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Na classificaoao
tura". referido ~ ~levaOao
tem sido amplamente

das vogais. a paramstro"al
relativa do dorsa da lingua.

utilizado tanto por,

quanta par fonologos. A relevancia
metro articulatorio

fbnetiCistas

acustica desse para-

esta na correlaoao que existe entre

a elevaoao da lingua a a abertura da poroao anterior da
cavidade bucal. que funciona como caixa de ressonancia,
tanto mais ampla quanta menos alta,a lingua.
Jakobson. Fant e Halle (1951) propuseram
propriedade de ressonancia

"compacto/difuso",

a

caracteri

zada palo "pradominio relativo de um formante ou de uma
regiao de formantes localizados centralmante"
em oposioao ao predomlnio de formantas
formantesl nao centrais
caso das vogais.

a

(compacta)

(au regioes

'.de

(difuso). a qual corresponde.no

absrtura da poroao anterior da cavi~

dads bucal: quanto mais aberta e cavidade. tanto

mais

compactas as vogais. e quanto mais fechada, tanto

mais

difusas (p.27l. Os mesmos autores assinalaram

essa

propriedade.

nas vogeis, nao 8 propriamente

to que pode apresentar graus intermediarios.

que

binaria.vi~
como em ru

~ menD ; -

a - a , mas acrescentaram

assim exemplificada,

que essa situaoao

"podetia resolver-se

ooes binarias contraditorias:

das propriedades
articulatoria
chado]

(1967:116-118)

(p.29).

propos a sUbstituioao

"difuso" e "compacto"

"fechado"

nao compacta
seria duplamen-

te negativo - neo compacta e nao difuso"
McCawley

em duas opos.!.

compacta X

'\ e difuso X nao difuso. Neste caso, /a/

,

pela propriedade

([+ fechado] :: [difusoJ, [- fe-

[compactci]), tendo mostrado a superioridade

desta propriedade
assimilatorios

para a descrioao de alguns processos

entre vogais e consoantes.

Chomsky e Halle (1968:306) adotaram
vista de McCawley e
priedade

0

estenderam

"baixo" em ~posioao

0

ponto de

com a inclusao da pro-

a "alto"

(=

"fechado"J,

de

modo a poder descrever tres graus de abertura da mesma
forma ja sugerida antes por Jakobson,

Fant e Halle:

alto

(difuso)

baixo

(()ompacto)

freqQentes,

apresentam

quatro graus de abertura,

1967 P. Kiparsky havia proposto,
propriedade

ja

em

ao lade de "alto", uma

"medio" que, so para as vogais, permitiria

a descrioao dos quatro graus, da seguinte forma (Harms
1968: 29) :'
ae

e
alto
medio

+

+
+
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+

Tamb~m Wang (1968:700) propos a propriedads

"m~dio" pa-

ra dar conta de quatro graus de altura da lingua.
Ja Johnson

(1972:106-108), em sua tese

doutorado, orientada par Wang, discute a situa~ao

de
do

sistema vocalico da lingua Tswana, a qual apresenta qu~
tro alturas, que sao satisfatoriamente
meio das propriedades

descritas

"alto" e "media", mas em

par
cartos

contextos tern suas vogais medias elevadas um poueo,ainda que nao a bastante para alcan~ar a altura imadiata-mente superior, produzindo,

assim, seis alturas foneti-

u

e
e

a

•

-

0

e:

:>
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e:

./

•..
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a
Para especifiear essas seis altur~s foneticas, Johnson propos
procedimento

0

usa de coeficientes

ja considsrado

numericos,

um

par Chomsky e Halle (1968 :

165) para as matrizss fonet:tcas.
Nao encontramos

na literatura fonologica

nhuma s1tua~ao, na qual fosse necessaria
de,quatro graus fanologicos

(8

descrever mais

nao foneticosJ

Algumas l!nguas i~d!genas brasileiras

de altura,

tambem aprsesn+0m

sistemas vocalicoB com quatro graws de altura. Aee1m
por exemplo,

0

Nad~b (familia Ma~u), com quatro

para as vogais centrais:

ne

o

Kaingang

(famIlia Je) apresenta

ridade, que revela,que,
sonancia

e

uma peculia-

em seu sistema vocalico, a

res

mais relevante que a altura da lIngua. 0 dia

leto do Parana dessa lingua, descrito par Wiesemann
(1971, 1972) e Kindell

(1972), tern nove fonemas

cas orais e cinco nasalizados,
cipia, ser especificados

+

-

....•

T

I

U

U

...•

- alto
- baixo

e

-

e:

+

as quais podem, em prin-

par meio dos traQos alto e bai

i-

alto
baixo

alto
baixo

Esse di~leto, entretanto,
fologicas caracterizadas

•

a

0

a

e:

:>

..a.

apresenta tres situaQoes morpela conversBo das vogais ora~

medias (i.e, nem altas, nem baixas) e . &
correspondentes
lizada baixa

vocali

baixas e:

a. As

0

nas

suas

a ~ , e destas na vagal nasa-

tres situaQoes morfologicas

podemoser

brevemente descritas como (a) derivaQao da forma dependente do nome, (b) derivaQBo da forma causativa do verba e (c) derivaQBo ~o tema verbal 21• Exemplos:
(a)

Forma independente

Formadependente

kre

kre:

'quadril ':

ha

(b)

~o

'pus'

