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NASALIZAÇÃO E FRONTEIRA DE PALAVRA EM MAXAKALÍ
Ary·on D. Rodrigues
UNICAMP
Em diversas línguas indígenas sul-americanas a ocorrência
de segmentos com o traço [+nasal]

é mais naturalmente explica-

· da se admitirmos que as fronteiras de palavras compo'rtam o t:i::aço [+nasal] corno urna propriedade intrínseca (decorrente do abaixamento do véu oalatino durante pausas silenciosas) . Algumas
línguas que apresentam essa situacão são o Asuriní, o Cayapa,
o Iranxe, o Pirahã, o Rikbaktsa, o Sirionô, o Suruí (de Rondônia) , o Xetá 1

•

A língua Maxakalí, falada no nordeste de Minas Gerais,
apresenta um dos casos mais interessantes de nasalização induzida pela fronteira de palavra. A discussão deste caso se baseia essencialmente no artigo de Sarah

e.

Gudschinsky e Harold

e Frances Popovich, "Na tive reaction and phonetic similari ty in
Maxakalí phonology"

(Gudschinsky et al.

(1970)), mas leva em

conta também os dados de um texto mítico publicado oor Harold
Popovich, "The Sun and the Moon, a Maxakalí text"

(Popovich

(1971)) e duas versões inéditas da análise fonêmica preliminar
de Harold e Frances Popovich, uma de 1960 e a outra de 1962.
Gudschinsky, Popovich e Popovich (daqui em diante GPP)
a~resentam uma análise fonêmica do Maxakalí que impressiona

pela considerável redundância aparente na ocorrência dos fonemas nasais. Esta análise estabelece 5 vogais nasais (/i/

/e/

!+! lã/ /õ/) e 4 consoantes nasais (/m/ /n/ /n/ 18/) em oposicao a 5 vogais orai s

(/i/ /e/

! +!

/a/ /o/), a 4 consoantes

orais (/p/ /t/ /e/ /k/) e a 2 laringais (/?/ /h/) . (Gudschinskv et al.

(1970:80)). As consoantes nasais têm alofones in-

teiramente nasais ([m] [n] [n] [0]) e alofones parcialmente

([mb] [nd] [~J] . [8g]) ou completamente desnasalizados ([b]
[d] [j] ou [z] [g]). Nas palavras de GPP:
"A nasalização e vozearnento das consoantes nasais é condicionada pela nasalidade das vogais e consoantes contíguas" . (Gudschinsky et al. ( 19 70: 84)) .
Dessa análise resulta uma representação fonêmica fortemente redundante, como se pode ver nos seguintes exemplos:
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( 1)

/mãfíõn/

'sol '

(2)

/fíãmTn/

'es pí rito'

( 3)

/ntl)tm/

'mergulhar'

( 4)

/mtntn/

'formiga'

(5) /mãhãm/
'peixe'
(6) /kõnntí)/ 'arara'
Quando contiguo a vogal oral, o .fonema consonantal nasal e completamente oral:
(7} /kamah/ [kaba~]
(8)

'também'

/nokoma/ [ -· iokoba]

'abaixo'

ou so oarcialmente nasal, na realidade oré-nasalizado, mas isto
so em início de palavra e em variação livre com o alofone nlenamente oral:

(9)
(10)

/nay/ [ nday]

[day]

/mep/ [mbre~P]

~·e·P]
[b ~~

'panela. de barro'

' cortar alguma coisa '

A interdependência entre os alofones nasais dos fonemas
consonantais nasais e as vogais nasais sugere uma outra análise, que trate como derivada a nasalidade ou das vogais ou das
consoantes. Como há casos de vogais nasais independentes de
consoantes nasais, p. ex.
(11)

/hã/

'maneira'

em oposiçao a
(12)

/ha/

'e'

consideramos que o Maxakali tem vogais intrinsecamente nasais,
como na análise de GPP, mas que 'não tem consoantes intrinsecamente nasais, i. é, não tem consoantes nasais em sua reoresentação fonológica. Assim, em vez de pronor para a representação
fonológica os fonemas nasais de GPP / m n
rie de consoantes orais vozeadas / b d j

n í)/ , propomos uma seg /, as q uais se nasali-

zam junto a vogais nasais. As representacões fonológicas (provisórias) assim obtidas apresentam menor redundância nasal que
as representações fonêmicas de GPP:
GPP

Repr. fonol. prov.

( 13}

/mãnõn/

/bãjõd/

'sol'

(14)

'/ n +í) 1'.m/

/dtgtb/

'mergulhar'

( 15)

/mtntn/

/btdtd/

'formiga'

(16)

/kõnntí)/

/kõddtg/

'arara'
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Palavras que nao contêm vogais nasais passam a aprE?5',(;mtai:uma relaç;ão mais dl.r eta e natural entr'e a representação fonoló-

-

'
- fonetica:
gica e a representaçao

GPP

Repr. fonét.

Repr. fonol. oroy.

