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INTRODUÇÃO:

Na literatura fonológica, tem-se investigado a métrica das sílabas constituintes de uma
palavra prosódica; isto é, tem-se analisado o parseamento — agrupamento — de sílabas de
acento primário, secundário ou não acentuadas em conjuntos denominados pés métricos. No
Brasil, aceitou-se o parseamento em pés binários como definitivo, seguindo a tendência
teórica atual de se evitar pés ternários como constituintes primitivos. Padrões ternários,
todavia, ainda sustentam-se na literatura, como, por exemplo, no Latim e em palavras
proparoxítonas do português. Encontramos duas alternativas de análise para sua existência:
ou assumimos pés ternários como pés primitivos ou assumimos que pés ternários tratam-se
na verdade de um epifenômeno superficial de parseamentos mais complexos. Hayes (1995)
propõe que, em vez de pés ternários primitivos, ocorreria um parseamento local fraco (weak
local parsing), no qual os pés binários são parseados pulando um sílaba a cada pé delimitado.
Entendemos, portanto, que a classificação de pés ternários como unidades primárias é
refutada. A atual pesquisa parte da premissa de um método experimental novo dentro da área
dos estudos fonológicos e, portanto, pretende lançar uma luz na discussão sobre a
ternariedade, ao se questionar se eles existem ou não, se são primitivos ou se tratam de um
epifenômeno.

Na área da psicolinguística, um estudo clássico conhecido como monitoramento de
cliques é empregado da seguinte forma: coloca-se um clique em posições não fronteiriças
dentro de uma sentença e pergunta-se ao ouvinte em qual posição este o ouviu. Os
participantes tendem a responder erroneamente que o ouviram em fronteiras sintagmáticas e,
portanto, pode-se depreender qual fronteira é delimitada pela representação subjacente do
falante. Como resultado, esses estudos nos mostram duas considerações principais: i) cliques
em fronteiras de constituintes são mais corretamente identificados e ii) cliques entre
constituintes, ou seja, construtores de interferência, são apreendidos erroneamente nas
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fronteiras mais próximas. Assim, espera-se que, no experimento adaptado, cliques percebidos
equivocadamente elucidem a localização das fronteiras internalizadas na mente do indivíduo e
que cliques em fronteiras legitimadas por esses sejam majoritariamente percebidos
corretamente. Espera-se, neste estudo, afunilar a metodologia experimental da
psicolinguística ao verificar fronteiras dentro de uma palavra prosódica, i.e., fronteiras entre
pés métricos e, por conseguinte, seu parseamento.

Em uma palavra, podemos estabelecer curvas prosódicas; nesse sentido,
estabelecemos que o acento primário (ˈ) se encontra na sílaba de maior intensidade,
enquanto os acentos secundários (ˌ) definem sílabas de intensidade média dentro da palavra.
Tomemos como exemplo as palavras prezadissíssimo e catatônico e vejamos seu
processamento binário e ternário:

pre (ˌzadi ) (ˈssí ssi) mo parseamento em pés binários

(pre ˌza di) (ˈssí ssi mo) parseamento em pés ternários

(ˌca ta) (ˈtô ni) co parseamento em pés binários

(ˌca ta) (ˈtô ni co) parseamento em pés ternários

Tabela 1 - Exemplo de parseamento em pés binários e ternários.

Este estudo questiona se os falantes colocarão bipes em possíveis constituintes
ternários. Caso esse seja o caso, seria uma evidência da possibilidade da ternariedade como
um primitivo teórico. Caso o oposto ocorra, atesta-se a não necessidade da ternariedade
como primitivo teórico, podendo ela ser explicada por outras hipóteses, como, por exemplo, a
de Hayes (1995).

