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Introdu~So

As terras baixas da America do Sul, isto 6, a maior parte deste
continente, a qua1 se cstende a leste da cordilheira andina e em clue
se situa todo o territ6rio do Brasil, foi e ainda 6 uma das regides
com maior diversidade linguistics no mundo. S6 no territ6rio do
Brasil atual hA ainda perto de 180 linguas indigenas e estas se distribuem por 40 famllias geneticas. Devido a circunst3ncias hist6ricas e sociais que tern afetado n50 s6 o Brasil, mas tambem os demais paises da America do Sul, aqui o estudo cientifico das linguas
indigenas tem-se descnvolvido muito lentamente. Por outra parte,
tarnb6m por circunstincias hist6ricas e sociais, os povos indigenas
tern e m sua maioria perdido as condi~6esde sobrevivsncia e suas
linguas t@mdesaparecido e continuam extinguindo-se. 0 grande
nfimero de linguas, o pequeno nlimero de pesquisadores, a falta de
oportunidades para estes dedicarem-se lnais ao trabalho cientifico
e a continuada existencia de fortes fatores que alneacaln a continuidade das linguas indigenas, comp6em a presente s i t u a ~ i ode
dcsafio social c cicntifico que enfrentam os lingiiistas brasileiros
at~~alinentc.
Documentar, analisar, colnparar e interpretar os dados
das linguas indigenas que desaparecem diante de nossos olhos e
ao mesmo tempo lutar por uma melhor organizac50 do ensino e da
administra<Zo da pesquisa cientifica que possibilitem a f o r m a ~ i eo
sustentas50 do grande nlimero de pesquisadores requeridos para
alguns anos de traballio intensivo e contribuir para atenuar e, se
possivel, reverter o process0 de exterminio linguistico, esse & o
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desafio a que devemos responder e para o qual 6 indispenssvel a
cooperaq2o dos pesquisadores daqui e do exterior, que se dedicam
predominantemente a linguistics teorica ou a outros campos mais
especificos.
Quero aproveitar a oportunidade deste encontro de fonologos
de alto nivel para expor alguns aspectos foneticos e fonologicos em
linguas indigenas d o Brasil que ao longo dos anos tern charnado
rninha atencio e que continuam constituindo problemas ainda n i o
equacionados satisfatoriamente, pel0 menos para urn pesquisador
corno eu, que depois do SPE nZo teve ocasiio de acompanhar assiduamente o desenvolvimento da fonologia, especialrnente os rnliltiplos desenvolvimentos n i o lineares, em que alguns de meus antigos alunos se tornaram peritos, como & o caso de Leda Bisol, a
grande promotora deste encontro, a cuja generosidade devo a honra do convite para falar a voces.
2

SilSncio, pausa e nasaliza~ao

H b anos apresentei num congress0 de lingiiistas, no Rio de
Janeiro, u m ensaio sobre "silencio, pausa e nasalizac80n,o qual foi
publicado nas respectivas atas (IZodrigues, 1986) e, que eu saiba,
n i o teve nenhurna repercussno (independentemente d o merito do
que entio escrevi, que pode ter sido muito pouco, a materia estava
em PortuguSs e o volume das atas foi t8o pouco e ma1 distribuido,
que eu mesmo nZo tive acesso a nenhum exemplar e s6 disponho
de uma fotocopia da minha contribuicio feita por um colega). Entretanto, o assunto continua parecendo-me interessante e n8o tenho conhecimento de que haja sido devidamente considerado na
literatura fonologica. Por essa raz20, quero recolocar aqui o essencia1 daquele ensaio.
0 silPncio. enquanto ausEncia de sons ou ruidos produzidos

