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Contornos nasais e estrutura silábica
em Kaingáng
W. Leo Wetzels •

O.

Introdu~ao

Segmentos pré- e pós-nasalizados ([mb], [bm]) nao sao incomuns nas
lfnguas do mundo. O Kaingáng é urna das poucas línguas conhecidas até o
momento que também possui segmentos meio-nasalizados ([bmb]). A
discussao teórica relacionada aos segmentos em contorno do Kaingáng teve
início com o artigo de Anderson (1976), que mostrou que a teoria fonológica deve permi\ir um grau de complexidade interna ao segmento que
nao tinha sido previsto pela fonología clássica e que, de fato, era incompatfvel com as premissas teóricas dessa última. Desde entáo, o desenvolvimento da teoria auto-segmenta! criou o poder descritivo necessário a
autoriza~ao da existencia de segmentos complexos que podem conter várias
fases internas. Embora o aparato descritivo enriquecido da fonología autosegmental permita, em princfpio, a representa~ao de segmentos em contorno, tal como oclusivas pré-, pós- e meio-nasalizadas, nenhuma tentativa foi
feíta :-- até onde sei - para explicar por que contornos triplos sáo táo
raros e, conseqüentemente, como podem eles existir em urna língua como o
Kaingáng. Neste artigo, desejo mostrar que a ocorrencia de oclusivas meionasalizadas está diretamente relacionada a estrutura silábica do Kaingáng.
Demonstrarei que nessa língua consoantes nasais intervocálicas sao ambissilábicas e que urna tal propriedade elimina os obstáculos para a
emergencia do tipo de som complexo em questáo.
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/'

l. A língua

(2)

O Kaingáng é urna língua indígena do Brasil. De acordo com Wiesemann (1972), a língua é falada por 6,000-7,000 falantes, que vivem nos
estados de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quatro
dialetos principais podem ser distinguidos: o de Sao Paulo, o do Paraná, os
dialetos do Sul e o Xokreng, que - muito diferente dos outros dialetos é considerado como urna língua independente do grupo Kaingáng. Davis
(1966) classifica o Kaingáng como membro da farru1ia Je, um fato confirmado por Rodrigues (1986: 48).
Este trabalho está baseado principalmente em Wiesemann (1964,
1972), que estudou o dialeto do Paraná. Outros dialetos do Kaingáng sao
estudados por Teixeira (1988), que descreve a fonología de um dialeto do
· Sul, e por Cavalcante (1987), que fomece urna compara~o cuidadosa entre
os dialetos do Paraná e de Sao Paulo. Fatos ·desses dialetos serao considerados sempre que relevantes para a discussao.

2. Consoantes e vogais do Kaingáng

2.1 Consoantes
O Kaingáng nao possui urna oposi~ao de tres termos entre consoantes
surdas, sonoras e nasais. Ao contrário, urna série de consoantes que é
invariavelmente surda contrasta com urna série de fonemas que possui
alofones nasais, pré-oralizados, pós-oralizados e circum-oralizados em
distribui~ao complementar. Embora eu vá argumentar, afinal, que as
consoantes nasais sao derivadas de oclusivas sonoras, em urna primeira
aproxima~ao seguirei Wiesemann, assumindo que a oposi~ao subjacente é
entre consoantes surdas e nasais. Conseqüentemente, para o dialeto do
Kaingáng considerado como sendo o do Paraná, pode ser estabelecido o
seguinte sistema de fonemas consonantais:

Exemplos1

/p:>/
/ki/
/ man/
/ ñeñ/

/<Pe/
/hi/
/ ta/
/?e/
/nóIJ/
/ IJam/
/si/
/re/

[p:>]
[ki]
[man]
[ñeYñ)
[<t>e]
[hi]

'pedra'
'em'
'de novo'
'apertar'
'estómago'
'ela'

[ta]
[?e]
(nóIJ]
[IJam]
[si]

'chuva'
'muito'
'levantar'
'quebrar'
'velho'
'capim'

[~re]

A oclusiva glotal /? / parece representar o on~et 'defa~lt' par~ sílabas
iniciadas por vogal. Ela também ocorre c_omo suftxo. (flexional) tn~epen
dente que indica questóes ou formas vocativas (ver W1esemann 1964. 310).
Os sons /j, w¡ ocorrem como semivogais, sendo capazes de aparecer em
posi~óes nao-nucleares.
(3)

Exemplos
/ka/ [ka]
/ w:>/
[w:>]

/ ka?/
/ je/

'mosquito'
'nao'

[ka?]
[je]

'mosquito?'
'abelha'

2.2 Vogais
Em Kaingáng, a nasalidade é contrastiva para as vogais. O sistema de
nove vogais orais é representado em (4) abaixo:
anterior

central

posterior

"j

u

o

e
a
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(5)

Exemplos
[ti]
/ti/
/keje/ [keje]
/me/ [mbe]
[IJgl.]
/IJI/
[ta]
/t~/

'ele'
'sepultura'
'carneiro'
'muito'
'de (origem)'

/ta/
/tu/
/roro/
/t'J/

[ta]
(tu)
[ªroro]
(t'J]
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'chuva'
'carregar'
'redondo'
'dizer'

soantes nasais. Em (8), os símbolos v, v, c, # - , e - # representam,
respectiv.amente: 'vogal oral', 'vogal nasal', 'consoante surda', 'início de
palavra', 'final de palavra'.
#-v
v-#
#-v
v-#
v-v
v-v
v-v

(8)

Comparado as vogais orais, o sistema de vogais nasais é reduzido,
possuindo somente cinco vogais:2
anterior

(6)

alto
médio
baixo
(7)

central

posterior

v-v

í

á
á

re

Exemplos

/tí/

(tí)

/nón/ [nón)
/prá/ [pra]
/pán/ (pán)
[tre]
/tre/

v-c
v-c

ó

'ir'
'por para dormir'
'morder'
'cobra'
'voar'

[m]
[m]
[mb]
(bm]
[m]
(bmb]
[mb]
[bm]
[p]
·[mp]

[man]
[IJám]
[mba)
[hibm]
[m5mreIJ]
[kebmba)
[<l>úmbu]
[habmre]
[kapke]
*[?rempkJ.) 3

'segurar'
'quebrar'
'carregando'
'sapo'
'temer'
'experimentar'
'fumo'
'escutar'
'quebrar'

O fonema /r/, que é descrito por Wiesemann como um flap alveolar,
pode ocorrer como o segundo elemento de um onset complexo. Sua
presen~a nao impe~e o processo de pós-oraliza~ao, como mostrado nos
seguintes exemplos.
(9)

/mro/
/niIJru/

[mbro]
[niIJgru]

'flutuar'
'garra'

Onsets complexos desempenharáo um papel maior com referencia ao
domínio no qual ocorrem contornos nasais, como será discutido na próxima
se~áo.

2.3 Alofonia consonantal
·
Provavelmente, o tra~o mais bem conhecido da fonología. do Kaingáng. é a ocorrencia de segmentos em contorno oral/nasal duplo ou triplo.
Aqu1 será defendida a · tese de que: alofones pós-oralizados ocorrem em
iní~io de sílaba; alofones pré-oralizados ocorrem em final de sílaba; e, o
ma1s importante, alofones circum-oralizados sáo manifesta~óes superficiais
de consoantes ambissilábicas.
O quadro que se segue sumaria os contextos nos quais ocorrem os
principais alofones de /m, n, ñ, fJ/. As distribui~óes diferentes, ilu~tradas
pelos alofones de /m/, sao repr~sentativas em termos de todas as con-

3. Estrutura silábica
Os padróes de estrutura silábica do Kaingáng podem ser resumidos a
C( C) V(C), sendo que Cs entre parenteses representam aí consoantes
opcionais. Todas as consoantes e semivogais podem aparecer como onsets.
Onsets complexos estáo restritos a urna das seqüencias /mr/, /pr/, /TJr/,
/kr /. A coda pode conter um único elemento, que deve ser da classe das
consoantes nasais. As aproximantes /j, w/ e /r/, quando ocorrem em final
.1de palavra, seráo tratadas como elementos extra-silábicos por razóes a
\
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serem discutidas abaixo. A expansáo máxima da sílaba em Kaingáng é,
conseqüentemente, como mostrado em (10) (N representa urna consoante
nasal):

