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Quando discutimos o fenômeno da neutralização, vimos que é muito comum a neutralização 

vocálica estar relacionada ao acento ou tonicidade. Muitas línguas apresentam o inventário 

vocálico completo apenas na sílaba tônica, sofrendo graus variados de neutralização fora da 

sílaba tônica. No entanto, não chegamos a discutir o que é o acento. 

Antes de discutirmos o acento, no entanto, precisamos mencionar a distinção entre línguas 

acentuais e línguas tonais. Pelo menos mencionar essa distinção agora é importante para 

que já fique claro logo de início que nem todas as línguas têm acento. As línguas tonais e os 

fenômenos relacionados ao tom serão examinados no próximo capítulo.  

A discussão do acento aqui será limitada inicialmente ao domínio da palavra.  

Mas o que é o acento? Embora os detalhes possam ser bastante controversos, uma 

caracterização do acento bastante aceita é a de que ele é um tipo de proeminência. Uma 

sílaba acentuada é mais proeminente que uma sílaba não acentuada.  

Cinco propriedades são comumente associadas ao acento. Duas são inerentes a ele, duas 

variam em grau de língua para língua, e uma é na realidade uma definição por negação. 

A primeira propriedade é a culminatividade: o acento é culminativo, ou seja, numa palavra 

há sempre uma única sílaba com o acento principal, uma única sílaba que é a sílaba tônica 

da palavra. No português normalmente esse acento incide em uma das três últimas sílabas, 

como é bem sabido. Temos palavras oxítonas (jacaré), paroxítonas (felicidade) e 

proparoxítonas (ótimo), em que o acento cai, respectivamente na última, na penúltima e na 

antepenúltima sílaba. 

A segunda propriedade pode a princípio parecer indistinguível da primeira, mas não é. É o 

fato de que o acento é hierárquico, ou seja, há níveis de acento. As duas propriedades se 

distinguem pelo fato de que, de acordo com a primeira, poderíamos ter apenas a sílaba 

tônica de um lado, sendo proeminente, e todas as outras de outro, sem nenhuma 

proeminência. Mas de acordo com a segunda, podemos ter vários níveis na hierarquia de 

proeminência. Observemos a palavra paralelepípedo, e a palavra Pindamonhangaba. A 

sílaba tônica da primeira é a antepenúltima, [pi], e a da segunda é a penúltima, [ga]. Isso não 

significa, contudo, que cada uma dessas palavras tem uma sílaba proeminente e todas as 
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outras sem proeminência nenhuma. Normalmente pronunciamos essas palavras como se 

fossem: para-lele-pípedo e Pinda-monhan-gaba. As sílabas [pi] e [ga] não deixam de ser a 

mais proeminente de cada palavra, mas as outras sílabas iniciais de cada uma dessas 

unidades tem uma certa proeminência. Assim, em Pindamonhangaba, as sí labas [pí̃] e [mõ̃] 

têm uma certa proeminência, se destacam, mas não tanto quanto [ga]. Dizemos, então, que 

[ga] é a sílaba que tem o acento principal ou primário, e as outras têm acento secundário. 

Observe-se que ser culminativo implica que ele é hierárquico, mas ser hierárquico não 

implica ser culminativo, porque poderia haver duas sílabas com o mesmo nível de acento, 

que seria principal. 

As duas palavras usadas como exemplo de que o acento é hierárquico servem muito bem 

como exemplos de uma terceira propriedade, essa já bastante variável 

interlinguisticamente. Nessas palavras o acento é rítmico, ou tem uma distribuição rítmica, 

já que a cada sílaba acentuada em geral se segue uma sílaba não acentuada, e vice-versa. O 

único afastamento desse padrão são as duas sílabas finais de paralelepípedo, que não são 

acentuadas. Algumas línguas têm sistemas fortemente rítmico, enquanto que em outras ele 

não é tão rítmico. O padrão rítmico mais comum é aquele em que as sílabas acentuadas e 

não acentuadas se alternam, como nos exemplos dados. 

Uma outra propriedade que o acento pode ter é que ele pode ser demarcativo. Novamente 

o quanto ele é demarcativo varia de língua para língua. Dizer que o acento é demarcativo 

significa dizer que ele marca o início ou o fim da palavra. Há línguas em que o acento é 

fortemente demarcativo. O francês é um exemplo bem familiar, já que nele podemos 

considerar que o acento sempre cai na última sílaba (que não tem o schwa como vogal). 