pelo aparelho lonador, 6 acusticamente nulo e pode considerar-se
articulatoriamente neutro. Enlretanto, a posturn neutra do aparelho
Ionador coincide necessariamenle. no que respcila ao V ~ L palalino.
I
com a ~osturavrbvria
da
nasalidade,
isto
e,
da
produc20
de
resso. .
nsncia nasal: o veu palatino fica abaixado para permitir a respiraqxo
normal atraves da cavidade nasal. Uma conseoii@nciadesse fato banal 6 que. quando em qualquer lingua vai-se proferir um enunciado
que deva iniciar-se por um som nZo nasal. uma das primeiras articulaq0es a acionar e o le\zantamento do v6u palatino; analogamente.
quando se acaba de emitir um enunciado termjnado em um SON
n%onasal. lcm-se de abaixar o V ~ L Ipalalino (vide Brosnahan e
Malmberg, 1970, p. 69-71).
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Em geral a sincronizaf50do acionamento do v6u palatho com
o im'cio ou o termino da emis550 dos enunciados P satisfatbria, isto
e, a margem de variaqao que pode ocorrer P t2o diminuta que nZo
chega a ser percebida nem por foneticistas.'6 concebivel, entretanto,
que em falantes de qualquer lingua possam ocorrer acidentalmente
dessincronizaqdes maiores e claramente perceptiveis, as quais serZo
em regra interpretadas (...) corno falhas de desempenho individual
(Rodrigues. 1986, p. 153).
Se o veu palatino I? levantado corn rnenor ou maior retardamento
no inicio de um enunciado, urn sorn inicial, que devesse ser oral,
resulta parcial ou totalmente nasal; e se, no fim de um enunciado,
o veu 6 abaixado antecipadamente, os sons orais se tornam nasais.
Embora s6 raramente seja mencionada nos manuais de fonetica' e n i o seja considerada nos estudos de fonologia, a nasalidade
introduzida pela dessincronizacZo dos movimentos do v6u palatino
no in'cio e no fim de enunciados parece ser a explicacio mais plausivel para fenamenos fonol6gicos encontrados em diversas linguas
das terras baixas da America do Sul, mais particulamente do Brasil.
NO inicio de enunciados

2.1

Em PirahZ (famflia Mura) as oclusivas vozeadas tern alofones
nasais no inicio de enunciados:

Pirnhii (Heinrich, 1964;Everett, 1980; Rodrigues, 1984)
(1)
(2)
(3)

(4)

/hai/
/bigtipoi/
/giopiii/
/g6?ai/

'chuva'
'nuvem'
'cachorro'
'vocF

Meio de enunciado
[hail
[bigiipoi]
[giop6i]

Inicio de enunciado
[rnai]
[migiipoi]
[niopsi]
[nii7ai]

[g6?ai]

Entretanto, se no rneio do enunciado ocorrer uma pausa silenciosa (por exemplo, de hesitaqio), I? o alofone oral que ai ocorre:
(5)
(6)
I

/pehoe bai /
/pehoc...hai/

[peboehai]

'muita chuva'

[pehoe...mail

'muita ... chuva'

Para a disctcss5o de alglms problemas de sincronizaq3o cam segmentos iniciais e
finais de enunciado vide Heffner 1950. p. 165.173.
NZo 6 consideradn, p. ex., em nenhuma das seguintes abras: Ahercromhie (1967).
Anderson (1974). Battisti (1938). Brosnahan e Malmberg (1970). Catford (1977).
Chomsky e HaUe (1968). Dieth (1950). von Essen (1957). Gili Gaya (1950). Hackett
(1955). Hyman (1975).Jakohson et al. (1952). Jakohson e Waugh (1979). Kaiser (1957).
Ladefoged (1971). Mnlmherg (1970). O ' C o ~ u ~ (1973).
or
Pi*e (1942. 1947). Trubebkoy
(1939). Heffner (1950, p. 167) menciona a possihilidade de dessincronirsy%o
do vbu
pdstino na articnlqZo de vagnis inicinis, mas a descarta por considcmr pmtirnrnente inaudivel seu efeito.
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Esses csemplos deixam claro que o silencio condiciona a introducZo da propriedade
[+nasal] na consoante sonora qile se lhe
. .
segue.
Na lingua dos Paiter (ou Surui) (famflia Monde, tronco Tupi)
as oclusivas surdas (isto 4, n%ovozeadas) 6 que se tornam nasais
quando ocorrem em inicio de enunciado:

Pniter (van der Meer 1981,1982)

(a)maag

(7a) o-pang
'meu pr6prio milho'
(8a) o-rrihca
'meu pr6prio machado'
9
ma-kdo-mi 'no ano q u e vem'

(8b) n6bea
(9b) q6o

milho'
'machado'
'ano, e s t a ~ 2 osecn'

