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Neste artigo tratamos de fatos de harmonia vocálica no português do Brasil, 

dialetos de Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo. Argumentamos a favor da necessidade 
do emprego da noção de subespecificação em representações hierárquicas de 
segmentos, associada a regras de Agree conforme propostas em Nevins (2009).    

    
1. Introdução 
 
Em Abaurre & Sandalo (2008, 2009a, 2009b, 2009c), para discutir representação 

de segmentos, assumimos visões geométricas, seja Clements & Hume (1995) em 
Abaurre & Sandalo (2009a, 2009c), seja Halle (1992, 1995) em Abaurre & Sandalo 
(2008, 2009b). A geometria dos traços foi proposta porque nunca se atestou em 
nenhuma língua um processo fonológico reunindo todos os segmentos que contam com 
traços como, e.g., [-vozeado, -posterior] como uma classe natural. No entanto, é muito 
frequente a ocorrência de processos fonológicos reunindo traços de ponto de 
articulação. Fatos como este são tomados como evidência em favor de que os traços 
sejam organizados em uma hierarquia. Desde a década de setenta (cf. Lass 1976) várias 
propostas foram oferecidas para representar uma organização hierárquica de traços. 
Entretanto, três décadas de estudo já mostraram ser impossível chegar a um consenso 
sobre uma hierarquia estrutural suficiente e universal para a organização dos traços 
(McCarthy 1988, Kenstowicz 1994). Além disso, um dos pressupostos principais da 
geometria, o de que nódulos (e não traços individuais) se espalham, mostrou-se 
insustentável dado o fato de existir espalhamento parcial de traços supostamente 
contidos em um único nódulo (Padget 2002, Halle 1995). Padgett (2002) argumenta 
contra a existência de uma geometria de traços e propõe que traços funcionem em 
classes agrupadas através da aplicação de restrições de identidade violáveis 
gradientemente. 

Nevins (2009) propõe um outro tipo de teoria para explicar fenômenos de 
harmonia vocálica. Investigando harmonia vocálica em várias línguas, o autor aponta 
para o fato de que um modelo baseado em geometria (sharing-by-spreading) é muito 
restritivo porque não prevê padrões de harmonia vocálica existentes nas línguas, 
enquanto um modelo baseado em otimalidade e restrições de identidade (declative 
identity-enforcement) é muito permissivo por permitir padrões de harmonia que não 
existem. 

Neste trabalho revisitaremos os dados de harmonia vocálica no PB discutidos em 
Abaurre & Sandalo (2008, 2009b, 2009c), verificando se é possível conciliar  um 
modelo geométrico para harmonia com os pressupostos minimalistas de um modelo 
como o proposto por Nevins (Search-and-Copy model) que assume um paralelismo com 
a sintaxe minimalista de sistemas Agree (Chomsky 2000).  

 
2. Harmonia Vocálica em Minas Gerais, Espírito Santo e Goiás 
 
Em alguns dialetos de alguns estados brasileiros como Minas Gerais, Goiás e 

Espírito Santo, as vogais /e/ e /o/, quando pretônicas, podem sofrer abaixamento diante 
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de uma vogal baixa na sílaba tônica, exceto diante de /a/, que não desencadeia o 
processo (cf. [�’l�trik�],  *[m�’lad�]). 

Este fenômeno foi comprovado experimentalmente (cf. Abaurre & Sandalo 
2008). Um corpus de 30 sentenças foi construído a partir de uma frase-veículo, e dois 
falantes de cada um dos dialetos mencionados leram três vezes, em taxa de elocução 
normal, cada uma das sentenças. A frase-veículo, Pedro tem um ____ típico,  contém 
um logatoma com a vogal pretônica em estudo. Os logatomas são (t)edálito, (t)ebólito, 
(t)eládito, (t)elábito, (t)eguélito, (t)elótito, (t)edólito, (t)ebálito, (t)ególito, (t)edélito, 
(t)elóbito, (t)elédito, (t)elébito, (t)egálito, (t)ebélito. Nesse experimento não observamos 
o comportamento da pretônica /o/. 

Os dados obtidos confirmam a não ocorrência do abaixamento da pretônica /e/ 
diante da vogal tônica /a/, e a harmonia diante das outras vogais baixas. 

É relevante também apontar para o fato de que a vogal /a/ nem desencadeia o 
fenômeno de abaixamento de pretônicas, como visto acima, e nem bloqueia este 
fenômeno. Nestes dialetos, o grau de abertura da vogal tônica pode atravessar a vogal 
/a/ no núcleo de uma pretônica e causar abaixamento da pretônica inicial em palavras 
como Bernadete e meladérrimo.  

Comparando-se o par m[e]lado e m[�]ladérrimo, verifica-se que, como 
mencionado anteriormente, a vogal pretônica não sofre abaixamento no primeiro caso. 
Entretanto, quando a vogal /a/ passa a ocupar a posição pretônica, como na palavra 
derivada, ela não bloqueia o abaixamento da vogal da primeira sílaba pretônica, 
desencadeado pela tônica aberta. Este fato é evidência de que o /a/ é completamente 
invisível. A vogal /a/, portanto, não é nem desencadeadora e nem bloqueadora do 
fenômeno de harmonia. 