(10)
Onset

Rima

~
Núcleo
Coda
e

V

N

1

< [ - cont] > 2
Condi~áo:

se 1, entao 2

Como já foi mencionado, / r / pode opcionalmente acorrer con10 o
segundo elemento do onset. Além disso, somente oclusivas náo-coronais,
quer orais ou nasais, podem-se combinar coro /r / para formar um onset
complexo.
A necessidade de C ser urna oclusiva em onsets Cr foi formalizada
como condi~áo de co-ocorrencia no padráo fornecido em (10). A fim de
evitar as seqüencias /nrA /ñr/ e /tr/, necessitamos de urna condi~áo
adicional, estabelecida como a restri~áo negativa (11 ):

(1 1)

nao

onset

~
[+cor]
[+cor]
Assumimos, seguindo Clements & Hume (a aparecer), que /n7 e /ñ/
sao ambas consoantes coronais, distinguidas, respectivamente, pelos tra~os
[+anterior] e [-anterior]. Considerem-se agora as seqüéncias em (12):

(12)

/fir/
/klw/
/wJ.j/

[firi']
(kJ.wl]
(wlji']

'lado'
'parte'
'arco'

/firn/
/klwn/
/wi'jn/

[firtn]
[klwJ.n]
[wi'jln]

'o lado'
'a parte'
'o arco'

Urna compara~ao da estrutura fonológica e fonética dessas palavras
mostra que as aproximantes /r, j, w / desencadeiam urna regra de epentese
vocálica, que cría urna cópia da vogal nuclear subjacente da última sílaba.
A prava da natureza fonética dessa vogal vem dos seguintes fatos: sua
qualidade é inteiramente previsível; ela nunca porta o acento de palavra,
que, previsivelmente, acorre no final da palavra4 em Kaingáng. E é bem
conhecido o fato de que a epentese vocálica é freqüentemente desencadeada por consoantes extra-silábicas. Um argumento adicional para a extrasilabicidade das aproximantes do Kaingáng pode ser derivado da observa~ªº de que esses sons nunca ocorrem como coda no interior da palavra.
Além disso, nao exibem os alofones esperados as consoantes nasais (afixais) que sao adicionadas as aproximantes em final de palavra ( cf. a
segunda coluna em (12) acima) ou consoantes nasais que se seguem a
vogal epentética enquanto sao onsets de urna palavra seguinte. Wiesemann
(1964: 310} tratou ,explícitamente desse fato, ao afirmar:
"Urna sílaba -Rv5, mesmo quando seguida de vogal oral, náo condiciona um fo nema nasal seguinte do mesmo modo que o faz urna
sílaba aberta simples. Seguindo urna vogal oral normal, sao encontrauus [bm], [bmb ], [P], e os correspondentes alofones dos outros fo nemas nasais, enquanto, seguindo urna sílaba -Rv, sao encontrados [m] e
[mb]."
Se aproximantes sao extra-silábicas em posi~áo final de palavra,
consoantes nasais a elas adicionadas sao, entao, extra-silábicas. Mostrarei
abaixo que é essa propriedade que explica a sua limitada varia~áo alofón1ca.

4. Contornos nasais e estrutura silábica
Vimos em 2.3 que consoantes nasais se superficializam como segmentos em contorno somente quando precedendo ou seguindo vogal oral. Urna
consoante nasal que é parte do on~e.1 ou da coda de palavra monossilábica
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que contém um núcleo nasal, ou que está localizada entre vogais nasais, se
superficializa como segmento (nasal) de urna fase. Compare-se o conjunto
de exemplos em (13a) com aqueles em (13b):

Contornos nasais e estrutura silábica em Kaingáng

)

com exemplos similares que envolvem seqüencias de {labial, velar} intervocálica + /r/, como dado em (13) acima.
'saber'

(13)

a.
taIJ

rurí

man
ónre
<J>ümbu
mrrejre
kaIJrañ
níl)gru

'novo'
'crian~a'

'segurar'
'quera'
'fumo'
'cinzas'
'raspar'
'garra'

b.
tedn
IJga
mbedn
kadndere
kugl)á
mbrere
l)gngl)gre
tibmfán

'matar'
'terra'
'marido'
'liso'
'estreito'
'seco'
'dan~ar'

'bater nele'

Está claro, a partir de (13), que a presen~a de urna vogal oral próxima a consoante nasal subjacente é fator relevante na determina~ao da
distribui~ao dos diferentes tipos de contorno. Entretanto, há mais do que
isso. Os exemplos que se seguem mostram que a tautossilabicidade da
consoante nasal com a vogal oral é outra condi~áo importante para a
emergencia de segmentos em contorno.
'amarrar'
'papagaio'

m~njJka

preqja

'iucá'
'direito'

Vimos anteriormente que seqüencias de consoante • + ü, w} sao
onsets impossíveis em Kaingáng.6 Se a mera contigüidade de urna consoante nasal com urna vogal Óral fosse bastante para criar um segmento em
contorno, seria surpreendente encontrar um contraste entre / r/ - que nao
impede a pós-oraliza~ao - e /j, w/ - que bloqueiam a emergencia de .
consoantes nasais pós-oralizadas. Obviamente, a raza.o pela qual esses sons
tem diferentes efeitos sobre a distribui~ao dos segmentos em contorno em
Kaingáng é porque eles desencadeiam urna estrutura silábica diferente:
enquanto em urna seqüencia como [níl)gru] a vogal oral da última sílaba é
tautossilábica com /IJ/, em urna palavra como UJgajJ], o grupo /r]/ é
heterossilábico. A relevancia da estrutura silábica é notavelmente confirmada por palavras que contero urna seqüencia intervocálica de nasal
coronal + /r/. Confrontem-se, para ver isso, os exemplos que se seguem
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'para a casa'

Oclusivas coronais nao podem-se combinar com /r/ para constituir
um onset bem formado em Kaingáng. Portanto, esperamos que essas
seqüencias sejam heterossilábicas ao ocorrerem intervocalicamente. Se a
estrutura silábica é, na verdade, relevante para a distribui~áo dos diferentes
alofones das consoantes nasais, prevemos que urna vogal oral, ao se seguir
a urna seqüencia {n, ñ} + /~/ (necessariamente intervocálica), nao deve
condicionar urna oclusiva pós-oralizada. Os exemplos em (15) mostram que
esse é, realmente, o caso. Evidencia independente para o fato de que /r/
nessas palavras é d único elemento no onset de sua sílaba vem das propriedades fonéticas específicas de /r/. Kindell (1972: 203, nota 4) observa:
"Um vocóide <;le transi~ao de qualidade central realiza-se antes do
fonema /r/, quando /r/ ocorre em início de sílaba seguindo-se a /n/
ou /ñ/, ou em início de palavra".7
Urna outra maneira de descrever a distribui~áo de ;~r/ pré-vocalizado é dizer que ele ocorre em início de palavra ou após urna soante
heterossilábica. A generaliza~áo óbvia é a de que / r/ é pré-vocalizado
quando ocorre em posi~ao inicial de sílaba.
Com base nos fatos fornecidos acima, parece claro que a estrutura
silábica é urna chave importante para a compreensáo. da distribui~áo dos
segmentos em contorno em Kaingáng: urna consoante nasal realiza-se com
urna fase oral quando tautossilábica com vogal oral. A fase oral da consoante nasal é ela própria realizada foneticamente contígua a vogal oral
(ou /r /). A próxima questao é, entáo, como explicar a ocorrencia dos
alofones circum-oralizados.