Em Cayapa (subfamnia Barbacoa da famflia Chibcha), lingua
do nordeste do Equador, em inicio de enunciado as oclusivas vozeadas bilabial, alveolar e blveo-palatal tern variantes livres pouco
frequentes com fechamento retardado da passagem nasofaringea:

Cnyapn (dados de Lindskoog e Brend, 1962)
/ fbilu] ou rnlbiru]
ldsunu / rdilrlnu] ou [ndaunu]
/d.iilia / ['dialia] o u ['ndialja]

(lo)
(11)
(12)

/M]u

2.2

No inicio de palavras

'carnarAo'
'cartar fora'
'trecho d e rio'

Em Maw6 (ou Satere, famnia Mawe, tronco Tupi) da-se o
mesmo que em Paiter, porem de mod0 mais restrito, a saber,
quando nomes possuiveis iniciados por oclusivas ocorrem sem o
seu possuidor, mas n%onecessariamente no inicio de enunciados:

Maw6 (dados de Franceschini, 1999)
(13a) e-py 'teu pe'
(14a) e-ti 'tua mAe
(15a) e-ko 'tua roqa'

(13b) m y 'pe'
(14b) ni 'mAe'
(15b) go ' r o ~ a '

(14c) paulo ti 'a m2e d e Peulo'
(15c) mani go pe 'mandioca na roqa'

Diferentemente do PirahZ, em que a nasalidade afeta obrigator~amcntcc inleirnmcnte a consoante, em Maxakali (famflia Maxakali, tronco Macro-16) as consoantes sonoras no inicio de palavras sSo afetadas opcionalmente e s6 parcialmente, isto 6, podem
realizar-se como simples orais sonoras ou como pr6-nasalizadas:

Maxnknli (Popovich, 1971; Gudschinsky et al. 1970; Rodrigues,
1981)
(16)
(17)
(16)
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/dac/
/bac /
/gahap/

[dail ou [ndail
[ba,,] ou [mbaj]
[qahaE1']ou [qilahaCP]

'panela'
'bom'
'~~rrafa'
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Essa 4 a sit~lacHodescrita tambem para as oclusivas labiais
vozeadas em Iranxe (famflia Iranxe):

Ironre (Meader, 1967)
(19)
(20)
(21)

/b6ku/
/biJi/
/b16hu/

['boku] ou rmboku]
PbiJi] ou rmbili]
rb'uhu] ou [.mbJuhu]

'arco'
'peito'
'dente'

Em Paiter, alem da nasaliza~%o
em inicio de enunciados (exs.
7 a 9), convertem-se em nasais tambem as oclusivas surdas iniciais
de palavras quando precedidas pot consoante vozeada da palavra
antecedente:

Pniter (van der Meer, 1981,1982;Rodrigues, 1984,1986)
(22) waled pig +waled mig
(23) omil6d fir oka + omil6d nir oka
(24) opopid kar oka + opopid qar oka

'mulher pequena, menina'
'vou cozinhar minha comida'
'vou procurar minha caqa'

A nasalidade assim gerada se estende opcionalmente B oclusiva vozeada final da palavra antecedente:
(25) q6b k6b + q6b qAb ou q6m ry6b
(26) djlkib kdla + dsikib qAta ou dsfkim ydra

'asemente do algodso'
'cortar seringueira' (atividade nova)

A nasalizaqio exemplificada em (22)-(26)s6 ocorre atraves de
fronteira de palavras, mas nio atrav6s de fronteira morfol6gica no
interior de uma palavra:
(27) g6btkbbta + 116bkBba
(28) iibtksta + iibkdta

'bolinha d e algodso'
'cottar brvores' (atividade tradicional)

Em situa~Besem que jb se dispBe de estudos comparatives e
de reconstr~1~50
de protolinguas, a nasaliza~iona fronteira i ~ c i a l
de palavras tambem pode ser observada como resultado de mLIdanqa diacrenica. Esse 6 o caso da lingua Xeti da famflia TupiGuarani, na qua1 os fonemas *j e 'w do Proto-Tupi-Guarani t$m
reflexos orais, d3 e g", respectivamente, no interior de palavras, e
reflexos nasais, q e q", respectivamente, no inicio de palavras:
Xetd (dados de Rodrigues, 1978 e trabalho de campo)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

