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Este livro é o resultado de urna série de aulas que dei, na qualidade
de profes sor visitante, no Departamento de Antropologia (Setor de Lingüística) do Museu Nacional, no ~o de J aneiro, durante alguns meses dos anos
de 1991 e 1992. Sou muito grato ao Museu Nacional e a Universidade
Federal do Rio de J aneiro pelo convite recebido, que me proporcionou a
oportunidade de aprender bastante sobre a estrutura fonológica de um
número de línguas indígenas brasileiras.
A maior parte dos capítulos deste livro foi escrita por professores que
assistiram as minhas aulas. A estes trabalhos, além de estudos meus,
acrescentei dois artigos, um escrito por Daniel Everett e outro por Márcia
Suzuki. Gostaria de agradecer aos estudiosos que contribuíram para este
volume por seu entusiasmo estimulante, que tornou a edi~ao deste Iivro nao
só urna atividade instrutiva, mas também alegre.
,
E minha esperan~a que a publica~ao deste volume venha a ser urna
contribui~ao a consciencia da importancia, para o debate lingüístico, das
muitas línguas em perigo no Brasil, como parte da importancia mais ampla
e formidável de seus falantes no que diz respeito a questoes de cultura
humana e valores morais.
Leo Wetzels

Nijmegen, janeiro de 1995
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A teoria fonológica e as línguas
indígenas brasileiras
Leo Wetzels•

O. A relevancia das línguas indígenas para o debate lingüístico
A teoría fonológica clássica e a fonologia nao-linear se desenvolveram
de maneira essencial, e inevitável, com base em línguas relativamente bem
conhecidas. Embora a fonologia moderna tenha encontrado um sólido
embasamento empírico na família lingüística indo-européia, certamente nao
é o caso dizer que tenha sido ignorada a importancia, para o debate
fonológico, das ·~ muitas línguas nao-indo-européias bem documentadas.
Entretanto, é verdade que a contribui~ao das línguas indígenas sul-americanas a discussao teórica nao tem sido tao importante quanto poderia ter
sido. Sao várias as razoes para isso.

Urna razao, como observou Rodrigues (1993) para as línguas indígenas do Brasil, é _que descri~oes lingüísticas completas e detalhadas sáo
raras. A tradicional falta de interesse para as culturas e línguas indígenas
contrasta nitidamente com a impressionante diversidade lingüística e
cultural encol)trada em território brasileiro. A despeito das perdas tremen. das e irreparáveis já ocorridas - Rodrigues (1993) estima em 1175 o

(
• Universidade Livre de Amsterdam/Holland lnstitute of Generative
Linguistics (HIL).
Esta introdu~ao foi escrita em parte durante estada no Setor de
Lingüística do Departamento de Antropologia do Museu Nacional, Rio de
Janeiro, possibilitada por uma bolsa da Funda~ao Holandesa para o
Avam;o da Pesquisa Tropical (WOTRO). Gostaria de agradecer a
WOTRO pelo apoio financeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
pelo apoio institucional e aos colegas do Museu por sua hospitalidade.
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em urna dada língua é algo que somente pode ser compreendido se urna
análise morfológica desenvolvida está disponível. .
Tentei acima explicitar as razóes que, no meu entender, sao responsáveis pelo papel relativamente menor que as línguas indígenas brasileiras
tem desempenhado na discussao lingüística. Nao há, porém, razAo para ser
pessimista com rela~áo ao futuro. A riqueza da diver~idade lingüística
existente no Brasil é ainda impressionante. Nesse momento, há um .in~
egável crescimento na pesquisa com lfnguas indígenas. Jovens pesquisadores estáo cada vez mais familiarizados com a moderna teoría fonológica, e,
paralelamente, vem aumentando a disposi~áo e as possibilidades de
publicar os resultados da pesquisa lingüística.
Como se pode esperar, a rela~áo entre dados de línguas indígenas e a
teoria fonológica é urna rela~áo de interesse mútuo. Embora a teoria
lingüística tenha sido construída sem ser capaz de contar com urna quantidade representativa de descri~óes de lfnguas indígenas, ela é, em esséncia,
urna teoría universal. Podemos, portanto, esperar que a aplica~o de urna
teoria moderna a análise de Hnguas indígenas aumentará nos.5a compreensáo do modo como línguas indígenas sáo estruturadas. Por outro lado,
o fato de que línguas indígenas da América do Sul tenham seguido sua
própria evolu~áo isolada por pelo menos dez milenios (talvez muito mais)
torna provável que elas tenham desenyolvido tra~os lingüísticos que sio
únicos de um ponto de vista tipológico.2 .
.
No restante desta introdu~áo, fornecerei um esbo~o da teoria ne
interior da qual se situam as diferentes análises fonológicas apresentadas
neste volume. Mais a frente, posicionarei os assuntos discutidos pelos
autores com rela~ao a teoria fonológica esbo~a_da.

número de línguas indígenas faladas no Brasil ao final do século XV - , há
ainda 180 línguas diferentes faladas no Brasil, as quais pertencem a mais
de 20 famflias lingüísticas, que, segundo nosso estado corrente de conhecimento, nao poderiam convincentemente ser vistas como relacionadas. É
somente agora, com o interesse internacional crescente na preserva~áo da
biodiversidade existente no mundo da flora e da faun.a, que parecem
prósperas as condi~óes para que se traga com exito ao debate a importancia da preserva~ao da diversidade lingüística e cultural. 1
Além disso, na extensáo em que existem, valiosos estudos das línguas
indígenas da América do Sul tem sido, e ainda sao, dificilmente accessíveis ·
ao lingüista interessado de fora. Talvez isso se deva a urna tradi~áo academica particular, também típica dos países ao sul da Europa, de acordo com
a qual considera-se que urna tese representa primariamente urna prova da
competencia academica de seu autor e um importante passo na sua
carreira academica, mais propriamente do que urna contribui~áo ao debate
científico internacional. O fato é que muitas descri~óes lingüís_ticas úteis
permanecem inéditas, ocultas nas bibliotecas ou nos estoques de institui~óes lingüísticas, academicas e religiosas.
Finalmente, descri~óes fonológicas de línguas indígenas brasileiras
freqüentemente nao contem urna análise morfológica completa, o que
torna difícil para o nao-especialista vir a compreender a parte da fonología
que interage com a morfologia. A tradi~áo academi'c~ brasileira na pesquisa com lfnguas indígenas é claramente orienta,da para o estruturalismo
europeu e o seu interesse primordial na análise/fonemica. Talvez urna das
contribui~óes mais importantes de The Sound Pattern or English para a
teoría fonológica tell.ha sido sua visáo -da gramática como um modelo
estrutural do conhecimenta pelo falante nativo das regularidades lingüísticas, incluindo a coAfigura~áo sistemática das unidades fonológicas. A
aboli~áo subseqüente da dicotomia entre fonología (alofonia) e morfofonologia, embora provavelmente mal recomendada em essencia, teve COJIIO
efeito secundário afortunado o de alertar o fonólogo para a importancia
das alternAncias fonológicas morfologicamente condicionadas. De um ponto
de vista estritamente gramatical, a morfofonologia representa provavelmente a parte mais interessante da estrutura sonora de urna língua. Ela
pressupoe um momento da -gramaticaliza~ao das alternancias, que, com
freqüencia foneticamente motivadas na sua origem, entram plenamente no
mapeamento forma/significado da língua, Como isso acontece exatamente

l. Desenvolvimentos recentes na fonologia moderna
Desde_The Sound Pattern of English, o trabalho de Noam Chomsky e
-Morri-s-1fáne (1968) que veio a constituir a primeira apre~enta~? compreensiva da fonologia gerativa, a teoria fonológica tem sido objeto de
várias modifica~óes espetaculares. Em um período correspondent~ a pouco
mais de vinte anos, desenvolveu-se um quadro formal e conce1tual be?1
articulado, o qual, mais do que urna teoria integrada, representa u~a ~ne
de diferentes subteorias globalmente conhecidas como fonologia náo-

(
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linear'. Essas subteorias definem, em seu conjunto, as linhas descritivas e
explanatórias das gramáticas fonológicas da linguagem humana.
Embora possa ainda ser considerada urna teoría 'gerativa', na medida
em que supóe a existencia de diferentes níveis de representa<;ao conectados
a través de um componente de regras, a fonología nao-linear difere, em
muitos aspectos, do quadro dássico estabelecido em The Sound Pattern of
English. As principais diferen~as sao as que se seguem:
- Os autores de The Sound Pattern of English (SPE) náo reconheceram
a sílaba como urna unidade descritiva necessária. Logo foi demonstrado que essa decisáo incorporava urna quebra deplorável com a
tradi<;áo fonológica. Foi afirmado de maneira convincente, o mais
vigorosamente por Vennemann (1972) e Hooper (1976), que urna
teoría explicativa da fonología náo poderia operar sem o conceito de
sílaba, que se tornou completamente reabilitado na fonología náolinear.3 A Teoria da Sílaba também lida com a estrutura interna da
~sílaba, mais particularmente com a questáo de se e quanta estrutura
interna é necessária para expressar generaliza~óes fonologicamente
significativas.
- Na fonología gerativa linear o acento foi considerado como representando um tra<;o segmenta!. Ao fazer isso, a teoría fo no lógica foi
obrigada a urna inconsistencia formal, por permitir que esse tra~o
fosse multivalorado ([acento 1], [acento 2], [acento 3], etc.), enquanto
todos os outros tra<;os eram tidos como binários. Na Teoria Métrica
do Acento, é dado ao acento um tratamento que difere fundamentalmente daquele proposto em SPE. O acento náo mais é considerado
como. representando urna propriedade inerente de vogais, mas urna
propnedade relativa da rima silábica (núcleo e coda). O grau de
acento para urna dada rima é derivado da posi~ao dessa rima em urna
hierarquía prosódica, envolvendo os domínios do pé e da.palavra. Por
sua vez, o estudo das categorías prosódicas fonologicamente relevantes, que também envolvem domínios mais extensos do que a palavra
fonológica, tal como o grupo clítico, a frase fonológica, a frase entoacional, etc. é o objeto da Fonologia Prosódica.
N_a fonología linear os sons da fala sao represe11tados como conjuntos
nao-ordenados de tra~os ou matrizes de tra<;os. Cada segmento é
(positiva ou negativamente) especificado para todos os tra<;os, e as
regras fonológicas substituem matrizes completamente especificadas
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por matrizes completamente especificadas diferentes, e apagam ou
introduzem matrizes completamente especificadas. Ao agir assim, a
teoria é incapaz de expressar, guiada por princípios, o fato de que
tra~os podem se estender por sobre domínios maiores do que o
segmento. Ela também náo pode explicar por que alguns tra~os
assumem juntos urna mesma disposi<;áo em processos fonológicos,
enquanto outros tra<;os nunca o fazem. A Fonologia Auto-segmental
(ou geometria de tra~os) expressa a relativa solidariedade dos tra<;os
em termos de urna estrutura hierárquica e permite que as regras
fonológicas manipulem diretamente essa estrutura. A assimila<;ao é
tratada como espalhamento de tra<;os ou feixes de tra<;os e permite-se
a ela criar estrutura~ nas quais segmentos compartilham o mesmo
(conjunto de) tra<;o(s).
- Em The Sound Pattern of English, a distin<;áo pré-gerativa entre
regras da fonología e regras da morfofonologia foi abandonada. Como
conseqüencia, o fato de que línguas possuem regras com diferentes

grupos de características4 foi considerado como acidental ou, em todo
o caso, irrelevante para o modo como o falante nativo organiza seu
conhecimento sobre padróes fonológicos. Na Fonologia Lexical, a
importancia de tal dicotomia foi reestabelecida de urna maneira
ligeiramente diferente, através do reconhecimento de duas classes de
regras distintas: regras lexicais, que interagem com a morfologia; e
regras pós-lexicais, que sáo insensíveis a estrutura interna da palavra.
Os estudos reunidos neste volume lidam de várias maneiras com
questóes teóricas da fonología náo-linear. Os artigos de Tania Clemente,
Bruna Franchetto, Leo Wetzels (Maxacalí) e de Leo Wetzels e Willebrord
Sluyters lidam todos com a estrutura interna dos sons da fala. As análises
apresentadas por Yonne Leite, Marília Facó Soares e Leo Wetzels (Kaingáng) contam com a existencia da sílaba e de sua estrutura interna. Os
estudos de Daniel Everett e Márcia Suzuki discutem assuntos relativos a
teoria métrica do acento. A ordem em que os artigos aparecem neste livro
é derivada da classifica<;ao temática fornecida acima. Essa classifica<;ao é
necessariamente global, tendo · em vista que, na maioria dos casos, os
diferentes autores lidaram tanto coro questóes referentes a representa<;áo
auto-segmental quanto com aquelas que dizem respeito a sílaba. Portanto,
a classifica~ao de um dado artigo sob um ou outro tema é urna questao
relativa, baseada no que pensei ser a principal preocupa<;áo do artigo.
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No que se segue, farei, como introdu~áo a este volume sobre a
fonología de línguas indígenas brasileiras, urna revisáo das diferentes
subteorias referidas acima como Geometria de Tra~os, Teoria da Sflaba e
Teoria Métrica do Acento, com o fim de real~ar os tópicos tratados nos
estudos fonológicos contidos neste livro.

cada um, seu próprio nível de 'segmentaliza~áo' ( ou camada autosegmental); 2) o número de auto-segmentos nao corresponde necessariamente ao número de fonemas presentes em urna determinada seqüencia· e
3) os auto-segmentos estao ligados a stras unidades segmentais por meio' d~
linhas de associa~áo. As associa~es devem observar a condi~áo mínima de
boa forma~áo segundo a qual as linhas de associa~áo nao podem-se cruzar.
A versao mais geralmente aceita dessa restri~ao de nao-cruzamento (NoCrossing Constraint) pode ser formulada como se segue:

1.1 A estrutura auto-segmental dos sons da fala
The Sound Pattern of English nao oferecia virtualmente qualquer
f~rmalis.mo para a representa~áo e manipula~áo de propriedades prosódicas tais como altura e dura~áo. Chomsky e Halle fazem, a esse respeito,
a seguinte observa~áo:
"Our investigation of these features have not progressed to a point
where a discussion in print would be useful". (1968: 329)
A excl~sáo dos fenómenos prosódicos da representa~áo apropriada
resultou particularmente da ado~áo de um pressuposto teórico identificado
por Poser como Restri~áo de Bijetividade ('Bijectivity Constraint'; 1982:
122). Conforme apresentada por Poser, essa restri~áo afirma que cada
segmento corresponde exatamente a urna especifica~áo em termos de
tra~os e, conversamente, que cada especifica~áo em. termos de tra~os
corresponde exatamente a um segmento. A aplica~áo dessa restri~áo
proíbe, assim, tanto o apagamento parcial de um segmento, como a
inser~áo, nas representa~óes, de um feixe incompleto de especifica~óes de
tr~~~s, .opera~óes essas que dariam origem a segmeñtos que violariam a
exigencia de que cada segmento deve conter exatamente urna especifica~ao
para ca~a um dos tra~os que o definem. Essa mesma restri~áo também
desautoriza representa~óes nas quais um único tra~o seja compartilhado
por .dois o~ mais segmentos; ou aquelas em que um mesmo segmento
esteJa assoc1ado a dois tra~os (como no caso de melodías tonais altas e
baixas cor~e.spondentes a um mesmo segmento); ou, ainda, casos em que
urna especifica~áo de tra~o nao esteja associada a segmento algum.
A teoría auto-segmenta} de Goldsmith (1976) é basicamente urna
v:rsao en.~iq~~cida da fonología gerativa clássica, porque elimina a restri~ao de biJet1v1dade. Nesse modelo, propóe-se que: 1) alguns tra~os tem,
•
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Em urna representa~áo bem-formada de associa~óes, para cada
unidade x e y em um nível designado, se x precede y, entao
nenhuma unidade associada a x pode vir depois de urna unidade
associada a y.
Essa formula~áo corretamente permite (a) e (b), abaixo, enquanto
proíbe (c):
(1) a.

X

y

y.

b.

X

1

a

y
1

b

Até meados da década de oitenta, a pesquisa concentrou-se principalmente no comportamento auto-segmenta! dos tra~os individuais; tais como
o tom, e em tra~os envolvidos na harmonia vocálica ou em processos de
longa distancia. Tornou-se rapidamente claro que cada tra~o poderia exibir
pelo menos algum grau de independencia fonológica, assim como todos os
tra~os poderiam estar individualmente envólvidos em processos de assimila~áo, dissimila~áo, epentese, apagamento, propaga~ao harmónica, ou entáo
poderiam apresentar um efeito bloqueador com rela~áo a processos de
espalhamento. Conseqüentemente, a representa~áo fonológica do segmento
deveria ser tal que possibilitasse a ·manipula~áo dos tra~os individuais. Em
anos. subseqüente.s, a aten~o dos fonólogos voltou-se para a unidade
fun~1onal dos grupos de tra~os. Sabia-se já, havia bastante tempo, que
conjuntos de tra~os específicos funcionam juntos nas regras fonológicas de
língua· após língua. Para dar conta desse fato, desenvolveu-se urna representa~ao arbórea do segmento denominada 'geometría de tra~os' (feature
geometry_) q~e se constituiu na primeira formula~ao compreensiva daquilo
que hav1a sido proposto em Clements (1985). A geometria de tra~os estuda
a maneira pela qual os tra~os se agrupam em unidades funcionais. Mais

8 A teoria fonológica e as linguas indígenas brasileiras Leo Wetzels

especificamente, ela formaliza o fato de que essas unidades funcionais,
geometricamente expressas como 'nós de classe' (class nodes), exibem um
comportamento fonológico exatamente igual ao dos tra~os individuais.
Assim, da mesma forma como os tra~os, os nós de classe podem estar
envolvidos em espalhamento, apagamento ou epentese, e sua presen~a
pode bloquear a propaga~ao do mesmo nó de classe. Torna-se assim
possível expressar tao facilmente a assimila~ao de urna consoante a outra
em termos de um dado tra~o, quanto expressar a assimila~ao em termos de
um grupo de .tra~os que estao reunidos sob um mesmo nó de classe. Um
exemplo ajudará a tomar claro esse ponto.
O grego clássico possui tres séries de oclusivas: surdas nao-aspiradas
/p, t, k/, surdas aspiradas /ph, th, kh/, e sonoras / b, d, g/. Nessa língua,
encontros. de oclusivas sofrem assimila~ao regressiva ·em termos de vozeamento e aspira~ao. Em outras palavras, os tra~os laríngeos espalham-se em
bloco. Considerem-se os exemplos em (2), extraídos de Kenstowicz (1994):
(2)

trii/b/-oo
gra/ph/-oo
pem/p/-oo
trii/b/-oo
kle/p/t-oo
gra/ph/-oo

tetrii[p]-tai
gegra[p]-tai
epem[ph]-theen
etrii[ph]-theen
kle[b]-deen
gra[b]-deen

'friccionar'
'escrever'
'enviar'
'friccionar'
'rou bar'
'escrever'
'

Nos exemplos em (2), os tra~os laríngeos 'sonoro', 'surdo' e 'aspirado'
se espalham em grupo. Para explicar o comportamento solidário dos tra~os
laríngeos, esses tra~os sao reunidos na geometría de tra~os universal sob
um único nódulo de cla5se, chamado de 'nódulo laríngeo'. Conseqüentemente, a assimila~ao regressiva no grego clássico pode ser representada
como espalhamento para a esquerda de todo o 'nódulo laríngeo', como
exemplificado em (3) abaixo (onde X representa urna unidade temporal; o
nódulo raíz é o nódulo de classe mais alta, no sentido de que ele domina
todos os outros nódulos de classe e todos os nódulos terminais; tra~os de
categoria maior sao anotados no nódulo raíz. Veja-se Wetzels e Sluyters
(neste volume), para urna visao mais completa da estrutura interna do
segmento:
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(3)

X

X

1.

1.

ra1z
(-soante]

ra1z
[ -soante)

¡---------- ---------- --------~
laríngeo

laríngeo

/~
{(sonoro, surdo, aspirado)}

{(sonoro, surdo, aspirado)}

Em (3) acima, a linha de associa~ao tracejada representa o espalhamento do nódulo laríngeo da consoante a direita para a consoante
precedente. No mesmo processo, o nódulo laríngeo da primeira consoante
é removido, o que é expresso pelo sinal de desassocia~ao =. O resultado
dessa opera~áo é urna seqüencia de consoantes que possuem as mesmas
especifica~óes laríngeas.
A geometría de

tra~os

representa urna hipótese universal com respeito a organiza~áo interna dos sons da fala. Esperamos, conseqüentemente, que a unidade funcional, por exemplo, dos tra~os laríngeos seja
típica nao somente do grego antigo, mas das línguas em geral. O exemplo a
seguir, retirado do Thai, mostra que é esse, na verdade, o caso. (Os fatos
provem de Kenstowicz (1994); Lombardi (1991)).
(4)

paa
baa
phaa

'floresta'
'ombro'
'cindir'

kat
khat

'morder'
'interromper'

As palavras na pritneira coluna de ( 4) 1nostram um contraste entre
oclusivas surdas, sonoras e aspiradas en1 posi~ao inicial de sílaba. Embora
nao seja possível, por razóes estruturais, encontrar em Thai alternancias
fonológicas entre categorias diferentes de oclusivas em termos de especifica~óes laríngeas, <leve ser expresso em algum lugar na gramática fonológica
dessa Iíngua que o contraste laríngeo de tres termos é neutralizado em
posi~ao final de sílaba. Os exemplos na segunda coluna de (4) sao representativos do formato fonológico das oclusivas orais do Thai em posi~áo
final de sílaba: aquí somente podem ocorrer oclusivas surdas planas. Visto
que o ensurdecimento representa a especifica~ao laríngea nao-marcada
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para segmentos nao-soantes, podemos formalizar, tal como se ve em (5), a
ausencia de um contraste laríngeo em final de sílaba:
(5)

*

e

e

1

r

1
r

[ -soante]

[ -soante]

(6) a.