Há ainda outros dados destes dialetos, como as palavras  perereca e pororoca, 
que mostram que a harmonia nas pretônicas ocorre iterativamente. Estes dados 
apresentam um comportamento simétrico em relação à possibilidade de abaixamento, 
que aqui exemplificamos com a palavra perereca. Nestes dialetos, esta palavra pode 
ocorrer como [p�r�r�ka], [per�r�ka] ou [perer�ka], mas nunca como *[p�rer�ka]. É 

interessante tecer alguns comentários sobre os dados agramaticais *[p�rer�ka] e 

*[ p�ror�ka]. Vemos que uma vogal não pode ser pulada, excluindo-se a ocorrência de 

dados como *[p�rer�ka]. Portanto, somente um /a/ pode ser ignorado, como em 

[m�lad�himo]. 
Enquanto a vogal /a/ não impede a ocorrência de harmonia entre uma pretônica e 

uma tônica, outras vogais, como /i/, impedem a harmonia. Considere, por exemplo, a 
palavra epiderme, que não pode ser pronunciada como [*�pid�rme]. Esta generalização 
também foi comprovada experimentalmente para os dialetos em questão (cf. Abaurre & 
Sandalo 2009a). Tal experimento consistiu em apresentar aos informantes a frase 
veículo O que eu disse foi _____, não  ____ . A frase-veículo manipula foco estreito na 
primeira sílaba pretônica para garantir a presença de uma proeminência, uma vez que é 
sabido que foco acarreta uma proeminência adicional (cf. Truckenbrodt 1995). Os 
campos deveriam ser preenchidos com um logatoma com a vogal pretônica média em 
estudo e com uma vogal pretônica alta, respectivamente (e.g. O que eu disse foi 
pedudálito, não pidudálito). Os falantes dos dialetos mencionados foram solicitados a 
falar os grupos de logatomas em (1) abaixo, inserindo cada membro do par na frase-
veículo. O enunciado O que eu disse foi boneca, não buneca foi apresentado como 
exemplo.  Perguntamos se o falante aceita, nestes enunciados, que a a vogal da primeira 
sílaba da primeira palavra do par seja abaixada para [�]. 
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(1)  
 
I.  
pedudálito, pidudálito  
pedubólito, pidubólito 
pedulábito, pidulábito 
pedudélito, pidudélito 
pedulóbito, pidulóbito 
pedulédito, pidulédito 
 
II. 
tedudálito, tidudálito 
tedubólito, tidubólito 
teduládito, tiduládito  
tedulódito, tidulódito 
tedudélito, tidudélito 
tedulédito, tidulédito 
 
III. 
edudálito, idudálito 
edubólito, idubólito 
eduládito, iduládito  
edulódito, idulódito 
edudélito, idudélito 
edulédito, idulédito 
 

 
      Dois falantes de cada um dos dialetos mencionados foram consultados. O 
abaixamento da pretônica foi bloqueado em todos os casos para todos os falantes, 
mostrando que a vogal alta bloqueia o processo. Note que a primeira sílaba pretônica 
está em contexto de foco, portanto, em contexto de uma proeminência adicional (cf. 
Truckenbrodt 1995). Nem assim houve abaixamento. 
 
      Outros conjuntos de dados relevantes para nossa reflexão foram apresentados por 
Freitas (2009). Freitas aponta também para a presença de harmonia vocálica no dialeto 
de Belo Horizonte. Além disso, Freitas nota que harmonia não é uma fenômeno 
categórico e, ao invés de harmonia, pode ocorrer alçamento de uma vogal média 
pretônica. A autora nota que não pode haver alçamento no dialeto de Belo Horizonte 
quando a vogal pretônica compartilha o valor do traço de arredondamento com a tônica, 
como demonstrado no conjunto de dados em (2). Por outro lado, se o valor do traço não 
for compartilhado, alçamento pode ocorrer, como pode ser notado em (3). 
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   (2) 
 

 
 
 
  (3) 
 

 
 
     Freitas apresenta também dados que mostram que a vogal /a/ é especial. Os dados 
analisados pela autora mostram que, quando a tônica é /a/, não pode ocorrer harmonia e 
o alçamento tende a não ocorrer1. Os exemplos da autora apresentados em (4) mostram 
a impossibilidade do alçamento. A impossibilidade de harmonia pode ser notada na 
agramaticalidade de dados como, e.g., *[b�rdar, ��lada, k�brar]. 
 
(4) 

 
 

                                                           
1 Há alguns casos de alçamento antes de /a/, como c[u]madre, b[u]lacha, t[u]mate. Estes casos podem ser 
explicados por contextos segmentais. Trabalhos futuros devem observar a influência de bilabiais, por 
exemplo, no fenômeno de alçamento vocálico.  
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Também a vogal /e/ tem um comportamento similar ao /a/, segundo Freitas: 
 
     (5) 
 

 
 
 No entanto, o fenômeno não é trivial, uma vez que, se as vogais são invertidas 
(pretônica /e/ e tônica /o/), o fenômeno de alçamento é totalmente impossível nos 
dialetos estudados. Assim, nas palavras abaixo, a ocorrência de alçamento leva à 
agramaticalidade: 
 
 
(6)    relógio 
         pedófilo 
         melódico 
         teórico 
         velório 
         metódico 
         Demócrito 
         Tenório 
 
      Na seção abaixo, apresentaremos uma análise para os fatos em termos de 
representações hierárquicas e subespecificação, confome proposta de Abaurre & 
Sandalo (2009). Em seguida compararemos tal análise com a proposta minimalista de 
Nevins (2009). Finalmente, apresentaremos uma proposta baseada em Nevins (2009) - 
mas considerando representações hierárquicas de segmentos e subespecificação - que 
pode dar conta elegantemente de todos os dados discutidos acima. 
 