Dessa forma, uma sílaba acentuada sinaliza que a palavra chegou ao fim. O acento no 

português tem um caráter demarcativo bem mais fraco. Numa palavra mais longa ele pode 

indicar que se está próximo ao final da palavra, como em paralelepípedo, e a palavra 

Pindamonhangaba. Mas se a palavra tiver três sílabas e for proparoxítona, o acento estará 

na primeira sílaba da palavra, como no caso de ótimo. Então, a associação entre o final da 

palavra e o acento é bem mais tênue do que no francês. 

A última propriedade caracteriza o acento por uma ausência. Boa parte dos processos 

fonológicos que nós vimos até agora podem ser incluídos na categoria da assimilação. 

Temos assimilação de sonoridade (ou vozeamento) no prefixo des- em desprezo e desgaste; 

assimilação de nasalidade em pano, menos etc.; assimilação de grau de abertura em queria 

e podia pronunciados, respectivamente, com [i] e [u] na sílaba inicial, e assim por diante. A 

grande maioria dos processos fonológicos que afetam propriedades segmentais são 

assimilatórios. O acento, porém, se afasta completamente desse quadro geral. O acento não 

é assimilatório. Não se tem notícia de sílaba átona que passa a ser tônicas quando vizinha 
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a uma sílaba tônica (se a tônica permanecer tônica, o que caracterizaria uma assimilação). 

Muito pelo contrário. O que pode acontecer é que quando duas sílabas acentuadas entram 

em contato uma deixe de ser acentuada. Nos advérbios formados com o sufixo -mente em 

português, a sílaba inicial do sufixo recebe o acento primário. É o que ocorre em 

completamente e poeticamente. O acento de completa e o de poética ficam sendo acentos 

secundários nesses advérbios. Uma notação empregada para isso é a que indica o acento 

primário com o acento agudo e o acento secundário com o acento grave. É o que ocorre em 

complètaménte e poèticaménte. Se o sufixo -mente é acrescentado a um adjetivo oxítono, 

como feliz, temos um acento secundário na sílaba imediatamente anterior à do acento 

primário: felìzménte. Nessa palavra especificamente, é muito comum, ocorrer então um 

deslocamento do acento secundário. Em vez de felìzménte, a palavra acaba sendo 

pronunciada fèlizménte. Em suma, o acento não é assimilatório e, na verdade, dependendo 

da língua, tende a ser dissimilatório. 

 

SISTEMAS DE ACENTO 

 

Por mais que às vezes possa parecer, o acento em cada língua específica não funciona de 

forma aleatória. Assim, falamos do sistema de acento de cada língua. Os sistemas de acento 

podem ser classificados de mais de uma forma. Uma primeira distinção que nem sempre 

tem o devido destaque na literatura é que os sistemas de acento podem ser puramente 

fonológicos ou envolver uma interação entre a morfologia e a fonologia, a qual pode ser 

bastante intrincada. 

Entre esses dois tipos de sistema de acento, por não envolver interação entre duas áreas da 

gramática, os que são puramente fonológicos são menos complexos. Por esse motivo, 

trataremos inicialmente desse tipo de sistema de acento. 

O acento determinado fonologicamente pode ser baseado essencialmente em dois tipos de 

fatores: a posição das sílabas e a estrutura interna das sílabas. Há línguas que consideram 

apenas a posição das sílabas para a determinação do acento, enquanto que outras 

consideram também o tipo de sílaba. Aparentemente nenhuma língua considera apenas o 

tipo de sílaba (?). Para começar pelo que apresenta menor complexidade, abordaremos 

inicialmente os sistemas em que o acento é determinado unicamente pela posição das 

sílabas. 

 

Há línguas com sistema de acento fixo e outra com sistema de acento móvel. 
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Vejamos alguns tipos de sistemas de acento fixo. As palavras estão grafadas com a ortografia 

oficial de cada língua. Em cada palavra há um apóstrofo antes da sílaba tônica, como é 

padrão em transcrições de acento. Em polonês, o <y> representa uma vogal. 