X ) sn
1.

ra1z
[ -soante]

la/

la/
1

1

[-sonoro]

[-sonoro]

1

lar
De acordo com (5), segmentos náo-soantes em final de sílaba nao
devem ter um nódulo laríngeo na representa~áo subjacente em Thai. O
fato de que todos esses segmentos se superficializam como consoantes
surdas e, portanto, coro um nódulo laríngeo, é explicado por urna regra
universal que fornece a especifica~áo laríngea nao-marcada (surda) como
valor 'default'.

É com base nesse tipo de observa~ao que lingüistas que trabalham
com geometria de tra~os tentam determinar a quantidade de estrutura
interna do .segmento, isto é, o número de nódulos de classe e as rela~óes
existentes entre eles (ver, entre outros, Clements 1985, 1987, 1991a/ b,
Sagey 1986, McCarthy 1988, Yip 1989, Wetzels 1991, 1994, Clements &
Hume 1995).
Um importante princípio da fonologia auto-segmenta!, conhecido
como Princípio do Contorno Obrigatório (doravante PCO), proíbe a
presen~a de segmentos adjacentes identicos na representa~áo fonológica. A
representa~ao auto-segmenta! de vogais e consoantes longas como duas
unidades temporais dominando urna única raíz poderia ser vista como um
efeito do PCO. Por exemplo, se urna consoante longa fosse lexicalmente
representada como urna seqüencia de duas consoantes identicas, como em
(6a), urna tal seqüencia representaria urna viola~áo ao PCO, porque os dois
nódulos raiz sao adjacentes e identicos. Admite-se ( cf. McCarthy 1986) que
o PCO aja universalmente como um mecanismo de fusáo no nível da
representa~áo lexical e que, conseqüentemente, ele converterá (6a) em
(6b). Isso é ilustrado abaixo para /p/ geminado (r = 'nódulo raiz', lar=
'nódulo laríngeo').

cavidade
oral

cavidade
oral

lugar

lugar

1

1

labial

labial

A teoría fonológica e as línguas indígenas brasileiras 13

12 A teoría fonológica e as línguas indígenas.brasileiras Leo Wetzels

b.

tra~o

c~c
r

[ -soante]
lar
1

[-sonoro]
cavidade
oral

lugar
1

labial
Mais propriamente do que um universal estrito da teoria fonológica, o
PCO representa urna forte tendencia interlingüística. Além disso, as línguas
podem diferir com respeito a que tra\OS sao sensíveis a fusao e ao nível da
deriva~ao em que o PCO é ativo como mecanismo de fusáo. No artigo
escrito por Bruna Franchetto, é mostrado que o PCO é ativo como princípio de fusao da fonología lexical do Kuikúro. Essa observa~ao prove a
chave para a compreensao de por que o fonema /p/, que usualmente se
superficializa como /h/, é preservado como oclusiva bilabial após o prefixo
de primeira pessoa do plural inclusiva /ku-/ , assim como após o marcador
de objeto / IJ-/. Bruna Franchetto sugere que o PCO cria um tra\o labial
compartilhado para / u/ e / p/ em seqüencias do tipo / ku + p ... / . Igualmente, urna regra de assimjla\áO de ponto de articula~áo e~ seqüencias
nasal + oclusiva cria, para a nasal e a oclusiva oral, tra\OS de ponto de
articula\áo identicos compartilhados. Conseqüentemente, tanto / u + p/
quanto / IJ + p/ (- [mp]) adquirem um tra~o labial compartilhado, que faz
com que a estrutura de /p/ riesses contextos seja distinta da estrutura de
outros /p/s, que possuem seu próprio tra~o labial. A regra que muda /p/
para /h/ se aplica exclusivamente aos /p/s que nao compartilham seu

labial com um segmento contíguo. Exemplos do fenómeno oposto, em
que o PCO cria o contexto apropriado para a aplica~ao de urna regra,
também estao presentes em Kuikúro. De maneira similar, o PCO cria o
contexto para urna regra de vocaliza~áo em Maxacalí, como mostrado por
·
·
Wetzels & Sluyters.
No curso da deriva~ao, o PCO nao possui somenté o efeito de
eliminar tra~os identicos adjacentes ou nódulos de classes através da fusao
desses tra~os ou nódulos. McCarthy (1986) mostrou que o PCO pode
controlar o output de regras fonológicas, tal como bloquear sua aplica~ao
se seqüencias de auto-segmentos identicos adjacentes forem criados. Por
exemplo, em alguns dialetos do árabe, o apagamento de vogal se aplica
livremente entre consoantes nao-identicas. Entre consoantes identicas, a
regra de apagamento é bloqueada, porque de outro modo poderiam
resultar seqüencias de segmentos identicos. Além disso, o PCO pode
desencadear regras de dissimila~ao ou epentese, ou ainda determinar o
formato fonológico do auto-segmento a ser introduzido. Na análise que
Tania Clemente faz do Bakairi, a ocorrencia alternante de segmentos
sonoros e surdos na seqüencia fonológica pode ria ser facilmente interpretada como causada por urna proibi~áo específica da língua quanto a
presen~a de dois tra\OS [sonoro] identicos adjacentes.. A introdu~ao de
[-sonoro] após um auto-segmento [+sonoro] e, vice-versa, a introdu~ao de
um auto-segmento [+sonoro] após um [ - sonoro] podem ser consideradas
co~o urna escolha, dirigida pelo OCP, das especifica~óes laríngeas previsíve1s.
Urna outra linha de pesquisa na geometría de tra~os trata da questao
da estrutura interna dos sons complexos, tal. como os segmentos em
contorno - ditongos, oclusivas pré- ou pós-nasalizadas, africadas etc. Em
artigo recente de Steriade (1993), é tom~da a posi~ao de que somente
oclusivas explodidas e africadas podem portar contorno oral/nasal. Essa
hipótese é discutida e rejeitada no artigo.de Wetzels sobre contornos nasais
em Kaingáng. Além disso, permanece obscuro como, em urna língua como
o Maxacalí, a forma\áO· de oclusiva intrusiva ou processo de pré-vocaliza~ao poderiam ser reconciliados com a teoria de Steriade sobre segmentos
em contorng (ver os artigos de Wetzels e de Wetzels & Sluyters).
Paralelamente a discussao sobre a organiza~áo dos sons da fala, há o
debate em curso sobre a natureza dos tra~os distintivos, mais particularmente sobre a questao de se esses tra~os sao binários ou monovalentes.
Nesse momento, a maior parte dos fonólogos está de acordo quanto a

o
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tra~os

de ponto de articula~áo (coronal, labial, dorsal, radical) serem
monovalentes para consoantes e .vogais. Para outros tra~os, a questáo é
menos clara. Steriadé (1993) argumenta que o tra~o [-nasal] nao existe,
quer como tra~o fonológico, quer como tra~o fonético. Isso, claro, é
equivalente a dizer que o tra~o [(+)nasal] é um tra~o monovalente. No
estudo que Wetzels faz do Kaingáng, a hipótese de Steriade foi adotada e
foi fornecida urna análise de segmentos em contorno que nao conta com a
existencia de [-nasal]. Em Lombardi (1991), é afirmado que [-sonoro]
igualmente nao existe e que [(+)sonoro] é um tra~o monovalente. Entretanto, a análise da fonología da voz em Bakairi, realizada por Tania
Clemente, depende crucialmente do tra~o [ - sonoro] e, como tal, representa um sério desafio a hipótese de Lombardi.5

foi posteriormente desenvolvida por Clements e Keyser (1983), que a
incorporaram em urna teoria da sílaba. A rela~ao de associa~ao· entre as
unidades de tempo e a camada da raiz (root tier) - mais alto nó de classe
da estrutura segmental - é análoga a rela~ao entre quaisquer duas camadas auto-segmentais, no sentido de que nenhuma dessas rela~óes está
sujeita ao princípio de bijetividade. Sao bem formadas, portanto, as
representa~óes em (8), abaixo, onde os X's representam unidades de tempo
e os r's representam os nós de raiz:
a.

(8)

X

r

2. A sílaba
Um desenvolvimento interessante da teoria auto-segmenta! pode ser
observado no que se pode chamar de 'teoria da sílaba', da qual existem,
correntemente, várias versóes. Em Kahn (1976), a sílaba é representada
como lim nó mais alto que tem como seus constituintes diretos as unidades
da seqüencia segmental. Como no caso das associa~óes auto-segmentais, a
re1a~ao entre a seqüencia segmenta! e a camada silábica nao é governada
pelo princípio de bijetividade, autorizando-se, assim, a representa~ao
ambissilábica de segmentos como duas unidades da camada silábica:
(7)
n

A teoría da sílaba, como a teoría auto-segmental, incorpora a condi~ao de
boa forma~ao que .exclui o cruzamento de linhas de associa~ao, ao ·mesmo
tempo que permite representa~óes ambissilábicas.
Conforme sugerido por Thráinsson (1978), McCarthy (1979) e outros,
as unidades segmentais sao dominadas por unidades de tempo dife.r;enciais,
designadas como C's e V's, que correspondem grosseiramente a elementos
consonantais e vocálicos. Esta no~áo de unidades de tempo diferenciadas

/\r

b.

c.

d.

X

0

0

r

(8a) representa, típicamente, segmentos de contorno como consoantes
pré-nasalizadas, africadas ou ditongos breves, com urna unidade de tempo
associada a duas árvores de tra~os. O gráfico (8b) representa um segmento
"
longo, isto é, um único
feixe de tra~os que ocupa duas posi~óes (slots) na
camada temporal. As situa~óes representadas em (8c) e (8d) sao um pouco
diferentes. Embora representa~óes como essas sejam permitidas tanto no
nível subjacente como derivacionalmente, assume-se que há restri~óes que,
em níveis específicos de representa~ao, apagam tanto posi\óes temporais
náo-preenchidas (Cs e Vs vazios) quanto unidades segmentais as quais tais
posi~óes nao sáo atribuídas (tra~os 'nao-temporalizados' ou 'flutuantes').
Por exemplo, pode acontecer que, em urna dada posi~ao, o conteúdo
fonológico de urna determinada consoante seja previsível por urna regra de
'spell-out' tardía, contribuindo, porém, essa consoante para o peso silábico
em estágio anterior da deriva~ao. A única informa~ao que é, entao,
necessária - do ponto de vista fonológico - é aquela relativa a unidade
temporal correspondente a essa consoante (posi~ao C/V). O 'spell-out' do
conteúdo fonológico da consoante pode-se dar em um nível mais baixo da
deriva~áo.

Por outro lado, raízes flutuantes sao por vezes utilizadas para dar
conta da representa~áo lexical de consoantes 'latentes', como no caso do
fenómeno da liaison em frances (cf. Wetzels 1988).
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A questao de saber se as unidades de tempo sao inerentemente
diferenciadas como C's ou V's constitui um debate em curso na fonologia
silábica. Em Levin (1985), por exemplo, argumenta-se no sentido de que os
elementos terminais da sílaba sao melhor representados como unidades de
tempo. indiferenciadas, usualmente representadas como X's. Em Milliken
(1988), as propostas de Clements e Keyser (1983) sao ulteriormente
desenvolví das.
Urna distin~áo muito importante na teoría da sílaba é aquela entre
sílabas pesadas e leves. Nos modelos da sílaba discutidos até agora, o peso
silábico pode ser derivado das propriedades da rima silábica: urna sílaba
leve possui urna só posi~ao de rima ocupada, enquanto urna sílaba pesada
possui pelo menos duas posi~óes de rima preenchidas. Urna maneira
diferente de expressar o peso silábico é alcan~ada na teoria da mora (ver
Hayes 1989). Nessa teoría, as moras funcionam como unidades de peso e,
como tal, substituem as unidades temporais (X ou posi~óes C/ V) nos
modelos discutidos acima. Um segmento no núcleo silábico (usualmente
urna vogal) está sempre ligado a urna mora. A urna consoante pode ser
atribuída urna mora, se ela funciona como coda da sílaba. Conseqüentemente, urna sílaba breve contém urna mora, enquanto urna sílaba pesadá
contém duas moras, como ilustrado abaixo:
(9)

a

/¡
d

u

a
m

~

O conceito de mora desempenha 11m pape l importante para a defini~áo da sílaba e da no~áo de 'palavi·a mínima' nos artigos de Marcia
Suzuki e Daniel Everett.
A meta explicativa da teoria da sílaba é dar conta da existencia de
regras específicas ou condi~óes na gramática fonológica de urna língua, ao
mostrar que essas tém a sua motiva~áo derivada, pelo menos em parte, da
sílaba e de seus constituintes. Como as regras de si labifica~ao organizam a
seqüéncia segmenta! em sllaba,:,, prové-se a possibilidade de condicionar as
regras fonológicas de modo a que elas se apliquem a um segmento somente se esse está em urna posi~áo específica na sílaba. No estudo da
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sílaba em Tikun~ realizado por Marília Facó Soares, o núcleo silábico é o
domínio para um número de restri~óes de co-ocorrencia nas seqüencias de
vogais tautossilábicas (ditongos). Ela também mostra que o efeito da
oclusao glotal no nível de altura de urna vogal contígua depende da
tautossilabicidade da oclusao glotal com a da vogal: somente oclusóes
glotais ou segmentos glotalizados em posi~ao de onset tem o efeito de,
respectivamente, elevar ou abaixar de um grau o nível de altura da vogal
seguinte. Por outro lado, a laringaliza~ao, pela oclusao glotal, de urna vogal
precedente é definida de maneira meramente linear, sem interven~ao da
estrutura silábica. No estudo feíto por Yonne Leite da fonologia do
Tapirapé, mostra-se que urna compreensao da distribui~ao dos vários
alofones de / j/ nao pode ser alcan~ada sem urna referencia crucial A
estrutura silábica.
As línguas possuem, com freqüencia, restri~óes relativas a estrutura
silábica. Muitas línguas, por exemplo, colocam restri~óes específicas quanto
a quantidade de posi~óes segmentais que podem ser preenchidas na rima
silábica (núcleo + coda), no onset ou na coda. Da mesma forma, podem
existir limita~óes referentes a natureza dos segmentos passíveis de ocorrer
no onset, no núcleo ou na coda. Em Kaingáng, somente consoantes sonoras
(nasáis) sao permitidas como segmentos na coda, enquanto todos os outros
segmentos podem aparecer como onsets. Segmentos que sao excluídos de
posi~óes periféricas permanecem nao-silabificados no nível em que condi~óes de estrutura silábica de urna dada língua sao primeiramente definidas
- o nível da representa~ao lexical. Se certos segmentos violam o formato
canónico da sílaba ou restri~óes sobre possíveis onsets ou codas, eles
permanecem extra-silábicos em nível anterior da representa~ao. Como a
teoría fonológica possui a exigencia adicional de que todo o material
fonológico seja silabificado de maneira apropriada em nível mais tardio de
representa~áo (provavelmente o nível da palavra fonológica), pode-se
esperar que a fonología de urna língua compreenda regras que sao motivadas pelas discrepancias entre o material subjacente incompletamente
silabificado e as necessárias estruturas de superficie plenamente silabificadas. Y onne Leite argumenta, de maneira convincente, para o Tapirapé que
todas as consoantes, exceto /ti/, sáo extra-silábicas em final de sílaba na
represe nta~ao subjacente. Consoantes extra-silábicas que nao sao silabificadas por urna regra de silabifica~ao independente podem ser apagadas,
movidas para a posi~áo de onset ocupada por outro segmento que é, ele
próprio, apagado, ou inversamente silabificadas sob circunstancias muito
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específicas. Regras de epentese tipicamente se aplicam antes ou depois de
segmentos ·que náo podem ser propriamente silabificados como se encontram. lsso é mostrado para o Kaingáng por Leo Wetzels.
A existencia de vários níveis de silabifica~áo faz-nos esperar que os
mecanismos de organiza~áo da seqüencia segmenta! em sílabas náo sejam
necessariamente identicos em todos os níveis de representa~áo. Por
exeinplo, em Kaingáng, onsets complexos somente podem ser formados no
nível lexical mais profundo, mas sao proibidos no estágio da deriva~áo em
que sao criadas palavras morfologicamente complexas.

Também existe a expectativa de que a sílaba possa funcionar como
domínio para espalhamento de tra~o, embora exemplos claros desse
fenómeno nao sejam freqüentemente atestados. Um caso claro de espalhamento iterativo do tra~o nasal, a partir do núcleo silábico para todos os
segmentos sonoros tautossilábicos (no onset e na coda), é apresentado no
estudo do Kaingáng realizado por Leo Wetzels.

3. A teoria métrica do acento
Em The Sound Pattern of English, o acento era tratado como a
propriedade de urna vogal, exatamente como altura ou ponto de articula~áo. Em princípio, cada vogal poderia ser acentuada. A diferen~a básica
entre a análise clássica do acento e a fonología métrica está no fato de que
esta teoría considera o acento urna propriedade da palavra prosódica:
somente urna sílaba pode ser portadora de acento principal. E sta diferen~a
radical, com rela~áo ao SPE, foi inicialmente proposta por Liberman e
Prince (1977), em trabalho no qual analisam o acento s:omo urna proeminencia relativa, derivada de urna organiza~ao hierárquica da seqüencia
tomada como input. Como um exemplo, considere-se (10):

b.

a.

(10)

w

~

s

thirteen

*

*
*

s
men

*
*
*

s

~

w

thirteen

• *
•

s
men

*
*
*

O aspecto relacional do acento é expresso por meio de urna árvore
rotulada em termos ·d e forte/fracd. A árvore apresenta urna estrutura de
constituintes binariamente ramificados. Nessa estrutura, para cada par de
nódulos irmáos, um é rotulado de fraco, o outro de forte. Dado que cada
constituinte é binário e contém um único elemento forte, apenas um
elemento (sílaba) por seqüencia poderá ser exclusivamente dominado por
nódulos fortes (cf. nien em {10), acima). Esse será o elemento identificado
como portador do acento principal, na seqüencia. A proeminencia relativa
das demais sílabas é igualmente derivada da natureza (forte/fraco) e do
número de seus nódulos dominantes. No mesmo trabalho, no entanto,
Liberman e Prince sugerem outra maneira de representar as diferen~as de
proeminencia, a grade métrica (1netrical grid), a qual é derivada da árvore
métrica pela Regra de Proje~ao de Proeminencia Relativa (RPPR), que
formulam como em (11 ), abaixo:
(11) Em qualquer constituinte para o qual é definida a rela~áo fraco/fo~te,
o elemento terminal designado de seu subconstituinte forte é metncamente mais forte do que o elemento terminal designado de seu
constituinte fraco.
Aplicado a (10a), isto significa que a sílaba nien é mais forte do que a
sílaba mais forte de tlzineen, seqüencia no interior da qual, por sua vez,
teen .é mais forte do que tlzir. A estrutura da grade que resulta da RPPR
está representada na parte inferior de (lOa). As grades fornecem um bom
insight da estrutura rítmica e, nesse sentido, a refletem, razáo pela qual

•
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foram usadas como a base para a formaliza~áo de regras de ajuste rítmico,
tais como a resolu~áo de colisoes acentuais (stress clashes ). Embora a
segunda sílaba de thirteen seja a mais proemi~ente. quando essa pal~vra é
pronunciada isoladamente, a rela~áo de proenunenc1.a pode ser reve~~da ~e
urna sílaba seguinte tiver proeminencia igual ou ma1or, como na sequenc1a
thírteén men. (lOb) mostra essa reversáo acentual.
Pelo fato de tanto as árvores como as grades oferecerem um potencial descritivo muito semelhante, poder-se-ia prever que a discussao que se
seguiria a sua proposta estaria concentrada ness~ interse~áo an~líti~a. De
fato, a teoria métrica logo se viu dividida em do1s campos, o pnme1ro dos .
quais defendendo urna teoría 'só-árvore' ('tree-only') e o segundo urna
teoria 'só-grade' ('grid-only ').
Hayes (1981) desenvolve urna teoria universal do acento completamente articulada a partir da no~áo de 'árvore'. Ele adota a no~áo proposta
por Selkirk (1980) de pé acentual (stress foot), qu: reduz a dois. tipos.: os
pés vinculados · (binários ), ingl. bounded, e os náo-v1nculados ( n-ános ), 1ngl.
unbounded. Hayes elimina o pé ternário autorizado por Selkirk, com base
na observa~áo de que pés ternários ocorrem apenas nos limites dos domí:nios acentuais. Propoe, ao invés disso, a no~áo de extrametricidade, que
torna urna sílaba invisfvel as regras de acento na periferia de um domínio
de acento. O antigo pé ternário é entáo reinterpretado como um pé binário
que compreende a segunda e a terceira sílabas de urna palavra (contando a
partir da margem da palavra ), sendo que a primeira sílaba é consid~rada
como extramétrica. O tipo de pé e a extrametricidade sáo apenas do1s dos
parametros necessários a descri~áo dos sistemas acentuais das línguas
humanas. Outros parametros determinam: o lado dominante (proeminente)
do pé; se a constru~ao do pé é ou náo sensível ao peso silábico; a dire~áo
da constru~ao do pé (do lado esquerdo ou direito do domínio acentual);
iteratividade; e a localiza~áo do acento de palavra determinada sobre a
representa<;áo arbórea. Por t:-"ernplo, o acento principal no portugues do
Brasil seria provavelmente descrito como um sistema que se apresenta:
a)

como vinculado (o acento secundário existe, é previsível a partir do
acento principal, mas nao é sensível a quantidade);

b) como nao-iterativo (somente um pé é co:;s!:~íd~ );
c)

com dominancia a esquerda (usualmente a sílaba pré-final porta o
acento prinópal se a última sílaba é leve);

d} como sénsível a quantidade (urna sílaba final pesada normalmente
porta o acento principal, urna sílaba pesada pré-final náo pode ser
saltada);
e) com direcionamento direita-esquerda (o acento é localizado na
margem direita da palavra);

f)

com a possibilidade de serem extramétricas sílabas (acento excepcional na antepenúltima sílaba} e moras (acento pré-final na palavra
com sílaba pesada final).