3. Representação e subespecificação de vogais no PB 
  
3.1. Coronais vs. Laríngeos na teoria da subespecificação 
 
        Uma questão importante para a fonologia gerativa é saber se todos os traços que 
caracterizam um dado segmento devem ou não ser incluídos na sua representação 
subjacente. Uma proposta é a de que apenas traços não previsíveis devem constar da 
representação. Representações das quais traços são omitidos são consideradas 
subespecificadas (Archangeli 1988). O quanto pode ser subespecificado está sujeito a 
discussões dentro do gerativismo, entretanto. A noção de especificação derivável deve 
levar em conta apenas a língua analisada ou é universal? Este tipo de discussão levou o 
gerativismo da década de oitenta para duas propostas: a subespecificação contrastiva e a 
subespecificação radical. 
 Segundo a subespecificação contrastiva, a busca de traços redundantes deve 
estar restrita à língua em análise. Isto é, apenas os traços contrastivos daquela língua 
serão especificados. A subespecificação contrastiva assume que o fonema não é a 
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unidade mínima da fonologia, mas toma o fonema como um primitivo fonológico. Isto 
é, em primeiro lugar identificam-se os segmentos em contraste e, então, busca-se saber 
quais são os traços responsáveis por estes contrastes. Uma consequência deste tipo de 
análise é que nenhum segmento pode ser deixado completamente não especificado em 
sua representação subjacente, uma vez que a noção de segmentos em contraste é de 
fundamental importância segundo esta proposta.  

Segundo a subespecificação radical, as línguas contam apenas com posições 
(slots) de tempo vazias que são preenchidas por traços. Informações da Gramática 
Universal devem ser usadas para preenchê-las, o que permite que haja posições 
completamente não especificadas na estrutura subjacente. Por exemplo, informações 
sobre frequência de ocorrência são vistas como fundamentais. Assim, se um 
determinado traço existe em todas as línguas do mundo, ele não deve ser especificado 
na forma subjacente de nenhuma língua. Um candidato a esta situação é o traço 
[+coronal].2 

Os segmentos coronais são os mais frequentes nas línguas do mundo e são 
aqueles adquiridos mais cedo pelas crianças (cf. Paradis & Prunet, 1991). São também, 
muito frequentemente, os elementos epentéticos de muitas línguas, como o /t/ em 
francês, maori e coreano (cf. Iverson, 1989). Fatos como estes foram tomados como 
argumentos para considerar /t/ como a consoante universalmente não marcada, e o 
ponto coronal como o ponto não marcado (Kean, 1980). Discussões sobre traços na 
fonologia gerativa postulam uma correspondência entre marca e subespecificação. Na 
teoria da subespecificação radical (Archangeli, 1988; Paradis & Prunet, 1991), assume-
se que valores não marcados de traços não são representados na forma subjacente. Uma 
vez que se assume a teoria da subespecificação associada à visão hierárquica típica da 
geometria de traços, pode-se pensar que “the special status of coronals lies in the fact 
that they lack specification for place in UR” (Paradis & Prunet, 1991:9): 
 
 
(7) Coronais (Paradis & Prunet, 1991) 
 
                 p                                           t                                           k 
      eg                                eg                                eg    

Modo     Ponto                    Modo     Ponto                    Modo     Ponto 
                  g                                                                                        g 

            [labial]                                                                              [dorsal] 
 

Assim, podemos interpretar as coronais como segmentos que contam com o nó 
de Ponto, mas que não contam com especificações de traços de ponto na representação 
subjacente. 

No entanto, coronais não são os únicos segmentos para os quais se tem proposto 
uma representação subespecificada para ponto de articulação. Clements (1985) e 
Iverson (1989), entre outros, argumentam que os sons laríngeos (isto é, a fricativa glotal 
/h/ e a oclusiva glotal /�/) são articulados abaixo da cavidade oral e não podem, 
portanto, ter ponto de articulação, assumindo o ponto das vogais vizinhas. Clements 
(1985) explica o comportamento dos segmentos laríngeos deixando subespecificado o 
                                                           
2
  Estas duas visões de subespecificação convivem dentro da teoria gerativa. Podemos encontrar 

adeptos de uma ou outra corrente mesmo em textos mais recentes. Assim, enquanto Clements (1989) e 
Halle (1995) assumem a subespecificação contrastiva, Archangeli (1988), Pulleyblank (1988), Archangeli 
& Pulleyblank (1989) e Paradis & Prunet (1991) assumem a subespecificação radical.  
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nó Supralaríngeo (que inclui os nós Ponto e Modo neste modelo de Clements). Nesta 
perspectiva, as propriedades do /h/ (continuidade e ponto) são derivadas através de 
espraiamento. Assim, o /h/ do inglês em uma palavra como heat assume qualidades 
palatais, enquanto o /h/ de hot exibe qualidades dorsais.  

De acordo com este autor, /h/ pode ser derivado tanto de fricativas como de 
oclusivas, uma vez que ele assume que tal segmento é resultado da desassociação de 
todo o nó Supralaríngeo. Assim, a derivação deste elemento pode ser representada como 
em (8), a seguir, com base na proposta de Clements (1985). Nesta proposta, há uma 
derivação intermediária na qual a obstruinte é uma oclusiva glotal que pode ser, por sua 
vez, derivada em fricativa se assumir o nó SL da vogal vizinha por espraiamento: 

 
 

(8)       X             →             /          →            h                    V 
       ty                          g                      t                to         

   LA         SL                     LA                LA                   SL                LA 
                                                                                  ru  

                                                                Ponto             Modo 
                                                                    g                      g 
                                                             [ponto]             [contínuo]   
 
 
Entretanto, há evidência histórica de que [h] é sempre uma redução de uma 

fricativa e de que [�] é uma redução de uma oclusiva (Lass 1976).3 Segundo Iverson 
(1989), também existe evidência sincrônica de uma fonte fricativa para [h] e de uma 
fonte oclusiva para  [�]. De acordo com este autor, processos de neutralização em Toba 

Batak convertem oclusivas pré-consonantais (mas nunca fricativas) em [�]; em espanhol 
(caribenho, andaluz e argentino), a fricativa /s/ é convertida em [h] em posição final de 
sílaba.  