 

a) Francês: 

õriˈgin(e) 

õrigiˈnal 

õriginaliˈté 

 

b) Letão (báltica, IE): 

ˈgulēt  ‘dõrmir’ 

ˈistaba  ‘quartõ’ 

ˈguļamistaba  ‘dõrmitóriõ’ 

ˈizgulēties   ‘dar uma dõrmida’ 

 

c) Polonês: 

ˈjęzyk  ‘língua’ (nominativo singular) 

jęˈzyka  ‘língua’ (genitivo singular) 

języˈkami  ‘língua’ (instrumental plural) 

jęˈzyczek  ‘linguinha, úvula’ 

języˈkõwy  ‘lingüísticõ’ 

 

d) Dakota (sioux): 

tʃʰikˈte   ‘eu te matõ’ 

maˈjakte  ‘võcê me mata’ 

wiˈtʃʰajakte  ‘võcê õs mata’ 

õˈwitʃʰajakte  ‘võcê õs mata lá’ 

 

e) Macedônio: 

ˈspõmenik ‘mõnumentõ’ 

spõˈmenikõt ‘õ mõnumentõ’ 

spõˈmenitsi ‘mõnumentõs’ 

spõmeˈnitsite ‘õs mõnumentõs’ 

 

Os três primeiros exemplos são os tipos mais comuns. Segundo o WALS 

(http://wals.info/chapter/14), de 502 línguas pesquisadas, 282 têm acento fixo.  



5 
 

Acento fixo na sílaba final, como no francês, foi encontrado em 51 das 282 línguas (18,1 % 

das que têm acento fixo).  Acento fixo na sílaba inicial, como no letão, foi encontrado em 92 

línguas (32,6 %). Acento fixo na penúltima sílaba, como no polonês, foi encontrado em 110 

línguas (39 %), sendo o mais comum.  

Os dois últimos exemplos são bem pouco comuns. Acento fixo na segunda sílaba, como no 

lakota, foi encontrado em 16 línguas (5,7 %). E acento fixo na antepenúltima sílaba, como 

no macedônio, foi encontrado em 12 línguas (4,3 %). Acento fixo na terceira sílaba é 

raríssimo, tendo sido encontrado em uma única língua nesse levantamento, o winnebago. 

 

ACENTO PRIMÁRIO SENSÍVEL AO PESO SILÁBICO: 

 

As línguas com sistema de acento fixo podem ser chamadas de línguas insensíveis ao peso 

silábico. Quando se fala em peso silábico, se considera que existem pelo menos dois tipos de 

sílaba: as sílabas leves e as sílabas pesadas. As sílabas leves não atraem o acento, enquanto 

as pesadas atraem. Podemos pensar numa metáfora gravitacional. As sílabas com mais peso, 

cõm mais “gravidade”, seguram õ acentõ. As cõm menõs pesõ deixam õ acentõ escapar para 

outras. 

Nas línguas sensíveis ao peso silábico, não é só a posição que determina o acento. A 

estrutura interna da sílaba também. 

Para distinguirmos quais sílabas são leves e quais são pesadas, precisamos olhar a estrutura 

de cada sílaba. Comecemos com uma língua bastante próxima que tinha acento sensível ao 

peso silábico, o latim. Nele as vogais podiam ser longas ou breves. Nas palavras nãõ 

mõnõssila bicas, õ acentõ nãõ põdia cair na u ltima sí laba. Elas põdiam ser apenas 

parõxí tõnas õu prõparõxí tõnas. Nõs exemplõs a seguir, cõmõ se faz tradiciõnalmente, as 

võgais breves sãõ marcadas cõm diacrí ticõs, sendõ [ă] uma võgal breve e õ diacrí tico que 

aparece sobre a vogal denominado bráquia, e [ā] uma võgal breve e õ diacrí ticõ que aparece 

sobre a vogal denominado mácron. 

 

Latim: 

 õp.tĭ.mus  me.di.ŏ.cris  pro.spĕ.rus 

ex.trē.mus  as.tū.tus  nõ.cī.vus 

in.cau.tus  il.lae.sus    

au.gus.tus  a.per.tus  con.ten.tus 

 

Todos os exemplos são adjetivos que ocorrem no português e tiveram o acento mantido na 

sílaba tônica em que ele ocorria no latim. Nos exemplos da primeira linha, que deram os 
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adjetivos ótimo, medíocre e próspero em português, temos palavras proparoxítonas. Todos 

os outros adjetivos são paroxítonos. O que distingue os adjetivos da primeira linha é o fato 

de que a penúltima sílaba era uma sílaba leve. A penúltima sílaba de todos os outros era 

pesada. 

Como era feita essa distinção em latim? Se observarmos os exemplos da primeira sílaba, 

veremos que em todos a penúltima sílaba termina em vogal breve. São sílabas (C)(C)V. 

Na segunda linha os exemplos têm a penúltima sílaba terminada em vogal longa. São sílabas 

(C)CVV, pois as vogais longas contam como duas posições vocálicas. 