Foi Prince (1983) quem mudou radicalmente a perspectativa, ao
desenvolver urna teoria 'só-grade'. As teorías só-grade usam um principio
local de alternancia entre picos e vales (Perfect Gridding), que se inicia a
partir dos picos existentes (por exemplo sílabas pesadas em línguas sensíveis a quantidade) ou picos criados pelo próprio princípio PO. Outras
regras adicionam elementos de grade a margens de donúnios ou dáo conta
de mudan<;as ou apagamentos de acento.
Depois de Prince (1983), Halle & Vergnaud (1987) propóem urna
teoria de grade métrica parentetizada, na qual elementos da gr~de. sá.o
reunidos em constituintes por meio de parenteses. Um dos pnnc1pais
argumentos para adicionar constituintes a estrutura da grade foi a observa~ªº de que a mudan~a acentual causada por apagamento da vogal portadora de acento estava vinculada pelo constituinte do qual a vogal acentuada era a cabe~a: o acento muda para a vogal adjacente no interior do
constituinte. Essa observa~áo nao poderia ser formalizada no interior da
teoría só-grade. Urna proposta ligeiramente diferente é feita por Hayes
(1991). A diferen~a entre a versao de Hayes da teoría da grade métrica
parentetizada (usada por Daniel Everett) e da de Halle & Vergnaud
(utilizada por Marcia Suzuki) é que, na primeira, regras de estrutura de
constituinte tem acesso ao peso silábico, enquanto, na última, regras que
constroem constituintes nao podem ter acesso direto ao peso silábico. De
maneira mais importante, Hayes havia descoberto que os difere~tes
parámetros que determinam o 'parsing' métrico da seqüenci~ fon~lóg1ca,
quando livremente combinados, preveem a existencia de mu1tos sistemas
inexistentes. Com o fim de reduzir o número de 'parsings' possíveis, propós
Hayes que as línguas devem fazer suas escolhas a partir de um conjunto
muito limitado de tipos de pé, quais sejam:
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a)

troqueu silábico

•

(J

(J

-

(cr cr);

•

(cr)

sílabas restantes:

O troqueu silábico analisa qualquer par de sílabas subseqüentes em
um pé com cabe~a a esquerda. Sílabas restantes também sáo analisadas.

b)

•

iambo

(J

sílabas restantes:

(J

(J

-

(cr cr);

•

(cr), se a sílaba é pesada

O iambo analisa seqüencias de urna sílaba breve (urna mora) com
urna sílaba seguinte leve ou pesada (duas moras) para constituir um pé
com cabe\a a direita. A sílaba pesada nao pode ocorrer como constituinte
esquerda de um pé, e pés monossilábicos devem conter urna sílaba pesada.

•
e)

troqueu moraico

(J

(J

-

(cr cr);

•
sílabas restantes:

( (J ),

se a sílaba
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terminologia de Hayes) sao iterativamente construidos a partir da margem
direita da palavra. O aspecto interessante do trabalho de Suzuki reside no
papel de um número de restri~óes no output (definindo a Palavra Ótima e
a Palavra Mínima do Suruwahá), que, de maneira muito similar aos
segmentos extra-silábicos, desencadeiam um número de regras de reajustamento com o fim de colocar seqüencias subjacentes em conformidade com
tais restri~óes.
Urna intera~áo similar entre restri~óes prosódicas e regras segmentais
é observada no artigo de Daniel Everett, que compreende urna compara~o
interessante da estrutura prosódica (sílaba e estrutura do pé, minimalidade
moraica) das línguas Paumari, Suruwahá, Deni, Kulina, Banawá, Yamamadi e Yarawara, todas membros da familia Arawá. Por exemplo, em
Deni, a preserva~áo da sílaba canónica CV necessita de estratégias de ·
repara~áo (haplologia, ditonga~áo e inser~áo de oclusao glotal}, sempre
que sao criadas seqüencias CVV no componente morfológico. Everett
também mostra como as diferen~as observadas na estrutura da sílaba,
minimalidade moraica e, acima de tudo, na constru~áo do pé podem ser
explicadas como varia~óes paramétricas (direcionalidade diferente, diferentes tipos de pé) no interior da extensáo permitida pela teórica métrica
do acento.6 Além disso, urna compara~áo das diferentes línguas sugere urna
reconstru~áo plaus1vt·1 do sistema prosódico do proto-Arawá, a partir do
qual línguas indh- •..iuais podem ser derivadas por meio de mudan~as
paramétricas naturais.

e pesada

O troqueu moraico agrupa pares de sílabas bre'!es em um pé com
cabe~a a esquerda, e analisa somente sílabas pesadas (bimoraicas) como
pés independentes.
Com Haye~ (1991), os diferentes parametros que juntos determinam a
localiza~áo do acento em urna dada língua sao: tipo de pé; aplica~áo
iterativa/nao-iterativa; direcionalidade (esquerda-direita; direita-esquerda);
extrametJicidade e· a chamada regra final , ingl. end-rule (dominancia a
esquerda/direita), que determina o acento principal no interior do domínio
acentual.
Marcia Suzuki utiliza a teoria de Halle & Vergnaud para definir o
acento em Suruwahá. Pés binários, com cabe\a a direita (iamho~. na

4. Conclusáo
Os artigos reunidos neste volume lidam com urna ampla extensao de
questóes fonológicas. Nesta exposi~áo, tentei apresentar a essencia dos
diferentes estudos e posicionar cada um deles tendo por pano de fundo a
fonologia gerativa moderna. É meu desejo que este volume venha a dar
urna idéia nao somente da complexidade e da riqueza da fonologia contemporanea, mas, acima de tudo, de seu poder explanatório. Tenho a esperan~ª de que ele fará com que estudantes interessados em lingüística se
conscientizem da enorme in1portancia das línguas indígenas brasileiras para
a discussáo teórica e, ainda, que ele venha a inspirá-los no sentido de
contribuir para o estudo das línguas indígenas.

/

A teoria fonológica e as línguas indígenas brasileiras

24 A teoria fonológica e as línguas indígenas brasileiras Leo Wetzels

Referencias bibliográficas

Notas
l. Claro, um apelo pela

25

Chomsk.y, Noam & M. Halle (1968). The Sound Pattem of English. New
York, Harper & Row.
Clements, George N. (1985). The Geometry of Phonological Features.
Phonology Yearbook 2, 225-52.

preserva~áo

da diversidade lingüística e cultural
representa realmente um apelo pela preserva~áo do habitat natural das
popula~óes indígenas. Com mais freqüencia do que o desejado, dizer que
urna l'fngua está extinta náo é mais do que urna metáfora atenuante para
dizer que seus falantes nativos se extinguiram.

Clements, George N. (1987). Phonological Feature Representation and the
Description of Intrusive Stops. In A. Bosch, B. Need and E. Schiller
(eds.), Papers from the Parasession on Autosegmental and Metrical
Phonology, University of Chicago, Chicago Linguistic Society.

2. Ver Rodrigues (1993), que assinala esse ponto e que fornece urna visáo
dos fenómenos lingüísticos que parecem únicos das línguas indígenas da
América do Sul.

Clements, George N. (1991a). Vowel Height Assimilation in Bantu Languages. Working Pap.ers of the Cornell Phonetic Laboratory 5, 37-76.
Clements, George, N. (1991b). Place of Articulation in Consonants and
Vowels: a Unified Theory. Working Papers of the Comell Phonetics
Laboratory 5, 77-123.

3. Para urna introdu~áo aos diferentes componentes da fonología nao-linear
aqui mencionados, bem como para urna discussáo das suas raízes históricas,
remetemos o leitor a Goldsmith (1990) ou Kenstowicz (1994).

Clements, George N. and Samuel Keyser (1983). CV Phonology. A Generative Theory of the Syllable. Cambridge, MIT Press.
Clements, George N. and Elizabeth Hume (1995). The Interna! Organization of Speech Sounds. In: J. Goldsmith (ed.) The Handbook of
Phonological Theory. London: Blackwell.

4. Para urna discussáo das diferentes características das regras estritamente
fonológicas e das regras de morfofonologia, ver Lee (1992: 110), que sé
baseou em Pulleyblank (1986).

Goldsmith, John (1976). Autosegmental Phonology. Bloomington: IULC.
Goldsmith, John (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. London,
Basil Blackwell.

5. A hipótese de Linda Lombardi foi matéria de um recente estudo
realizado por Wetzels (1994), que mostra que a afirma~áo de Lombardi
nao pode ser sustentada em termos empíricos. Ele propóe, em seu lugar,
que 'sonoro' e 'surdo' sáo melhor entendidos como dois tra~os monovalentes independentes. A proposta de Wetzels náo interfere de maneira
crucial com a análise propo~ta por Tania Clemente neste volume.

Halle, Morris and Jean-Roger Vergnaud (1987). An Essay on Stress. Cambridge, MIT Press.
Hayes, Bruce P. (1981). A Metrical Theory of Stress Rules. Bloomington:
IULC.
Hayes, Bruce P. (1989). Compensatory Lengthening in Moraic Phonology.
Linguistic Inquiry 20, 253-306.

6. Exceto para o Madi, em que, como afirma Everett, duas moras da
mesma sílaba podem ser divididas por sobre dois pés.
,1

l'

.

1,

Hayes, Bruce P. (1991). Metrical Stress Theory. Principies and Case Studies.
Manuscript, UCLA.
Hooper, Joan B. (1976). An Introduction to Natural Generative Phonology.
Academic Press, New York.
Kahn, Daniel (1976). Syllable-Based Generalizations in English, Bloomington: IULC.

26 A teoria fonológica e as línguas indígenas brasileiras Leo Wetzels

A teoría fonológica e as línguas indígenas brasileiras

27

Kenstowicz, Michael (1994). Phonology in Generative Grammar. London,
Basil Blackwell.

Selkirk, Elizabeth (1980). The Role of Prosodic Categories in English
Word Stress. Linguistic lnquiry 11, 563-605.

Kurylowicz, Jerzy (1948). Contribution a la Théorie de la Syllabe. Biuletin
Polskiego Towarszistwa Jezyko-Znawaczego 8, 80-113.
Lee, Seung-Hwa (1992). Fonologia Lexical do Portugues. In: Bernadete
Abaurre and Leo Wetzels (eds.), Fonología do Portugués. Cademos de
Estudos Lingüísticos 23, 103-120.

Steriade, Donca (1993). Closure, Release and Nasal Contours. In: Phonetics
and Phonology 5, 401-70.
Thráinsson, H (1978). On the Phonology of Icelandic Preaspiration. Nordic
Joumal of Linguistics 1, 3-54.
Yip, Moira (1989). Feature Geometry and Co-occurrence Restrictions.
Phonology 6, 349-74.
Vennemann, Theo (1972). On the Theory of Syllabic Phonology. Linguistische Berichte 18, 1-18.

Levin, Juliette (1985). A Metrical Theory of Syllabicity. Tese de Doutorado
inédita. MIT.
Liberman, Marc & Alan Prince ( 1977). On Stress and Linguistic Rhythm.
Linguistic Jnquiry 8, 249-336.
Lombardi, Linda (1991). Laryngeal Features and Laryngeal Neutralization.
Tese de Doutorado inédita. MIT.
Milliken, Stuart (1988). Protosyllables: A Theory of Underlying Syllable
Structure in Nonlinear Phonology. Tese de Doutorado inédita. Cornell
University.
McCarthy, John (1979). Fonnal Problems in Sen1itic Phonology and Morphology. Bloomington: IULC.
McCarthy, John (1986). OCP-effects, Gemination and Antigemination.
Linguistic I nquiry 17, 207-63.
McCarthy, John (1988). Feature Geometry and Dependency: A Review.
Phonetica 45, 84-108.
Pik~.

Kenneth (1967). Language in Relation to a Unifted Theory of the .
Structure of Hunian fJehavior. 2nd edition, The Hague, Mouton.

Poser, William (1982). Phonological Representations and Action-At-A-Distance. In: Harry van der Hulst e Norval Smith (eds.), The Structure of
Phonological Representations (Part 11), Dordrecht, Foris Publications.
Prince, Alan (1983). Relating to the Grid, Linguistic lnquiry 14: 19-100.
Pulleyblank, Douglas (1986). Tone in Lexical Phonology. Reidel, Dordrecht. ·
Rodrigues, Aryon Dall' Igna (1993). Línguas Indígenas: 500 anos de deseo
bertas e perdas. D.E.L.T.A. 9, 1, 83-103.
Sagey, Elizabeth (1986). The Representation of Features and Relations in
Nonlinear Phonology. Tese de Doutorado Publicada 1991 por Garland
Publications, New York.

Wetzels, W. Leo (1988). The Timing of Latent Consonants in Modern
French. In: Carol Neidle and Rafael Nuñez Cedeño (eds.), Studies in
Ron1ance Languages, Dordrecht, Foris: 283-317.
Wetzels, W. Leo (1991). Contrastive and Allophonic Properties of Brazilian
Portuguese Vowels. In Dieter Wanner and Douglas Kibbee (eds.)
New Analyses in Rornance Linguistics. Amsterdam, John Benjamins:
77-99.
Wetzels, W. Leo (1994). De Fonologie van Ste1n [The Phonology of Voicej.
Discurso inaugural, Universidade Livre de Amsterdam.

O tra~o sonoro em Bakairi (Carib)

2..0¡

Tania Clemente de Souza *

A língua Bakairi 1, que lingüisticamente faz parte da família Carib Sul,
apresenta fatos peculiares ao escopo da sonoridade dos segmentos consonantais. Quando estudada no século passado pelo viajante alemao Von
den Steinen (1892), em seu repertório de sons nao havia consoantes
marcadas f onemicamente pelo tra~o sonoro.
O Bakairi apresentava, entáo, a série de oclusivas surdas / p t k/ e um
som denominado de 'h aspirado' que alternava livremente na mesma
palavra com 0, s, s, z, z. Havia também um som representado por '-y' que
era próximo ao 'r gutural da Westfalia' (Von den Steinen 1892: 253-55).
Quanto a processos fonológicos, havi a o fato de as palavras na língua
só come~arem por consoante surda aliada a regra de sonoriza~áo desta
mesma consoante quando em processo de prefixa~áo. Processo que se
mantém até hoje. Ainda era observada, no interior das palavra, urna
grande oscila~áo no emprego de certos sons como as oclusivas b, d e g que,
segundo Von den Steinen (idem), ocorriam dependendo do humor do
falante. Dado que hoje pode ser lido como varia~áo livre.
Pela descri~ao de Von den Steinen pode-se concluir que o repertório
de sons passava por mudan~as num processo aparente de aquisi~áo. A
aqu isi~áo pode ser inferida do fato de tanto as oclusivas sonoras ([b d g]),
quanto as fricativas ([h s s z z]), serem passíveis de previsao. Como observamos acima, ocorriam segundo a vontade do falante. Além disso, nessa
época nao se registrava ainda a palataliza~ao das oclusivas alveolares
{[t d]) <liante de vogal alta. Hoje em dia, é possível sistematizar todos esses
segmentos, segundo o processo de harmonia e pelo ambiente segmental2•
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Do total de trinta e quatro sons consonantais, os sons marcados pelo tra~o
sonoro - oclusivas, fricativas, nasais e liquidas - atendem a um movimento de harmonia, previsto tanto no léxico quanto na sufixa~áo.
A harmonia consonantal, estudada em trabalho anterior (Souza 1991),
abrarrge algumas etapas: a simples inser\aO do tra~o sonoro; o espalhamento de um tra~o sonoro flutuante . Um processo de dissimila\aO do tra~o
surdo ou do sonoro também é registrado. A harmonía e a dissimila\áO dao
conta da dicotomia surdo/sonoro na palavra Bakairi tanto a nível do léxico
- forma~áo da raiz e de palavras primitivas - quanto a nível de sufixa~áo.
A primeira descri~ao da harmonia em Bakairi (Souza 1991) buscou
urna abordagem nos moldes da Teoria Auto-segmental, formulada por
Goldsmith (1976) dentre outros.
Em linhas gerais, nessa primeira abordagem, julgávamos que o
processo ocorria sempre em fun~áo de um jogo de alternancia dos tra~os
surdo/sonoro, registrado somente com os segmentos oclusivos. O fenómeno
parecía nao espelhar urna rea~ao em cadeia - dada a interrup~ao do
processo em níveis diferenciados, na raiz e no sufixo - e também nao
refletia a associa\ao de linhas na estrutu ra~áo do esqueleto silábico.
Essa visao do fenómeno nao só nao se adaptava a urna descri~ao nos
moldes da Auto-segmenta!, como também nao descrevia o corpus como um
todo satisfatoriamente. Por um lado, por náo dar conta de todos os dados
que apresentavam consoantes oclusivas e, por outro, por nao explicar a
ocorrencia das fricativas sonoras, sons derivados do som denominado de 'h
aspirado' por Von den Steinen.
O processo da harmonía em Bakairi é complexo e recobre a forma\áo
vocabular em toda a sua "extensao: no léxico e na deriva~áo.
Com essa perspectiva delineiam-se questóes inerentes nao só ao tipo
de harmonía em jogo, como também ao comportamento do tra\O sonoro
em Bakairi.
A harmonía como um todo nao existe em fun~áo de processos
morfofonemicos, isto é, nao espelha exclusivamente fatos de juntura porque
também é observada nas seqüencias nao-derivadas. O fenómeno parece ter
se desenvolvido para acomodar no sistema fonológico a aquisi\ao do tra\o
sonoro3• O que dificulta precisar a natureza do tra\O sonoro num ambito
estritamente fonemico.
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Neste trabalho, objetivamos, entáo, retomar a descri~áo da harmonia
consonantal em Bakairi numa outra abordagem teórica, a da Geometría de
Tra\OS desenvolvida por Clements (1985) e McCarthy (1988) e, em seguida,
discutir a identidade do tra\o sonoro consonantal.

l. Harmonia Consonantal em Bakairi e Geometria de

Tra~os

O formalismo da Teoria Auto-segmenta! e da Teoría Métrica foi, a
princípio, concebido para dar conta, respectivamente, da distribui~áo do
tom e das regras de acento. Analisados ambos os fenómenos fora do nível
segmenta!, o tom e o acento passam a ser concebidos como instalados num
nível independente, o do auto-segmento, com atua~ao em determinados
domínios: sílaba, pé, palavra fonológica, etc. O estudo dos domínios
fonológicos (interesse da fonología prosódica) revela que estes podem estar
condicionando as regras fonológicas. O pé, por exemplo, se mostrou de
grande importancia para o estudo do acento no ambito da fonologia
métrica.
Com a possibilidade de se estabelecerem os domínios de atua~áo de
processos fonológicos como a distribui\ao do tom e do acento, alargam-se
os horizontes para a descri~ao de outros fatos como a nasaliza~áo e a
harmonía vocálica. No entanto, o tratamento desses fenómenos a partir
desse formalismo é passível de discussao.
Voltada para urna descri\ao mais sofisticada - e até mais satisfatória
- dos processos de assimila~áo e harmonia, a Geometría de Tra~os, nos
termos de Clements (1985) e McCarthy (1988), por exemplo, vem contribuir para o desenvolvimento da Teoría Auto-segmenta! ao buscar reformular pontos desta.
A questáo principal é desenvolver, além da idéia do ordenamento
funcional dos tra\oS em unidades de níveis independentes, a possibilidade
de um grupamento simultaneo de tra~os em conjuntos independentes,
possibilidade evidenciada a partir do estudo de regras de assimila\áo.
Considerando que a perspectiva de grupamento simultaneo de tra~os
se deve a natureza intrínseca de certos feixes de tra~os, Clements (1985)
propóe que, se feixes de tra~os comportam-se consistentemente como urna
unidade no que se refere a determinados tipos de regras de assimila\áO ou
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re-seqüenciamento, esses tra~os constituem urna unidade na representa\aO
fonológica, independente do real funcionamento das regras em si.
Um modo natural de expressar essas rela\óes em fonología acontece
em termos de representa\óes multidimensionadas, segundo as quais o~
tra\OS individualmente e os grupamentos de tra\OS sao atribuídos a camadas independentes. Os tra\OS sao tomados náo como 'feixes' que somariam
na identidade do fonema, mas como unidades independentes definidas por
conjuntos específicos de movimentos articulatórios e de efeitos acústicos,
comportando-se como entidades reais que se engajam em processos como
extensáo, contra\áO, dele~áo e inser~áo (Clements 1985: 226-27).
A Geometría dos Tra~os procura determinar, entáo, urna estrutura
hierárquica da representa~áo dos tra~os através da análise de processos que
revelam a independencia de certos tra~os com respeito a outros. Trata-se
de um modelo bastante específico sobre a organiza~áo do tra\o, oferecendo
um novo critério para a análise fonológica.
Tal critério objetiva relacionar a independencia de tra\OS com a
produ~áo da fala. Os vários graus de independencia entre os tra~os fonéticos correspondem a urna relativa independencia entre os tra\os ou grupos
de tra~os distribuídos pelos nódulos estruturais. Enfim, o que passa a ser
relevante é a geometría interna da palavra enquanto um todo estrutural e
náo os domínios da atua~áo dos segmentos isolados.
Dentre os vários tópicos discutidos na Geometría de Tra~os, interessa-nos mais de perto o tratamento dos processos de assimila~áo e
dissimila~áo. A assimila~áo é descrita em termos de espálhamento segundo
condi~óes de boa forma~áo: o náo cruzamento das linhas de associa~áo. A
dissimila\áO atende, em earticular, a restrÍ\áO do Princípio do Contorno
Obrigatório (PCO), segundo o qual "dois elementos identicos adjacentes
nao sao permitidos".