ñ/ + /r/ ou

/N/ + /ü, w}/ intervocá.licos mostraram que a mera contigüidade de urna consoante nasal a um
vocóide (ou cons9ante) oral náo é suficiente para explicar a oraliza~ao da
consoante nasal. E essa observa~áo que parece estar em contradi~áo com a
As palavras que envolvem /n,
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distribui~áo dos alofones circum-oralizados das consoantes nasais, que

(16)

somente ocorrem entre vogais orais. Visto que é fato universal que consoantes intervocálicas funcionam como onsets do pico silábico a direita,
esperaríamos alofones pós-oralizados e.m tal contexto. U ma hipótese que é
compatível coro esse universal de estrutura silábica e que, ao mesmo
tempo, explicaria a existencia de nasais circum-oralizadas cortsistiria em
assumir que oclusivas nasais em Kaingáng sáo ambissilábicas.
Tal hipótese explicaría imediatamente por que encontramos variantes
circum-oralizadas ([bmb]) entre vogais orais, ao invés de circum-nasalizadas
([mbm]). Isso porque, se (bm] é a variante de /m/ na posi~áo de coda,
enquanto (mb] é o alofone em posi~áo de onset, esperamos urna seqüencia
fonética [bmb] para um /m/ que é, ao mesmo tempo, coda e onset. Além
disso, e de maneira importante, as consoantes nasais sao os únicos segmentos do Kaingáng que podem funcionar como onset e como coda. Isso
significa que urna consoante nasal ambissilábica constitui tanto um onset
bem formado, quanto urna coda bem formada. O Kaingáng nos permite
verificar algumas predi~óes adicionais da hipótese da ambissilabicidade.
Urna é a de que nasais intervocálicas, independentemente da natureza das
vogais circundantes, devem fechar a sílaba a esquerda. A prova para esse
·
fato é fonética e fonológica. Wiesemann ( 1972: 57) afirma:

*

'minha boca é grande'

Na seqüencia acima, as rimas que contero [i'] e [a] nao sao alongadas,
embora portero o acento de palavra, porque sao seguidas de consoante
nasal com fase pré-oral.
Adoto as observa~óes anteriores coro o fim de prover suficiente base
empírica para a afirma~ao de que consoantes nasais intervocálicas em
Kaingang sao, na verdade, ambissilábicas.

4.1 Onsets complexos é estrutura morfológica
Outro fato que mostra a relevancia da estrutura silábica para a
distribui~ao dos diferentes tipos de segmentos em contorno está relacionado ao modo como a silabifica~áo, em Kaingáng, interage coro a morfologia. O argumento que se segue está baseado no que suponho ser um
contraste superficial na silabifica~áo de seqüencias intervocálicas de N +
/r/, como manifestado nos exemplos abaixo, retirados de Wiesemann
(1972: 58/59/89):
(17) a. /ti-roran/
/a-mre/
b. /reIJre/

"Die Silbengrenzen sind nicht immer klar erkennbar; manchmal ist es
unmoglich, den genauen Grenzpunk~ zwischen Silben zu bestimmen" .8

/ráIJr~/

As seqüencias que, de acordo com Wiesemann, sao problemáticas sao

exatamente aquelas do tipo VNV, em que N representa urna consoante
nasal subjacente e V urna vogal nasal ou oral. Um outro fato é de natureza
fonológica. O acento de palavra em Kaingáng possui o efeito de alongar a
sílaba acentuada - ou seu núcleo ou sua coda - , quando a sílaba é aberta
ou fechada por consoante nasal. Quando a consoante nasal em sílaba
fechada é foneticamen~e manifestada por variante que realiza a fase préoral, o alongamento nao ocorre. Nessas circunstancias, se consoantes nasais
intervocálicas sao ambissilábicas, esperar-se-á também o bloqueio do
alongamento sempre que urna nasal intervocálica após vogal (oral) acentuada se superficializa com fase pré-oral. Isso é exatamente verdadeiro, como
mostra o exemplo em (16) (ver também Wiesemann 1964: 311):

*

[?i j renkI#bmbagIJw re]

)

[tibmrán]
[ambre]
[regIJre]
[ráIJr~]

'bater nele'
'coro voce'
'dois'
'feijóes'

Visto que urna consoante intervocálica simples funciona universalmente como o onset da sílaba a direita, parece natural assumir que consoantes ambissilábicas em Kaingáng sao criadas por urna regra de silabifica~ao em sentido inverso, que se segue a cria~ao regular do onset.9 De
maneira similar, nos exemplos de (17a), que representam seqüencias de
clítico-mais-raiz, a seqüéncia /mr/ é primeiro silabificada como onset
complexo do morfema raíz. Entáo, a silabifica~ao em sentido inverso liga
/m/ a rima da primeira sílaba, criando as condi~óes para o aparecimento
do alofone pré-oralizado no primeiro exemplo. Nao sao somente as
seqüéncias de clítico mais raiz que sugerem que a ambissilabifica~áo é um
processo fonológico relativamente tardio. O fenómeno é claramente póslexical, como se ve na seqüéncia em (16) acima e aqui repetida como (18),
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somente antes de vogal palatal alta. A isso acrescente-se que o alofone
fricativo (velar) [X] do / r/ do portugues do Brasil é típico de início (e fim)
de palavra. Quando / r / é o segundo elemento de um onset complexo, sua
realiza~áo é a de um tap alveolar, como em /droga/. De modo paralelo,
assumo que os alofones de /IJ/ nos exemplos de (17b) fomecem evidencia
para o fato de que o grupo / IJr/ é heterossilábico e de que sua heterossilabicidade pode ser explicada morfologicamente. 10 Na realidade, é bastante
provável que ambas as formas em ( 17b) sejam morfologicamente complexas.

na qual urna variante circum-oralizada de um onset / m/ é criada entre
palavras (cf. Wiesemann (1964: 312)):

(18)

/ ijrenkI#maIJwre/

[i j renkibmbagIJw re]

'minha boca é grande'
Entretanto, isso náo quer dizer que a silabifica~áo seja, em geral, um
fenómeno pós-lexical em Kaingáng. Minha interpreta~áo das palavras e?1
( 17b) é de que o primeiro ciclo da silabif~ca~áo ocorre em um estág10
inicial da deriva~áo, provavelmente no léxico permanente. Note-se que
essas palavras sáo curiosas no sentido de que esperaríamos que a consoante nasal exibisse aí urna fase pós-oral, urna vez que / IJr / é um onset
possível e que o núcleo da segunda sílaba contém vogal oral. A ausenci~ d~
urna fase pós-oral mostra que a consoante nasal, nesses exemplos, nao e
parte do onset da segunda sílaba. Isso só pode ser explicado com base na
suposi~áo de que, primeiramente, a forma~áo do onset complexo tem l~gar
cedo na deriva~áo, e, segundo, que ambas as palavras de (17b) senam
derivadas a partir de seqüencias nas quais a nasal e o flap náo fosse!11
segmentos contíguos no ponto da -deriva~áo em que onsets complexos sao
criados. O modo como suponho que funcione a forma~ao de onset complexo possui paralelo em muitas línguas, entre as quais º· portugues do
Brasil. Para ver isso, compare as palavras em (19):
(19) droga
ad-rogar

Wiesemann nao discute qualquer das formas em ( 17b) de um ponto
de vista morfológico, embora ambas as palavras tenham propriedades
típicas de palavras reduplicadas. A reduplica~ao é processo de forma~áo de
palavra produtivo em Kaingáng. Muitos verbos possuem duas formas
diferentes. A forma 'plural' é derivada, por processo de reduplica~áo, da
forma 'singular'. Para verbos intransitivos essas variantes indicam a singularidade ou a pluralidade do sujeito, enquanto para verbos transitivos elas

expressam a

entre singularidade ou pluralidade do objeto.

Compare, por exemplo, nür 'dormir (urna pessoa)' com nül)nür 'dormir (mais
de urna pessoa)' e ,ki'm 'cortar (um objeto)' com kikim 'cortar (mais de um
objeto). 11 Os verbos no singular sáo eles próprios morfologicamente
complexos. Compare, exemplo, nür 'dormir' com nün 'colocar para dormir'.
Na verdade, em Kaingáng a diferen~a entre palavras de 'estado' e 'a~ao' é
expressa morfologicamente de maneira sistemática (ver Wiesemann (1972:
91)). Essa é a razáo pela qual Wiesemann identifica um morfema raiz, que
é / nü/ para o significado verbal 'dormir'. A variante 'estado' de um verbo
pode funcionar como nome, adjetivo ou advérbio. No processo de reduplica~ao ligado ao 'plural', algumas vezes é reduplicada a última (ou a única)
sílaba da raiz, algumas vezes a última sílaba da raiz mais o marcador de
a~áo. Com freqüencia, a sílaba reduplicada termina em / IJ/ . Em algumas
raízes, a infixa~áo de / IJ/ é o único meio pelo qual a pluraliza~ao é
expressa. Alguns exemplos sáo dados abaixo (por razóes de simplicidade,
segmentos em contorno nao sáo indicados).