A modelagem dos resultados será feita através da Teoria da Otimalidade (doravante,
OT). A OT, com o passar dos anos, gerou vertentes que buscaram atualizar a teoria e dar
conta de problemas que a OT standard não conseguia lidar. Uma dessas vertentes, chamada
de Gramática Harmônica, modifica a cadeia hierarquia restrita proposta pela OT ao atribuir
pesos às restrições; dessa forma, restrições mais altas não são categóricas na eliminação de
um output, visto a Harmonia — multiplicação do peso vezes a quantidade de violações de
determinado output— poder ser desfavorável para uma forma que viole diversas vezes
restrições de menor peso. Tal modificação permitiu, por exemplo, analisar a variação livre, um
problema para a OT clássica. Mais a fundo encontramos uma vertente desta teoria, a qual
propõe realizar o cálculo das Harmonias com base no modelo estatístico de Máxima Entropia:
tal modelo de análise une o rigor matemático à investigação fonológica e é chamado de
Gramática de Máxima Entropia.
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O presente estudo, portanto, entende a riqueza dessa discussão e o campo fértil que o
PB pode ser para contribuir com os conhecimentos quanto aos pés métricos. Contudo, é
necessário realizar o experimento, a fim de obter resultados para a discussão. Os resultados,
conforme demonstrados nos dois estudos pilotos, são promissores e interessantes; desse
modo, requerem uma análise aprofundada.

METODOLOGIA:

O estudo utilizará o modelo experimental conhecido como monitoramento de cliques
(click monitoring), comumente utilizado em estudos psicolinguísticos, nos quais o
processamento de frases é monitorado. Classicamente, busca-se entender como se dá, na
mente do falante, o processamento de constituintes, isto é, se estes são construídos na
gramática do sujeito como grupos de unidades constitutivas de sentido ou como unidades
solitárias. Pretende-se adaptar o método da psicolinguística para a análise fonológica, na qual
o objeto de interesse são as fronteiras de pés métricos e não as fronteiras entre constituintes
sintáticos — cabe explicitar que os pés métricos constituem junções silábicas regidas pelo
acento dentro de palavras, enquanto os constituintes sintáticos estabelecem fronteiras entre
sintagmas dentro de uma sentença.

Foram gravadas palavras com constituição métrica de variadas categorias: como, por
exemplo, as que apresentam dois pés binários (σσ σσ), as que apresentam dois pés ternários
(σσσ σσσ), as que apresentam um pé ternário (σσσ), as que apresentam um pé binário e
um ternário (σσ σσσ) e as que apresentam dois pés binários seguidos de um ternário (σσ σσ
σσσ). Cada categoria foi composta por quatro palavras. Em seguida, foram introduzidos
cliques — um pequeno bip eletrônico — em seu interior, sendo estes diversificados em
posicionalidade, a fim de se investigar quais fronteiras são permitidas/preferidas na gramática
do falante.

Haverá, por fim, um grupo de palavras de mesma formação; contudo, sem a presença
de um clique. Os participantes, todavia, não estarão cientes desse fato e serão instruídos do
oposto. Dessa forma, pretende-se encontrar os padrões de fronteiras possíveis legitimados
pela gramática do falante. Para cada conjunto de questões, por fim, será inquirido ao falante
qual dos elementos soou-lhe mais natural.

O experimento será vinculado a plataformas digitais de redes sociais e em grupos de
estudantes da UNICAMP a fim de angariar um número elevado de participantes sem violar as
diretrizes de segurança nacional no período da quarentena do Covid-19. Os resultados,
posteriormente, serão modelados à luz da Gramática Harmônica, em sua versão mais
aprimorada, a Gramática de Máxima Entropia, por intermédio do software MaxEnt, disponível
em: (https://linguistics.ucla.edu/people/hayes/MaxentGrammarTool/).
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Para melhor compreender esse projeto, foram feitos dois testes pilotos. Os resultados
apresentados exibiram pontos de interesse e discussão. Entendemos, portanto, que os
resultados dessa pesquisa podem contribuir de forma significativa para a literatura da área.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O presente projeto encontra-se em andamento e, portanto, não apresenta resultados.
Podemos, contudo, atestar que os dois estudos pilotos realizados exibiram pontos de interesse e
discussão.

CONCLUSÕES:

O presente projeto encontra-se em andamento e, portanto, não apresenta conclusões.
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