I j u >PO

'juji > p6d3a
*.ia?w6r > p i g Y a
'wirapir > qwaripa
'wid > qYtra
'etj6r > id30
*otwC[<tpSp> ngwCpa

'espinho'
'(palmeira de) palmito'
'onqa'
'arco'
'ave'
'venha!'
'(n logo) a p q o u - s e todo'
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Na famflia lingiiistica J@algumas linguas t@mnasais no inicio
de palavras em que outras linguas t@moclusivas surdas:
(36) Xavante pa

(37) Xavante

ts

(38) Xavante '?u
(39) Xavante ?re

Timbira
Timbira
Timbira
Timbira

pa
12:

ko
krc

Apinaje
Apinaje
Apinaje
Apinaje

ma
n~

qo
qrc

Suy6 ma
Suyi n~
Suy6 rjo
Suyi rjrc

'figado'
'olho'
'piolho'
'ovo'

Embora Davis (1966),que fez o primeiro ensaio de reconstru~ 5 do
o Proto-Je, tenl~aproposto protofonemas nasais nesses casos,
compara@es com linguas historicamente mais distantes, em outras
famllias do tronco Macro-J@indicam que os fonemas orais s5o mais
antigos e que estes 4 que mais provavelmente estariam nas palavras do Proto-J@.Compare-se Ofaye @a,Guato pe 'figado'; Yat@tho
'olho'; Menien kre, Malali kir, Ofayk kite 'ovo'. Sendo assim, 6 possivel que a nasalidade nos segmentos iniciais do Apinajje e do Suy6
seja mais um caso de nasaliza@o no inicio de palavra.
2.3

No fim de palavras

Em Maxakali as oclusivas vozeadas s5o nasais no final de palavras e sua nasalidade se propaga para os fonemas vozeados a
sua esquerda. Essa propaga~8os6 je bloqueada pelas obstruintes
surdas, mas nio pelos glides laringais (7 h):
Maxakali (Rodrigucs, 1981)
(40) hidld + minin
(41) kukod + kokan
(42) b i h ~ b + mihim

'iorrniga'
'respirar corn dificuldade'
'divore'

Em Asurini do Tocantins (Akuawa, famllia Tupi-Guarani do
tronco Tupi) os temas terminados em w e r, que alternam com p e r,
respectivamente, em determinadas condi~6esmorfol6gicas, tBm
esses sons substituidos pelas nasais homorg~nicasquando em final
de palavra:
As~irirlido Tocnr~tins(dados de Ana Suelly A. C. Cabral, c. p.)
(4%) n o-paw-ihi
(43b) o-kai o-pap-a
(43c) o-pam
(44a) i-mcrnir-a
(44b) i-rnemin

16

'ele niio s e acnbou'
'ele queimou e s e acabou'
'ele se acabou'
'o(s) filho(s) dela'
'ela tern filho(s)'
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Segmentos nasais complexos

Estou chamando de segmentos nasais complexos aqueles em
que se podem distinguir duas ou tr@sfases de realizacBo, a saber,
nasal-oral, oral-nasal ou oral-nasal-oral. A esses Wetzels (1995, p.
168) chama de segmentos em contorno. Enhe as linguas indigenas
sul-americanas h6 um maior nhnero que apresenta segmentos do
tip0 nasal-oral, um nlimero menor de linguas com segmentos do
tipo oral-nasal e muito poucas com segmentos do terceiro tipo,
oral-nasal-oral. 0 caso cl6ssico deste tipo 6 o dialeto do Parani da
lingua Kaingang (Wiesemam, 1972; Anderson, 1974; Cavalcante e
Rodrigues, 1982;Cavalcante, 1987; Wetzels, 1995; d3Angelis,1998).
Sem referir-me aos problemas que esses segmentos tern colocado
para os diversos modelos te6ricos da fonologia, quero apontar a
analogia no comportamento fon6tico dos mesmos com respeito B
nasalidade de outros segmentos e Bs fronteiras de palavras.
Em Kaingang do Parani (Wiesemam, 1972; Cavalcante e Rodrigues, 1982; Cavalcante, 1987) os fonemas nasais t@mos seguintes alofones (aqui ilustrados pelo labial): [m] [mb] [bm] [bmb] [b] [b].
0 s tr@s6ltimos ocorrem em contextos orais, os trSs primeiros nos
seguintes contextos:
rn /