Na terceira linha, a penúltima sílaba dos exemplos termina em ditongo, ou seja, temos 

sílabas CVV.  

E na última linha, a penúltima sílaba dos exemplos tem uma consoante depois da vogal. 

São todas sílabas CVC. 

Um fato que deve ser observado é que a existência ou não de ataque na sílaba, ou o se ele é 

simples ou ramificado, não faz a mínima diferença. Só contam para o cômputo do peso 

silábico o núcleo e a coda, ou seja a rima. Na primeira linha, a rima só contém a vogal breve 

do núcleo, ou seja, é uma rima V. Na segunda e na terceira linhas, a rima contém duas 

posições vocálicas, seja ela constituída por uma vogal longa, seja por um ditongo. Temos 

rimas VV. Na última linha, a vogal breve seguida de uma consoante na coda faz com que 

tenhamos uma rima VC. Portanto, rimas V são contadas como leves, ao passo que rimas VV 

e VC são contadas como pesadas. Então o constituinte da sílaba que determinava o peso 

silábico em latim era a rima.  

Dos sistemas sensíveis ao peso silábico, se esse peso é determinado fonologicamente, não 

incluindo fatores lexicais ou morfológicos, há dois tipos muito comuns. Um é o de sistemas 

como o do latim, em que a rima determina o peso silábico. 

O outro é o que se encontra em línguas como o mongol (halha).1 Os pontos estão indicando 

a divisão silábica, e as vogais dobradas estão representando vogais longas. Vejamos os 

primeiros dois exemplos: 

 

a. á.li   ‘qual’ 

xø .tə.bə.rə  ‘liderança’ 

 

O acento nessas palavras cai na sílaba inicial. São todas sílabas leves, se considerarmos o 

mesmo critério do latim, pois temos apenas sílabas (C)V. Portanto, se todas as sílabas 

                                                           
1 Na verdade, o sistema do mongol atual parece ter se modificado um pouco com relação ao que está 
apresentado nos dados, mas ele já funcionou dessa maneira. 
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forem leves, o acento cai na sílaba inicial. Observemos agora o segundo grupo de 

exemplos. 

  

b. bos.gúul  ‘fugitivõ’ 

ba.ri.áad  ‘depõis de segurar’ 

xo.jər.du.gáar ‘segundõ’ 

ga.ráa.saa  ‘de sua própria mãõ’ 

 

O segundo exemplo desse conjunto nos mostra que havendo sílaba pesada, é nela que o 

acento cai. O último exemplo nos mostra que se houver mais de uma sílaba pesada, é a 

primeira que vai ser acentuada. Ou seja, o acento cai sempre o mais próximo possível do 

início da palavra, respeitando o peso silábico. 

Mas se examinarmos com mais atenção os outros exemplos desse conjunto, verificaremos 

que o peso silábico não é determinado da mesma forma que em latim. Tanto o primeiro 

quanto o terceiro exemplo do segundo conjunto nos revelam que, diferentemente do que 

ocorria em latim, uma consoante na coda não conta para o peso silábico nesses dados. Se ele 

contasse, a primeira sílaba de bos.guul seria pesada e, portanto, seria acentuada. Como ela 

não é acentuada, isso nos mostra que apenas as vogais contam para o peso silábico: sílaba 

com vogal breve é leve, sílaba com vogal longa é pesada, independente de ter coda ou não. 

Em suma, o que determina o peso silábico nesses dados do mongol não é rima, mas apenas 

o núcleo. 

 

 CONSIDERANDO TAMBÉM OS ACENTOS SECUNDÁRIOS: 

 

Até aqui consideramos apenas o acento primário das palavras. Mas como vimos no início do 

capítulo, muitas línguas têm acentos secundários 2 . Como tínhamos visto na palavra 

Pindamonhangaba, temos três sílabas acentuadas. O que representamos como Pinda-

monhan-gaba poderia ser representado como (Pìnda)(mònhan)(gába) ou 

(ˌPinda)(ˌmõnhan)(ˈgaba). Temõs três unidades õu três cõnstituintes fõrmadõs põr uma 

sílaba acentuada e outra não acentuada, uma unidade rítmica. Cada uma dessas unidades 

rítmicas recebe o nome de pé, termo proveniente da Grécia antiga, relacionado com o fato 

de se poder marcar o ritmo batendo o pé no chão.  