Os fatos mencionados acima levaram Iverson (1989:290) a rejeitar a análise de 
Clements e a propor uma representação dos segmentos laríngeos compatível com a 
fonte fricativa (para /h/) ou  com a fonte oclusiva (para /�/). Ele argumenta que /h/ e /�/ 
são mais bem representados como “the removal only of distinctive place of articulation 
features”:4 

 
(9) Laríngeos (Iverson, 1989) 
 

////         h 
             ty                                   ty 

        Modo        Ponto                       Modo     Ponto 
                                                            g     

                                          [cont] 
 
 

                                                           
3 Note que o que Lass chama de redução é considerado um processo de debucalização em teorias mais 
recentes. 
4 Em Iverson (1989), o nó SL (Supralaríngeo) é visto como desnecessário e, portanto,  desconsiderado na 
representação. 
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Se aceitássemos, entretanto, (i) que segmentos laríngeos são derivados através 
da remoção do ponto de articulação (conforme proposto por Iverson, 1989) e (ii)  que 
segmentos coronais são universalmente subespecificados para ponto de articulação 
(Paradis e Prunet, 1991), criaríamos um problema para a representação de contrastes 
entre alguns segmentos, pois segmentos coronais e laríngeos compartilhariam a mesma 
representação (compare-se, e.g., a representação de /t/ em (7) com a de /�/ em (9)). A 
única maneira possível de diferenciar coronais de laríngeos seria por meio dos traços 
[glote constrita/glote espalhada], utilizados para caracterizar os segmentos laríngeos, 
mas não os coronais. Tal solução, no entanto, não seria possível para línguas como o 
inglês, nas quais a constrição da glote não desempenha papel contrastivo. Nessas 
línguas, segmentos coronais e glotais não poderiam ser diferenciados se se assumissem 
essas versões de geometria de traços e subespecificação.   

Considerando propostas de hierarquia de traços, Halle (1992, 1995) e Halle et 
alii. (2000) argumentam que o que caracteriza uma consoante é a presença de uma 
obstrução na cavidade oral; assim, segmentos consonantais são exclusivamente aqueles 
caracterizados por obstrução de ponto de articulação labial, coronal e dorsal. Nesta 
caracterização, segmentos com obstrução laríngea não podem ser marcados pelo traço 
[+consonantal] e nem podem contar com o nó de Ponto, uma vez que são dependentes 
de Ponto apenas os articuladores Lábios, Lâmina da Língua e Corpo da Língua. Na 
verdade, desde Clements (1985) postula-se que segmentos glotais não contam com o nó 
de Ponto. Isto é, para a caracterização de um elemento glotal, o nó de Ponto deve estar 
desligado (debucalização). Seguindo a caracterização de Halle, que atrela obstrução na 
cavidade oral ao traço [+consonantal], quando Ponto não é especificado ou é desligado 
(em um processo derivacional), o nó Raiz necessariamente se altera para [-consonantal]. 
Nas palavras do autor (1995:14): 

 
“As noted by McCarthy (1988), the phenomenon of debuccalization “is 

essentially the loss of the supraglottal articulation with retention only of the open 
glottis gesture” (p.88). It is assumed here that formally debuccalization renders the 
part of the feature tree that is dominated by Place node invisible (...). Since Place 
articulators have been rendered invisible by debuccalization, it will be assumed here 
that the phoneme is automatically changed from [+consonantal] to [-consonantal] 
and its designated articulator becomes the laryx – the only articulator still visible in 
the feature tree.” 

 
 
  Halle propõe que o conceito de debucalização, visto inicialmente como um 

processo derivacional, seja também expandido para a representação de segmentos. 
Segundo a proposta de Halle (1992/1995), qualquer segmento laríngeo deve ser 
representado como debucalizado, isto é, como um segmento que não conta com o nó de 
Ponto. Tomando esta proposta como verdadeira, fica agora clara a diferença na 
representação de segmentos laríngeos e coronais: os segmentos coronais são os que têm 
o nó de Ponto e são subespecificados apenas para os traços de ponto; já os segmentos 
laríngeos não têm o nó de Ponto. Isto é, os laríngeos são segmentos sem qualquer 
especificação para o nó de Ponto como um todo: 

 
  
 
(10) 
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                     �                                 t                                           k 
                                                         g                                            g    

                                                     Ponto                                   Ponto 
                                                                                                     g 

                                                                                   [dorsal] 
 
 
3.2. A vogal /a/ como segmento debucalizado 
 

          Faremos aqui um paralelo com o caso de debucalização discutido em 3.1. com 
relação aos segmentos laríngeos, aplicando agora o conceito às vogais. 

Clements (1989, 1991) explora modos de revisitar o conjunto de traços 
universais de forma a expressar generalizações fonológicas mais adequadamente. O 
autor propõe um único conjunto de traços para vogais e consoantes.  Esse conjunto 
inclui os traços labial, coronal, dorsal e radical, como definidos abaixo: 

 
(9)   a. Labial caracteriza segmentos produzidos com protrusão labial. 

   b. Coronal caracteriza segmentos com constrição produzida com a ponta, 
lâmina ou parte frontal da língua. 

        c. Dorsal caracteriza segmentos com constrição produzida com a parte 
central ou dorsal da língua. 
d. Radical caracteriza segmentos produzidos com constrição na região 
baixa da faringe. 