~o

krE

'toca'

kra

ka

'arvore'

ka

p:>

'pedra'

pa

Forma nab causativa
ter
..'
k:>nar

Forma causativa

'morrer'

tEn

'matar'

'ter manchas'

~:>l1an

'fazer man
chas'

'(ser) jogado

~or

~ n

fora'

(c)

'jOgCiU'fora'

mrEr

'(estar) molhado'

mran

'molhar'

ma

'eer) carregado'

man

'carrsgar'

~:>r

'(estar) cheio'

~an

'encher'

Tema 2

Tema I

we

'ver'

yak e

'soprar

ko'

'comer'

1(:>

rE

'deixar atras'

ra

~a

'lavar ro upa '

~a

WEpW-;'

'correr'

WErwa

WE

"A conversao
crita como resultado

0

fogo'

yaka

das vogais medias pode ser

da aplicaQao

de uma regra de abai-

xamento:

-alta
-baixa

des

.• [+baixa]

Para a conversao das vogais baixas na vogal n~
salizada

a

B

necessario

postular uma regra de nasaliza-

V

[+baixa

I

J

+nasal
+posterior

I

Essa descri~ao B insatisfatoria

por duas

ra

zoes: primeiro. porque recorre a duas regras independe~
tes para dar conta de um processo morfologico
gundo. porque a regra (2) especifica
aparentemente

unicoJ se

uma nasaliza~ao

irnotivada. Os dados do Kaingang

•

que a conversao de. p. ex ••

sugerem

em a e de a em a e

um

processo unico. que situa a como uma etapa extrema

num

contInuo de "abertura" ou de amplia~ao da caixa de ressonancia:
ressonancia

media na cavidade oral

ressonancia

maxima na cavidade oral

ressonancia

oral maxima ampliada

pela suplementa~ao
ressonancia

da caixa de

nasal

Tanto a amplia~ao da caixa de ressonancia
q~anto a adi~ao da ressonancia

nasal cantribuem.

to de vista acustico. para a maior compacidade
gais. Assim. a propriedade

descrever a situa~ao do Kaingang. Se atribuirmos
vogal nasalizada
rnaiar que

0

coeficiente

do po~

das

"compacto" parecs apta

oral

vopara

a cad a

de carnpacidade urn numero

da vogal oral correspondente.

o Kaingang a seguinte sit~a~ao:

t~remos

para

.

1-

1comp

u

e

2comp

0

e:

3comp

11'

U

I
41

a

•

':>

e:

4comp

a

Como as vogais altas e as vogais nasaliza-das nao sao afetadas pela regra que converte e

-nasal

n+1comp

n>1 camp

<+post>

a

0

em

I
I'

<3comp>
isto e, vogais orais com coeficientes

de compacidade

perior a 1 passam para a grau de compacidade
mente superior e. se a coeficiente
alam

os

s~

imediata--

original for [3comp]

passar a [4comp] elas se convertem na vagal po~

terior desse coeficientes

que

A lfngua Tapirape

e

i2,

(familia Tupi-Guarani),cu

ja fonologia fa! brevemente descrita par Leite (1977) •
apresenta tambem uma situaQao de nasaliza9~o
mente espontanea,

a qual pode ser descrita mais natural

mente mediante coeficientes
nao

sa trata

aparente~-

de compacidade.

de urn processo morfofonemico,

Kaingang, mas de urn processG dlacrSnico:

Neste

casa

como a

do

todas as ace -

rencias da vagal oral *a do Proto-Tupi"Guarani
verteram em suas correspondentes n~alizadas
pe, independentemente

a

do contexto sintagmatico.

se cor;-em Tapir~
Mas' es-

se fanomeno se enquadra num conjunto paradigmatico

' de

Proto-Tupi-Guarani

Tapirape

*u

o

*0

*a
Exemplos:

-+
-+

*yu

*pc>

-+
-+
-+

*ka1a
*puka
*apo

yo

'espinho'

pa
ka1a
poka

'mia'

apa

'raiz'

'mato'
'rir'

Tal como no caso do Kaingang, aqui tambe~
em vez de duas regras, uma de abaixamento

u -+ 0 e

0

-+aJ e outra de nasaliza~ao

(

para

(para a -+ aJ,

pode-se formular uma so regra de compacta~ao:

+post

&

+

1comp]

ncamp
Esta regra difere da do Kaingang,
par restringir

a compacta~ao

par um lado,

as vogais posteriores

e,

par outro lado, par nao excluir as vogais altas, de cae
ficiente

11complo Quanta a este ultimo ponto convam as-

sinalar, porem, que, segundo Leite (1977: 3), a reali~
Qao fonatica do fonema tapirapa

lo~ flutua

entreIo]

[uJ, de modo que, para a vagal proto-tupi-guarani
eficiente

[1camp] a regra deve aplicar-sa

e

de co

opcionalmante.

1. As formas que aqui chamamos terns 1 e tema 2 corres-pondem as que Wiesemann

(1971:270) designa par (b) e

(a). respectivamente.
2. No dialeto do Parana da lingua Kaingang esta regra
nao se aplica a todos as elementos
se distinguir

lexicais. devendo

duas classes lexicais. uma sensivel

regra de compactaoao

a

e a outra nao.

3, Para a reconstruoao

das formas do Proto-Tupi-Guarani,

no que interesse aos examplos utilizados

aqui.

vide

Lemle (1971).
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