bm / V

---

c

Como se v@,as fases nasais desses alofones s8o igualmente
favorecidas pelos voc6ides nasais e pelas pausas que precedcm ou
seguem as palavras. Note-se que em Kaingang tem de haver pausa
mesmo, para que se realize a fase nasal, pois, se n5o houver pausa
entre as palavras, a condi~8oseri dada pelo segmento imediato da
palavra precedente ou seguinte, como em (45b) e (45c):
( 4 5 ) / n ~ e n / [mbcdn] 'mnrido'
(4%) /+i men/ I+ihmbcdn] ' o marida dela'
(45c) /+i men pEn/ [@lbrnbeapCn]' o p e d o marido dela'

A identificaqSo do silsncio ou da fronteira de palavra corn os
voc6ides nasais como favorecedores das fases nasais dos fonemas
nasais complexos encontra-se em v6rias outras linguas, como o
Apinajje e o Kayap6 (Mebegnokre, Xikrin) da famflia J@,o Karitiana
da famllia Arikem, o Juma da famllia Tupi-Guarani, o Munduruku
da famllia Munduruku, o Yuhup da famflia Maku, etc. Independentemente dos tratamentos te6ricos que possam receber e de terem Llm segmento intrinsecamente nasal ou intrinsecamente oral,
Silencio, nasalidade e laringalidade em linguas indigenas brasiieiras
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todos os casos de scgmentos nasais complexos (ou "em contorno")
aqui mencionados podem ser compreendidos como casos de assim11a~Boparcial ou total da propriedade [*nasal].
Nasalidade e laringalidade

4

Al6m da associacZo entre nasalidade e silcncio, cuja compreens l o como produto de mecanismo articulat6rio 6 bastante fdcil, virias
linguas indigenas brasileiras apresentam uma outra associa~lomais
dificil de compreender - a associaq20 entre nasalidade e laringalidade. JQ faz bastantes anos que James Matisoff chamou a atencio para
casos dessa associaqlo em linguas das famflias Tai e Khmer do sueste da Asia (Matisoff, 1975), nas quais as vogais finais. de palavra
precedidas por um dos dois glides glotais adquirem nasalidade.
Essa "misteriosa conex20 entre nasalidade e glotalidade", como a
designou Matisoff, 4 encontrada aqui sob formas mais variadas.

BnrP (Aikhenvald, 1998)
Em Bar6 (famflia Aryak) a situaqlo e praticamente a mesma
observada no sueste da Asia, apenas mais reduzida, ja que nesta
lingua nlo hd sflabas comecadas por oclusiva glotal. Tambem nZo
h i vogais intrinsecamente nasais, mas nas sflabas finais constituidas por fricativa glotal e vogal, esta, aparentemente com qualquer
qualidade, 6 nasalizada.

Pirnhti (Sandalo, 1989)
Em Pirahl (famflia Mura), lingua em que tambem n l o h i vogais intrinsecamente nasais, as vogais se nasalizam quando contiguas n l o s6 i oclusiva e h fricativa glotais, mas tambem as aproximantes w e j, portanto a todos os glides (glides I1 e glides I de
Chomsky & Halle, 1968), que tCm em comum serem segmentos
glotais assildbicos. A nasalidade assim adquirida se propaga a outros segmentos vocdlicos contiguos ao primeiro, con10 em (46)-(49):
(46) [i~ocz]'nrco'
(47) psai.1 'orclha'
(48)[apaP;~P]'cilbeqa'
(49) [sapi\i.S] 'chapbu' (emprbstimo dn Lingua Geml Amazirnica Japhwa)

M n w i (dados de Albert Graham)
A lingua Maw6 (ou Satere) (famflia Maw6) apresenta um fenBmeno diferente: a nasaliza~gode uma oclusiva final de palavra
diante dos glides w e h , colno em (50) e (51):

Em todos esses casos 6 a contiguidade com um segmento
glotal que causa a nasalizaq20 de um segmento vocdlico ou consonantal. Em Tupari, lingua da famflia Tupari do tronco Tupi,
encontramos, entretanto, a situaclo inversa: segmentos vocdlicos
s l o laringalizados em contiguidade com segmentos nasais. Vejam-se os exemplos (52)-(55):