\áo) de linhas se efetua na rela~áo entre nódulos estruturais e tra~os, para,
em seguida, vir a ser completada no .esqueleto silábico. Isso favorece urna
visáo multidimensional da palavra.
Com a possibilidade, trazida pela Geometría de Tra~s, de se desvincular o espalhamento de um processo direta e automaticamente ligado a
composi~áo dos padróes silábicos, procedemos a urna revisao da harmonia
em Bakairi e chegamos a urna reformula\áo do tratamento dado a
harmonía anteriormente.
Diferentemente da primeira abordagem, atestamos nesse outro
momento que a harmonia em Bakairi nao preve apenas a alternAncia dos
tra\OS surdo/sonoro como antes julgávamos. Nem ocorre só com as
consoantes oclusivas (Souza 1991). Registra-se tanto a dissimila~ao dos
tra~os surdo e sonoro quanto o espalhamento do tra\O sonoro na raíz ou
na palavra primitiva e na sufixa\áo, atingindo consoantes oclusivas, fricativas, líquidas e nasais. Esse fato assevera as sonorantes o mesmo comportamento dos demais segmentos son.oros, o que significa antecipar que as

palavras envolvendo líquidas e nasais estarao sujeitas, quanto ao processo
assimilatório, ao mesmo condicionamento das palavras com oclusivas e
fricativas.
Observados os dois fatos acima - a dissimila~ao e o espalhamento do
tra\o sonoro - pode-se inferir que, atendendo ao contorno do principio
obrigatório (PCO), na palavra Bakairi é proibida a seqüencia de duas
consoantes surdas ( *CC), a nível do léxico e na sufixa\áo.
A restri\áo a contigüidade de duas consoantes surdas fez com que
revíssemos, também, o ponto de partida da harmonia, urna vez que em
exemplos como (-v= voiceless 'surdo'; +v= voiced 'sonoro'):4
-v-v

As condi\óes de boa forma~áo e o PCO sáo também previstos na

Auto-segmental; entretanto, a diferen~a está na natureza dos 'elementos' a
serem considerados nos processos fonológicos. Na Geometría de Tra\os os
elementos correspondem aos tra\OS e grupamento de tra\OS e nao a
segmentos fonemicos isolados. Por outro lado, por se buscar na Geometría
de Tra~os a inter-rela\áo entre a fonología e os processos articulatórios, a
descri~áo do fenómeno se dá através de um conjunto de opera~óes que
organizam urna estrutura hierárquica de um tra<;o com rela\áO a outros.
Como essa hierarquía é prevista a través de nódulos, a inser\áo (ou dele-
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(1)

11
'taka

'arco'

-v-v

(2)

.1 \ .
pep•

'canoa'
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-v-v
1\
'petJ

(5)

+v
1
i-Be'pi-re

(6)

+v
1
i-'BetJ
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senten~a).

'fogo'

Em Bakairi há urna regra seqüencial que preve que as palavras só
podem exibir em posi~áo inicial consoantes surdas5• Essas consoantes,
porém, estáo sujeitas· a urna regra de sonoriza~áo face a presen~a de
prefixos, como se constata em

(4)

tra~o

o PCO se sustentaría só nos morfemas, na fono logia da palavra, ou da

essa restri~áo náo se aplica dada a presen~a de duas consoantes surdas.

+v
1
ta-da'ka-ge

O

'ter arco'
( agente-arco-verbalizador)

'canoa dele'
(3a.-canoa-posse)

Em Bakairi, diríamos que o domínio do PCO se restringe apenas aos
segmentos envolvidos no processo de harmonía, nao tendo, na verdade, um
domínio definido em termos de unidades estruturais como sílaba, palavra,
etc. O domínio do PCO é, portanto, o próprio escopo da harmonia que vai
da primeira consoante intervocálica até o final da palavra6•
Assim, os processos de dissimila~áo e de espalhamento se iniciam da
esquerda para a direita a partir da primeira consoante intervocálica, indo
unidirecionalmente até a última consoante dos sufixos. O tra~o das consoantes que ocorrem nesse escopo teráo a sua previsáo em fun~áo do PCO
e da harmonia. Já o tra~o da consoante em posi~áo inicial da raiz e palavra
primitiva será o único especificado a priori como [-sonoro].
O processo como um todo se limita ao bojo da palavra e atestara-se
quatro movimentos.
(1) A inser~áo do tra~o [ +sonoro] na palavra primitiva atendendo ao
PCO que proíbe a presen~a de duas consoantes surdas em posi~áo de
adjacencia, caso dos exemplos
+v -v+v

'fogo dele'
(3a.-fogo)

A regra de sonoriza~áo da primeira consoante da raiz em ambiente
de juntura já fora registrada por Von den Steinen (ídem). E os segmentos
sonoros que ocorriam na referida situa~áo eram os únicos possíveis de
previsáo. o fenómeno da harmonía veio se instituir posteriormente a
existencia dessa regra morfofonemica. Logo, o princípio de contorno
obrigatório, bem como o ponto catalizador da harmonía, tem seus limites
definidos a partir da primeira consoante intervocálica da raiz ou da palavra
primitiva, deixando de fora a consoante em posi~áo inicial e as consoantes
dos prefixos .
Segundo McCarthy ( 1988), a universalidade do PCO é urna controvérsia: é possível que línguas se diferenciem quanto ao PCO (sílabas, palavras,
etc) ou quanto a sua manuten~áo durante os processos de deriva~áo (onde

(7)

i!a'~e!J

'grande'

+v -v
(8)

1 1
kJnJ'pi:'>

'passarinho'

+v -v+v

(9)

/I

1
tJze'kadJ
-V

1

'banco'

+v

/

(10) pe'kJdJ

'mulher'
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+v

-v+v

(11)

.I 1

1 tUbl.
1

'pele'

/\

(20) a'muga

-v+v

+v

II

(12) tata'géL

'buraco'

/\

(21) e'zed1,

+v -v+v

(13) ada'pig:>

'calor'

(22)

+v

IJ

'pena'

/\

(23) a'zaga

-v +v +v

III

'paren te'

/\
(24) :>'r:>JL

+v -v

'dois'

'cajli'

+v

11
pa'3ika

'tamanduá'

/\

(25) ya'mú"do

'menino'

+v

+v.-v

(17)

'peque no'

+v

(15) ipe'mug:>

(16)

im~bire
+v

(14) G> hudG>
1

'nome'

+v

¡ II

-V

'panela'

/I
iwa'kur:>

'bonito'

(26)

/\
ka'Bida

'arara'

~

(11) O espalhamento do tra\o [+sonoro], também no bojo da palavra,
num processo de harmonía, exemplos

+v

/\

(27) a'IJgid:>
+v

(18) G>'td:>

+v

'on\a'

+v

/\

(19) G>'g5nd:>

'bicho'

/\

(28) tala'zéL

'magro'

+v

'homem'

/t\,zeL(29) ema-ya

'ladrao'

tra~o
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A respeito do tipo de palavras ilustradas acima (18) a (29), vale
observar que, por serem completamente vozeadas, essas palavras pressupóem que qualquer sufixo que venha a ocorrer exibirá em suas consoantes o tra~o sonoro.
(ffi) A dissimila~áo do tra~o [ - sonoro] na sufixa~ao, atendendo ao
PCO, exemplos

O

..

,

1 1

(36) s-eka-'dal.

'pedi'
( objeto-pedir-passado)

+v -v +v
1 1

+v

1 1
(30) n-eka-'daa.

'ele pediu'
(3a.-pedir-passado)

1

+v -v +v
'ter canoa'
( agente-canoa-verbalizador)

(IV) O espalhamento do
exemplos

+v
'lugar de dormir dele'
(3a.-dormir-instrumental)

(32) S-i'ke-ñ:>

~

(39) pa'ru-da

iJaL~e

[+sonoro] no processo de sufixa~ao,

'no

po~o'

+v

'ele canta'
(cantar-aspecto)

_,f).

(40) po ra- •

+v

1 1 1
(34) m-ema-ke-'agi

(35) n-e-yatu-'dal.

'ele tem colar'
(colar-ter)

+v
'voce ganhou'
(2a.-mao-verbalizador-passado)

(41) il(\be

+v -v +v

11 1

tra~o

(po~o-em)

+v

+v -v

ro~a'

+v

/ /

(33)

'para a

(ro~a-para)

' 1 1
(31) ta-Be'j>i-ge

+v-v

'saiu'
(3a.-sair-passado)

-v +v+v
(38) a!a-i'!aJl.

-v
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+v

-V

(37) n-e-yase-'agl.
-v

tra~o

'molhada'
(molhar-participio)

+v
'corre u'
(3a.-correr-passado)

(42)

ez~ge

'como nome'
( nome-instrumental)

O
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~

(43) pekJdJ-'m5"dJ

'mulherada'
( mulher-coletivo)

1 /\
(50) n-ukaga-'da1.

1

~Íl

+v

~

(44) ekana-di'bié

(51) n-1'h' u-ge-a-ne J- ag1
1

'colocado'
(colocar-particípio)

+v

/\

'ele tem peixe'
(peixe-ter)

.~b

(52) t-1me-ge- a

+v

- ~b'

(46) emanJ- 1re

'vítima'
(?-ex)

IA

(47) epgla-'dibe

-v

+v

1

/\

(53) s-ase-ge- da1.

+v

'ele derrubou'
( objeto-pé-verbalizador-transitivizadorcausativo-passado)

'machucado'
( machucar-particípio)

( 54)

(48)

'a pé'
( reflexivo-pé-com)

n-e~i-g~gi

l ~.

(49) n-e k J-ge-ze- ag1

-V

'ele está cansado'
(3a.-?-verbalizador-aspecto-passado)

1

'colhi'
(objeto-?-verbalizador-passado)

'ele puxou'
(objeto-?-verbal izador-passado)

+v

1 /\
(55) n-akJ'ze-ba

+v

'ela nao tem filho'
(agente-filho-verbalizador-nega~o)

+v

-V

-V

-v

•

+v

(45) ka'ra-bi

-v

'ele quebrou'
(3a.-quebrar-passado)

+v

-V

-v
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+v

-V

+v

-V

1
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'nao amadureceu'
(obje to-amadurecer-nega~áo)

+v

/\

(56) n-akJze-i'bte

'tinha amadurecido'
(3a. -amad u rece r-particípio)

42 O
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+v

-V

. l .~b

'ele náo tem comida'
( agente-comida-verbalizador-nega~áo)

(57) t-1p1n1- ge- a

Á previsáo

de todos esses fatos poderia, a princípio, ser descrita nos

seguintes termos:
(a) Há um padráo de alternancia ( +v-v/-v+v) e um padrao de espalhamento ( +v+v...) previstos no léxico, caso dos exemplos (7) a (17) e (18) a
(29) respectivamente.
(b) Há um padráo de dissimila~áo do tra~o [-sonoro} nos sufi.xos para
atender ao PCO, como nos exemplos (30) a (38).

(e) Há um padráo de espalhamento ( +v+v... ) nos casos de sufi.xa~áo
quando, previamente, se deu a inser~áo do tra~o [+ sonorol na raíz ou na
palavra primitiva. Exemplos (39) a (57).
Todos os exemplos ilustrados em (7) a (57) atendem ao PCO. Nessa
perspectiva, a harmonía em Bakairi náo atende ria a composi~á~ do
esqueleto silábico. Atendería, sim, segu ndo o PCO, a forma~áo no léxico e
ao processo de sufi.xa~áo.
Entretanto, essa descri~áo no geral nao parece satisfatória se examinados dados como
+v

O tra ~o sonoro em Bakairi (Carib)

+v

-v

\

,1

(61) n-ega-tat

+v

-v

1

1

(62) n-ige-'aki

+v

43

'fez (cesto)'
(3a-fazer-passado)

'morreu'
(3a-morrer-passado)

-V

1 1
(63) n-ige-i'pié

+v

'ralada'
( objeto-ralar-particípio)

-V

\ I

(64) ad-u'ge-ipe

'queimada'
( intransi tivizador-queimar-particípio)

+v

1

-v

1

(65) s-e'ma-ke-0

'ganhei'
(objeto-máo-verbalizador-passado)

-V

1

1

(58) i'ga-ke

+v
/\

\

'rasgou'
(3a.-i ntransitivizador- rasgar-passado)

lsso nos faz reafirmar aqui que a harmonia em Bakairi atende, em
qualquer instancia, ao princípio do contorno obrigatório, e a harmonía o u espalhamento do tra~o sonoro - só é deflagrada se na raiz da palavra
primitiva houve a priori necessidade da inse r~áo do tra~o sonoro em
concordancia com o PCO.

-V

1

(59) n-ad-a(i.)ge-'aki

+v

'cantando'
( cantar-gerúndio)

onde se registra a sufi.xa~áo mas náo se tem o espalhamento do tra~o
[+ sonoro}, embora o PCO esteja sendo respeitado. Esses exemplos,
aparentemente, contrariam a previsáo em (c) pelo fato de na raiz constar
urna consoante com o tra~o sonoro e de se tratar de sufi.xa~áo.

·V

1

(60) u-d i-'aki

'eu fui'
( 1a. -ir-passado)

Os exemplos (58) á (65) ilustram essa coloca~áo porque a presen~a
<lo tra~o sonoro nao se deu em fun~üo <lo PCO, pois a raiz só contém urna
consoa nte. Trata-se de um tra~o previsto no léxico que nao decorre de
insen;ao. Daí o nao-espalhamen to e sim a ·manuten~ao do PCO. A natu-
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reza desse tra\o sonoro, em particular, é diferente da natureza dos demais
tra\OS sonoros envolvidos no espalhamento. Mais adiante voltaremos a esse
ponto.
Quanto a previsao do tra~o das consoantes do sufixo, este será surdo,
quando na raíz houver um tra~o sonoro previsto no léxico ( exemplos (58) a
(65)). E será sonoro: (1) para atender ao PCO, desassimilando o tra~o
( - sonoro] na raiz, também previsto no léxico; (2) por assimila~ao ao tra~o
sonoro inserido na raiz para a manuten\ao do contorno obrigatório da
palavra Bakairi: a proibi\ao de duas consoantes surdas contíguas no escopo
da harmonía.
A nível do léxico, no entanto, nao é possível recuperar em todas as
palavras se a presen~a de consoantes contíguas marcadas pelo tra~o sonoro,
caso dos exemplos (18) a (29), é resultado de processos de aglutina\ªº
e/ou afixa~ao. Muitas das junturas internas já se cristalizaram. Dado
relevante, porém, é que, mesmo a nível do léxico, o PCO nao é violado.
O tipo de assimila~ao verificado em Bakairi pode ainda ilustrar
algumas das discussóes da Geometría dos Tra~os, no que se refere a
defini~áo do processo de espalhamento.
McCarthy (1988), por exemplo, desenvolve toda urna discussáo sobre
a viabilidade de os efeitos do PCO agirem sobre um tra\O individual e náo
sobre o nódulo laringal. No caso do Bakairi, fica difícil decidir se se trata
do espalhamento do tra~o ou do nódulo laringal por duas razóes. Por um
lado, porque o espalhamento atinge indiscriminadamente a todos os
segmentos consonantais. E, por outro, porque o espalhamento é restrito a
um único tra\o - o sonoro. Náo se trata, portanto, de um caso de domina~ªº de nódulo porque o Bakairi nao apresenta oposi~óes envolvendo outros
tra\OS laringais como, por exemplo, a glotaliza~áo ou qspira\ao. Ao contrário, o que se tem é um processo de inser\ao e/ ou espalhamento resultante
dos efeitos do PCO sobre um tra~o individual, no caso, o tra\o surdo.

2. A natureza do

tra~o

sonoro em Bakairi

Devido a complexidade que envolve a previsáo dos tra\os surdo e
sonoro em Bakairi, já aventamos (Souza 1991) a dificuldade de se definir
em que termos se sustenta a identidade fonológica no repertório consonantal da língua.

45

C?m o advent.o da Fonologia, constrói-se o conceito de fonema
categ~nzando-se, ass1m, as oposi~óes distintivas. Em prol da sustenta~ao do
conce1to .de fonema, formula-se a no\ao de par mínimo e este passa a ser
urna reahdade a ser buscada pelo analista.
A falta de pares mínimos numa língua natural é tida como pouco
provável, mas nao é impossível de acontecer por 'razóes acidentais' (Hy~a~ 1975). Assim, a dicotomia surdo/sonoro passa a ser básica na definI\ao de fonema e, conseqüentemente, a sua existencia e especificidade
relegadas ao nível fonológico.

E~ Bakai~i, considerados o PCO e a harmonía, a dicotomia surdo/sonoro existe ma1s em fun~ao desses dois fatores do que em fun\ao de um
contraste ass~nt~do em urna necessidade de distinguir significados. Porém,
o fato
existir nas palavras a previsao da distribui\ao dos segmentos
homorgan1cos ~urdos/sonoros faz com que a identidade fonológica persista:
a traca aleatóna desses segmentos entre si nao favorece o reconhecimento
das palavras.

?e.

Mas, o ponto nevrálgico constituí, especificamente, responder de que
natureza e o tra\o sonoro em Bakairi.
· Um olhar acurado nos dados Bakairi permite arralar um número
bastante reduzido de pares mínimos. A sua quase inexistencia porém nao
é um fator acidental.
'
'
No conjunto de exemplos focalizados até aqui, é possível verificar
que, excet~ando-se os .casos (58) a (65), a ocorrencia do tra~o sonoro é
urna questao de atend1mento ao PCO, aliado ao fenómeno da harmonía,
ambos os fatos podendo ou nao ser previstos no léxico.
. Os exemplos (58) a (65) ilustram a presen\a de consoante sonora em
ra1z com urna só consoante, o que implica, a nível da raiz desvincular esse
tra\o do princípio de contorno obrigatório e, ao mesm~ tempo, nao se
contar com o desenrolar da harmonia. Fato a ser inferido o elemento
ca~aliza?or da harmonía é apenas o tra\O sonoro flutuante qu~, pelo que se
ev1denc1a nos casos em pauta, é de natureza diferente do tra\o presente
nestes exemplos, no caso, nao-flutuante.
, Há dois tip?~ de_tra\o sonoro no repertório fonológico da língua em
exame. A espec1f1ca\ao da consoante pelo tra\o sonoro flutuante nao
encerra urna rela\ao de oposi~ao de ordem fonemica. Tal especifica\áO vai
ªº encontro de fatos mais abrangentes na língua: o PCO e a harmonía.

O
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Quanto ao tra~o sonoro náo-flutuante, observa-se que a sua fun~áo na
língua é a que institui o contraste fonemico propriamente dito, dando lugar
a pares mínimos.
A oferta de pares mínimos, porém, tem urna fun~áo específica, que é
a de evitar a existencia de homónimos que perten~am a um mesmo campo
semantico, ou a de contribuir para diferen~as morfo-sintáticas entre certos
índices lexicais.
Comparem-se os dados que se seguem:
(66) i'ga-ke

'cantando'
(cantar-gerúndio)

( 67) s-eka-'da1.

'pedi'
( objeto-pedir-passado)

(68) s-igase-'da1.

'convidei'
( objeto-convidar-passado)

(76) a'eda

tra~o
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'rede'

(77)

n-ik~ge-'agi

'ele se lavou'
(3a. lavar-passado)

(78)

n-ig~ke-'agi

'ele lavou'
( objeto-lavar-passado)

(79) i-'da-le

'ele foi'
(3a.ir-aspecto)

(80) n-ati-'agi

'ele foi '
(3a.ir-passado)

,
. ye~ifica~se ?ªs raízes das tres formas em (66), (67) e (68) ('cantar',
pe?lf ~ convid~r) a, _mes:na base etimológica expressa, no caso, pelas
vana~oes da ra1z ke talar . As tres formas pertencem a um único campo
semantico na esfera das formas ilocucionais.
O mesmo tipo de comentário se enquadra aos exemplos seguintes.

(69)

~-iga-'ta1.

'fiz (cesto, esteira)'
( objeto-fazer-passado)

(70) s-aka-3i-'aki

'amarrei, costurei'
( objeto-amarrar-reversor-passado)

(71) n-ike-'agi

'dormiu'
(3a.p-dormir-passado)

(72) n-ige-'aki

'morreu'
(3a. p-dormir-passado)

(73) n-ema-ke-'agi

'ganhou'
(objeto-máo-verbalizador-passado)

(74) n-ema-ge-'aki

'pegou, roubou'
( objeto-máo-verbalizador-passado)

(75) 'ata

'casa, roupa'

Os casos ( 69) e (70) expressam ainda a analogía feita entre 'amarrar'
e 'costurar'.
Em (71) e (72), 'dormir' e 'morrer' estáo no mesmo campo semantico
porque, para os Bakairi, quando se dorme o espírito (a sombra) afasta-se
do corpo temporariamente e, quando se morre, o afastamento é definitivo.
A distin~áo entre surdo e sonoro atinge os paradigmas inteiros desses
verbos. Tem-se em (71) e (72) um par mínimo no qual a consoante da raiz
- surda ou sonora - provoca efeitos contrários nos sufixos.
As formas para 'ganhar', 'pegar' e 'roubar' (exemplos (73) e (74))
expressam atividades com as máos.
Quanto aos exemplos (75) e (76), ambos - 'ala 'casa' e a'eda 'rede'
- significam aquilo que dá prote~ao, por isso o conceito de 'roupa' ser
ta mbém compreendido na mesma área semantica.
O tra~o sonoro ná0-flutuante também pode ser de natureza morfológica como ilustram os exemplos (77-78) e (79-80). Nestes, os paradigmas aí
contidos expressam diferen~as morfológicas a nível da sintaxe. Na raiz de
'lavar', a distin~áo está na diátese verbal ora requerendo um objeto clítico,
ora um objeto pleno. E na raíz de 'ir' estiio e m jogo un1 paradigma ergativo
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para a 3ª· pessoa - onde a marca n- de sujeito intransitivo é identica a
marca n- de objeto direto - e um paradigma nominativo-acusativo, onde a
marca i- de sujeito intransitivo é identica a marca de sujeito transitivo.

O tra~o sonoro Bakairi de natureza tanto semantica quanto morfológica permite explicar que o número reduzido de pares mínimos na língua
nao é um fato acidental.

Observe-se, porém, que a homonímia só é evitada quando se está
lidando com formas da mesma etimología - exemplos (66) a (76) -, ou
com formas com o mesmo significado, mas com expressóes morfo-sintáticas
·
diferentes - exemplos (77) a (80).
Compare-se o exemplo (67) seka'dat 'eu pedí' com

3. Conclusao

(81) y-eka-'dat.