Os pés mais básicos são aqueles constituídos por duas sílabas, sendo uma forte e outra fraca, 

isto é, uma acentuada e outra não. Se esses pés têm duas sílabas, as duas possibilidades são 

                                                           
2 O termo secundário aqui pode ser interpretado como simplesmente não primário. Pode acontecer de 
os acentos secundários de uma palavra terem níveis diferentes de proeminência. 
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que a sílaba acentuada seja a primeira ou a segunda. Os pés que representamos na palavra 

Pindamonhangaba têm a primeira sílaba acentuada, e recebem o nome de troqueu. Já os pés 

que têm a segunda sílaba acentuada recebem o nome de iambo. A palavra café pode ser 

considerada um exemplo desse tipo de pé. 

Uma das propriedades que o acento pode ter, como já vimos, é que ele pode ser rítmico, ou 

talvez melhor, ter um ritmo fixo. Nas línguas em que isso ocorre, podemos dizer que se tem 

um tipo de pé utilizado sistematicamente. No exemplo Pindamonhangaba temos troqueus. 

Há pelo menos dois grupos de abordagens que tratam do acento em palavras como essas. 

Uma delas é uma abordagem derivacional, sequencial, em que se considera que os pés são 

formados sequencialmente. É a da fonologia gerativa clássica. Outra considera uma escolha 

entre possibilidades e analisa as línguas como privilegiando uma possibilidade em 

detrimento de outras. É a da teoria da otimidade.  

A da fonologia gerativa clássica, derivacional, pode ser formulada em termos de parâmetros. 

Como toda palavra tem um acento primário, o pé que contém esse acento é o primeiro a ser 

construído. Havendo mais sílabas, constroem-se novos pés. Já temos aí, então, dois 

parâmetros: qual o tipo de pé (troqueu ou iambo), e qual a direção de construção dos pés, 

ou seja, a partir de qual extremidade da palavra se constroem os pés (do início para o fim 

ou do fim para o início da palavra)? 3 Há pelo menos mais um parâmetro necessário, mas ele 

será explicado depois de vermos exemplos. 

Veremos a seguir quatro línguas com sistemas de acento rítmico insensível ao peso silábico, 

mas com parâmetros distintos. Como nessas línguas só interessa a posição das sílabas, é 

costume apresentar os dados com exemplos de palavras de duas, três, quatro sílabas, e 

assim por diante. Novamente, o acento agudo representará o acento primário e o acento 

grave os acentos secundários. 

 

 ACENTO RÍTMICO INSENSÍVEL AO PESO SILÁBICO: 

 

a. Maranungku 

tíralk 'saliva' 

mérepèt 'beard' 

jángarmàta 'the Pleiades' 

lángkaràtetì 'prawn' 

wélepènemànta 'kind of duck' 

                                                           
3 O mais comum é se falar em construção de pés da esquerda para a direita ou da direita para a 
esquerda. Como em línguas como o hebraico e o árabe a escrita é da direita para a esquerda, prefiro me 
referir ao início e ao fim da palavra. 
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Como podemos ver, o acento primário sempre incide sobre a sílaba inicial da palavra. Sendo 

assim, os pés são construídos a partir do início da palavra. Como o acento cai na primeira 

sílaba, o tipo de pé é o troqueu, que acentua a primeira das duas sílabas. Detalhando o último 

exemplo, temos o seguinte.  

(wéle)penemanta 

(wéle)(pène)manta 

(wéle)(pène)(mànta) 

 

Examinemos outra língua. 

 

b. Weri  

nintíp 'bee'  

kùlipú 'hair of arm' 

ulùamít 'mist' 

àkunètepál 'times' 

 

Como podemos observar, o acento primário sempre incide sobre a última sílaba da palavra. 

Sendo assim, os pés são construídos a partir do final da palavra. Como o acento cai na última 

sílaba, o tipo de pé é o iambo, que acentua a segunda das duas sílabas. Detalhando o terceiro 

exemplo, temos o seguinte.  

 

ulu(amít) 

(ulù)(amít) 

 

Examinemos duas outras línguas. 

 

c. Mapundungun (Araucano) 

wulé 'tomorrow' 

tipánto 'year' 

elúmujù 'give us' 

elúaènew 'he will give me' 

kimúbalùwulàj 'he pretended not to know' 

 

d. Warao 

jiwàranáe 'he finished it' 
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jàpurùkitànekáse 'verily to climb' 

enàhoròahàkutái 'the one who caused him to eat' 

 

No mapundungun, que aparece na literatura com o nome de araucano, o acento primário 

sempre incide sobre a segunda sílaba da palavra. Sendo assim, os pés são construídos a 

partir do início da palavra. Como a sílaba acentuada é a segunda, o tipo de pé é o iambo. 