[droga]
[ad3ixogax]

Em portugues, a seqüencia / dr/ constituí um onset bem formado em
palavras náo-derivadas. Por outro lado, quando um prefixo terminado em
/d/ é adicionado a urna raiz iniciada por /r/, a seqüencia /dr/ permanece
heterossilábica, claramente porque a cria~ao do onset complexo nao é mais
parte do algoritmo de silabifica~áo no estágio da deriva~áo em que tem
lugar a prefixa~áo. No portugues do Brasil a heterossilabicidade do grupo
consonantal pode ser facilmente testada. Oclusivas orais náo sáo permitid~s
como codas. Sempre que essas ocupam posi~ao de coda, surge um /1/
epentético, como no segundo exemplo de (19). A presen~a do /i/ epentético é, além disso, sustentada pela realiza~áo africada de /d/, que ocorre

distin~ao

)

q \

.....
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(20)

ra1z

a~áo

k1

kln

estado

klnkln

'fazer ruído'

k1

klr

klnklr

'ruído'

nú

núr

núnIJür

'dormir'

ná

ná

náIJná

'jazer'

kuIJ.ien

'esti car'

kuje

kujen

correta a minha hipótese de que as palavras em (21) sáo morfologicamente
complexas, entáo a seqüencia / TJr/ náo se origina de um onset subjacente e
náo pode, portanto, se superficializar como seqüencia tautossilábica. Mais
específicamente, / TJ/ é parte somente da sílaba a esquerda. Exatamente
como no portugues do Brasil, torna-se ativa na fonología lexical do Kaingáng urna restri~áo que proíbe a cria~ao de onsets complexos. É esse fato
que explica por que a vogal da sílaba a direita nao pode desencadear urna
fase pós-oral na consoante nasal. Obviamente, a razáo pela qual encontramos o contraste de silabifica~áo somente nas seqüencias /Nr / intervocálicas é porque somente (um conjunto das) seqüencias /Cr/ constituem
onsets complexos bem formados em Kaingáng. Contrária a forma~ao de
onset complexo, a cria~áo de sílabas CV por sobre fronteiras de morfema
ou palavras é um processo que persiste por toda a deriva~áo, até o nível
pós-lexical. A silabifica~ao em sentido inverso, que é pós-lexical, cria
consoantes nasais a partir de onsets. Portanto, nenhurri contraste superficial
deve ser encontrado na estrutura silábica de consoantes nasais intervocálicas únicas.

plural

Com isso em mente, reconsideremos as palavras de (17b), repetidas
abaixo como (21):
(21) [regIJre]

('f áI)TJ]

'dois'

comparar com

'feijóes' comparar com

[rcgIJregIJ]

'dobrar'
'feijóes'

Em Wiesemann (1972: 89), o verbo / refJTCTJ/ 'dobrar' e o numeral
/ rcIJre/ 'dois', bem como as duas formas da palavra para 'feijóes' sáo
apresentadas como alomorfes de urna única raiz bissilábico. A distribui~áo
desses alomorfes é tida como governada por considera~óes morfológicas e
sintáticas. 12 Os detalhes (fonológicos) formais envolvidos nos tipos de
alomorfia sáo extensivamente discutidos. Por exemplo, a alternancia /o/ / á/ nos alomorfes de 'feijóes' é declarada .como sendo mais ou menos
sistemática, bem como a alternancia C - 0 na margem direita dos alomorfes de 'dois/dobrar'. Por outro lado, nenhuma men~áo é feita a diferen~a
na realiza~áo da consoante nasal interna a palavra nas palavras / rcIJrCTJ/ e
/ rcíJre/, a última sendo ern outra parte foneticamente representada como
[regIJrc]. Assumo, portanto, que a forma superficial do alomorfe / rcíJrCIJ/
é / regíJregTJ].
Como mencionei antes, Wiesemann náo discute explícitamente a
estrutura morfológica de tais palavras, e nem o fazem Cavalcante (1987) ou
Baltazar (1988). 13 Entretanto, todas as palavras fornecidas em (21) possuem
propriedades superficiais de formas reduplicadas. Etas náo somente contero
sílabas identicas, 14 mas também exibem / TJ/ exatamente na posi~áo em que
essa consoante representa o infixo em outras palavras derivadas por
duplica~áo 'plural'. É também significativo que as palavras em discussáo
contenham todas alguma no~áo de pluralidade no seu significado. Se está

'
4.2 O comportamento das consoantes nasais extra-silábicas
Voltemo-nos agora para as palavras em ( 12), aqui repetidas como

(22):
(22)

/ fir/
/ kiw/
/ viij/

[fir1]
(kiwI]
(Wijl]

'lado'
'parte'
'arco'

/ firn/
/ klwn/
/viijn/

[fir'in]
[klviin]
[viifin]

'o lado'
'a parte'
'o arco'

Lembramos que o fonema / n/, que representa um sufixo nessas
palavras, nao se realiza com urna fase pré-oral. Na se~ao 3 acima, forneci
argumentos para justificar a idéia de que a vogal que se segue a /r, j, w/ é
epentética e de que tanto _as aproximantes quanto /n/ sáo extra-silábicos
em um ponto da deriva~áo. Como poderia a natureza extra-silábica desses
sons nos ajudar a compreender por que / n/ nunca se superficializa com
urna fase pré-oral, mesmo quando a vogal epentética é oral? A resposta
óbvia é que a vogal epentética, que cria as condi~óes para a silabifica~ao
das aproximantes e de /n/, é inserida depois que tem lugar a cria~áo do

~

'

l
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contorno. lsso assegurará que /n/ possa funcionar como onset de urna
sílaba seguinte iniciada por vogal, realizando eventualmente urna fase pósoral. Entretanto, somente depois que a vogal epentética é inserida e que a
cria~áo de contorno já teve lugar, pode / n/ funcionar como coda da sílaba
criada pela epentese.

5. A descri~áo formal da cria~áo de contorno
5.1 Urna análise por espalhamento
Vimos na se~áo prévia que as consoantes nasais do Kaingáng se
realizam com urna fase oral contígua a vogal oral tautossilábica. Urna
descri~áo auto-segmental direta desse fenómeno poderia tomar a forma de
urna regra de espalhamento (propaga~áo) que· espalha o tra~o [+nasal] da
vogal para a consoante nasal tautossilábica. Evidencia independente para
um tal tipo de regra pode ser obtida da alofonia das aproximantes / j, w, r /,
que se superficializam como orais em sílabas que possuem vogal nuclear
oral, e como nasais em sílabas com núcleo nasal. lsso é ilustrado com os
exemplos em (23):
(23)

mareru
ra
pin
rírí
járe
kuf á
....
Jljl
já
l)gOJO
mrrej re
níja

'fuma~2.'

wañ
hJhowo
níwí

'arco'
'mato'
'macio' 15
'dado'

.....
WlJl

'amarelo'
'sol'
'um'
'viver'
'raíz'
'di a'
'nome'
'dente'
'água'
'cinzas'

Conseqüentemente, podemos formular a seguinte regra:

[+nasal]
vogal nuclear
[ +soante]
sílaba

(24) Espalhar:

Gatilho:
Alvo:
Domínio:

A regra (24) espalhará [±nasal] da vogal para urna ou mais consoantes soantes tautossilábicas. Urna vez que o.. tra~o [+nasal] náo é
contrastivo no interior da classe de soantes náo-silábicas aproximantes
. .
'
assurrure1 que esses segmentos sáo subjacentemente nao-especificados para
nasalidad e. A regra (24) explica sem dispositivo adicional a forma de
superficie /j, w, r/. Para explicar as propriedades superficiais das oclusivas
nasais subjacentes, deve se; invocado um meC<\nismo complementar.
Considerem-se as representa~óes em (25):
(25)

(]'

(]'

~

kema

V\J
-N -N

[kebmba]

(]'

(]'

M

M

hamre

n1~ru

-N +N

+N -N

[habmre]

[níIJgru]

ll'\~

'.¡'~:J

1J\J

rCIJfC

+N-N

·~
-N -N

-N +N

[ín~ra]