'eu sentei'
(la.-sentar-passado)

em que as duas raízes sao homónimas, mas nao compartilham a mesma
etimología.
Tipo de observa\ªº semelhante se aplica a outros dados como:
(82) m -e-yatu-'dat.

'voce correu'
(2a.-correr-passado)

(83) m-e-yatu-'agi

'voce contou'
(2a.-contar-passado)

(84) n-ige-'aki

'ele morreu'
(3a. -morrer-passado)

(85) n-ige-'aki

'ralou'
( objeto-ralar-passado)

onde a homonímia nao é problema.
A recusa pela homonímia de formas como as ilustradas acima só se
instaurou na língua após a aquisi~ao das consoantes sonoras e após o
estabelecimento da harmonía. Em Von den Steinen (ídem), todas as
formas que boje espelham oposi~ao eram homónimas e, a esse respeito,
vale lembrar a surpresa dele ao verificar que ·urna só palavra podia significar coisas bem diferenciadas. Somente a situa~áo, afirmava, podia auxiliar
na distin~áo do significado.

•

Com o tratamento da harmonía em Bakairi pela ótica da Geometría
de Tra~os, dimensionou-se o fenómeno a partir dos efeitos do PCO sobre o
tra~o surdo e do espalhamento. do tra~o sonoro flutuante. Um espalhamento sensível a fronteiras morfológicas porém alheio aos padróes no
esqueleto silábico. A inser~ao do tra~o anuncia os processos fonológicos
inerentes a forma~áo voca?ular, que espelha o vozeamento da palavra.
Fato possível de interpretar pela Geometría de Tra~os porque esta nao
condiciona o espalhamento ao comportamento do segmento isolado: a
palavra se estrutura por nódulos. Úma estrutura através da qual descrevese o comportamento de um tra~o atuando de formas diferentes por camadas possíveis, o qpe favorece descartar, no Bakairi, a presen~a do tra~o
sonoro de um espalhamento automático quando se considera: (1) que da
aquisi~ao do tra~o sonQro decorreu o contorno do princípio obrigatório no
léxico e na deriva~áo e (2) que o processo assimilatório nao é desencadeado a partir de todo e qualquer tra~o sonoro, apenas a partir do tra~o
flutuante.
Só a nível do léxico, porém, estará a previsao do tra~o sonoro nao
flutuante e a sua especifica~áo semantica ou morfológica. Evid~ncias a
favor de urna intrincada fonologia que permite pensar a identidade do
fonema bem além da dicotomia surdo/sonoro.

Notas
l. A língua em exame é falada por aproximadamente 350 índios aldeados
no PI .simóes Lopes. Até agora foram realizadas seis pesquisas de campo,
patrocinadas por CNPq e F APESP.

O estudo com o Bakairi está diretamente relacionado a realiza~áo da
Tese de Doutorado 'Discurso e Oralidade - Um Estudo em Língua Indíge-
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na', defendida na UNICAMP, em julho de 1994, sob a orienta~ao de Eni
Orlandi.
Na elabora~ao cieste trabalho, contei com as observa~óes de Leo
Wetzels, da U niversidade Livre de Amsterdam, a quem deixo registrados
os meus agradecimentos.

6. A observar, a antiga regra de sonoriza~ao ainda boje é produtiva pois se
estende a empréstimos do tipo:
té)-g3'ma-ge
'ter cama'
(agen te-cama-verbalizador)

-·

u-g3 ma-re
2. As fricativas se desenvolveram a partir da ocorrencia, observada por Von
den Steinen, da alternancia de um som aspirado em início de palavra com
0, s, z, ~, z. Atendem boje a seguinte distribui~ao: [h] e [fi] / _ [J ], [ G>] e
[u]; [s] antes de [a] e [e] em qualquer posi~ao na palavra; [z] antes de [a] e
[e], mas restrito a posi~ao medial; [S] em posi~ao inicial antes de [i] e [u]
e, ainda, antes de vogal anterior nao-alta ditongada; [3] em posi~ao medial
antes de vogal alta. Além das fricativas · e oclusivas, Von den Steinen
registrou duas consoantes nasais, transcritas como m e n, e duas consoantes
líquidas, por ele registradas como l e r, totalizando 16 segmentos consonantais.
O repertório atual dos sons consonantais Bakairi é fornecido a seguir,
acrescido dos sons vocálicos.
Sons consonantais: [p b mp mb t d tw dw ºt ºd k g kw gw IJk IJg B* w y y
m n 1 r r s z S 3 tS d3 'Y h fi ].
Sons vocálicos: [a e " i i x J G> u a 3 é í C 5 ú].
*B é realizado com pouca ou nenhuma fric~ao.
3. Segundo Von den Steinen (ídem), os sons primários do Bakairi (e da
familia Carib) eram os segmentos consonantais surdos, res tri tos as oclusivas
e ao 'b aspirado' com seus respectivos alofones. De forma diferenciada, as
línguas Carib adquiriram os segmentos sonoros e as demais séries de
consoantes.
4. O símbolo ' indica que a sílaba que se segue porta o acento.
5. Com exce~ao das palavras Bakairi 'denomina~ao do grupo dada por
outros grupos' e bacururu 'ritual', que etimologicamente sao estranhas ao
Bakairi.
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'minha cama'
(la.-cama-posse)
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Processos fonológicos em Kuikúro:
urna visáo auto-segmental

af3

Bruna Franchetto•

O Kuikúro compóe com outras variantes - Kalapálo, Nahuquá e
Matipú - urna língua pertencente a família carib que podemos chamar de
carib alto-xinguano, falada por quatro grupos indígenas que habitam os
formadores orientais do rio Xingu, Estado de Mato Grosso, na por~ao sul
do Parque Indígena do Xingu. A popula~áo kuikúro se concentra numa
aldeia na margem esquerda do rio Kuluene com cerca de 350 pessoas.
Falantes kuikúro se encontram espalhados em outras aldeias do Alto
Xingu, sobretudo convivendo com os Yawalapíti, grupo aruák.

O Carib alto-xinguano apresenta características fonológicas e morfossintáticas que o distinguem nitidamente tanto do conjunto Txikao/Arara,
línguas da mesma família faladas no médio Xingu, como do Bakairí,
localizado ao sul da hacia dos formadores, na regiáo do rio Paranatinga.
Nesse sentido, deveriam ser revistas as classifica~óes de Durbin (1977) e de
Girard (1971), que colocam o Bakairí como formando um mesmo agrupamento com as línguas carib do Alto Xingu.
!"'

Do ponto de vista tipológico, o Kuikúro é urna língua OV, ou seja,
parametriza a regencia para esquerda (o argumento regido precede o
núcleo regente), com ordem de constituintes OVS ou SOV nas ora~óes
transitivas e SV nas intransitivas. É urna língua morfologicamente ergativa
(Franchetto 1990, 1991).
Este trabalho se propóe retomar a descri~áo do sistema fonológico
kuikúro (Franchetto 1986), enfocando, especificamente, os processos
morfofonológicos mais importantes e produtivos da língua. Trata-se de urna

* UFRJ/CNPq.
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primeira análise de urna língua da qual náo se tinha até hoje nenhum
registro sistemático com base em dados colhidos em pesquisa de campo. 1
As propostas de interpreta~áo dos fatos examinados sao aqui delineadas
dentro de um mesmo quadro teórico, o da fonologia auto-segmenta!,
partiClJ,larmente com referencia ao modelo proposto por Clements (1985,
1989, 1991a, 1991b). A escolha do modelo se deve ao fato de ele permitir
um tratamento coerente e urna análise sugestiva do conjunto maior dos
processos fonológicos kuikúro. O modelo de Clements propóe, em síntese,
urna representa~áo dos segmentos enquanto estruturas, um conjunto único
de tra~os articulatórios para consoantes e vogais e urna classifica~áo dos
processos fonológicos das linguas naturais em tipos elementares. Podemos,
assim, abordar os problemas apresentados pelo Kuikúro considerando-os
como resultados de processos de assimila~áo e como regras ativadas ·ou
bloqueadas pela existencia de estruturas com múltiplas associa~óes.
O trabalho se organiza em tres partes. Na primeira descrevemos o
inventário fonológico kuikúro e incluímos algumas ol?serva~óes pertinentes
sobre as suas urudades segmentais e os padróes silábicos e de acentua~ao.
A segunda parte, dividida em se~óes, é dedicada aos processos morfofonológicos: a alternancia /p/;_,/h/; harmonía vocálica; palataliza~áo. Na
terceira parte, que encerra o trabalho a guisa de conclusao, é sistematizado
o ordenamento das regras de natureza lexical estipuladas ao longo do
trabalho.

l. Os segmentos

J

Apresento abaixo a matriz dos segmentos vocálicos e consonantais do
Kuikúro, utilizando os tra~os propostos por Clements (1989, 1991a). Os
tra~os subespecificados, ou seja, previsíveis por regras de redundancia, estáo
entre parenteses:

Processos fonológicos em Kuikúro

.

1 e l a u o
vocálico + + + + + +
aprox
(+)(+)(+)(+)(+)(+)
soante
+ + + + + +
vozeado (+)(+)(+)(+)(+)(+)
aspirado
nasal
contínuo
labial
+ +
coronal + +
anterior
dorsal
+ + (+)(+)
- + - + - +
aberto

p

t
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k 1 s t' cJi 'Y h m n p
IJ

- - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - + - - - - - + + + +
(-) (-) (-) ( +) (-) - + (+)
(+)(+)(+)(+)
+
-

-

- -

- -

-

-

+

(-)

- - -

-

+ + + +

+

(-) (-) (-) (-)

+

+
+
+

+ + + +
+ + - - -

+

+

-

+
+ -

+

Sao necessárias, aqui, algumas observa~óes sobre a natureza fonética
e fonológica de certos segmentos:
. i) A fricativa velar sonora ['Y] revela urna qualidade acústica que
os~da. entre ["/], [X] e [g]. Von den Steinen (1940: 662), que recolheu os
P,nme1ros dados do carib alto-xinguano em 1887, o transcrevia com o
s1mbolo A., considerando-o característica dessa língua e definindo-o como
"~om de difícil pronúncia, entre gl e ri...". A análise espectrográfica (Mart1.ns 1978) comprovou tratar-se de fricativa velar. Exemplo de urna tendencia a po~teriori~a~áo (ou 'dorsaliza~áo') da articula~áo kuikúro, ['Y] corresponde s1stemat1camente a vibrante alveolar [r] das outras línguas carib.
Outro ~xemplo ~essa tendencia, a nasal velar [IJ] corresponde a maioria
dos [n] intervocálicos das outras língüas carib.
. ii) A oclusiva pal~to-alveolar sonora [dj) derivaría de um proto *y
(G1~ar~ 1971). Derbyshire (1961) descreve para o Hixkaryfula e para o
Waiwa1 as oclusivas sonoras [b], [d], [cF] como sendo alofones das nasais
/ m/ , /~/ e /p/. Em Kuikúro as oclusivas sonoras [b], [d], [d2 ], [g] sáo
caractenzadas por serem precedidas por nasal homorgánica formando as
~~¡-nasalizad~ derivadas [mb], ["~],, ["d2 ], [IJg]. Tratarei d~sse' fato na se~o
· O som [cP] se tomou em Ku1kúro segmento contrast1vo. ~omparando,

+
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todavia, kuikúro e kalapálo (outra variante alto-xinguana), em muitas
palavras o [dJ] do primeiro corresponde ao [Ji] do segundo.
iii) Urna articula~áo tensa caracteriza as consoantes [p], [t], [k], [l],
[m], [n], sempre em posi~ao de margem inicial de sílaba. A análise espectrográfica (Martins 1978) revelou urna pequena constri~áo glotal. As
consoantes tensas do kuikúro correspondem significativamente a grupos
consonantais - oclusiva+ oclusiva, glotal+ nasal/aproximante, h +oclusiva,
x +oclusiva, s +oclusiva, nasal+ oclusiva, - em outras línguas carib, por sua
vez resultado da queda da vogal alta central ou posterior no processo de
deriva~áo histórica (Girard 1971):
Ex.

'milho'

* acinaci

--+

acna

--+

a'na

--+

ana

(n tenso)

iv) Existe urna varia~áo livre [h]-[<1>] condicionada sócio-linguisticamente: o pnme1ro é característico da fala kuikúro propriamente dita,
enquanto o segundo marca os falantes de origem Kalapálo residentes na
aldeia kuikúro. Poderíamos pensar em mais um exemplo da posterioriza~áo
articulatória do kuikúro. Nota-se, também, urna mudan~a entre gera~óes no
interior dos próprips falantes kuikúro: enquanto os mais velhos retem, no
uso de um dialeto mais conservador, a fricativa bilabial, no resto da
popula~áo predomina nítidamente a fricativa glotal.
Eis a seguir alguns exemplos de contraste entre os segmentos:

(1)

/i e/
•'Ye
hite

.1/i i/
kiJ)i

'este'
'vento'

e'Ye
he te

/i u/
ipi'Yi

l

kahi

/o u/
ito

/p h/

ktJ)Í

Uel)l

'minha propriedade'

Ull)l

1p1

'crian~a'

1pa

kohi

'pilao'

'fogo'

oto

'dono'

ihi
tehU"'fU

'cantador'
'barriga'

r

/t ts s/
uhiti
uhisi
ita'Yi
kut5u

'minha perna'
. - mais. novo'
'meu 1rmao
'folha'
'gaviaozinho'

/k h 'Y fJ/
kat)a
ekU"'fU
kuihi
UÍkU"'fU
aka
taho

ana

ªIJª

'minha casa'

/cP n/

'lagoa'

idiali
idiata'Yi
hidio

/i a/

'céu'

'filho (voc.
'beiju de milho'

inata'Yi

/e i/

'pelo dele'

ipi
tepU"'fÍ

'aquel e'
- 'concha/ utensílio'

'machado'
'jaburu vermelho'

ipU"'fU

/a o/

/n Jl fJ/
'árvore'
'burití'

'osso dele'

'peixe'
'verdadeiro'
'espinho'
'meu esperma'
'pomba'
'faca'
'meu dente'
'tua avó'

'minha esposa'
'ele está'
'armadilha de pesca'

haIJa
ehU"'fU
, kui-yi
UÍIJU'Yll
a-ya
ta-yo
uiI)i
ehit5 i

'orelha'
'canoa'
'mandioca'
'meu olho'
'tipo de máscara'
'ariranha'
'minha roupa'
'tua esposa'

'morto'

'milho'
'jenipapo'
'nariz dele'

ªJlª
ÍJlati-yi

'máo dele'

'anta'
'ascila'
'pete

ipali
ijlati'Yi
ÍJlO

'náo'
'mao'
'esposo'
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Marcadores de ·Pessoa
'no meio de'

hu la

u-

'fuso'

O padrao silábico é (C)V. Nao há grupos consonantais em margem
inicial de sílaba, nem consoantes em coda silábica. As seqüencias de vogais
foram interpretadas como seqüencias de núcleos silábicos V.V, sendo que
nao há vogais longas ou geminadas.
O acento de intensidade é previsível, ocorrendo na penúltima sílaba
da palavra. Observe-se que o acento serve também para marcar a unidade
entre complemento regido e núcleo regente; nesse caso é resultado de
regra pós-lexical sensível a representa<;ao de rela<;oes sintáticas (Franchetto
1990, 1991):
(2)

eké-ye
eke-yé siké-yi
cheiro
eke-yé kaeIJa
perto
eke-yé té-li
ir-PONT
eke-yé iI]i-li u-heke
ver-PONT 1-AG

'cheiro de

on~a' (constru~ao

genitiva)

'perto da on<;a' (sintagma posposicional) ,

(3)

2. Processos fo no lógicos
Os fenómenos examinados neste trabalho sao de natureza morfofonológica, sendo que a maioria deles caracteriza os processos de prefixa<;áo
dos marcadores de pessoa em nomes, verbos e pospos i~oes. Para facilitar a
leitura das próximas se~oes, apresentamos, antes de tudo, o paradigma
desses marcadores, com seus alomorfes, seguido por urna exemplifica~ao de
paradigma nominal.

u-miIJisi
e-miIJisi
Í-IDÍIJÍSÍ
tÍ-IDÍI]iSÍ
tÍ-ffiÍIJÍSÍ
ku-IDÍIJÍSÍ

'meu urucum'
'teu urucum'
'urucum dele'
'seu próprio urucum'
'nosso ( excl.) urucum'
'nosso (incl.) urucum'

Os condicionamentos das formas alternantes da segunda e da terceira
reflexiva serao objeto da se~ao 2b. O esquema abaixo descreve os contextos
de ocorrencia, exemplificados em seguida, das formas de terceira, primeira
plural exclusiva e inclusiva:

'a on~a foi embora' (sujeito de verbo
intransitivo)
'eu vi a/urna on~a' (objeto de
verbo transitivo)

e-, a-, o-, 0
is-, i-, ipti, tu-' ttis-, ti-, tipkuk-, ku-

1 pessoa
2 pessoa
3 pessoa
3 pessoa reflexiva
1 pessoa plural exclusiva
1 pessoa plural inclusiva

i-, ti-' kuis- tis- kuk-

'

(4)

'

. . . .

I

+e

/_+V

I-ffill)l-Sl
3-urucum-POSSE
'urucum
. dele'

ti-mi IJÍ-si
lexcl-urucum-POSSE
'nosso (excl.) urucum'

ku-miI]i-si
lincl-urucum-POSSE
'nosso ( incl.) urucum'

is-akaºdoho
3-assento
'assento dele'

tis-akaºdoho
lexcl-assento
'nosso ( excl.) assento'

kuk-akaºdoho
lincl-assento
'nosso (incl.) assento'

Ve-se que a queda da consoante final dos prefixos kuk- e tis- <liante
de raíz lexical que se inicia por consoante é fato determinado pelas
restri~oes de estrutura silábica do Kuikúro, que nao permite nem consoante
em coda silábica, nem seqüencias consonantais em onset silábico. É
evidente que a consoante final sofre ressilabifica~ao na forma~ao ~a
palavra, tornando-se onset da sílaba cujo núcleo é a vogal inicial da ra1z
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lexical. As formas ifl-, ti1z- sao lexicalmente condicionadas e ocorrem com
um pequeno conjunto de itens.

61

/p/

(A)

X
1

2.1 O problema da alternancia [p]
seqüencias nasal+ oclusiva

~

[h] e a

interpreta~ao

r

-- -- - --9=
-LAR
SL

das

(/p/ - [h])

1

1

1

Observa-se em Kuikúro (KK) urna restri~ao rígida de ocorrencia da
consoante [p] em posi~ao inicial de palavra, onde encontramos sistematicamente [h], posi~ao esta em que permanece a oclusiva em outras línguas
carib:

1

[asp]

•
1

''

0

co
1

PAC
1

[labial]
(5)

'orelha'

pana (*pana)

haIJa (KK)

/p/ e /h/, contudo, se opóem como segmentos distintivos quando
nao ocorrem em posi~ao inicial, como mostram os pares mínimos em (1).
Parece-nos, num exame preliminar comparativo, que os (p] kuikúro correspondem aos [p] em grupos consonantais de outras línguas carib, enquanto os [p] intervocálicos das segundas corresponde ao [h] kuikúro (ex.
kapu - kahi, 'céu'). Quanto a esse último aspecto, estaríamos <liante de
mais urna manifesta~áo da 'posterioriza~ao' articulatória que, como já
notamos, seria urna característica difusa na língua.
Postulamos, entao, para o Kuikúro, um

p-h / #

/p/ subjacente e

a regra:

- -

A interpreta~ao dessa regra no modelo representacional aqui adotado
é dada em (A) abaixo, onde o resultado ([h]) é dado pela dissocia~ao do
nó supralaringal de /p/; lembramos que [h] se caracteriza por nao ter
especifica~áo do nó supralaringal e, conseqüentemente, de ponto-e, mas
sim apenas do componente laringal (Clements 1985: 244; 1991 : 108). Nas
representa~óes de estruturas adoto as seguintes abrevia~óes: SL=supralaringal; LAR=laríngeo; CO=cavidade oral; PAC=ponto de articula~áo da
consoante; PAV= ponto de articula~áo da vogal.

•

A regra estipulada acima deve ser ordenada antes da aplica~áo da
regra de queda de consoante em coda silábica; isso explica a permanencia
de /p/ depois do prefixo dual inclusivo kuk- . Admitamos que a regra de
estrutura morfológica acima 'leía' a seqüencia consonantal kp, formada por
ressilabifica~ao, sendo entao bloqueada por nao encontrar o contexto para
a sua efetiva~áo; num segundo momento se aplica a regra que desfaz a
seqüéncia consonantal por ser ela incompatível com a restri~áo de estrutura silábica kuikúro que proíbe seqüencias consonantais.
Voltando a posi~ao inicial das categorais lexicais, encontramos em
Kuikúro a seguinte alternancia entre /p/ e /h/ como fenómeno morfofonológico decorrente de prefixa~ao:

/ p/
[p] / ku + _
[b] / N + _
[h] / nos demais contextos
Após o prefixo de primeira pessoa plural inclusiva ku- ocorre [p],
mantendo-se o [h] nos demais contextos:
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(6)

kad;i haIJa--yi
macaco orelha-POSSE
u-haIJa--yi
1-orelha-POSSE
·i-haIJa--yi
3-orelha-POSSE
ku-paIJa--yi
lincl-orelha-POSSE
ekise hi-si
aquele irmao-POSSE
u-hi-si
1-irmao-POSSE
i-hi-si
3-irmao-POSSE
ku-pi-si
lincl-irmao-POSSE
eke-ye hilu-ºda-yi
on~a andar-CONT
u-hilu-ºda-yi
1-andar-CONT
, i-hilu-ºda-yi
3-andar-CONT
ku-pilu-ºda-yi
lincl-andar-CONT

l)iko-yo IJ·he-pi-yi
índio MO-matar-PERF

'orelha do macaco'

'o que o índio matou'

l

'minha orelha'

l)iko-yo mbepi-yi

'orelha dele'

U-I]-he-pi-yi
1-MO-matar-PERF
l

'nossa orelha'

'irmao daquele'
'meu irmao'
'irmao dele'
'nosso irmao'

'a

on~a

está andando'

'eu estou andando'

'o que eu matei'

umbepi-yi
O modelo auto-segmental nos permite formular urna análise interessante dos fatos exemplificados acima. Postulando /p/ como subjacente,
'
demostra-se que ele se mantém lá onde seu articulador (labial) faz parte
de urna estrutura de liga~ao, ou seja, lá onde a labialidade é compartilhada
por duas unidades adjacentes. Para podermos tratar elegantemente os
fatos, precisamos assumir que o Princípio de Contorno Obrigatório (PCO)
é ativo ao fundir tra~os adjacentes identicos também ao longo da deriva~ao
lexical de palavras. Uma evidencia independente do papel do PCO através
das fronteiras morfológicas é dada em Kuikúro pelos processos de
harmonia vocálica, que, significativamente, se aplicam as seqüencias
vocálicas que tem compartilhados os nós de abertura, como será discutido
na se~ao 2.2.