 
A proposta de Clements (1989, 1991) diferencia-se, assim, da proposta de Sagey 

(1986) e de Halle (1992, 1995) pelo fato de que a vogal central baixa /a/ não é por ele 
representada como uma vogal dorsal. Para Sagey, um segmento dorsal é aquele que 
envolve o corpo da língua como um articulador ativo em qualquer uma de suas partes 
(i.e. exceto ponta e lâmina). De acordo com a proposta destes autores, os traços do 
corpo da língua ([posterior], [alto], [baixo]) são dependentes de um nó Dorsal. Segue-se 
desta assunção teórica que a vogal /a/ deve ser dorsal pelo fato de ser [+baixa], embora 
não apresente qualquer constrição no véu palatino como no caso dos outros segmentos 
verdadeiramente dorsais. Como o /a/ não apresenta tal constrição, Clements argumenta 
contrariamente à proposta de Sagey e de Halle, afirmando que essa vogal não deveria 
ser representada como um segmento dorsal. A definição de dorsal, como um traço, 
proposta por Clements (1991), difere da definição de um nó Dorsal em Sagey/Halle em 
um aspecto importante: uma vez que Clements restringe o traço dorsal para segmentos 
produzidos com a constrição realizada no véu palatino, fica excluída a possibilidade de 
/a/ ser considerado dorsal. Esta proposta tem, entretanto, um problema: propor 
representar o /a/ com Ponto especificado como radical. Como os segmentos radicais são 
aqueles produzidos com constrição na parte baixa da faringe, a vogal baixa 
faringalizada /a�/ deve ser especificada como radical, tornando impossível distingui-la 
da vogal central baixa (não faringalizada) /a/.  

Clements & Hume (1995:227) têm uma proposta ainda diferente. Os autores 
continuam a considerar a vogal posterior /�/ como uma vogal dorsal.5 No entanto, a 

                                                           
5 Clements & Hume (1995:227) apresentam a seguinte definição do traço [dorsal]: “involving a 
constriction formed by the back of the tongue” 
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vogal central é considerada por eles como sem ponto (“placeless”). Segundo eles 
(1995:227): 

 
“As far as vocoids are concerned, rounded vocoids are [labial], front vocoids are 

[coronal], and back vocoids are [dorsal]. Central vocoids satisfy none of the [place] 
definitions, and are thus treated as phonologically placeless.” 

 
Neste trabalho, lembrando a argumentação feita sobre consoantes no quadro de 

Halle e sua proposta de que segmentos laríngeos são segmentos que não têm nó de 
Ponto (i.e., são debucalizados) porque não têm articulação na cavidade bucal, propomos 
que esta hipótese seja também estendida para vogais. Note que a vogal /a/ do português 
difere consideravelmente da vogal /a/ do inglês, pois, foneticamente, esta última é 
verdadeiramente posterior, [�], portanto dorsal. No português, além de se realizar, na 
maioria dos casos, como uma vogal verdadeiramente central, [a], esta vogal não 
contrasta fonologicamente com nenhuma outra, diferentemente do inglês em que há um 
contraste entre /a/ e /æ/. 

 
Neste texto, discutimos dados de harmonia vocálica que permitem sustentar que 

/a/ é uma vogal debucalizada, isto é, fonologicamente desprovida de nó de Ponto no 
português. A proposta desenvolvida neste texto é a de que há dois tipos de 
subespecificação (uma representação que postula a ausência apenas do traço de ponto e 
uma outra que postula a ausência do nó de Ponto como um todo). Se assumirmos que a 
vogal /a/ não tem nó de Ponto, fatos relativos ao comportamento singular da vogal /a/ 
no português, apresentados na seção 2, poderão ser explicados. Propomos, assim, a 
seguinte geometria para as vogais do português a partir da proposta de Clements & 
Hume (1995), conforme assumido em Abaurre & Sandalo (2009):6 

 
   

(11)                 /i/                              /e/                                    /�/                           /a/ 
             |                                 |                                      | 
        Vocálico                    Vocálico                        Vocálico 
        ty                       ty                          ty 

   PV          Abertura       PV         Abertura           PV     Abertura 
                         |                                                                      |                
                  [-aberto]                                                          [+aberto] 
 
 
             /u/                              /o/                        /�/  
              |                                 |                                     | 
        Vocálico                    Vocálico                        Vocálico 
        ty                       ty                          ty 

   PV          Abertura       PV         Abertura           PV     Abertura 
     |                |                  |                                      |               |        
[dorsal]    [-aberto]     [dorsal]                            [dorsal]   [+aberto] 
 

                                                           
6  Na representação seguinte da vogais, omitimos os traços de raiz para efeitos de simplificação. 
Iniciamos a representação a partir do nó de Ponto, relevante para os fatos aqui discutidos.  
     Uma justificativa a favor de aplicar a geometria de Clements & Hume pode ser encontrada em Abaurre 
& Sandalo (no prelo). 
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A favor de nossa hipótese de considerar /a/ como um elemento debucalizado, 

cabe mencionar que esta é a primeira vogal adquirida por crianças, universalmente 
(Jakobson 1968), e que, como observa Clements (1989), tem comportamento fonológico 
similar a segmentos laríngeos.  

Como mencionado anteriormente, em dialetos de alguns estados brasileiros 
como Minas Gerais, Goiás e Espírito Santo, as vogais /e/ e /o/, quando pretônicas, 
podem sofrer influência do grau de abertura da vogal na sílaba tônica, exceto diante de 
/a/, que não desencadeia o processo (cf. [�’l�trik�],  *[m�’lad�]). O fenômeno da não 
ocorrência do abaixamento diante de /a/ pode ser explicado considerando que esta vogal 
é subespecificada para traços de abertura.  

A vogal /a/ não é nem desencadeadora e nem receptora, como vimos na seção 2, 
de nenhum processo de neutralização.7 O fato de o /a/ não ser receptor sugere uma 
grande subespecificação fonológica desta vogal: parece não haver, na sua representação, 
local de pouso para traços.  

Há, entretanto, uma análise de harmonia vocálica na literatura que questiona a 
teoria da subespecificação de segmentos. Abordaremos esta proposta na seção seguinte. 