[rcgIJre]

[kurá]

.V

(1

(1

A\A
\.1 '

l'

'.j

(]'

(]'

~r~
/ \~

De um ponto de vista geral, a associa~áo do tra~o [ - nasal] da vogaJ
para o nódulo raiz da consoante nasal pode desencadear um dentre dois
mecanismos possíveis. U m mecanismo é a desassocia~áo do tra~o [+nasal]
subjacente. De acordo com Clements & Hume (a aparecer), essa opera~áo,
que é desencadeada pela 'Conven~áo de Poda de Ramo' ('Branche Pruning
Convention' - doravante BPC), representa a rea~ao universalmente naomarcada a estrutura ramificante criada pelo espalhamento (ou por outros

1

'
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processos fonológicos). No caso do Kaingáng, o BPC deve ser claramente
bloqueado, porque o valor . (positivo) subjacente para o tra~o 'nasal'
também se superficializa. Em seu lugar, deve ocorrer a Fissao de Nódulo,
que, no caso em discussáo, cría urna raíz independente para cada caso de
tra~o [±nasal] ligado ao (único) nódulo raiz da consoante nasal subjacente.
Abaixo é mostrado o efeito da Fissao de Nódulo sobre a estrutura que o
espalhamento nasal cria para /m/ em urna seqüencia como /kema/:

(26)

(a)

(b)

cr

cr

~

X

X

X

1

1

1

1

r

r

r

r

1

/

cr

-N
k

X

. - -- r·-- -- .. --- ..J
----N
-N
e

a

... X ...

r

1

+N
m

~

Fissao
=>

~
r
r

1

/

cr

1

1

-N
-N
+N
[b m b]

Visto que / m/ é parte de ambas as sílabas da palavra / kema/, o
tra~o [ - nasal] se espalha de ambas as vogais para a consoante na.sal. O
BPC deve ser bloqueado, e a Fissao de Nódulo cria um segmento com tres
raízes, como indicado em (26b).
Vejamos a seguir como a regra (24) interage com alguns
aspectos relevantes da fonología do Kaingáng. Visto que os fatos a
discutidos sao independentes do modo preciso como os conto~nos
sáo criados, eu os discutirei aqui, voltando-me depois para alguns
alternativos de deriva~áo de segmentos em contorno.

outros
serem
nasais
meios

U m fato relevante para a fonología das oclusivas nasais do Kaingáng
diz respeito ao seu comportamento antes de consoantes surdas. Considerem-se as palavras em (27-29):
(27) /kam~e /
/ <l>un<l>un/
/ k:JfJ<l>O /
/ kañka/

[kapke]
[<l>u t<l>udn]
[k:Jk<l>:J]
[katjká]

'quebrar'
'empoeirado'
'vespa'
'céu'

(28) /jrenki'/
/káñpara/
/ ráÍ)<l>:Jr:J /
/ hómti/

(j ren~ki']
(káñtlpara]
[~ r áIJk<l>:Jr:J]
(hómpti]

'boca'
'aumento'
'direto'
'abelha'

(29) /táts/
/kókóm/
/repri'/

[tánts]
[kóIJkóm]
[?remprl]

'lá'
'cavar'
'estrada'

As palavras em (27) exemplificam um processo de ensurdecimento e
desnasaliza~o ( dessonoriza~áo) de oclusivas nasais antes de consoantes
surdas. A partir do comentário teórico de Wiesemann sobre esse fenómeno, concluo que estamos realmente lidando com oclusivas nao-soantes
surdas em tal ambiente:
" ... im Silbennukleusrand und im Silbenauslaut [ist] die eindimensionale ... proportionale ... Opposition... zwischen stimmlos und stimmhaft
aritkulierten Phonemen... aufgehoben... Die Archiphoneme 'Verschlusslaute' (/p-m/, /t-n/, /ñ/, /k-IJ/) werden vor stimmlosen
Konsonanten mit stimmlosen Allophonen, in anderen Umgebungen
mit stimmhaften Allophonen realisiert". (Wiesemann 1972: 38, nota
9).16
Assumirei que a Desnasaliza~ao (e Dessonoriza\áo) é desencadeada
pelo Qesvozeamento, que considero ser o mecanismo básico envolvido
nessa mudan\a.
Se olhamos agora para as palavras em (28), observamos que, no
interior de urna seqüencia de oclusiva nasal seguida por oclusiva oral,
emerge urna consoante surda transicional que possui todas as propriedades
de urna oclusiva intrusiva17• Se esses elementos transicionais fossem de fato
oclusivas intrusivas, seguir-se-ia que o Desvozeamento é co-condicionado
pela presen~a de urna vogal oral precedente: note-se que nas palavras em
(27) a consoante na coda segue vogal oral, enquanto em (28) a vogal que
precede o contorno nasal/ oral é nasal. E é exatamente isso que faz com
que a análise desses contornos por inclusivas intrusivas seja improvável: por
que o Desvozeamento deveria ser sensível a qualidade da vogal precedente? Na verdade, as palavras em (29) sugerem urna análise diferente
para os segmentos em contorno de (28). A fase pré-nasal nas consoantes de

284 Contornos nasais e estrutura silábica em Kaingáng Leo Wetzels

ambas as palavras em (28) e naquelas em (29) é conseqüencia de urna
regra fonética de nível baixo que espalha o tra~o [+nasal] a direita, em
dire~ao a consoante surda contígua. Essa regra é diferente daquela em
(24), que nao possui efeito sobre consoantes surdas. Note-se que a consoante inicial de [kañtjpara] nao é pós-nasalizada, o que esperaríamos sob a
hipótese de que a regra (24) é responsável pelo contorno nasal/oral na
consoante palatal em posi~ao de coda da mesma palavra. Claramente, o
Desvozeamento ocorre de maneira independente da nasalidade/oralidade
da vogal precedente. Note-se, finalmente, que, com o fim de explicar a
ausenda de contorno na consoante em posi~ao de coda em urna palavra
como [kJk<l>J] ( < / kJIJ<l>J / ) versus a presen~a de contorno na consoante
que está na coda em urna palavra como [kugIJmbre] ( < / kuIJmre/), é
desnecessário assumir que o Desvozeamento precede a Cria~áo de Contorno. Aplicadas em qualquer ordem, essas regras permitiriam os fatos de
superfície observados.
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africadas. A interpreta~ao teórica dessa afirma~ao leva Steriade a proposta
de que oclusivas explodidas e africadas sáo fonologizadas como segmentos
de duas ·raízes, enquanto fricativas e aproximantes sao representadas com
urna única raíz. Urna raíz é representada como urna posi~o de Abertur~
que pode ser de tres tipos:

Ao, ou abertura zero, significa fechamento.
~ªx'

Ar,

ou abertura máxima, significa soltura de aproximante.
ou abertura-com-fric~áo, significa soltura de fricativa.

A estrutura de raíz das diferentes classes de consoantes sáo representadas como em (30) abaixo:
(30) Oclusiva explodida:

5.2 Alternat.ivas

a análise por espalhamento

A análise por espalbamento proposta na se~áo 5.1, que poder:ia ser
considerada como a análise auto-segmenta! tradicional, certamente é
elegante e muito direta. Entretanto, ela coloca um número de questóes
nao-triviais que aqui desejo tratar. Primeiramente, embora eu tenha
explicitado as condi~óes silábicas sob as quais podem surgir segmentos
circum-oralizados, ainda nao tratei da questáo mais geral de por que
segmentos em contorno, ao invés de consoantes orais planas, devem
resultar do espalhamento de [ - nasal]. Em segundo lugar, é crucial para a
análise proposta que o tra~o ñasal seja binário. A binaridade do tra~o nasal
foi recentemente desafiada em um amplo estudo de Steriade (1993), que
também propóe urna teoría bastante restritiva dos segmentos em contorno.
Na se~áo que se segue, discutirei brevemente a proposta de Steriade.