Com rela~ao a realiza~ao da vozeada [b], observe-se nos exemplos
abaixo, o processo de afixa~ao do Marcador de Objeto 1)- e o seu resultado
com temas verbais que se iniciam, normalmente, com [h]:

Observamos nos exemplos em (6) que /p/ se mantém, por condicionamento fonológico, após o prefixo de primeira pessoa plural inclusiva
kuk-. Trata-se de urna regra específica que tem como condi~ao para a sua
efetiva~ao - como causa - o Princípio de Contorno Obrigatório (PCO). A
queda da consoante em coda silábica do prefixo cria o ambiente onde o
PCO se torna ativo, ou seja, cria urna estrutura de liga~ao, como dissemos
há pouco, com labialidade compartilhada. Ternos, entao, a seguinte seqüencia <le regras:

(7)

(a)

karaiha IJ·api-pi-yi
nao-índio MO-bater-PERF
U-1)-api-pi-yi
1-MO-bater-PERF

'ele está andando'
'nós estamos andando'

'aquele em que o nao-índio bateu'

kuk + p

Ex. kuk-pi-yi

-+

ku-pi·<

· nos~

. flechas'

l

0
'aquele em que eu bati'
(b)

/p/

se mantém após o prefixo ku-, ou SeJa, nesse contexto nao se
aplica a regra p - h / #
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Representamos em (B) a estrutura de liga~áo entre as unidades
adjacentes /u/ e /p/, .produto da a~áo do PCO, onde a liga~áo conecta o
articulador labial siniultaneamente ao Ponto de Articula~áo Vocálico
(PA V) da vogal e ao Ponto de Articula~áo Consonantal (PAC) da consoante ( cf. Clements & Hume). É esta estrutura que condiciona o bloqueio
da regra em (B) acima:

/u/

(B)

/p/
+

X

/
[ -aberto]

X

1

1

r

r

1

1

SL

SL

1

co

1

co

1

1

vocálico

PAC

~V
PA.__

,

>

U-1)-hUmi-pi-yi -+ Umbumipi-yi
1-MO-enviar-PERF

'o que eu enviei'

u-1)-ta-pi-yi -+ uºdapi-yi
1-MO-ouvir-PERF

'o que eu ouvi'

i-1)-ta-pi-yi -+ iºd2api-yi
3-MO-ouvir-PERF

'o que ele ouviu'

U-1)-kOl)gi-pi-yi -+ U'lgohgipi-yi
1-MO-lavar-PERF

'o que eu lavei'

.Argumentos para a ánálise dessas seqüencias como oclusivas prénasahzadas, ou seJa como sendo urna única unidade, seráo oferecidos na
se~áo 2.3, dedicada aos processos de palataliza~áo, onde ver-se-á que os
grupos consonantais que contem urna nasal se comportara como sendo urna
única consoante. Além disso, o paradigma dos marcadores de pessoa
apresentado .anteriormente revela que em Kuikúro nao é permitida a
ocorrencia de consoantes na posi~áo de coda silábica, nem existem onset
complexos, ou seja seqüencias CCV em que ambas as consoantes sao
tautossilábicas. Exclui-se, entao, a interpreta~ao de nasal+ oclusiva como
urna seqüencia em onset.

,//

- ...... .... /
[labial]

A fim de elucidar a propriedade estrutural do contexto no qual /p/ se
mantém, outro ponto importante da nossa argumenta~áo será a análise das
seqüencias nasal+ oclusiva criadas pela prefixa~áo do marcador de objeto,
das quais foi dado um exemplo em (7). Consideramos que as seqüencias
homorganicas nasal+ oclu~va sao formalmente representadas ~orno oclusivas pré-nasalizadas tanto no caso de elas ocorrerem no interior do tema
lexical como no caso das derivadas por prefixa~ao. Vejam-se os exemplos
·
abaixo:
(8)

a"de (-ante). 'aqui'
alJge (-alJke) 'maraca'

umbe (-umpe)
indze (-i"t5 e)

(9)

U-1)-api-pi-yi
1-MO-bater-PERF

'aquilo em que eu batí'

'rato'
'avó/placenta'

Dada a alternancia C - 0 dos prefixos cuja forma subjacente é CVC,
como vimos no come~o desta se~áo, podemos reduzir a pré-nazalisa~áo a
urna simples opera~áo de espraiamento do segmento nasal para o nó supralaringal (SL) da unidade temporal (X) seguinte, tal como representado em
(C) (Clements 1989: 14). Com isso, em (C) já ternos as pré-nasalizadas
·
homorganicas da língua [01 p], ("t], (11 t5 ], ['lk].
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(C)

Brun~

X

X

1
r

1
r

[ +soante]

[ +soante]

1

1

SL

SL

Í(+-ñásá1j ___ - --l"Pnasal]
co
co

[-e~
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f2ont]

(D)

X

(E)

X

1

r

r

~r

[ +soante]

1

[-soante]

SL

~

[+nasal] [ - nasal]

\

co

[ -cont]

SL

SL

[+nas~
nasal]
co
[-cont]1

PAC

PAC

1

1

[dorsal]

[labial]
[coronal]
[dorsal]

Olhando para a estrutura em (C), percebemos que, se na sua por~áo ,
a direita nós ternos já urna consoante pré-nasalizada homorganica, na
por~áo a esquerda há, agora, urna consoante nasal extra-silábica, destinada
a elimina~áo imediata, já que o Kuikúro náo permite consoantes em coda
silábica, como estabelecemos anteriormente.
A estrutura que resulta de (C), reproduzida em (D), será transformada em (E) pela Conven~áo de Fissao de Nó proposta em Clements
(1989: 11), cujo efeito é a cisáo de um nó ramificado em dois nós homólogos nao-ramificados. Adotamos, aqui, a análise que representa as oclusivas
pré-nasalisadas como senda constituídas de dois nós raízes sob urna única
posi~ao temporal e a validade universal da Restri~áo de Náo-Ramifica~áo.
Dado que o vozeamento é obrigatório nas pré-nasalizadas derivadas, o
espraiamento do tra~o [+voz], dominado pelo nó laringal, é resultado de
regra lexical, que se ordena antes do vozeamento opcional das pré-nasalizadas nao-derivadas, como se ve nos exemplos em (8). A parte nasal do
segmento complexo obtém os tra~os [+voz] e [ +soante] por regra de
redundancia.

PAC

PAC

1

1

[labial]
[coronal]
[dorsal]

[labial]
[coronal]
[dorsal]

·De fato, (D) é urna subconfigura~áo de tipo bifurcado, onde na
estrutura interna do segmento um nó nao-terminal (SL) se bifurca em dais
nós mais baixos na mesma camada ([+nasal] [ - nasal]). Tal configura~ao
nao é permitida pelas condi~óe~ de boa forma~áo das representa~oes
fonológicas, sobretudo pela Condi~áo de Nao-Bifurca~ao. Urna configura~ªº bifurcada do tipo /\. pode ser resultado de regra de espraiamento, como
é no caso aqui examinado, mas, ao contrário de subconfigura~óes do tipo V,
deve . s.er desfeita por ou tro mecanismo que produza urna configura~o
perm1t1da. A Conven~áo de Fissao é esse mecanismo; ela estabelece que
todos os nós dominantes ( exceto a unidade temporal (X)) sejam desdobrados em dois nós irmaos, mantendo todas as associa~óes pré-existentes. Em
(D), entáo, urna oclusiva pré-nasalizada é representada como um único
segmento (onde X equivale a urna única unidade temporal) com urna fase
nasal seguida de urna fase oral, ou seja, ternos aqui um segmento de
contorno (Clements 1989: 6). O nó de cavidade oral, que é identico em
ambas as partes do segmento, é representado como nó compartilhado e é
exatamente nessa estrutura de liga~áo, ou parcialmente geminada, que [p]
é conservado, nao se aplicando a regra p -+h. Essa última implica, na verdade, urna espécie de remanejamento interno ao segmento, já que a
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e-miIJi-si
e-kehe-ye-si

'teu urucum'
'tua reza'

b.

a-kaIJa--yi
a-tahaku--yu
o-tolo--yu
o-so--yu

'teu
'teu
'teu
'teu

c.

0-ehu--yu
0-oku--yu
0-atal)a--yi

'tua canoa'
'tua bebida'
'tua flauta'

interpretamos como resultado da dissocia~ao e queda, em /p/, do nó
supralaringal, como mostra a configura~ao em (A).
A razao pela q~al urna estrutura de liga~áo, ou parcialmente geminada, condicionaría o bloqueio da transforma~ao p - h nao está apenas na
constata~áo de que a diferen~a entre (E) e (A) é dada por representar a
primeira urna rela~ao - íntima - entre elementos . e a segun~a _ urna
transforma~áo interna a um mesmo elemento. Além d1sso, a Restn~ao de
Liga~áo, proposta por Hayes (1986), parece estar em jogo. Por essa
restri~áo sabemos que as linhas de associa~áo mencionadas numa regra
fonológica sáo interpretadas como sendo exaustivas. Dito isso, se olharmos
para (A), observamos que a regra p - h mencion~ sornen te . urna linha
simples de associa~áo entre Cavidade Oral e P AC labial. Deduz1mos que a
estrutura (E), criada por pré-nasaliza~ao, pelo fato de ter múltiplas liga~óes, ou seja, com mais do que urna linha simples de associa~áo, náo
permite a efetiva~ao da regra.

2.2 Harmonia vocálica
Processos de harmonía vocálica caracterizando prefixos e sufixos
nominais podem ser observados em muitas línguas carib e o Kuikúro nao é
exce~áo (Paula 1980, 1983, entre outros).
O prefixo marcador de segunda pessoa e- manife~ta alomorfes assim
distribuídos:
e- - a- /
e- - o- /

--

+ (G)a
+ ( C)o

Além disso, as seqüencias de vogais ide nticas ( ee, aa, oo), interpretadas como geminadas, inclusive as resultantes da alofonia esquematizada
acima, sao desfeitas por degemina~ao, processo este condicionado pelo
mesmo prefixo.
Vejam-se os dados a seguir:
(10) a.

. .

e-1--y1
e-hi--yi

'teu dente'
'teu neto'

peixe'
arco'
animal'
tio materno'

Lembramos que o sistema das vogais kuikúro se caracteriza pelos
tra~os de dorsalidade, labialidade e abertura:
[+dorsal]
-aberto

l

t

u

+aberto

e

a

o

[+labial]
A harmonía exemplificada em (10) envolve em (b) a assimila~áo total
de ponto de articula~ao vocálico, inclusive através de consoante interposta,
sendo ambas as vogais [ + aberto]; em ( c) ternos, como já dissemos, a queda
da primeira vogal por degemina~áo, também após espraiamento do nódulo
de ponto de articula~ao vocálica (PA V), como em (b ). O Princfpio de
Contorno Obrigatório (PCO) cria o contexto para a aplica~áo do espraiamento: urna matriz única as duas vogais para o nó de abertura. As representa~óes (F) e (G) abaixo visualizam os processos ativos em (b) e (c)
respectivamente: espraiamento, ou seja assimila~áo, e degemina~ao. A
estrutura em (G) mostra o efeito do PCO atuando sobre as seqüencias de
vogais identicas resultantes de assimila~ao: um único nó raiz associado a
duas posi~óes temporais. Ora, essa estrutura representa na fonología autosegmental urna vogal longa e sabemos que nao há vogais longas em
Kuikúro. Logo, ternos o canee lamento automático da primeira vogal:
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-

X

(eehu-yu - ehu-yu; ootolo-yu - otolo-yu)

1

r

r

prefixo 2ª

(F)

+ (C)

X

+ Cu, Co
+ Ci, Ce, Ci, Ca

r [+voc)

r [ +voc)

+ --yu / Cu, Co+

1

1

+ --yi / Ci, Ce, Ci, Ca, V +

PAC

PAC

1

1

----~
abertura
1

X

+

'

0

--

--

Vejam-se os exemplos:

vocálico

[ +aberto]

PAV

(11) t-umu--yu
t-oku--yu

t-isi
ti-hi-gi
. ti-telisipi--yi
ti-miIJi-si
ti-taho--yu
ti-etiko--yu
tu-muku--yu
tu-lompi--yi

'seu próprio filho'
'sua própria bebida'
'sua própria mae'
'seu próprio neto'
'sua própria bebida de mandioca'
'seu próprio urucum'
'sua própria faca'
'seu próprio cinto'
'seu próprio filho'
'sua própria unha'

Seguem em (H) as representa~óes desse processo de assimila~ao,
regressivo no caso da prefixa~ao, progressivo no caso da sufixa~ao, imagens
especulares de um mesmo fenómeno. Sendo a vogal lex.ical dos afixos, /i/,
dorsal, quando a vogal da raiz é também dorsal, ternos assimila~o da
labialidade. Tal fato se observa no caso de a vogal da raiz ser / u/ ou /o/,
enquanto antes de / i/ e / a/, os afixos permanecem ti- e -yi, já que /i a/
nao tem labialidade que poderia espraiar-se para os afixos.

r [+voc)
1

PAC
1

voc lico
abertura
1

[ + aberto]
PAV

V

1

PAV

X

-- +

1

vocálico

(G)

Outro fenómeno de harmonia vocálica pode ser detectado na alomorfia do prefixo marcador de terceira pessoa reflexiva e do sufixo nominal
que codifica a informa~ao 'item possuído'2, cujas formas sao dadas no
esquema abaixo:
t- + /
tu-+ /
ti- + /

X
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prefixo 3il refl.

(H)
X

As regras de palataliza<;áo devem ser ordenadas após a regra de
queda das consoantes de coda na estrutura CVC dos prefixos de terceira
(is-) e de primeira plural exclusiva (tis-), que se mantem antes de vogal.

X

+C

1

1

í[

í[

PAC

PAC

+voc]

+voc]

~álico

(12) is-ai--yi
3-piolho-POSSE

""''l'

voca 1co
1

1

PAV

-- -- -- -- -- - - -

PAV

~·'

...

-- -- -

J

[+labial]

[+dorsal]

J

1

Nesses casos, de novo, o PCO é ativo na cria<;áo do contexto condicionante para o espraiamento do tra<;o de labialidade da articula<;áo
vocálica que afeta a forma do prefixo ou do sufixo: as vogais em jogo
compartilham o tra<;o [+dorsal].

tis-ai--yi
lexcl-piolho-POSSE

'nossos piolhos'

is-i IJgi-ta'Yi
3-dormir-CONT

'ele está dormindo'

tis-i IJgi-ta')'i
lexcl-dormir-CONT

'nós estamos dormindo'

Eis alguns exemplos que ilustram os processos de
(13) a.

O fato sem dúvida mais intrigante da fonología kuikúro é dado pelos
processos decorrentes da prefixa<;áo dos marcadores de terceira (is-) e
primeira pessoa plural exclusiva (tis- ), afetando a consoante seguinte com
os resultados mostrados abaixo:

¡
t

5

"( - s

/ (C)i

+_

s, 1 - cP
b.

O,IJ -p

u-tapi--yi
1-pé-POSSE
. s

2.3 Os processos de palataliza<;ao

t, k -

'piolhos dele'

.

palataliza~áo:

'meu pé'

.

1-t ap•-'Y•
3-pé-POSSE

'pé dele'

ti-t5 api--yi
lpl.excl.-pé-POSSE

'nossos pés'

u-te-li
1-ir-PONT

'eu fui'

ti-t5 e-li
lpl.excl.-ir-PONT

'nós fomos'

u- nda-'Y•. 1-boca-POSSE

'minha boca'

i-ndza--yi
3-boca-POSSE

'boca dele'
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c.

d.

u-kaIJa--yi
1-peixe-POSSE

'meu peixe'

i-t5 al)a--yi
3-peixe-POSSE

'peixe dele'

u-katsu-nda-yi
1-trabalhar-CONT

'eu estou trabalhando'

i-t5 at5 u-nda-yi
3-trabalhar-CONT

'ele está trabalhando'

.

. s·

u--y1m1-t 1
1-arm.cocar-POSSE
i-simi-t5i
3-arm.cocar-POSSE

e.

f.

'minha

arma~ao

'arma~ao

de cocar'

1-tio-POSSE

'meu tio materno'

i-d1o--yu
3-tio-POSSE

'tío inaterno dele'

u-leku--yu
1-cocar-POSSE

'meu cocar'

t - tJ
k - k'

(i)

'Y -

i-11ukau--yu
3-óleo-POSSE

s - s'
1-

-vi

}l

Il,I) -

J~, iY

Ternos, como prin1eiro passo comum a todos os segmentos, a palataliza~ao. da consoante, ou seja, a cria~áo de urna consoante corn articula~áo
coronal secundária (Cj), via espraiarnento do nó coronal da vogal antecedente, com forrna~ao de urna estrutura de contorno com o PAC original,
coronal ou dorsal, con10 se ve na representa~ao (I):
prefixos 3ª e 1ª excl.

(1)

X

'1neu óleo de pequi'

r 1+voc]

r [ -voc]

1

1

PAC

PAC

1

vocálico
'óleo de pequi dele'
[

Os fatos aqui examinados podem ser Tratados de modo coerente ao
considerá-los processos de natureza assimilatória, 0nde a vogal anterior

X

+

1

'cocar dele'

u-IJukau--yu
1- óleo~POSSE

75

especificada pelo tra~o coronal transmite as consoantes essa sua propriedade, as 'coronaliza'. Clements (1991: 86) apresenta dados de línguas Bantu
que mostram fenómenos de palataliza~ao se1nelhantes aos do Kuikúro, ou
seja, onde consoantes com vários pontos de articula~ao 'recebem um
componente palatal ou alveolar' em contato com seqüencias contendo
vogal anterior /i/ (no caso das línguas Bantu se trata de sufixos). Clements
propóe urna regra de espraiamento do nó coronal da vogal para a consoante, regra que nos parece adequada para explicar também a palataliza~ao
kuikúro. Procuramos, contudo, na interpreta~áo dos dados kuikúro, especificar os passos dos processos em jogo - e os passos de um raciocínio - a
fim de entender os caminhos que levam aos diferentes 'outputs' exemplificados em (13).

de cocar dele'

U-SO-)'U

i-dieku--yu
"'
3-cocar-POSSE
g.
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l

A
v
]

-ª )erto

1

[coroí1al]- - - - -- - - -

~ f [coronal]l
(voc~lico) 1 [dorsal]

Jr1v)
- - ---
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Após esse processo inicial comum, devemos percorrer caminhos
distintos, ou parcialmente distintos para chegar aos 'outputs' desejados.

X

(L)
r

~r

1

1

(ex. 13a, b, c)

co

O processo de anterioriza~áo envolvido em kj - tj é representado em
(J) como dissocia~áo do nó dorsal, ponto de articula~áo distintivo de [k], e
como concomitante cópia do PA V coronal da camada vocálica para o PAC
da camada consonantal ('tier promotion' em Clements 1989: 32), resultando numa estrutura de contorno, se assim podemos dizer, duplamente
coronal, que é a representa~áo de [tj]:

[-contJ1
PAC

"d - "d

(J)

2

X
1

r 1- voc]
1

PAC

[dor~
\vocálico
\

1

'PAV

( = [ts])

co

~cont]

PAC

1

1

[coronal]

[coronal]

A mesma lógica dá conta da palataliza~áo e africativiza~áo das consoantes
pré-nasalizadas exemplificadas em (13b); o output, nesse caso, demonstra
claramente que os processos se aplicam a um único segmento ("d) e náo a
urna seqüencia nasal+ consoante, cujo resultado seria *nd. Além disso, a
fim de excluir outputs mal formados, é preciso seja excluir a possibilidade
de que a reinterpreta~áo via africada se aplique a segmentos caracterizados
por serem [ + contínuo] ou [ + vozeado ], seja impor um ordename?to as
regras de modo a situar os processos de palataliza~áo após os que c~1am ~s
oclusivas pré-nasalizadas e antes do vozeam~nto das mesmas. Se ass1m nao
fosse, teríamos a deriva~áo de um *dz do dl resultante da palataliza~áo de
/s/ e /l/ - processo apresentado a seguir - ou um dl derivado pela
palataliza~áo de /t/ que, por sua vez, se realizaría como *dz.4

\j
[coronal]
Os processos de assimila\áO em questáo resultam de regras lexicais e
disso decorre a exigencia de que nenhum novo segmento,. ausente do
inventário fonológico da língua, seja introduzido. O output [tl] precisa ser
reinterpretado como / t5/ . T al reinterpreta\áo se aplica, evidentemente,
apenas a segmentos coronais [ -contínuo, ....:vozeado], com perda do nó
vocálico e acréscimo de um ramo [ + contínuo]. A representa~áo em (L)
abaixo mostra a africada como segmento de contorno contendo dois
elementos, ambos especificados pelo tra~o coronal, mas dos quais o
primeiro é ( -contínuo] e o segundo [ +contínuo] (Clements 1989: 6). 3

(iii)

-y - s

(ex. 13d)

Aplica-se aqui, num primeiro momento, ~ mesmo processo que vimos
em funcionamento para a anterioriza\ áo de [kl]: dissocia~áo do nó dor~al e
cópia, por prorno\áo de carnada, do PA V coronal para o. P AC._ Após 1sso,
postulamos a dissocia\áO do próprio nó P AC do nó vocáhco, ehm1nando a
articula\áO secundária, corno represe ntado ern (M):
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X

X

(M)

=>

1

r

1

1

co

co

ji\

1

[coronal)

: vocálico
1

.,:

PAV

,'

1

=>

l

[+ voz]

(n),

l) -

ij - Jl

(ex. 13g)

consoantes dorsais da língua nos processos de palatal iza~ao examinados
anteriorme nte. O segmento resultante é, evidentemente, a nasal palatal [Jl].

s

Procede-se, entao a aplica~ao imediata de regra de redundancia que
realiza como nao-vozeado um segmento coronal ( + contínuo], obtendo,'
assim [s]. Lembramos que, ao sistematizar em matriz na se~ao 1 o inventário fon.o~ógico kuikúro, consideramos o vozeamento previsível, ou seja,
subespecificado. No caso dos segmentos aqui envolvidos, as regras de
redundancia quanto ao vozeamento sao:

+ cont J
[_+dors

(v)

É o caso de u rna palataliza~áo resultando en1 configura~ao de contorno, onde, para IJ, há urna sueessiva dissocia~áo do nó dorsal do P AC co1n
cópia do nó coronal do PA V, com o vimos acontecer no caso das outras

'----[coronal]

-y

-soante
- cont
+voz

[+coñtJ""I
PAC

[+coñtJI
PAC
[dorsal

,'
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náo podem criar segmentos inexistentes no léxico de base, inexistentes no
inventário fonológico. D evemos, entáo, proceder a aplica~ao da regra
formulada abaixo para explicar a realiza~áo, em ambos os casos, de [di]:

1

r

Proccssos fonológicos em Kuikúro

~ont j

Resu mindo, os processos de pa l ataliza~ao consonantal em Kuikúro
devem ser vistos como un1a seqüencia de passos diversificados, listados a
.
seguir:

1.