Tirpari (Rodrigues e Alves, 1992)
(52) /pen/ [pen] 'arco'
(54) /siq/ [t$:q]'fumaqa'

(53) /jam/

b@n]'banco'

(55) /iokan/ [juhkhenl 'tucano'

A laringalizaclo das vogais diante de nasais, embora freqiiente, 6 facultativa, como vemos em (58) e (59):
(56) /men/ [men']

- [m€n']'marido'

(57) /sin/ [sin']

- [~Wn'l'pequeno'

Vemos que a relaclo entre a nasalidade e a laringalidade,
embora dificil de compreender, 6 uma relaclo muito forte: al6m de
se manifestar em muitas linguas de diferentes f a r l i a s geneticas,
ela opera em dois sentidos: n2o s6 a laringalidade provoca a nasalidade, mas a nasalidade tambem provoca a laringalidade.
5

Nasalizagio de a em inicio de palavra

Em Karaja (familia linguistica Karajd, tronco Macro-JC) o fonema /a/ e sistematicamente nasalizado em inicio de palavra.
Uma particularidade bem conhecida dessa lingua 6 a diferen~a
fonologica entre as falas feminina e masculina, a qua1 consiste
principalmente na ausCncia na fala dos homens ( I ) dos fonemas
velares presents na fala das mulheres ( t ): I kihi,
ihi 'vento';
t ifikura, t ifiura 'colar'. 0 fonema /a/ inicial na fala masculina 4
[ll mesmo quando corresponde B sflaba /ka/ inicial na fala feminina:

t

awira

t a-ritloko
t karitJaLe

t

Bwirv

1 B-ritfoo
I Briakre

'bom, bonito'
'tua boneca'
'eu andarei'

Assim, essa nasalizaq20 sistemdtica do fonema /a/ em im'cio
de palavra constitui mais um caso de nasalidade originada num
ponto de pausa potencial.

(50) it + wakui + inwakui 'nXo born, ruim'
(51) at + haknp+ anhakup 'sol quente'
18
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6

Nasaliza~aopor c o m p a c t a ~ a ovocalica

Observamos tamb6m situacdes em que as vogais baixas se
nasalizam em processo de abaixamento sucessivo, seja em funcao
de urna regra morfofonol6gica sincranica, seja em funcio de urna
cadeia diacranica de mudancas vocdlicas (vowel shift chain). Exemplo da primeira situacao oferece o dialeto Kaingang do Parana
(famflia JP) e exemplo da segunda temos na lingua Tapirape (familia Tupi-Guarani).

6.2. Tapirape

Kaingang do Parana. Esta lingua tern a s seguintes vogais

PTG

6.1

0 mesmo fenameno de geracHo de nasalidade por aumento
da compacidade da vogal oral mais compacta obsema-se tambkm
em processo de mudanca diacranica na lingua Tapirape. 0 s reflexos das vogais orais posteriores do Proto-Tupi-Guarani (PTG) nesta lingua caracterizam urna cadeia de mudancas sucessivas (shift
chain):
'u
'0

'a
Exempios:

Hi algumas situacaes morfossintaticas em que urna forma
gramatical 15 derivada de outra por urna regra fonol6gica que afeta
somente as vogais finais medias e baixas orais, mudando as medias em suas correspondentes baixas e as baixas na baixa central
nasal d . Um caso 6 a derivacso da forma 2 dos nomes, a qual ocorre
quando estes sao seguidos por um modificador (qualificativo,
quantificador ou dubitativo) ou, facultativamente, quando seguidos por urna posposicao ou por um pronome posposto. Exemplos:
kre

'quadril'
'corpo'
'pus'
'toca'
'jrvore'
'pedra'

ha
$0

kre
ka
P3

kre man
ha ki

kupri
krK ?
kH ici
pH ku$i
$3

'quadril grande'
'dentro do corpo'
'pus branco'
'toca' (6 o que v o d disse?)
'arvore
,
alta'
'pedra pesada'

