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Em fonologia... As palavras são compostas de unidades menores, intermediárias entre o 

segmento e a palavra. Essas unidades são as sílabas. 

Existem vários tipos de evidências de que a sílaba é uma unidade realmente existente no 

conhecimento intuitivo dos falantes. São elas: 

1) É muito comum os falantes terem intuições sobre quantas sílabas uma palavra contém, 

embora possam ter dúvida de onde dividir as sílabas em certos casos. Exs.: estranho tem 3 

sílabas, retumbante tem 4, praia tem 2. Embora não haja dúvida na divisão em sílabas das 

duas primeiras palavras, pode haver na última. Qual seria a divisão? Pra-ia ou pra-ia? Ou 

podem ser as duas? 

2) Na poesia, mesmo na poesia de cunho oral, é importante o número de sílabas. 

3) Existem jogos linguísticos ou línguas secretas baseadas na sílaba, por exemplo, a língua do 

pê, que existe em duas versões no Brasil. A sentença Hoje vai chover ficaria nessas duas 

versões assim: o-pô je-pê vai-pai cho-po ver-per ou pê-ô pê-jê pê-vai pê-chô pê-ver. 

4) Existem processos fonológicos que afetam a sílaba. Haplologia: faculdade de medicina. 

5) O acento é baseado na existência da sílaba. Em português, salvo em casos excepcionais, o 

acento primário cai em uma das três últimas sílabas da palavra. 

Esses argumentos convergem no sentido de que de fato existe algo que denominamos sílaba.  

Uma outra questão é a de como devemos representar a estrutura da sílaba. Existem várias 

propostas na literatura. Veremos a seguir algumas delas, utilizando como exemplo a 

sílaba/palavra mar. 

A mais simples considera somente que ela é formada de segmentos sem distinção entre eles. 

Nesses diagramas, a sílaba é representada pela letra sigma minúscula <σ>, a letra inicial em 

grego da palavra sílaba, que é de origem grega. 

 

A posição reservada para cada um desses segmentos pode ser representado por um X. 



 

Representando a sílaba dessa maneira, pode-se estar considerando todos os segmentos como 

estando em pé de igualdade, sem nenhum deles se destacar em relação aos outros. Uma 

interpretação diferente dessa mesma árvore consideraria que o fato de um dos constituintes 

da sílaba estar representado por uma linha vertical sinaliza que ele se destaca entre os demais, 

que é o seu núcleo.  

É comum, no entanto, representar essa diferença rotulando as posições como posições C ou V. 

As posições V correspondem ao núcleo da sílaba, mais comumente ocupado por uma vogal nas 

línguas em geral. Já as posições C correspondem às margens da sílaba, ocupadas por 

consoantes. A sílaba mar seria representada assim: 

 

É comum, no entanto, dar nomes mais específicos às margens da sílaba. A margem da sílaba 

que vem antes do núcleo é denominada ataque ou onset, ao passo que a margem da sílaba 

que vem após o núcleo é denominada coda. A representação dessa mesma sílaba ficaria assim: 

 



Essa representação ainda carrega consigo a proposta de que os três constituintes não formam 

um nível intermediário. Talvez a análise mais comum da sílaba encontrada entre os fonólogos 

é a que considera que o núcleo e a coda juntos formam um constituinte intermediário entre 

eles e a sílaba. A esse consituinte se dá o nome de rima, a qual está representada no diagrama 

abaixo como R. 

 

Na sílaba representada até aqui, cada um desses constituintes é formado por um único 

segmento. Contudo, é possível que qualquer um desses constituintes seja formado por mais 

de um segmento. Para ilustrar esse fato, usaremos outras sílabas como exemplos. Usaremos 

monossílabos como exemplos. 

A única sílaba da palavra três (pronunciada sem ditongação) tem um ataque constituído por 

mais de um segmento, formando um ataque complexo ou ramificado.  

 

A única sílaba da palavra mais pode ser analisada como tendo um núcleo constituído por mais 

de um segmento, formando um núcleo complexo ou ramificado.  



 

Por fim, a única sílaba da mesma palavra mais pode ser analisada como tendo uma coda 

constituída por mais de um segmento, formando uma coda complexa ou ramificada. Um 

argumento nesse sentido seria o fato de o segmento correspondente ao que é grafado com <i> 

ser na verdade, uma semivogal e não uma vogal. O argumento se basearia na ideia bastante  

difundida, embora não unânime, de que vogais e semivogais são essencialmente o mesmo tipo 

de segmento, com a diferença de que uma vogal ocupa o núcleo, e uma semivogal ocupa uma 

posição não nuclear, ou seja, o ataque ou a coda. 

 

PRINCÍPIOS E PARÂMETROS 

 

O estudo da sílaba é uma área da fonologia que se presta bastante bem para ilustrar o modelo 

teórico de Princípios e Parâmetros, surgido no início da década de 80 dentro da linguística 

gerativa. 

A proposta se baseia na concepção de que as crianças adquirem o conhecimento da sua língua 

materna com bastante rapidez e sem instrução dirigida. Considerando a complexidade das 

estruturas linguísticas e da tarefa de sua aquisição, Chomsky propôs que uma parcela 

importante do conhecimento linguístico do ser humano é inata. A chamada gramática 

universal se comporia de princípios e parâmetros. Os princípios são características universais 



absolutas, invariáveis entre as línguas. Um bom candidato a princípio dentro da fonologia é o 

de que toda sílaba tem que ter núcleo. Ela pode não ter ataque, pode não ter coda, mas núcleo 

toda sílaba tem.  