5.2.1 A relevancia do fechamento e da soltura: Steriade
Em artigo recente de Steriade (1993), é feita a afirma~o de que
segmentos em contorno devem sempre envolver urna fase oclusiva; mais
precisamente, que segmentos em contorno ou sao oclusivas explodidas ou
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Oclusiva africada:
Aproximante:
Fricativa:

AoAmax

AoAt
~ax

Ar

Os segmentos em contorno sempre contem duas posi~oes de abertura,
a primeira das quais é do tipo Ao· Visto que cada posi~ao de abertura pode
servir como ancora para o tra~o nasal, que é crucialmente considerado
como sendo monovalente, preve-se que plosivas podem dar origem a
contrastes de quatro termos no modo de associa~áo da nasalidade. Por
outro lado, preve-se que as contínuas, por conterem apenas um nódulo
raíz, contrastam somente de duas maneiras no modo de associa~áo: um
dado valor de tra~o ou estará associado a sua única posi~áo A ou falhará
em se associar. As associa~óes possíveis entre o tra~o nasal e as posi~óes
de abertura das oclusivas explodidas estao exemplificadas em (31):

'
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(31)
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nas

nas

AoAmax

1

AoAmax

/\
AoAmax

AoAmax

pré-nasal

pós-nasal

oclusiva nasal

oclusiva oral

nd

dn

n

d

nas

/

A fim de excluir a possibilidade de contorno nasal/oral sobre fricativas e aproximantes, é crucial que o tra~o nasal seja monovalente. Os
argumentos apresentados por Steriade com a finalidade de demonstrar a
irrelevancia de [ - nasal] sao, de fato, fortes, e, no que se segue, aceitarei
sua posi~ao com referencia a essa questao. Por outro lado, embora seja
claro que a nao-existencia de [ - nasal) como tra~o distintivo é um prérequisito para o caráter restritivo do modelo que ela propóe, essa naoexistencia nao garante, enquanto tal, a corre~ao do modelo. O que é certo,
porém, é que a elimina~ao do tra~o [ - nasal] da teoría fonológica faz com
que seja insustentável a análise por espalhamento dos contornos do
Kaingáng proposta na se~ao anterior. lsso nao quer dizer que urna análise
alternativa possa ser elaborada no interior da teoría proposta por Steriade.
Devido a afirma~ao de que nenhum segmento possuí tres posi~óes A,
contornos triplos como as oclusivas nasais circum-oralizadas do Kaingáng
náo podem ser derivados. Com rela~áo a esse problema, Steriade (1993:
447/8) afirma:
" ... nao há argumento para considerar o fenómeno do Kaingáng como
urna regra fonológica que espalha oralidade, preferivelmente ao
retardamento fonético no onset da nasaliza~áo da consoante. O
retardamento é obviamente motivado pelo fato de que a vogal
precedente é distintivamente oral: tivesse a nasaliza~ao se iniciado 'a
tempo', exatamente no come~o do fechamento da oclusiva, a possibilidade de nasaliza~ao antecipada afetando a vogal precedente teria
confundido o contraste entre vogais orais e nasais".
Nao é ·inteiramente claro, a partir da afirma~ao de Steriade, se
somente a pré-oraliza~ao ou igualmente a pré- e a pós-oraliza~ao devam
ser explicadas como estratégia fonética para garantir um contraste nítido
entre vogais orais e nasais. Somente a pré-oralíza~ao é explicitamente
referida. Qualquer que seja a inten~ao de Steriade, parece-me que os tres

tipos de segmentos em contorno do Kaingáng devem ser derivados por um
único e mesmo mecanismo, isso porque nasais pré- e pós-oralizadas estao
em distribui~ao complementar: enquanto a pós-oraliza~ao típicamente
ocorre em onsets, a pré-oraliza~ao é típica da posi~ao de coda. Mostrou-se
acima que essa generaliza~ao também se estende as nasais circum-oralizadas, que sao onsets e codas ao mesmo tempo. Por outro lado, o fato de
que a pós-oraliza~ao também ocorre quando N é seguido de /r / torna
improvável urna explica~ao fonética generalizada que tem sua base em urna
evita~ao de desordem. Visto que nao há contraste oral/nasal para /r / em
Kaingáng, a nasalidade poderia 'escoar' para a aproximante seguinte sem
contaminar a vogal. Todavía, a pós-oraliza~ao ocorre antes de /r/. Embora
possa ser afirmado que a estq1tégia para evitar a desordem se generalizou
para contextos situados fora dos ambientes nos quais se encontra a sua
motiva~ao original, o modelo de Steriade ou nao permite urna explica~ao
unificada dos segmentos em contorno do Kaingáng, ou nao possui, de
qualquer modo, explica~áo a oferecer para a existencia de segmentos em
contorno nessa língua. Tomarei esse fato como urna falha de sua interpreta~áo teórica específica da asser~ao empírica, que parece estar correta, de
que somente oclusivas e africadas podem portar contornos nasais. Além
disso, mesmo se línguas como o Kaingáng e o Karitiana18, que possuem
contraste oral/nasal nas vogais, estao para ser completamente eliminadas
da discussao (fonológica) teórica relativamente aos segmentos em contorno,
é ainda o caso, em muitas línguas, de surgirem segmentos em contorno sob
exatamente as mesmas condi~óes que em Kaingáng, como argumentarei
abaixo. Embora seja verdadeiro que nasais circum-oralizadas sao raras
como fenómeno fonético, isso poderia em si ser devido a raridade das
línguas que combinaram as condi~óes sob as quaís podem surgir contornos
tríplos. O que é necessárío é: 1) urna regra geral de cria~ao de contorno; 2)
a relevancia fonológica (independente) da nasalidade; e 3) consoantes
nasais ambissilábicas. A seguir, assumirei, portanto, que o que torna as
oclusivas apropriadas para portar contorno oral/nasal é a sua natureza de
serem oclusivas, de modo preferível a sua característica de possuírem urna
soltura.

5.2.2 Urna análise por quebra
Há um fato sobre a fonologia Kaíngáng que me parece importante
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com respeito a questao dos contornos nasal/ oral. Em termos da classifica~ao feita por Piggott (1992) das línguas com Harmonia Nasal, o Kaingáng é
urna típica língua do tipo B. Entre outras características, as línguas do tipo
B carecem notavelmente, no seu sistema de consoantes, de urna oposi~ao
em tres termos, envolvendo sonoro - surdo - nasal. Ao invés disso, essas
línguas mantem urna oposi~áo entre séries de consoantes surdas e séries de
fonemas consonantais que possuem como alofones segmentos nasais,
sonoros e em contorno, os últimos se realizando quer com urna fase nasal,
quer com urna fase nao-nasal sonora. Como sugeri acima, nao é fácil
detenñinar para essas línguas qual é exatamente a oposi~ao fonológica
subjacente. Na discussáo precedente, segui a posi~ao de Wiesemann de que
a oposi~áo subjacente relevante é aquela entre consoantes surdas e nasais.
Além disso, foi necessário fazer essa suposi~áo para poder executar urna
análise dos segmentos em contorno do Kaingáng como sendo derivados por
urna regra que espalha o tra~o [±nasal] das vogais para as consoantes.
Esse motivo náo é mais relevante se o tra~o [ - nasal] nao existe, como
admito, seguindo Steriade (1993). Outros estudiosos como, entre outros,
Anderson (1976) e Steriade (1993), analisaram pelo menos algumas línguas
do tipo B como contrastando séries de consoantes surdas e sonoras. Em
vista da análise de segmentos em contorno que apresentarei abaixo, farei a
suposi~áo de que isso é verdadeiro para todas as línguas do tipo B, incluindo o Kaingáng. É um fato surpreendente sobre as línguas as quais
falta um contraste nasal subjacente nas consoantes, mas nas quais a
nasalidade está presente como tra~o fonológico, que elas realizem pelo
menos alguma quantidade de segmentos em contorno. Ou colocando em
termos ligeiramente diferentes: a presen~a de segmentos em contorno
nessas línguas parece ser nao-marcada. Na se~áo 5.1, onde foi apresentada
a análise por espalhamentb dos contornos em Kaingáng, mostrou-se que
tinha de ser rejeitada a Conven~ao de Poda de Ramo como meio para
eliminar as estruturas de ramifica~ao ilegftimas criadas pelo espalhamento
nasal. Em lugar disso, com o fim de garantir a emergencia fonética de
segmentos em contorno, de maneira preferfvel a oclusivas orais planas, foi
escolhida a op~ao marcada de Fissao de Nódulo. Parece como se, nas
línguas que possuem as propriedades do tipo B, tivesse lugar um reverso da
marca~ao, de forma que nao a Poda de Ramo, mas a Fissao de Nódulo
fosse a rea~ao nao-marcada ao espalhamento. Na realidade, todas as
lfnguas do tipo B que encontrei exibem pelo menos alguma quantidade de
segmentos em contorno. Em Apinayé, segmentos em contorno sáo maci~a-
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mente criados por espalhamento de [+nasal] a partir de urna vogal nasal
para ulll:a oclusiva sonora contígua, como mostrado por Steriade (1993:
444/ 5). O mesmo acontece em outras línguas do tipo B, como o Maxacalf
(ver Wetzels: em prepara~áo). Entretanto, urna vez que fizemos a suposi~áo de que essas línguas náo possuem consoantes nasais subjacentes, e de
que o tra~o [ - nasal] nao existe, é impossível, explicar todos os segmentos
em contorno atestados como resultado de espalhamento. Segmentos em
contorno que náo se derivam de regra de espalhamento náo ocorrem
somente em Kaingáng e Karitiana. No Barasano do Sul, oclusivas sonoras
sáo sempre pré-nasalizadas em início de palavra antes de vogais orais, e
opcionalmente no mesmo ambiente no interior da palavra. No Barasano do
Norte e no Maxacalí, oclusivas sonoras sao opcionalmente pré-nasalizadas,
em início de palavra, antes de vogais orais. Em Guaraní, oclusivas sonoras
pré-nasalizadas estao obrigatoriamente antes de vogais orais, etc. Visto que
esses segmentos ein contorno nao podem ser explicados por espalhamento,
um mecanismo diferente deve ser responsável pela sua presen~a fonética.
Eu proponho que eles sejam criados por urna Regra de Quebra do tipo:
(33) Cindir