A modifica@o que sofrem essas vogais pode ser compreendida, em termos articulat6rios, como resultante de um processo de
ampliaqao da ressonincia nas cavidades do aparelho fonador:

i
E

o

ressonincia media n u cavidadc oral

3

ressonincia mixima na cavidade oral

$a dl

hdld
H

ressonincia oral maxima ampliada pela ressonancia nasal

As vogais com maior ressonincia t@ma propriedade acustica
[+compacto],de mod0 que o processo morfofonol6gico em questao pode ser visto como de amplia~aogradativa da compacidade
vocilica e a criacao da nasalidade no ultimo termo do processo
como urna conseqiiencia natural dessa ampliacao.
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>
>
>

o
a
H

*.P

>

*po
'apuka
*apo

>
>
>

tJo
pa
Zpok5
spa

'espinho'
'm5o'
'euri'
'raiz'

Como observam Leite e Soares (1991), a realiza~Boatual do
fonema /a/ em Tapirape 6 [%I, mais fechado que [a] e, portanto,
menos compacto que este. E possivel que essa articulacio mais
fechada seja o resultado de um reajuste posterior B mudanca por
compactacao, a qual, ao lado do processo morfofonol6gico do
Kaingang, constitui urna outra evidencia da introdu~Hoda propriedade [+nasal] por ampliac50 da compacidade voc6lica.

Espero que esta apresentaqZo tenha sido suficientemente clara
para mostrar aos estudiosos da fonologia, aqui reunidos por ocasiZo deste seminirio, que as numerosas linguas indigenas sul-americanas e brasileiras constituem um amplo e diversificado campo
de pesquisas, com fenamenos ainda pouco conhecidos. No que
importa para a teoria fonologica, mesmo linguas que de algum
out10 ponto dc vista podcm ser consideradas como razoavelmente
documentadas e anallsadas, podem revelar novidades para os pesquisadores quando submetidas a um registro fonetico mais rigoroso ou quando observadas com um olhar mais aberto para relacdes
menos familiares.
Nesta conferPncia eu citei urna vintena de linguas brasileiras,
apenas pouco mais de um decimo do n6mero total dessas linguas.
0 campo de pesquisas 6 realmente muito amplo e diversificado,
mas 4, em certo sentido, um campo minado. As "minas" nao estHo
voltadas para os pesquisadores, mas para as pr6prias linguas. A
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m a i o r i a d a s l i n g u a s i n d i g e n a s e s t b a r n e a ~ a d ade d e s a p a r e c i m e n t o ,
a l g u m a s estBo lnesmo d e s a p a r e c e n d o , c o m o d i s s e a n t e s , d i a n t e de
nossos o l h o s . A p e s q u i s a d a s l i n g u a s i n d i g e n a s t e m urn carbter de
urgCncia u r g e n t i s s i m a , m u i t o m a i s s e r i o que o d a p e s q u i s a d a s
especies zool6gicas e botinicas t a m b e m importantes e tarnbem
a r n e a ~ a d a ds e e x t i n p i o .
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T h e distribution of rhotics in the Portuguese of Rio Grande do
Sul' illustrates quite well a situation that, with some variations that
do not invalidate the general picture, extends to many other Romance varieties that present a contrast between [r] and [r].Here
are the relevant data:
(1)

(2)

Possible contrast: between vocoids
Irl

Lrl

mi[ r la
a[ r j ]nr
bn[ ir lo

mi[ r la

'myrrh'
'to lower'
'neigltboihoad'

's/he looks'
'serious'
'odour'

lu
d ~ ej[r la

sC[ rj

Complementary distribution

1.1

[rl
a. Word initially
b. Syllable initially after

true consonant

cl~,~nrnl
in a n onscl
d Syllable finally (internal position)

[ r lisco

'risk'

I a n [ r ]ado

'hones?

ma[ r ] ca,
ma [r. tlranqiiilo

'silvcr'
'mary
'quiet sea'

-It1

'sea'

p[ r l a l a

c. Svrund

e. Syllable finally (absolute position)
f.

BeWeenvocaids. ward finally

.

ma [ r a l zul

'blue sen'

"I Uruversitat Autbnoma de Barcelonn

See Monaretto (1997)for detailed data. Far ather Brazilian varieties see Angenot and
Vandressen (1979).Cristdfaro (1998, p. 51).
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