 
4. Uma análise minimalista alternativa à subespecificação 
 

Nevins (2009), investigando harmonia vocálica em várias línguas, aponta para o 
fato de que um modelo baseado em geometria (sharing-by-spreading) é muito restritivo 
porque não prevê padrões de harmonia vocálica existentes nas línguas, enquanto um 
modelo baseado em otimalidade e restrições de identidade (declative identity-
enforcement) é muito permissivo por permitir padrões de harmonia que não existem. O 
autor propõe um novo modelo teórico para a harmonia vocálica, que ele denomina 
Search-and-Copy, que aborda a diversidade em relação aos processos de harmonia 
como resultado de diferentes parâmetros em um processo de busca. Neste modelo, a 
harmonia vocálica é uma busca por traços iniciada por uma vogal carente, que procura e 
copia traços de um outro segmento doador. Neste modelo, harmonia fonológica é 
compreedida como um processo formalmente similar à operacao sintática de Agree de 
Chomsky (2000). Para Nevins, entretanto, Agree na fonologia tem uma clara diferença: 
enquanto a estrutura sintática define localidade em termos de uma relação hierárquica e 
c-comando, a estrutura fonológica define localidade em termos de uma precedência 
linear. Assim, o processo de busca pela harmonia vocálica começa com uma vogal 
carente que procura por um doador mais próximo, em uma certa direção δ, que pode ser 
tanto para a direita como para a esquerda, ou em ambas as direções simultaneamente. O 
processo fonológico de Agree é formalizado da seguinte maneira por Nevins: 
 
(12) Agree (Nevins 2009) 
 
a. Encontre: x = o mais próximo τ para o destinatário y na direção δ 
b. Copie: o valor de F de x para y, onde x, y são segmentos, F é um traço, τ é predicado 

sobre os segmentos. 
 
                                                           
7 Note que o único processo que afeta /a/ em altura é o de nasalização, que não cria nenhum tipo de 
neutralização. Neste quadro teórico, explicamos este fenômeno como sendo produto de um processo de 
implementação de regras de redundância, que ocorre no final da derivação. 
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Segundo Nevins, este modelo se mostra como uma alternativa às abordagens que 
entendem a harmonia como um processo de espraiamento iniciado pelo doador, uma 
vez que existem casos em que há mais de um doador. Nestes casos, torna-se clara a 
necessidade de analisar a harmonia pela perspectiva daquele elemento que é carente de 
traços. Desse modo, o Search-and-Copy é capaz de explicar situações em que há 
valoração de múltiplas fontes sem a necessidade de estipular duas regras de 
espraiamento distintas.  

A regra não pode procurar por quaisquer traços que estejam carentes em 
determinadas vogais. Há um parâmetro que estabelece quais traços são visíveis para 
uma dada regra, explicando, assim, vários efeitos atribuídos anteriormente à 
subespecificação radical no léxico. Neste sentido, Nevins assume posição contrária à 
teoria da subespecificação e adota a posição de Calabrese (1995). Segundo Calabrese, a 
subespecificação não é uma propriedade das representações, mas sim uma propriedade 
de restrições/regras. Restrições/regras são sensíveis a determinadas classes de 
especificações de traços, somente. Desta forma, as regras podem ser sensíveis apenas às 
seguintes três classes de especificações de traços: traços marcados, traços constrativos e 
todos os traços. Deve-se obedecer a uma ordem de prioridade: a regra é sensível 
prioritariamente aos traços marcado, em seguida aos traços contrastivos e, finalmente, 
aos traços mais gerais. 

Na abordagem de Nevins, matrizes totalmente especificadas de traços são 
empregadas. Vogais podem se tornar carentes no decorrer da derivação através de 
regras de empobrecimento.8 Adotando este modelo, os dados apresentados na seção 2 
poderiam ser analisados dizendo que a vogal pretônica torna-se carente depois da 
computação sintática e busca traços em vogais que são possíveis doadoras em posição 
tônica. Nevins explicaria a transparência de traços harmonizáveis em /a/ dizendo que 
estes traços não são contrastivos, e, por isso, são invisíveis para a regra. 
Subespecificação ficaria, assim, um construto desnecessário. No entanto, na seção 
seguinte argumentamos a favor do emprego da noção de subespecificação. 

 
5. Agree e representações geométricas subespecificadas 
 
Um ponto a favor da análise por Agree é a explicação que oferece para os dados  

de falha de harmonia, isto é, dados em que, embora esperemos que harmonia vocálica 
por abaixamento ocorra, a vogal é alçada (cf. os dados em (2) e (3) acima). Nevins 
menciona situações nas quais a busca por um traco F pode falhar: casos daquilo que o 
autor denomina harmonia vocálica parasítica. Nevins nota que, para ocorrer harmonia, 
é necessário que segmentos compartilhem certos traços. Assim, na procura de um traço 
F para ser copiado, se o compartilhamento de todos os traços necessários para a regra 
não se verificar, a regra falha. Neste caso, a carência é preenchida por um traço default 
(menos marcado). Freitas (2009) aplica a proposta de Nevins sobre harmonia parasítica 
para o português. A autora argumenta que no caso do alçamento ilustrado em (2) e (3), 
o traço de posterioridade não é compartilhado entre o segmento carente e o segmento 
doador, causando a falha da regra de harmonia. Quando não há correspondência ente 
pretônica e tônica, a harmonia de altura tende a não ocorrer no português; ao invés 

                                                           
8 Regras de empobrecimento foram propostas por Bonet (1991) no quadro da Morfologia Distribuída. Na 
década de noventa, regras de empobrecimento, no quadro da Morfologia Distribuída, eram regras de 
apagamento de traços morfossintáticos no interior de uma geometria. Portanto, em Bonet (1991), 
empobrecimento é uma regra de desligamento de traços.  Noyer (1997) questiona o uso de geometrias de 
traços para a morfologia, e propõe que regras de empobrecimento são melhor representadas como Filtros 
que impedem a co-ocorrência de certos traços.  
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disso, alçamento tende a ocorrer. Isto é, um traço não marcado ([+alto]) é 
implementado. Freitas (2009) explica, assim, os fatos de alçamento em Belo Horizonte, 
com base na proposta de Nevins. 