Cria~áo

de P A V coronal por espraiamento de idéntico tra~o da vogal
/i/ dos prefixos de pessoa.

2.

As consoantes dorsais perdem o tra~o [dorsa l], após a promo~ao do
tra~o [+co ronal) do Ponto de Articu la~ao Consonan tal: kj- tj;-yi- s;

ir- Jl.

+
[ +cor
l
[ -voz)

3.

As consoantes [ -contínuo, -vozeado-, +coronal) (ti, ti <ki, ºti) criam
um ramo [ + contínuo] e perdem o nó vocálico (ti - tS, ºti - ºt5 -

ºdz).

(ex. 13e,f)
O. r esul tado da palataliza~áo de [s] e [l] sao estruturas complexas,
como vimos em (i), onde o tra~o coronal ocorre tanto na camada consonantal como na vocálica. Os segmentos palatalizados resultantes contudo
'
'
nao constam do inventário da língua e, lemb ramos, estamos <liante de
regras lexicais que, obedecendo ao princípio de preserva~ao da estrutura,

4.

A consoante [ + contínuo, +coronal] perde o nó vocálico: si ( < -yi)- s.

5.

di derivada (<si, Ii) retém o nó vocálico, mas se torna [ -contínuo].

Todas as opera~óes aqui tratadas sao determinadas, como já dissemos, pelo princípio de preserva~ao de estrutura. Postulamos como necessárias várias regras de modo a nao introduzir no léxico segmentos náoexiste ntes na representa~ao fonológica de base. Apesar dessa complexidade, o conjunto de tais opcra~óes permite urna abordagem mais simples,
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Trata-se de urna espécie de 'contamina~áo' articulatória. Urna regra de
assimila~áo, assim definida, produz sempre, como seu output, urna estrutura de nós com múltiplas liga~óes ou associa~óes.
Procedendo pela lógica do modelo, nos parece ter sido alcan~ada a
simplifica~áo do tratamento da palataliza~.áo, como mostramos na última
se~áo. Conseguimos explicitar a razáo pela qual /p/ se mantém após a
vogal /u/ e após a nasal do prefixo marcador de objeto. Aquí, _o Principio
de Contorno Obrigatório cria urna estrutura geminada no caso da seqüencia /up/ e a regra de pré-nasaliza~áo cria urna estrutura geminada no caso
das sequencias nasal+ oclusiva, entre elas nasal+ p. Em ambos os contextos
/p/ compartilha parte de sua estrutura com o ambiente no qual ele se
mantém. A Restri~áo de Liga~áo, por sua vez, explica a preserva~áo de /p/
nessas condi~óes. Lembre-se que um princípio como a Restri~áo de
Liga~áo proposta •por Hayes pode ser postulado somente num tipo de
representa~áo que permite que elementos fonológicos possam ser ligados a
mais do que um único segmento. Concluímos disso que a fonologia autosegmental pode ser considerada superior, do ponto de vista explicativo, as
fonologías lineares.
Outra contribui~áo do modelo auto-segmental foi mostrada no
tratamento da harmonía vocálica Kuikúro. Aqui, foi possível explicar a
regra condicionando-a a existencia de urna sequencia de vogais compartilhando um elemento fonológico de abertura ou de dorsalidade. Comprovase, assim, através da visáo auto-segmenta!, um fato empírico conhecido:
quanto mais iguais dois segmentos, mais atua a tendencia de eles se
tornarem (quase) identicos.

quando comparada com a abordagem através de regras do tipo proposto
por Chomsky e Halle (1968).

3. Conclusóes
O tratamento dos processos morfofonológicos Kuikúro a luz do
modelo auto-segmental possibilitou, nos parece, um passo além de urna
descri~áo organizada dos fatos, ao oferecer um quadro explicativo encompassador. Os processos examinados neste trabalho nao esgotam o leque dos
problemas que o Kuikúro apresenta, mas, sem dúvida, seu conjunto
constituí a maioria dos fenómenos cruciais e produtivos nessa língua. Resta,
para concluir o assunto, sistematizar o ordenamento das regras lexicais, ou
seja, morfologicamente condicionadas, que foram mencionadas ao longo do
artigo e que, de urna maneira ou de outra, interagem ao longo dos processos de deriva~áo:
l.
Pré-nasaliza~ao (precede a palataliza~ao, pois esta se aplica somente
as oclusivas pré-nasalizadas como segmento único: "t -+ "ts -+ "dz
(veja-se a se~ao 2.1);
2.
Regra p -+ h / #_(veja-se a se~áo 2.1);
3.
Queda de consoante em posi~áo de coda silábica nos prefixos CVC
(se~áo 2.1);
4.
Palataliza~áo (e africativiza~áo; veja-se a se~áo 2.3);
5.
Vozeamento das consoantes pré-nasalizadas.
Diante dos dados Kuikúro, nos parece que os pPincípios e as representa~óes da fonologia auto-segmenta! conseguem explicar o conjunto dos
principais processos morfofonológicos da língua. Harmonia vocálica,
oclusivas pré-nasalizadas vistas como grupos consonantais criados por
assimila~áo de ponto de articula~ao, vozeamento, palataliza~ao sao todos
produtos de tipos de um mesmo processo fonológico elementar, o da
assimila~ao. A assimila~ao é vista no contexto do modelo aquí adotado
como se caracterizando pela associa~ao (ou espraiamento) de um tra~o ou
de um nó de um dado segmento para outro segmento vizinho. O movimento do espraiamento parte de um elemento ativo e afeta outro elemento
próximo, o qual se torna mais semelhante (ou até identico) ao primeiro.
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Notas

\

l. A pesqúisa sobre a língua Kuikúro foi realizada durante um período de
15 meses entre os anos de 1976 e 1982 e contou como apoio do Programa
de Pós Gradua~áo em Antropología Social do Museu Nacional/UFRJ e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

2. Há outras formas do sufixo de 'posse', condicionadas por classes lexicais
e nlo apresentando alternantes determinadas por harmonía vocálica. Ex. u-

..
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Franchetto, B. (1977). Classes semánticas na língua Kuikuru. Atas do En
contra Nacional de Linguística, 116-44. PUC/RJ.

hi-si 'meu irmao mais novo» u-hi-tsi 'minha esposa', u-hi-ti 'minha coxa',
u-hi--y! 'meu neto', u-ana-si 'meu milho', u-i"Yi-h 'meu anzol', u-taha"Yuli 'meu banco' (Franchetto 1977).

Franchetto, B. (1986). Falar Kuikúro. Estudo etnolinguítico de um grupo
carib do Alto Xingu. Tese de Doutorado, Departamento de Antropología, Museu Nacional, Rio de Janeiro.

3. Veja-se o artigo de Yonne Leite neste mesmo volume para urna análise
da deriva~áo da africada de um [t1] a partir da teoría das marcas, seguindo

Franchetto, B. (1990). Ergativity and Nominativity in Kuikuro and other
Carib Languages. In D. Payne (ed.) Aniazonian Linguistics: Studies in
Lowland Southamerican languages, 407-28. University of Texas Press,
Austin.

a proposta de Chomsky e Halle (1968).
4. Resta em aberto o problema da representa~ao da africada pré-nasalizada. Poderíamos pensar numa estrutura com tres nós raízes dependentes de
urna única unidade temporal X, atribuindo ao primeiro a fase nasal, ao
segundo a fase nao-contínua e ao terceiro a fase contínua .

Franchetto, B. (1991). A ergatividade em línguas karíbe: urna hipótese
explicativa. Anais do V Encontro Nacional da ANPOLL, 256-64.
Recife.
'
Girard, V. (1971¡. l'roto Carib Phonology. Doctoral dissertation, University
of California, Berkeley.
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Oclusivas intrusivas em Maxacalí
"

Leo Wetzels*

'

O.

Introdu~áo**

O processo de forma~ao de oclusiva intrusiva vem sendo objeto ·de
estudos recentes, entre os quais encontram-se incluídos, ao lado de outros,
Wetzels (1985) e Clements (1987). Com discussao baseada principalmente
em dados de línguas indo-européias, o fe no meno das oclusivas intrusivas
apresenta, em Maxacalí, urna face interessante, devido ao fato de tais
oclusivas aparecerem em contextos nos quais elas usualmente nao surgem
em nenhuma das línguas previamente consideradas. Em Maxacalí, transi~óes consonantais sao criadas entre consoantes orais e nasais, como em,
por exemplo, /mt/ -[mpt'], algo que também é comum na família lingüística indo-européia. Entretanto, oclusivas intrusivas surgem igualmente entre
consoantes orais e nasais, como em /tm/ -[tnñt], o que é atípico para as
línguas indo-européias. Além disso, seqüencias consonantais do tipo [pm],
criadas pela forma~ao de oclusiva intrusiva, tem sido citadas repetidamente
como exemplos de consoantes pós-nasalizadas. De maneira óbvia, se
oclusivas pós-nasalizadas tem sua origem em processo que também explica
a pós-oraliza~ao de consoantes nasais, isto é, se ambas podem ser explicadas por um simples processo de forma~ao de oclusiva intrusiva, essa

* Universidade Livre de Amsterdam/Holland lnstitute of Generative
Linguistics.

\

I

f

* * Este artigo foi escrito durante estada no Departamento de Antropologia
(Setor de Linguística) do Museu Nacional (Rio de Janeiro). Agrade~o aos
lingüistas do Museu pela sua hospitalidade academica, a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (U.F.R.J) pelo apoio institucional e a Organiza~ao Holandesa para a Pesquisa Tropical (Netherlands Organization for
Tropical Research (WOTRO)) pelo apoio financeiro recebido.
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caracterizac;áo é apenas superficialmente correta.

l. Dois tipos de oclusivas intrusivas
Em Wetzels (1986) sao distinguidos dois tipos de oclusivas intrusivas,
os quais exibem propriedades bastante diferentes.Con~iderem-se. os ~xem
plos em (1) abaixo, que exemplificam o que chan1are1 de oclusivas intrusivas tipo (1):
(1)

Frances
ess( e)re > estre
coz(e)re > cozdre
cam( e )ra > chambre
trem(u)lare > trembler
ten( e)ru > tendre
mol(e)re > moldre
polv(e )re > poldre
espin(u)la > épingle

'ser'
'coser'
'quarto; camara; aposento'
'tremer'
'terno'

'moer'
~pó'

'alfinete'

Espanhol
ven(i)ra > vendrá
sal(i)ra > saldrá
horn(i)nem > hombre

'virá'
'sairá'
'homem'

Italiano 1
mem( o)rare > membrare
ins(u)la > ( dial)ischia
pess(u)lus > peschio
ass(u)la > (dial)ascla
slavo > schiavo

'lembrar'
(top.)
'rocha'
'lasca'
'escravo'
'casado'
'imortal'
·eie caminhou t r•c' f-'a!::I wal kc~d)
' homem-GEN'
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'trováo'
'amieiro'
'dedal'

Holandes
polre > polder
Gelre > Gelder
s(i)roop > stroop

'terra reclamada'
(top.)
'xarope'

Germanico/ Eslavo
*srow > Escandinavo antigo
> Ingles antigo
> Búlgaro antigo

strawmr 'stream'
streem
struja

Oclusivas intrusivas do tipo (1) freqüentemente ocorrem na evolu~áo
histórica das línguas indo-européias. Em algumas línguas, elas funcionam
(espanhol) ou funcionaram (frances antigo, grego antigo) como alternancias
sincrónicas C-0. É urna propriedade típica dessa espécie de oclusiva
intrusiva o fato de elas serem inseridas em um grupo heterossilábico que
possua u1na líquida (r,l) como seu segundo membro. Wetzels (1985)
mostrou que a forma~ao de oclusivas intrusivas nesses contextos estava
motivada pelo seu efeito no aperfei~oan1ento da estrutura silábica. Além
disso, oclusivas do tipo (1) representam segmentos fonológicos independentes, visto que possuem dura~ao fonética estável e que porta1n tra~os náopredizíveis a partir de seus hospedeiros (cf. frances epingle, ao invés do
esperado *epindle). Urna espécie diferente de oclusiva intrusiva, que será
referida como tipo (2), ocorre em alguns dialetos germánicos. Os dados
que se seguen1 exemplificam o processo no ingles americano (cf. Cle1nents
1987, baseado em Fourakis e Port 1986):
(2)

Grego Antigo
*gam-ros > gambros
*a-mrotos > ambrotos
*me-mlooka > memblooka
anr-os > andros

Ingles
thunor > thunder
alre-ACC > alder
thimle > thimble

~7

m[p]s

n( t]s

warmth
something
dreamt
em(p)t)'
prmce
concert

warm[p]th
some[p]thing
dream[p)t
em[p]ty
p r~n[t]ce

con[t]cen
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n[ t]S
l[ t ]s
lft]S
n[k]s

rnensch
rnansion
false
balsam
Welsh
Bolshevist
strength
youngster

men[t]sch
man[t]sion
fal[ t ]se
bal[t]sam
Wel[t]sh
Bol[ t ]shevist
streng[k ]th
young[k]ster

Nos exemplos monossilábicos ern (2), a oclusiva intrusiva surge na
coda silábica. Provavelrnente, isso é tarnbérn verdadeiro para exernplos
plurissilábicos, nos quais a segunda consoante do grupo hospedeiro é tida
como ambissilábica por Gussenhoven (1986). Por exernplo, ern consett o
/s/ seguindo /n/ é parte tanto da prirneira quanto da segunda sílaba. A
hipótese da ambissilabicidade encontra seu rnais forte argumento na
observa~áo de que oclusivas intrusivas nao surgern quando o segundo
membro do grupo hospedeiro está ern sílaba acentuada: urna palavra como .
consott, que é acentuada na sílaba final, nao possui urna variante
*con[t]sott. Isso significa que a ressilabifica~áo em sentido inverso da
segunda consoante é sensível ao acento/a ausencia de acento da sua vogal
tautossilábica - o que parece ser urna condi~ao cornum para regras de
(re )ssilabifica~ao ern ingles ( cf. Kahn 1976: 28). De rnaneira mais geral, nas
línguas discutidas por Wetzels (1985) e Clernents (1987), o tipo (2) de
oclusivas intrusivas somente ocorre em seqüencias que possuern contorno
de sonoridade descendente, o que é característica de grupos em posi~ao
final de sílaba. O que torna as oclusivas de (2) diferentes daquelas exemplificadas cm (1) é, alérn disso, o fato de que etas possuem menor dura~áo do
que ocl11sivas Jexicais que podern ocorrer no mesmo ambiente. Como relata
Clements (1987), Fourakis & Port (1986) encontraram urna diferen~a
estatisticamente significativa na dura\ao da intrusiva (t] ern den[t]se,
quando comparada ao /t/ Jexical em dents, a intrusiva sendo urna média de
25% mais curta do que o último. A dura~ao relativamente breve das
consoantes intrusivas do tipo (2) sugere que elas tem um status subsegrnental e representam, ao invés de um segmento independente, um elemento de
transi\áo, resultante de um 'retiming' sistemático dos movimentos articulatórios envolvidos na produ\áO do grupo hospedeiro. Seguindo Anderson
(1976), Wetzels (1985) considera a possibilidade de relacionar o 'mistiming', primariamente, ao movimento do véu palatino, que é levantado
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mais cedo do que o necessário. Para a seqüencia [ms], a antecipa~áo da
oralidade do [s] durante a articula~áo do [m] cria autornaticamente [mbs],
a qual é convertida na seqüencia atestada [mps] como consequencia de
urna regra de assimila~ao de sonoridade independentemente necessária.
Clements (1987) fornece, porém, dois argumentos fortes contra essa
análise. Um dos argumentos está baseado no seguinte argumento de Hayes
(1986): falantes aos quais falta a regra de dessonoriza\áo regressiva ainda
produzem oclusivas intrusivas surdas em grupos hospedeiros cujo segundo
membro é surdo. Isso significa que a dessonoriza~áo deve ser explicada
como parte integrante da forma~ao de oclusiva intrusiva. Além disso, o fato
de que um mesmo falante produza oclusivas intrusivas em grupos quer com
líquida inicial, quer corn nasal inicial, sugere fortemente que o processo
envolve urna única opera\ao que generaliza sobre esses dois contextos.
Clements sugere, conseqüentemente, que o 'mistimimg' nao diz respeito a
um levantamento antecipado do véu palatino, mas a um retardamento na
soltura do fechamento oral da prirneira consoante. O que aí acontece é que
o complexo estritura/ponto de articula~áo de, por exemplo, /m/ em /ms/
(isto é, os tra\OS [ -contínuo] e [labial]) é mantido até o ponto em que a
articula~áo de todos os tra\OS do segmento seguinte-exceto aqueles de
estritura/ponto de articula~áo - já se iniciou. Isso explica por que a
oclusiva intrusiva compartilha seus tra~os de estritura/ponto de articula~ao
com o primeiro segmento, mas todos os outros tra~os, incluindo [+sonoro],
( ± soante ], oralidade e náo-lateralidade, corn o segundo. O que esse tipo de
forma~ao de oclusiva intrusiva mostra é que os tra~os de estritura/ponto de
articula\áO podem ser manipulados independentemente de todos os outros
tra~os. Essa é, claro, urna observa~ao interessante do ponto de vista da
geometría dos tra~os. Ela sugere fortemente que os tra~os de ponto de
articula\ao e estritura formam juntos urna unidade na árvore de tra~os
como Clernents (1987) concluí. Clements (1987) propóe a seguinte estrutura de constituinte:
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(3)
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Em (4) a linha de associa~áo tracejada liga o nódulo cavidade oral do
primeiro segmento ao nódulo supralaríngeo do segundo segmento. Conseqüentemente, o segundo c domina urna estrutura que possui dois diferentes nódulos cavidade oral, caracterizados, respectivamente, por [ - cont,
+ lab] e [ + cont, +cor]. Todos os outros tra~os da segunda consoante sao
previstos como parte da realiza~áo fonética de ambos os nódulos cavidade
oral.

C/V
1

ra1z

¡---____
1 ,
supra anngeo

,
1anngeo

[±so/oro]
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[±n~

cavidade oral

Voltemo-nos agora para as oclusivas intrusivas do Maxacalí.

[±co~

ponto

_..----r--.-__
{[labial], [coronal], [dorsal]}
O fato crucial na geometria fornecida em (3), que vem sendo modificada em vários aspectos d~sde Clements (1987), é o reconhecimento do
nódulo Cavidade Oral que domina todos os tra~os e somente os tra~os de
estritura/ponto de articula~áo. 2 Essa geometría permite urna descri~áo
bastante direta da forma~áo da oclusiva intrusiva do tipo (2), como mostrado em ( 4).

2. Oclusivas intrusivas em Maxacalí
Vimos acima que oclusivas intrusivas do tipo (2) ocorrem típicamente
em grupos com contorno de sonoridade descendente. Essa generaliza~áo se
mantém para as línguas discutidas em Wetzels (1985), que sao todas parte
do ramo germanico das línguas indo-européias. Consideremos agora os
exemplos abaixo do Maxacalí, nos quais se encontram sublinhados os
grupos sob aten~áo:

(5)
(4)

c

c

1

1

raíz-([ +soante])

raiz-([-soante])

[+sono~

( 0 o noro]

supralaríngeo

supralaríngeo
__ ... - -- ... --- ... 7 - - - - - [-nasal]
-

.-JI -

cavidade oral

cavidade oral

[ , ~]
- continuo

r------

ponto

ponto

1

1

[labial]

[coronal]

[.. . m

p

s .. .]