Já os parâmetros são características que admitem variação entre as línguas, características que 

admitem mais de uma opção. O mais comum é se considerar que cada parâmetro é binário, ou 

seja, admite apenas duas possibilidades. Dessa forma, muitos parâmetros podem ser 

formulados como escolhas entre sim e não, e é assim que eles serão formulados aqui. Vejamos 

alguns parâmetros relacionados à estrutura da sílaba. Para cada parâmetro serão fornecidos 

exemplos de línguas que têm o valor sim e línguas que têm o valor não. 

 

1) A língua admite coda em suas sílabas? 

SIM: PB, inglês, chinês, japonês, árabe,  

NÃO: havaiano, ??? 

 

Uma sílaba que não tem nada depois do núcleo é uma sílaba aberta, enquanto que uma sílaba 

que tem coda é uma sílaba fechada. Uma língua como o havaiano não admite sílaba fechada. 

 

2) A língua admite sílabas sem ataque? 

SIM: PB, inglês, românicas,  

NÃO: alemão, árabe, 

 

Muitas línguas que não admitem sílaba sem ataque, introduzem uma parada glotal [ʔ] no início 

das sílabas que por algum motivo não teriam ataque. Não é ponto pacífico analisar dessa 

maneira, mas é possível considerar que essa parada glotal não existe no nível subjacente, 

sendo introduzida por uma regra posteriormente. 

 

3) A língua admite consoante no núcleo? 

SIM: inglês, alemão, tcheco, tlingit?, salish,  

NÃO: PB, românicas,  

 

Para nós que falamos português, principalmente falantes do PB, pode parecer estranho haver 

consoante no núcleo de uma sílaba, mas essa não é uma possibilidade incomum. Uma palavra 

inglesa como pickles, por exemplo, pode ser pronunciada [ˈpʰɪkəlz], com schwa na segunda 

sílaba, mas provavelmente o mais comum seja pronunciá-la [ˈpʰɪklz̩]. Essa segunda pronúncia 

se divide em duas sílaba, uma [pʰɪ] e outra [klz̩]. Nessa segunda sílaba não há vogal. É o /l/ que 



fica no núcleo. Observe que há um pequeno traço vertical abaixo dele. Esse diacrítico indica 

que o /l/ é silábico, ou seja, está no núcleo da sílaba. Outra palavra desse tipo em inglês são 

mountain, normalmente pronunciada [ˈmawn.tˀn̩]. Exemplos desse tipo também são comuns 

no alemão, em que o verbo haben ‘ter’ pode ser pronunciado [ˈhaːbən], mas que é mais 

comumente pronunciado [ˈhaːbn̩] ou mesmo [ˈhaːbm̩], com assimilação do ponto de 

articulação. 

 

4) A língua admite consoante no núcleo em sílaba acentuadas (com acento primário)? 

SIM: tcheco, berbere, ??? 

NÃO: inglês, alemão 

 

Observando atentamente os exemplos do item anterior, em que temos consoantes em núcleo 

de sílaba no inglês e no alemão, veremos que isso não ocorre em sílabas acentuadas. Há, no 

entanto, línguas que são menos restritivas com relação a isso, admitindo consoante no núcleo 

inclusive da sílaba que recebe acento primário. Uma língua que admite isso é o tcheco. A 

cidade nativa de Milan Kundera, por exemplo, se chama Brno. Essa palavra é dissílaba e, como 

todas as palavras do tcheco, tem acento primário na sílaba inicial. A transcrição fonética da 

pronúncia seria, portanto, [ˈbr̩.nɔ]. Uma sentença famosa em tcheco, a qual inclusive aparece 

no Guinness, Livro dos Recordes, é Strč prst skrz krk.  

 

5) A língua admite obstruinte no núcleo? 

SIM: berbere 

NÃO: tcheco 

 

Podemos considerar os sons linguísticos como tendo características que tornam propício ou 

não que eles sejam núcleos silábicos. Os melhores núcleos de sílabas são os sons mais 

facilmente perceptíveis. Podemos pensar nos sons vocálicos como esses mais perceptíveis. É 

útil pensar nas consoantes não como um grupo uniforme, mas como sendo composto de 

consoantes de tipos diferentes. Algumas têm algo de vocálico, se parecem mais com as vogais, 

enquanto outras não têm nada a ver com as vogais. As consoantes mais diferentes das vogais 

são as oclusivas, porque, ao contrário das vogais, que não têm obstáculo à passagem do ar, as 

oclusivas são produzidas com uma obstrução total à passagem do ar. Entre as demais 

consoantes, as menos “vocálicas” são as fricativas, pois nelas a obstrução à passagem do ar é 

quase total. Esses dois grupos de consoantes (além das africadas, que unem características dos 

dois tipos de consoantes) são reunidos na categoria denominada obstruintes. Por serem as 



consoantes mais distintas das vogais, elas são, portanto, os piores núcleos silábicos. Mesmo 

assim, existem línguas que as admitem como núcleo. 

 

6) A língua admite coda complexa? 

SIM: inglês, alemão 

NÃO: japonês, mandarim, PB? 

 

Um certo número de línguas não admite consoante nenhuma em fim de sílaba. É bem mais 

comum uma língua admitir coda, mas não admitir mais do que uma consoante na coda.  

O fato de a coda apresentar menos possibilidades do que o ataque é tão comum que há desde 

Itô (198?) se discutem as condições da coda ou restrições à coda. 

 

7) A língua admite ataque complexo? 

SIM: PB, inglês, alguma indígena? 

NÃO:  

 

8) A língua distingue quantidade vocálica? 

SIM: 

NÃO: 

 

 

CODA COMPLEXA 

 

É muito comum terem que ter o mesmo ponto de articulação. 

Finlandês é meio assim? 

 

 

Handbook of the syllable. Brill’s HB 