Adotamos neste artigo a proposta de Nevins de uma regra de busca de traços 
(Agree), ao invés de regras de espraiamento como propostas em trabalhos clássicos de 
geometria, dado que ela permite explicar tanto fatos de abaixamento e alçamento por 
harmonia, como fatos de alçamento como os tratados por Freitas (harmonia vocálica 
parasítica). Cabe notar que os fatos de alçamento vocálico nos contextos analisados por 
Freitas são pouco explicados na literatura fonológica. Neste sentido, a utilização da 
proposta de Nevins é um avanço na análise destes fatos.  

Não abandonamos, no entanto, as representações hierárquicas de segmentos e a 
teoria da subespecificação como faz Nevins, que baseia toda sua análise em matrizes 
totalmente especificadas. E, por assumir matrizes totalmente especificadas, o autor não 
pode definir o que seja um segmento carente. Para ele, o que identifica um segmento 
carente é o fato de ele poder alternar em processos de harmonia. Mas como saber se um 
segmento é carente porque alterna em processos de harmonia ou se alterna em processos 
de harmonia por ser carente?  
 Para resolver este problema, a proposta aqui desenvolvida tenta definir através 
da representação dos segmentos o que é carência. Na nossa proposta, com 
representações hierárquicas, carência pode ser definida como a falta de elementos (nós 
ou traços) em uma dada geometria.  

Deste modo, podemos definir dois tipos de carência: (i) segmentos que não 
contam com traços, apenas, e buscam traços a serem supridos; (ii) segmentos 
debucalizados, isto é, que não contam com o nó de Ponto inteiro, e assim os traços 
dependentes deste nó jamais podem ser supridos ou vistos por uma regra; portanto, os 
elementos debucalizados são transparentes. 

Um ponto bastante positivo de usar uma representação hierárquica com 
subespecificação como proposto em (11) é o fato de podermos explicar o porquê da 
harmonia parasítica não ocorrer se a sequência vocálica for pretônica /e/ e tônica /o/, 
como nos exemplos abaixo, que não permitem o alçamento do /e/. 

 
(13)  relógio 
         pedófilo 
         melódico 
         velório 
         metódico 
         Demócrito 
         Tenório 
     
 
 Para explicar o fenômeno, vamos observar em nossa proposta um caso de 
aplicação de Agree: 
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(14)  p           /e/             r               /�/              b           a 
                       |                                 |                                     
                  Vocálico                    Vocálico                         
                 ty                       ty                           

            PV          Abertura       PV         Abertura            
                                                                     | 
                                                                [+aberto] 
 

              (15) )  c       /o/             r               /�/              c           a 
                       |                                 |                                     
                  Vocálico                    Vocálico                         
                 ty                       ty                           

            PV          Abertura       PV         Abertura            
              |                                   |                   | 
        [dorsal]                        [dorsal]        [+aberto] 

 
 
 
 Nos dois casos, há um compartilhamento de configuração do nó Ponto de Vogal, 
que é subespecificado em (14) para as duas vogais, e especificado como dorsal em (15) 
para as duas vogais. A harmonia pode se aplicar, e se aplica com frequência. Nestes 
casos, jamais ocorre alçamento de pretônicas (*pir�ba, *purur�ka).  

Freitas, adotando a proposta de Nevins, abservou que se não há 
compartilhamento, a harmonia tende a não ocorrer. E, neste caso, alçamento 
frequentemente se aplica no lugar de harmonia no dialeto de Belo Horizonte 
([top�t��], [tup�t��], ?? [t�p�t��]). Os fatos de harmonia parasítica são elegantemente 
explicados em uma teoria minimalista com regras de Agree. Trata-se de uma busca não 
satisfeita que leva à implementação de traços default (menos marcados). 

 Há, entretanto, uma assimetria que não é tão trivial em sua explicação: se a 
sequência for pretônica /o/ e tônica /�/, os fatos ocorrem como previsto por Freitas com 

base em Nevins (2009); no entanto se a sequência for pretônica /e/ e tônica /�/, o 

fenômeno de alçamento não pode ocorrer (cf. *pir�ba), embora também a harmonia de 
abaixamento ocorra menos frequentemente que com vogais correspondentes (cf. 
Abaurre & Sandalo 2008).9 

Uma teoria que trabalha com matrizes amplamente especificadas não pode dar 
conta da assimetria encontrada. Assim, propomos reunir a proposta que implementa 
uma busca a partir de uma vogal carente com representações geométricas em que a 
carência é associada à subespecificação. Observe as representações abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Obviamente futuros trabalhos deverão quantificar e fazer estudos estatísticos destes fenômenos. Há 
ainda alguns efeitos segmentais que precisam ser isolados, pois podem favorecer alçamento. Por exemplo, 
a presença de uma consoante antes ou depois da vogal pretônica parece favorecer alçamento. 
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(16)  c           /o/             l               /�/            g             i        o 
                       |                                 |                                     
                  Vocálico                    Vocálico                         
                 ty                       ty                           

            PV          Abertura       PV         Abertura            
              |                                                        | 
         [dorsal]                                           [+aberto] 
 

 
 
 
             
              (17)   v        /e/             l               /�/             r        i          o 

                       |                                 |                                     
                  Vocálico                    Vocálico                         
                 ty                       ty                           

            PV          Abertura       PV         Abertura            
                                                  |                   | 
                                               [dorsal]        [+aberto] 
 
 
  
Em (16), a implementação de um traço de altura default é favorecida porque 

criará uma vogal pretônica de representação simétrica, com relação ao preenchimento 
dos nós PV e Abertura. Isto é, todos os traços preenchidos. Já em (17), o preenchimento 
de Abertura criaria uma representação assimétrica, uma vez que PV não é preenchido. 
Gerar-se-ia, assim, uma representação agramatical. 