(17)

/kanop/

/kadop/

[kadop]

'espalhar'

(18)

/fíokoma/

/jokoba/

[zokoba]

'abaixo'

(19)

/ptnethok/

/ptdethok/

[ptde~thok]

'mui to(~) '

Em final de palavra só ocorrem as realizações plenamente
nasais das consoantes vozeadas, o que permite atribuir sua nasalidade à fronteira final de palavra. Ao contrário de GPP, que
atribuem a nasalização da consoante à nasalidade da vogal con-

é a vogal que se nasaliza diante de um segmento consonântico nasal. Com isso, é possível reconhecer um
tígua, admitimos que

processo de nasalizações sucessivas, operando da direita para a
esquerda sobre urna representação fonológica aliviada da maior
parte dos casos de vogais nasais:
Representações fonológicas revistas
(13a)

/bajod/

'sol'

(14a)

/dtgtb/

'mergulhar'

(15a)

/b tdt d/

'formiga'

(16a)

/koddtg/ 'arara'

A essas representações fonológicas, providas com a especificação de fronteira final de palavra

1/-, anlica-se uma regra

de nasalização induzida pela fronteira final de palavra, a qual
pode ser assim formulada:
( 2 0)

11-

[+voz] + [+nas]/
C

A aplicação dessa regra produz representações intermediárias com consoante final nasal, corno, p. ex.:
(15b)

btdtn#

'formiga'

Sobre as representações como (lSb)

aplica-se outra regra,

que nasaliza todo segmento sonoro que tenha a sua direita um
segmento nasal:
(21) [+voz]+ [+nas]/

~[+nas]

A aplicação recursiva da regra (21) produz a nasalização
das vogais (que são intrinsecamente vo2eadas) e das demais consoantes v9zeadas que precedem imediatamente urna à outra:
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(15c) ·h +d+n

~formiga'

btdtn
b~n+n

"

btntn
m+n+n
As sucessivas aplicações dessa regra de nasalização para a
esquerda só se interrompem ao encontrar uma consoante ohstruinte surda:

(22) /kokod#/
kokon

'respirar com dificuldade'

kokõn
As consoantes laringais (/?/ e / h/)

intervocálicas nao

constituem obstáculo para a n as alização para a esquerda:
( 23)

/ba? a j#/

' j acar é'

( 2 4)

ba?ay

/bihib#/

ba ? ãy

b i h im
bihTm

bã? ã y

b Th Tm

mã? ã y

mT h Tm

'árvore'

Em conseqüência desse Último fat o, a r e gra ( 21) deve ser
alterada para:
(25)

[+voz] + 'e +nas] /

( (- cons \) [+ nas ]
- voz J
Nas palavras que em GPP são a parent e mente tratadas como
-

compostos (escritas sem espaço e n tre dois temas), a fronteira
final de tema tem a mesma forç a .da f ronteira final de palavra
no que respeita à nasalização:
( 26 ) I b i b ~ p e /

' cama '

2

( c f. / b i b /

' pau ' )

bimfpe
bTmfpe
mTrnfpe
Quando a consoante vozeada ocorre no início de uma palavra
diante de vogal oral, ela é opcionalmente pré-nasalizada, como
vimos nos exemolos (9) e

(10).

Não podendo ser decorrente dos

segmentos vizinhos, a nasalização inicial é aqui atribuída a
fronteira inicial de palavra . A regra que a i n troduz opcionalmente é a seguinte:
( 2 7)

[+voz] + ([+nas/-nas]) / #_[-nas]

e

V
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A fronteira inicial de tema nao nasaliza a consoante vozeada que a segue , o que co r r esponde t 1-=::m c e r.t.:.o sentido,

à influên-

cia reduzida da' fronteira inicial de palavra, que apenas oré-nasaliza opcionalmente a consoante. Os exemplos (28) e (29)
ilustram as duas situações:
( 2 8)

/

#

b a e/

1

bom'

bay ou mbay

(29)

/#

kokec;i&bac/

'raposa'

(cf. /kokec/ 'cão')

kokéeybay

A adaptação fonológica dos empréstimos lexicais tomados ao
português apóia a noção de que regras fonológicas, como as discutidas aqui, são princípios atuantes no uso lingüístico dos
falantes de Maxakalí. Examinemos alguns exemplos:

e

[ k +d i b ai~ t ]

{ 3 O)

/ kt d l b t /

(31)

/kobad/ [kõmã~n]

'comadre'

{32)

/kobed/ [ kõmâí2n.J

'cidade'

(33)

/pejog/ [pâífíõr] [pâífíõr)]

(34)

/gahap/ [l)gaha~P] [gaha~P] 'garrafa'

( 3 5)

/ j o j e/ [ nJ o e ] [ fí o foi ] 'José '

z

• c an i vete •

(port. regional: comércio)

'feijão'

z

O exemplo (30) mostra que a consoante nasal [n] do português, diante de uma seqüência fonética oral [ - i .ve t

L ] ,

foi per-

cebida como o alofone oral [d] do fonema sonoro /d/. Em contraste com esse exemplo, os exemplos (31) e (32) mostram que a
consoante sonora [d], posta em posição final de palavra pela
não reprodução das vogais átonas finais do português (cf. exemplos (30) e

(34)), é nasalizada pela regra {20) e provoca a na-

salização para a esquerda das voga i s e das consoantes sonoras
precedentes, de acordo com a regra (25). O exemplo (33) confirma que a nasalização para a esquerda atinge também as consoantes que em português eram orais, como

[z].

Os exemplos (34) e {35) ilustram a aplicação da regra (27)
aos empréstimos: as consoantes iniciais sonoras do português
sao facultativamente pré-nasalizadas no Maxakalí.
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Notas

' 1. Vide "Contribuição das línguas brasileiras para a fonética e a fonologia", comunicação apresentada por Aryon D. Rodrigues à XII Reunião Brasileira de Antropolegia, Rio de Janeiro, julho de 1980. As relações entre pausa e nasalização e evidências de diversas línguas para o reconhecimento de nasalização induzida pelas fronteiras de enunciado e de palavra são discutidas em artigo deste autor, "Silêncio, pausa .e nasalização",
a ser

pu~.licado.

2.

cÓmo

não há nenhum estudo ·disponível da intonação do

Maxakalí, ·rião é possível decidir sobre a neces!Údade de distinguir entre fronteira de tema e fro~teira de palavra. A representação mais adequada da µalavra pàra "cama" poderia ser
/bib#pe/.
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