..

r

T

[ - soante] / [+sonoro]
A regra (33) representa um tipo de regra originalmente proposta por
Clements (1989) para explicar processos de ditonga~áo. O efeito da regra é
criar urna seqüencia de raízes [ + / - soante] para oclusivas sonoras. 19 A
regra nao estipula quantos casos do tra~o 'soante' sao criados, nem a
ordem em que eles sao seqüenciados. Assumirei aqui que tanto a quantidade de tra~os [ + / - soante] alternantes que serao gerados, quanto o modo
como eles sao seqüenciados devem-se conformar a generaliza~ao fornecida
em (34):
(34) As raízes [ - soante] e [ + soante] de um segmento em contorno

derivadas por quebra devem ser talA¡ossilábicas, de tal forma que a
fase [ + soante] seja periférica na sua sílaba.
Dada urna interpreta~áo própria de segmentos com múltiplas raízes
em termos de estrutura silábica, podemos assumir que a primeira raiz de
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um segmento de duas raízes ambissilábico deve ser interpretada como
fechando foneticamente a primeira sílaba, enquanto a segunda raiz funciona como onset da sílaba seguinte. De maneira paralela, a primeira raíz
de um segmento com tres raízes ambissilábico pode ser vista como pertencendo exclusivamente a sílaba da esquerda, enquanto a última raiz como
pertencendo a sílaba da direita, e a raíz do meio como pertencendo a
ambas as sílabas. Dada essa interpreta~áo de segmentos ambissilábicos com
múltiplas raízes, a quantidade e a seqüencia~ao das diferentes fases dos
segmentos em contorno, quando esses se superficializam entre vogais orais
em Kaingáng, estao em conformidade com a generaliza~ao dada em (34).
Na palavra Kaingáng [kadndere] 'liso'
a consoante sonora subjacente fecha
1
a sílaba da esquerda e, ao mesmo tempo, abre a sílaba da direita. Tendo
em vista que, de acordo com (34), a raiz [ +soante] derivada por Quebra
deve ser periférica em sua(s) sílaba(s), ela só pode representar a raíz
média, que é ambissilábica. E, além disso, necessário assumir, com o fim
de evitar a gera~áo de seqüencias de rafzes identicas, que a regra (33) cria
a quantidade núnima de raízes necessárias para satisfazer o princípio (34).
Também necessitamos de urna regra de interpreta~ao fonética que soletre
a raiz [ +soante] de urna oclusiva sonora como [+nasal] em urna língua do
tipo B, um fato que parece previsível. 20
Observamos anteriormente que a grande maioria das línguas do tipo
B exibem pelo menos alguma quanticiade de segmentos em contorno na
vizinhan~a de vogais orais, mas que elas diferem com rela~áo a extensáo
nas quais consoantes sonoras nessa posi~áo sao foneticamente realizadas
como segmentos em contorno. Urna das poucas línguas nas quais (33) está
faltando completamente é o Apinayé, onde os únicos. segmentos em
contorno que ocorrem sao derivados por urna regra de assimila~ao de
[+nasal] (ver Steriade 1993: 445).21 Embora a presen~a de urna regra de
quebra na gramática das línguas do tipo B pare~á representar a situa~ao
nao-marcada, o ambiente específico no qual a regra é ativa deve ser
estipulado com base em línguas específicas. Assumirei que no Kaingáng
todos os segmentos sonoros sofrem urna regra de quebra, que é, portanto,
nao condicionada nessa língua. Conseqüentemente, ternos que lidar com a
questao de como explicar os alofones das consoantes sonoras que ocorrem
na vizinhan~a de vogais nasais.
Vimos acima que alofones nasais planos ocorrem típicamente como
onsets e codas de sílabas que contem urna vogal nuclear nasal e entre
vogais nasais. Além disso, entre vogais que náo concordam em nasalidade,
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sao encontrados contornos duplos, de tal forma que a fase nasal é contígua
a vogal nasal. Vimos também que o Kaingáng possui urna regra que
espalha o tra~o nasal de urna vogal nasal para todas as aproximantes
tautossilábicas (cf. os exemplos em (23)). A fim de explicar a realiza~o
fonética de oclusivas sonoras subjacentes na vizinhan~a de vogais nasais, é
bastante assumir que todos os segmentos sonoros sao alvos para o espalhamento do tra~o [+nasal]. Novamente, a propriedade que tem todos os
segmentos sonoros de serem alvos para espalhamento nasal surge como
previsível a partir da falta de um contraste nasal subjacente em consoantes
e nao necessita ser estipulada para o Kaingáng. 22 O que deve ser estipulado, porém, é que o domínio de espalhamento é a sílaba.

Conclusao
Neste estudo tentei fornecer urna explica~ao unificada dos contornos
nasais em Kaingáng, que nao está assentada na existencia de um tra~o
[ - nasal]. Visto nao ter encontrado nenhuma raza.o que obrigasse a considerar os segmentos em contorno em Kaingáng como diferentes, em
qualquer sentido crucial, de contornos similares que ocorrem em outras
línguas, assumi que consoantes pré-, pós- e meio-nasalizadas sao estruturalmente similares no sentido de que todas elas representam segmentos de
múltiplas raízes. As idéias principais por trás da análise proposta estiveram
baseadas nas observa~óes tipológicas de que: 1) a presen~a de contornos
nasais representa a situa~ao nao-marcada em línguas em que consoantes
nasais e segmentos em contorno sáo alofones de oclusivas sonoras subjacentes; 2) em tais línguas a presen~a de urna Regra de Quebra é também
náo-marcada; 3) em tais línguas todos os segmentos sonoros sao alvos
previsíveis para urna regra de espalhamento [+nasal], se presente; e 4) a
seqüencia~áo de fases oral e nasal de segmentos em contorno derivados
por Quebra é previsível por regra. Quanto a existencia específica de
consoantes meio-nasalizadas do Kaingáng, mostrei o papel crucial da
estrutura silábica e dei argHmentos para a afirma~áo de que consoantes
sonoras intervocálicas, nessa língua, sao ambissilábicas.
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Notas

impossível, e /t/ náo pode aparecer na coda de urna sílaba Kaingáng.

l. Exemplos sao retirados de Gloria Kindell, 'Fonemica Kaingáng', que é
publicado como apendice a Wiesemann (1972: 200-11).

8. "As fronteiras silábicas nao podem ser sempre claramente distinguidas; é
algumas vezes impossível determinar a fronteira exata entre sílabas".