Resumindo, temos a seguinte generalização relativa aos fatos do português de 
Minas Gerais, Goiás e Esprírito Santo: no caso de haver um compartilhamento do valor 
de posterioridade entre a pretônica e a tônica, há uma grande tendência de ocorrer 
harmonia do traço baixo. No caso de não haver o compartilhamento, por outro lado, há 
uma tendência de a harmonia aplicar menos. Além disso, observa-se uma situação 
assimétrica: quando a pretônica é /o/ e a tônica é /�/, a harmonia de {+baixo] parece se 

aplicar ainda menos do que quando a  pretônica é /e/ e a tônica é /�/. Neste caso, a 
tendência predominante é alçar a pretônica (c[u]légio). No outro caso, a alçamento é 
impossível (*v[i]lório). A assimetria na representação proposta captura a 
impossibilidade de ocorrência do fenômeno de alçamento (harmonia parasítica). 

Portanto, defendemos o emprego de uma representação hierárquica com 
subespecificação associada regras de Agree.  

 
6. Abaixamento vocálico em outros dialetos 
 
Em Abaurre & Sandalo (2009a) tratamos de alguns dados relativos a dialetos do 

nordeste com o objetivo de mostrar que abaixamento vocálico não se deve a processos 
de harmonia naqueles dialetos. Isto porque alguém poderia argumentar que há dialetos 
do PB que apresentam abaixamento vocálico nas sílabas pretônicas diante de /a/.  

Para verificar se temos também um processo de harmonia de Abertura, 
repetimos o experimento apresentado acima, que inclui os logatomas em (1), com 
falantes do português de capitais do nordeste. O experimento foi realizado com 6 
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falantes de Recife, 1 de João Pessoa e 1 de Fortaleza (residente em Recife há mais de 
trinta anos). Os resultados mostraram que, nestes dialetos, o abaixamento de vogais 
médias pretônicas é mais generalizado: não depende da qualidade da vogal que ocupa o 
núcleo da sílaba tônica e não é sensível à presença de uma vogal que bloqueia a 
harmonia do traço a longa distância (i.e., uma vogal amplamente especificada). 
Portanto, não pode se tratar de um fenômeno de harmonia vocálica. 

Todos os falantes consultados aceitaram o abaixamento da pretônica inicial em 
contexto de uma proeminência adicional, mas apenas dois (um de Recife e um de João 
Pessoa) aplicaram categoricamente o processo de abaixamento. Os demais apresentaram 
variação, porém com grande favorecimento do abaixamento da pretônica inicial em 
situação de foco. Nossa hipótese é a de que, nestes dialetos, não temos harmonia, mas 
sim, abaixamento de vogais médias condicionado por proeminências prosódicas.  
     Harris (1974) registra uma regra de abaixamento de vogais condicionada por acento 
em português. Trata-se de abaixamento em formas verbais como eu apelo/apelar. Este 
fenômeno é lexical e, portanto, categórico. Mas é possível que o fenômeno de 
abaixamento vocálico relacionado a acento tenha se tornado também um fenômeno pós-
lexical variável, afetando outras sílabas prosodicamente proeminentes, em dialetos do 
nordeste.  
    Em nosso experimento, tratamos de uma posição de foco, mas Beckman (1998) 
argumenta que tanto posições acentuadas como posições iniciais são perceptualmente 
proeminentes. A autora afirma (1998:vii): 

 
“There are a variety of phonological asymmetries exhibited by segments 

which appear in perceptually or psycholinguistically prominent positions such 
as roots, root-initial syllables, stressed syllables, and syllable onsets. In such 
positions, segmental or featural contrasts are often maintained, though they may 
be neutralized in non-prominent positions. Segments in prominent positions 
frequently trigger phonological processes such as assimilation, dissimilation and 
vowel harmony.” 

 
 

             Esta posição inicial saliente pode justificar um abaixamento vocálico em 
palavras como Recife, perigo e epiderme, que podem sofrer abaixamento da pretônica 
inicial em algumas regiões do nordeste. Note que nos dois primeiros casos, a sílaba 
tônica contém uma vogal alta e, assim, o abaixamento pode ser devido a uma 
proeminência inicial, mas jamais devido a harmonia com traços da tônica. No caso de 
epiderme, também não é possível explicar o abaixamento da vogal da sílaba inicial por 
harmonia, porque há a presença de uma vogal alta entre a primeira pretônica e a tônica, 
o que resultaria em domínios distintos (i.e. cruzamentos de linhas em uma teoria que 
faz uso da noção de espraiamento). A proeminência prosódica da sílaba inicial poderia 
explicar os três casos de abaixamento. 
      

7. Conclusão 
 
  Neste artigo discutimos a relevância do emprego da noção de subespecificação 

na teoria fonológica, bem como o uso de representações hierárquicas de segmentos. 
Além disso, discutimos qual é o modelo mais adequado para tratar fatos de harmonia 
vocálica. Mostramos que regras de espraiamento de traços são insuficientes para tratar 
de fenômenos de harmonia parasítica. Por outro lado, verificamos que a proposta 
alternativa de Nevins (2009) com Agree e matrizes totalmente especificadas não pode 
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dar conta da assimetria que encontramos relativa à qualidade das vogais tônicas e 
pretônicas. Este fenômeno pode ser elegantemente capturado se associarmos uma 
representação geométrica com subespecificação à proposta de regras de Agree. 
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