Detalhando o último exemplo, temos: 

(kimú)baluwulaj 

(kimú)(balù)wulaj 

(kimú)(balù)(wulàj) 

 

Já no warao, o acento primário sempre incide sobre a penúltima sílaba da palavra. Portanto, 

os pés são construídos a partir do final da palavra. Como a sílaba acentuada é a penúltima, 

o tipo de pé é o troqueu. Detalhando o segundo exemplo, temos: 

japurukitane(káse) 

japuruki(tàne)(káse) 

japu(rùki)(tàne)(káse) 

(jàpu)(rùki)(tàne)(káse) 

 

Os exemplos cuja derivação foi detalhada são os casos que não requerem a postulação de 

outro parâmetro. São todos exemplos com número par de sílabas. Mas se uma palavra tiver 

um número ímpar de sílabas, quantos pés ela terá? Uma palavra de seis sílabas tem três pés 

em todas essas línguas, mas e uma de cinco? Terá dois ou terá três? Cada pé tem que conter 

um acento, e cada acento faz parte de um pé diferente. Se considerarmos que o tipo de pé é 

único em cada uma dessas línguas, se uma palavra de cinco sílabas tiver dois pés, isso 

significa que uma das sílabas fica sobrando, não faz parte de nenhum pé. Se ela tiver três 

pés, isso significa que um dos pés tem apenas uma sílaba. 

Se examinarmos as duas primeiras línguas, veremos que as palavras de cinco sílabas têm 

três pés. Em maranungku, a palavra lángkaràtetì tem três acentos. Sua estruturação em pés 

é a seguinte: (lángka)(ràte)(tì). O último pé, no final da palavra, contém apenas uma sílaba. 

Da mesma maneira, em weri, a palavra àkunètepál também tem cinco sílabas e três acentos. 

Sua estruturação em pés é a seguinte: (à)(kunè)(tepál). O pé localizado no início da palavra 

contém apenas uma sílaba. Esses pés incompletos formados por apenas uma sílaba são 

denominados pés degenerados em fonologia. O último parâmetro relevante se relaciona a 

isso: a língua admite ou não pés degenerados. 
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Examinando as duas últimas línguas, vemos que elas não admitem pés degenerados. As 

palavras de cinco sílabas têm apenas dois pés. Em mapudungun, a palavra elúaènew tem a 

seguinte estruturação em pés: (elú)(aè)new. Em warao, a palavra jiwàranáe se estrutura da 

seguinte maneira: ji(wàra)(náe). A sílaba final de elúaènew e a sílaba inicial de jiwàranáe 

não fazem parte de nenhum pé, pois essas línguas não admitem pés degenerados.  

 

Essa análise foi feita em termos derivacionais. Como ficaria uma análise em termos da teoria 

da otimidade clássica, não derivacional? Nela sempre se considera quais seriam as 

possibilidades existentes para se verificar qual a opção ideal para aquela língua específica.  

 

 ACENTO RÍTMICO SENSÍVEL AO PESO SILÁBICO: 

 

Finlandês  

a. (ˈka.las)(ˌte.let) ‘yõu’re fishing’ 

b. (ˈka.las)(ˌte.le)(ˌmi.nen) ‘fishing’ 

c. (ˈil.moit)(ˌtau.tu)(ˌmi.nen) ‘registering’ 

d. (ˈjär.jes)(ˌte.le)(ˌmät.tö)(ˌmyy.des)(ˌtän.sä) ‘frõm his lack õf systematizatiõn’ 

e. ´X X L `H X: (ˈka.las.te)(ˌlem.me) ‘we’re fishing’ 

f. ´X X `X X L `H X: (ˈil.mõit)(ˌtau.tu.mi)(ˌses.ta) ‘registering’ (Elativõ Sg.) 

g. ´X X `X X L `H X `X X: (ˈjär.jes)(ˌtel.mäl.li)(ˌsyy.del)(ˌlä.ni) ‘my systematicity’ (Adessivõ Sg.) 

h. ´X X `X X `X X L `H X: (ˈjär.jes)(ˌtel.mäl)(ˌlis.tä.mä)(ˌtön.tä) ‘unsystematized’ (Part.Sg.) 

i. ´X X L `H X L `H X: (ˈvõi.mis.te)(ˌlut.te.le)(ˌmas.ta) ‘having caused tõ dõ gymnastics’ 

(Elat.Sg.) 

 

 