2. Sigo Wiesemann (1972: 40) na representa~ao do sistema de vogais nasais

como dado aqui. Poder-se-ia especular que a defini~áo fonológica de
algumas .dessas vogais é ligeiramente diferente, sendo possível urna classifica~áo em um sistema mais simétrico. Entretanto, visto que o Kaingáng nao
possui regra de nasaliza~ao vocálica (e neutraliza~áo subseqüente), é
impossível obter provas para representa~óes mais abstratas a partir de
alternancias. Existe varia~ao livre entre [ó] e (ú], e entre (á] e (5]. A
subespecifica~ao seria o meio apropriado para representar a falta de
oposi~ao fonemica no sistema de vogais nasais. ·
3. Essa é urna palavra hipotética, que construí porque nao encontrei um
exemplo real de palavra exibindo /m/ na posi~ao de coda antes de consoante surda. Isso é devido - estou bastante seguro - a urna lacuna
acidental nos dados que estiveram qisponíveis para mim. O mesmo tipo de
alofone pode ser facilmente exemplificado com outras consoantes: /jrenkl/
~ [j rentla] 'boca'.
4. Onde palavra é melhor definida como palavra 'lexical', que nao inclui
clíticos. Algumas exce~óes a essa generaliza~ao existem (ver Wiesemann
1972: 56, nota 16).
"'

9. Pelo menos na abordagem por regra a silabifica~ao assumida aquí. Na
teoria da 'silabifica~ao exaustiva', como proposta por Milliken (1988)
consoantes ambiss~lábicas seriam automaticamente criadas, já na represen~
ta~ao s~bjacente. E interessante notar que a teoría de Milliken prevé que
em Ka1ngáng a classe de consoantes ambissilábicas corresponde exatamente a classe de consoantes nasais.
1

10. Note-se que também poderíamos esperar que /r/ realizasse seu alofone
pr~-vocalizado nessas palavras. Esse fato, porém, nao é mencionado por

W1esemann, nem por Kindell. A razao poderia ser que, internamente a
palavra, o alofone pré-vocalizado de / r/ somente aparecesse após consoantes heterossilábicas homorganicas. Outra possibilidade é que o fato
tenha sido simplesmente negligenciado. Que se pode seriamente considerar
essa possibilidade é mostrado pelo fato de que também nao é mencionado
· em nenhum lugar que /n/ e /ñ/ nunca realizam alofones pós-oralizados no
contexto V1 _ rV2, onde V2 é oral, embora nesse contexto tais consoantes
sejam foneticamente transcritas por K.indell sem a fase pós-oral. Na
representa~ao da alofonia consonantal do Kaingáng fornecida em Wiesemann (1972: 37), / n, ñ/ sao tratados cxatamente como /m, IJ/.
11. Para urna discussáo do processo de reduplica~áo, ver Cavalcante (1987),

de onde esses exemplos foram extraídos.
5. Wiesemann trata palavras do tipo firf como monossílabos. Rv, onde 'R'
representa a classe / r, w, j/ e 'v' a vogal reduplicada, é considerado como
alofone de R.
·
6. Nao encontrei exemplos envolvendo seqüencias C + w + Vogal oral.
Considero isso como urna lacuna acidental nos dados disponíveis para mim.

12. Ver Wiesemann (1972: 88) para detalhes.

13. A razao poderia ser que a raíz monossilábica subjacente náo ocorre
independentemente na língua (nao mais). Se isso fosse verdade, náo se
seguiría que tais raízes nao podem existir em um nível mais abstrato de
representa~ ao.

7. Note-se que /r / nunca poderia seguir /t/, porque /tr / é um onset
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14. Fa~o abstra~ao da aternancia /a - o/, que, como mencionei acima,
representa um fato da fonología lexical do Kaingáng.
15. Lembremos que .palavras que terminam em /j, w, r / desencadeiam
epentese. As palavras fornecidas nessa linha. e na seguint~ portam acento
na penúltima sílaba, mostrando que a vogal ftnal é epentética.
16. 'Na posi~ao nao-pico da rima silábica, a oposi~áo proporcional unidimensional entre fonemas surdos e sonoros ... é neutralizada ... Antes de
consoantes surdas, as 'oclusivas' arquifonemas (/p-m/, /t-n/, /ñ/, /k-TJ/)
sao realizadas por alofones surdos, ~ em outros ambientes por alofones
sonoros.
17. Para o mecanismo que é responsável pela emergencia de oclusivas
intrusivas, ver o artigo de Wetzels (este volume), 'Oclusivas Intrusivas em
Maxacalí'.
18. Denny Moore ( comunica~ao pessoal) informou-me de que o Karitiana é
outra língua que permite consoantes nasais circum-oralizadas em posi~ao
intervocálica. Esse fato nao foi mencionado na descri~áo (pre,iminar) dessa
língua feita por Landin & Landin (1973). Poderia ~er int.eressant~ checar a
hipótese da ambissilabicidade das consoantes nasa1s aqu1 defendida para o
Kaingáng com os fatos do Karitiana.
19. Visto que somente oclusivas podem permitir segmentos em contorno
soante ], isso nao necessita ser estipulado explicitamente na
envolvendo
tegra.

r+

20. Em Piggott (1992); a f<~~e .,c:1sal de um segmento em contorno é também derivada por urna r~gr<> de implementa~ao fonética, ainda que como
parte de um sistema subjacente diferente, e no interior de urna análise que
é, em muitos aspectos, diferente daquela defendida aqui.
21. Como rejeitei a existencia de um

tr~~o

[ ·nasal] e também de urna
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representa~ao

subjacente com duas raízes para as oclusivas, seria necessário esclarecer quando o espalhamento do tra~o [+nasal] para urna
oclusiva nao-nasal cria urna nasal plena ou quando um contorno é criado.
Suponho que a escolha de urna ou outra alternativa represente urna rea~ao
particular de urna língua ao conflito que o espalhamento de [+nasal] a
urna oclusiva nao-nasal cria na defini~ao de tra~o do alvo. Visto que o
tra~o [nasal] é normalmente dominado por [ +soante], línguas podem
reparar a combina~ao ilícita de [ -soante, nasal] ou.através da mudan~a do
tra~o da categoría maior 'soante', ou através da cisao da raíz de tal forma
que o tra~o [nasal] venha a ser dominado pela raiz [ +soante]. Também
suponho que, nas línguas que nao apresentam contraste subjacente entre
oclusivas sonoras e nasais ou que possuem contornos com oral/nasal na sua
representa~ao lexical, a cisao da raíz seja a op~ao nao-marcada, enquanto a
mudan~a de categoría representaria a op~ao nao-marcada em línguas que
apresentam urna tal oposi~ao e nas quais contornos com oral/nasal nao
existem subjacentemente.

22. Ver também Wetzels (em

prepara~ao).
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l.

Introdu~áo

1.1 Propósito
No presente trabalho pretendemos tra~ar os detalhes básicos dos
sistemas de constru~ao de pés e sílabas e determina~ao da minimalidade
moraica das línguas da fanu1ia Arawá (Paumari, Suruwahá, Deni, Kulina
(também conhecido como Madihá/Madijá), Banawá, Yamamadi, e Yarawara). Também ofereceremos sugestóes a respeito do sistema prosódico do
proto-Arawá. A maior parte deste trabalho apresenta dados novos e
análises originais do presente autor.

1.2 Significancia e relevancia para a teoria lingüística
Os sistemas prosódicos da famflia Arawá sao interessantes, urna vez
que cada língua da fanu1ia mostra intera~óes intrigantes entre acentua~ao,
silaba~ao e estrutura moraica. Mas esta família fornece mais do que apenas
esbo~os de fonologias individuais. Através de pesquisa recente pelo presente autor e outros pesquisadores, estamos obtendo dados suficientes para
ver como os sistemas desta família, embora superficialmente muito diferentes um do outro, poderiam ser derivados de um único sistema pela
mudan~a de parametros simples do componente prosódico do mód~lo
gramatical. É relativamente raro no mundo haver documenta\aO fonológica
adequada para realizar tal tipo de estudo em urna fanu1ia inteira - é
raríssimo nas línguas amazónicas. Portanto, embora ainda estejamos na
fase inicial de um estudo de tres anos sobre línguas Arawá, achamos
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