[ + contínuo]

/ mím+koc/
/má?ám + cacit/
/mim + fit/
/ hámcop/
/min + ki"p/
/ñimalJ +toe/
/ mál)pah/

----

[mrmpkoic]
'madeira +buraco =canoa'
[macmpcaci"t]
'peixe cortar'
'casa'
[mímpfi'y"t]
'coisa'
[hampsocp]
..
[mi"ntki-ep] 'fruto+ osso = cana-de-a~úcar'
...
'asa comprida'
[ñi~a'JJkto¡c]
'rio acima'
[má~ah]

-

-

Os elementos transicionais que se originam no interior de seqüencias
de nasal + oclusiva oral tem muito em comum com oclusivas intrusivas do
ingles. Como em ingles, as seqüencias sublinhadas em (5) representam um
contorno de sonoridade descendente. Os elementos transicionais compartilham com a consoante nasal o tipo de constri\ao e o ponto de articula~áo,
sendo que todos os outros tra<¡os sao compartilhados com a oclusiva oral
seguinte. Alén1 disso, nao há urna maneira óbvia pela qual os elementos
intrusivos contribuam para um aperfei\oamento da estrutura silábica.
Entretanto, de modo diverso do ingles, nao há razao para se acreditar que
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em Maxacalí o grupo hospedeiro seja tautossilábico: o Maxacalí nao
permite, de modo algum, grupos consonantais tautossilábicos. Portanto, se
elementos transicionais em (5) realmente representarem oclusivas intrusivas, a exigencia de tautossilabicidade no grupo hospedeiro é um fato
lingüístico específico do ingles (e de algumas outras língua:, germanicas). A
isso acrescenta-se que o processo pelo qual tais transi~óes sáo criadas é
optativo, embora muito freqüente.
Consideremos agora os exemplos em (6):
(6)

/pop+ ñic'ic/
/kot + máñnálJ/
/tik + rn:inniñ/
/tik+mól)/
/cokñám/
/i+taknóñ/
/á+taknóñ/

-+[pocbmñic'i-yic] .,
-+[kow"dnmáñná1IJ]
1
-+[ti ~1~niñ]
-[ tfikomói!J]
-+[ co-¡koñáe m]
-+[Ha'konóíñ]
-[ata1gJJI!óíñ)

'macaco marrom'
'mandioca rnuito boa'
'homem preto,
'homem vai'
'lagarto'
'meu irmáo'
'teu irmáo'

A priori, se a forma~áo de oclusiva intrusiva do tipo (2) está corretamente analisada como um retardamento na soltura da estritura e do ponto
de articula~áo, parece náo haver razáo pela qual o mesmo fenómeno náo
possa ocorrer em grupos hospedeiros com contorno de sonoridade ascendente. Vimos acima que oclusivas intrusivas do tipo (1), que típicamente se
originam no interior de grupos com cont_o rno de sonoridade ascendente,
estavam motivadas pela estrutura silábica. Entretanto, todos os grupos de
hospedeiros do tipo (1) possuem líquidas como seu segundo membro. O
Maxacalí náo possui líquidas no seu inventário de fonemas. Portanto,
grupos que exibem um contorno de sonoridade ascendente sáo inevitavelmente combina~óes de oclusiva seguida de nasal. Os elementos transicionais que sistematicamente surgem nos exemplos fornecidos em ( 6) obviamente nao aperfei~oam a estrutura silábica. Como antes, os tra~os de
estritura e ponto de articula~áo sao preservados e, com exce~áo do tra~o
sonoro (sobre o qual mais será di to abaixo), o elemento intrusivo compartilha todos os outros tra~os com a segunda consoante da seqüencia subjacente. Além disso, o processo que cría os contornos transicionais é optativo.
Parece, portanto, que seja qual for o processo que explique a real iza~áo
fonética de grupos de nasal + nao-nasal subjacentes, ele também explica a
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fonética de seqüencias de oclusiva oral + nasal subjacentes. A questáo
entáo é: sao oclusivas intrusivas os elementos transicionais nos exemplos
(5/6) do tipo (2)?
A alternativa óbvia a urna análise por oclusiva intrusiva seria urna
regra de (des)nasaliza~ao. U ma tal explica~áo foi proposta por Anderson,
que descreve os fatos em estudo da seguinte maneira (1976: 336):
... entre urna vogal e urna consoante nasal, encontramos urna
consoante pós-nasal (como [bfü]); entre urna vogal nasal e urna
consoante oral, urna consoante pré-nasal (como [nfo]). A generaliza~áo sobre nasalidade em final de sílaba é entáo como se
segue: a prirneira por~ao da consoante em final de sílaba possui
a nasalidade da vogal precedente, e esse valor de nasalidade
persiste por todo o segmento se a consoante náo é seguida por
outra consoante(isto é, em final de palavra). Porérn, quando
outra consoante se segue, a segunda por~áo do elemento em
final de sílaba possui o valor de nasalidade da consoante seguinte (enfase de Anderson).
Muito claramente, Anderson considera a atividade do véu palativo
como o fator crucial envolvido na cria~ao das consoantes transicionais. De
maneira interessante, a nasalidade da primeira por~ao de urna seqüencia
[mb] nao é explicada como preserva~ao da nasalidade da consoante em
final de sílaba que é subjacentemente nasal (de acordo com a própria
análise de Anderson; cf. p.337). Na realidade, Anderson é muito explícito
quanto a essa questao ao afirmar (p.339):
... nós gastaríamos de regras com os seguintes efeitos: urna regra
apaga inteirarnente a especifica~ao de nasalidade da consoante
em final de sílaba, depois que a essa foi permitido afetar vogais
subjacentes pelas regras notadas acima. Entao, quando um
segmento é nao-especificado para nasalidade, outras regras
especificam o modo como a nasalidade de elementos subjacentes se estende de modo a preencher a lacuna. Em Maxacalí,
especifica~óes de nasalidade (mais ou menos) podem-se espalhar
por esses elementos nao-especificados de qualquer lado, indo
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até a lcan~arem ou urna outra especifica<;ao (vinda do outro
lado) ou o fim da palavra.
auto-segmentais,
a
Se traduzirnos a visáo de .Anderson em regras
.
..
.
deriva~ao dos elementos intrusivos em [mf!mpko'c] e [pocbmñici'-y'c] segue
como exemplicado em (7):
~

(7)

+N

+N

e

+
m

-N

-N

1

1

e.

+
p

-N
1

k

+N
1

ñ

+N

-N

r--..~,, . ·1

e

k
[e mb k]

-N

m

+N

r··-. .,,_. --·1

Há tambérn sérios problemas de natureza empírica. O Maxacalí
possui urna oposi~ao subjace nte entr~ oclusivas surdas e sonoras. (ou
nasais).4 Consoantes na coda sao subJacentemente surdas ou nasa1s. A
seqüencia subjacente / mk/ permite invariavelmente [mk] ou [rnpi'], nunca
*[mbK'], como previsto na análise de Anderson. Por outro lado, /pñ/
subjacente se superficializa variavelmente como [pñ], [pnln'], ou [bnffi'],
onde Anderson prediz que a superficializa~ao seria como [p(m)ñ]. O único
rneio de salvar urna análise envolvendo o espalhamento de [±nasal] seria
exigir a demonstra~ao de que a sonoriza~ao do elemento intrusivo pode ser
explicada por regras independemente nec~ssárias de ass.imila~a~ de sonoridade regressiva. Para a varia<;ao que existe em oclusivas o~a1s antes de
consoantes nasais, isso, na realidade, é possível. Urna oclusiva surda ern
final de morfema ou final de palavra em Maxacalí é optativamente sonora
antes de urna soante, mesmo se nenhum elemento transicional é criado,
como mostrado no seguinte exemplo, tomado de Popovich (1985: 89).

e

p ñ
[e pm ñ]

Primeiro, o tra~o [±nasal] da consoante na coda é apagado para criar
..im segmento nao-especificado para nasalidade. Subseqüe nte mente, a
nasalidade/oralidade dos segmentos circundantes se espalha pela consoante
na coda nao-especificada para criar um contorno nasal. O output fonético é
entao derivado por duas regras diferentes, urna regra .de apagamento e
urna regra que espalha [±nasal] bidirecionalmente na coda. A complexidade do procedimento - devida sobretudo a regra de apagarnento da
nasalidade - torna-se óbvia quando consideramos o cenário no qual
consoantes nasais em final de sílaba sáo derivadas: a nt1salidade se espalha
primeiramente da consoante para a vogal, é entáo apagada da consoante e,
finalmente, se espalha de volta para a consoante da qual e la originalmente
provém. Para quem acredi ta que o ' véu palatino é o agente importante na
cria~ao de seqüencias sob discussáo, urna solu~áo mu ito mais simples seria
considerar que o segmento em contorno representa o primeiro segmento
subjacente do grupo hospedeiro. A primeira por~áo do contorno preserva a
composi<;áo de tra<;o do segmento subjacente, e a segunda é derivada por
urna regra que espalha a nasalidade/oralidade do segundo elemento no
primeiro. Entretanto, mesmo com essa descri~ao mais simples surgem
problemas. Primeiro, se [ - nasal] é um tra<;o nao-existente, como acreditam
alguns fonólogos, a análise consideracb -;.e- ria em princípio impossível. 3
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(8)

--

/ m'in'iñtH

+ ñín/

~

[m1n7IJíñfi-y"dfl¡'Xn]
'gado + carne (alimento) - carne'

A varia~ao no valor para o tra<;o 'sonoro' também pode ser verificada
nos exemplos dados em (6), que representam a transcri~ao fonética de
Popovich (1985).
É muito rnais difícil explicar o ensurdecimento sistemático dos
elementos intrusivos em grupos de nasal + oclusiva surda ([mpt]). A fim de
verificar a existencia de urna regra de dessonoriza~ao regressiva, teríarnos
que checar como a língua lida com seqüencias subjacentes ( ou eventualmente derivadas) de oclusivas sonora + su rda. Entretanto, como ~e
confirma, tais seqüencias nao surgem, em parte por razóes estrutura1s.
Grupos sao invariavelmente combina~óes de consoantes em coda e ~rn
onset. Portanto, a consoante sonora em um grupo subjacente do tipo
[C+sonora] + [C -sonora] sempre estará .na co~a e será, cons~~uente
mente, nasal. Há um processo que poden a poss1velmente perm1t1r urna
seqüencia de urna consuante sonora mais urna surda. Considerem-se ~s
exem plos em (9), onde as seq ücncias subjacentes e derivadas em foco estao
sublinh adas:
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O Maxacalí possui urna regra pós-lexical de síncope. Quando urna
palavra terminada em vogal é seguida por outra iniciada com oclusiva no
onset de sílaba aberta ou fechada pela primeira parte de urna geminada, e
a vogal nuclear dessa sílaba é /i/ (dorsal alta nao-arredondada), essa vogal
é apagada.

nicas. Em Maxacalí, a nasalidade de urna consoante no onset (sonora) é
geralmente obtida do espalhamento do tra~o nasal para fora da coda nasal.
No tipo de palavra por que estamos procurando, a nasalidade pode estar
apenas idiossincraticamente presente na consoante em início de palavra. Se
a palavra tivesse urna coda nasal, a síncope nao ocorreria, a menos que a
coda fosse parte de urna nasal geminada, caso em que o onset da segunda
sílaba nao seria surdo. Além disso, palavras que se iniciam com urna
consoante sonora seguida por /i/ (palavra hipotética */bltin/ sao igualmente muita raras. De fato, nao encontrei um único caso de qualquer dos
tipos de palavra de que se necessitaria para verificar se o Maxacalí possui
urna regra obrigatória de dessonoriza~áo regressiva. O que pode ser
verificado, porém, é que a sonoriza~ao é somente optativa na língua. Para
ver isso, consideremos os exemplos em (11):7

Como conseqüencia, a consoante no onset é ressilabificada como coda
da sílaba precedente. O exemplo interessante em (9) é o terceiro, para o
qual eu proponho a deriva~áo em (10):5

(11) / hemén#bac/

(9)

(10)

a. / áte ¡iüahat penaba /
eu estrada ver
b. /ate ¡illlp/
eu querer
c. /ce
mÍnníñ/
cabelo preto

-

/ ce#niinníñ/

[atrel!laha"t prenaha]
'eu vejo a estrada'
[atremi.cp]
'eu quero'
[cebmniñ]
'cabelo preto'

1

"
- síncope +
--+

-

degemina~áo
desnasaliza~áo da coda

?

/ cemniñ/
/ cebniñ/
[cebmniñ]

O nome ce 'cabelo' é subjacentemente oral. A síncope e a degemina~ao fazem o onset subjacente /m/ de /mi'nniñ/ surgir como a coda da
sílaba /ce/. Subseqüentemente, /m/ é desnasalizado e, finalmente, qualquer processo responsável pela cria~ao do contorno [bm] efetu a a representa~ao fonética [cebmniñ]. E importante notar que nao desejo derivar [bm]
como urna conseqüencia do espalhamento da oralidade da vogal subjacente
de ce. Em Maxacalí, as rimas silábicas sao totalmente nasais ou orais. Ao
invés de afirmar que a oralidade se espalha das vogais para a consoante,
suporei que há urna regra que desliga o tra~o nasal da consoante da coda,
se ela nao compartilha seu tra~o nasal com sua vogal nuclear.6 Se a
de~va~áo proposta em (10) está correta, nao seria impossível em princípio
denvar seqüencias de oclusiva sonora + oclusiva surda. Necessitaríamos
encontrar urna seqüencia ..C1 V1 NI Ci V2 ••, na qual N é urna consoante
nasal ou sonora, e V1 é oral e C2 é surda (seqüencia hipotética
• / ce#nütin/). O problema é que para a segunda palavra se iniciar em
nasal, ela deve ser parte de urna lista muito limitada de palavras desarmó-

/ ok#bac/
/ ham+gáñ/

,_

/codat#gáñ#cop#nYn/
guerreiro furioso grupo vir

.

- (hrehmre"nmba's]
'boa medicina'
---.. [?o'kbais]
'marcador positivo de questáo'
- [háml)gá1ñ]
'jaguar'
- [coda"tga1ñcocpnl1tn]
'os guerreiros furiosos estáo vindo'
••

,..,, fll't!I

Oclusivas sonoras em início de palavra em Maxacalí sáo facultativamente pré-nasalizadas. Essa pré-nasaliza~ao é mostrada no primeiro e
terceiro exemplos em (11). Nenhuma pré-nasaliza~áo é realizada nos
outros exemplos, que exibem, por conseguinte, seqüencias de oclusiva surda
+ oclusiva sonora. A sonoriza~áo regressiva náo ocorre obrigatoriamente.
Quanto a evidencia disponível, observa-se que:
1. tanto no interior quanto por sobre fronteiras de palavra, a sonoriza~ao
regressiva nao é obrigatória para seqüencias de oclusiva oral + nasal
([t/ dn]);

2. a sonoriza~áo regressiva por sobre fronteiras de palavras náo é obrigatória em seqüencias de oclusivas orais ([t/ dg]);
3. náo há evidencia independente para dessonoriza~ao obrigatória de
oclusivas sonoras antes de oclusivas surdas.
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(14) Grupos consonantais heterossilábicos possíveis
N + C-s
/mim + koc/
oclusiva intrusiva
C-s + N
/ cokñám/
oclusiva intrusiva
/hámcop/
oclusiva intrusiva ([hámp~oep])
N + F-s
C+s + N
/cebniñ/
oclusiva jntrusiva (deriv., ver (10))
N + C+s
/hám+gáñ/
[hámIJgá1ñ] (IJ nao é intrusiva)
F-s + N
sem oclusiva intrusiva
sem oclusiva intrusiva
F-s + C-s
C-s + F + s
sem oclusiva intrusiva
sem oclusiva intrusiva
C-s + F-s
sem oclusiva intrusiva
N + N
sem oclusiva intrusiva (/ok#bac/)
C-s + C+s
C+s + C-s
náo encontrado (somente poderia ser derivado)

O que provavelmente se desejaria concluir com base em (1-3) é que a
assimila~áo de sonoridade regressiva é um processo optativo em Maxacalí.
Isso deixa sem explica~ao a falta de sonoridade sistemática dos elementos
transicionais em seqüencias de nasal + oclusiva surda, se o espalhamento
nasal é considerado responsável pela cria~ao desses elementos. Por outro
lado, nenhum problema surge se tratamos todos os elementos transicionais
exemplificados em (5) e (6) acima como oclusivas intrusivas. Portanto,
proponho a regra em (12}:
(12} Forma~ao de oclusiva intrusiva (facultativa)
raiz ( -vocóide)

-,- - -l--

-~--

-·raiz ( -vocóide}

cavidade oral

( l

O funcionamento da regra (12} deve ser compreendido tendo-se como
pano de fundo o sistema consonantal e a fonotática do Maxacalí.
O sistema consonantal é fornecido em (13):
(13)

Labial
p
Oral
Nasal
m

Alveolar
t
n

Palatal

Velar

e

k

ñ

I)

Ao Maxacalí faltam líquidas e fricativas. Entretanto, a oclusiva palatal
/c/ possui um alofone fricativo optativo /s/. Oclusivas sonoras pré-nasalizadas, oclusivas sonoras e oclusivas nasais estao em distribui~áo complementar.8 Nenhum grupo consonantal tautossilábico é permitido. Por sobre
fronteiras de morfema, podem surgir as seguintes seqüencias (N = oclusiva
nasal; C-s = oclusiva surda; F-s = fricativa surda; C+ s = oclusiva SOIJOra):
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Urna interpreta~ao superficial dos fatos mostrados em (14) poderia
levar a que se pensasse que a forma~áo de oclusiva intrusiva somente

ocorre entre consoantes que náo concordam em sonoridade. Entretanto,
parece-me que o problema poderia ser de percep~áo: somente se há urna
diferen~a de sonoridade entre membros do grupo hospedeiro, a saliéncia
da oclusiva intrusiva (que discorda da primeira consoante em sonoridade e
da segunda consoante em ponto de articula~áo )9 é importante o bastante
para ser percebida. Por exemplo, em urna seqüencia /tg/ urna regra geral
de forma~áo de oclusiva intrusiva prediz urna seqüencia fonética [tOg']; para
urna seqüencia /tk/, [t!K'] é predito; para /sm/ (</cm/), esperaríamos
[szñt]. Tenho dúvida quanto a se essas pequenas diferen~as fonéticas
podem ser observadas mesmo por um foneticista bem treinado. Esperaríamos, porém, urna oclusiva intrusiva audível em urna seqüencia derivada de
N +C+s, como em /ham+gan/ a partir da regra (12) se prediz [hambgan]
(cf. (11) acima). Observamos anteriormente que oclusivas sonoras sao
facultativamente p.ré-nasalizadas em posi~áo inicial da palavra. Até o ponto
em que fui capaz de checar, a inexistencia de pré-nasaliza~áo usualmente
se dá após consoantes náo-nasais na coda. Por essa razáo, /ham + gáñ/ se
superficializa como [hamIJgáñ], preferivelmente a (hambgañ]. Combase nas
observa~óes precedentes, deixarei a regra de forma~ao de oclusiva intrusiva
na sua forma mais geraJ possível.

)

\
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6. Note-se que. essa regra de apagamento de nasal nao é a mesma que
Anderson propóe e que rejeitei anteriormente. A regra de Anderson apaga
a nasalidade de todas as consoantes na coda, incluindo-se aquelas precedidas por vogais nasais.

3. Conclusao
Elementos transicionais em grupos consonantais Maxacalí sáo mais
simplesmente interpretados como oclusivas intrusivas. Isso permite nao
somente generalizar sobre todos os contextos em que esses e.lementos
surgem, mas também explicar suas especifica<;óes qu~nto a sonon?ade. Se
a análise que propus é correta, ela estabelece, além d1sso, a necess1dade do
nódulo cavidade oral para consoantes.

7. Nao sao dados aqui exemplos de que a sonoriza~áo regressiva pode-se
aplicar. Esses podem ser encontrados em Popovich (1985).
8. Ver Wetzels 'Sobre a fonte da nasalidade em Maxacalí' (a aparecer).

Também se segue que náo faz sentido tratar as consoantes pósnasalizadas na coda do Maxacalí de maneira semelhante aque las de línguas
como o Kaingáng (cf. Piggott 1992: 49) ou Karitiana. 10 Nessas línguas,
oclusivas pós-nasalizadas ocorrem na coda de rima~ nao-nasais, .sem
estarem condicionadas pela presen<;a da consoante seguinte. O mecanismo
pelo qual e las sáo derivadas deve ser diferente.

9. Grupos de consoantes homorganicas nao surgem em Maxacalí, porque a
consoante na coda é obrigatoriamente vocalizada antes de um onset
homorganico. Ver Wetzels 1993; Wetzels e Sluyters (neste volume).

10. Considerem-se, por exemplo, as seguintes palavras tomadas do Karitiana, membro da famíla Arikém (tronco Tupi), que possuem oclusivas pósnasalizadas, mesmo quando elas ocorrem isoladamente. Os exemplos sao
retirados de Landin & Landin (1973).

\

Notas

[kabm]
[ahadn]
[ta nitsogIJ]

l. Nos exemplos em italiano, o grafema <ch > corresponde ao [~] f~nético.
O grafema < i > representa Li], qué o resultado regular da vocaliza~ao do l
pós-consonantal.

'agora'
'falar'
'martelo'

[ndibm]
(ki'dnkodn]
[embi'tsigIJ]

'amanha'
'borboleta'
'tipo de árvore'

\

Para o Kaingáng, ver Wetzels (neste volume).

2. Ver a proposta recente de Clements & Hume (a aparecer).
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O. Introdu~áo

1

De um ponto de vista interlingüístico, náo é incomum que consoantes
desenvolvam urna pré-articula~ao vocálica. Por exemplo, em alguns dialetos

do atual portugues do Brasil um glide palatal surge antes do /s/ em final
de palavra (foneticamente [sJ ou [sJ) depois de vogal acentuada, como em
arroLJ]z, luLJ]z, rapaij]z. 2 No ingles médio tardio, um glide vocálico posterior
se desenvolveu em sílabas. fechadas pela fricativa velar /x/, como revela a
evolu~áo do Ingles Médio [k=>xaJ ~ [kJf] 'cough' via [k=>uxJ (ver Gussenhoven e van de Weijer 1991: 323). Ambos os exemplos ilustram urna típica
propriedade de pré-vocaliza~ao, que é sua ocorrencia restrita, usualmente
limitada ao ambiente de urna única (classe de) consoante(s).3 A propriedade extraordinária do Maxacalí4 é que todas as consoantes na coda podem
desenvolver urna articula~ao pré-vocálica, que pode adquirir o status de
vogal plena e substituir inteiramente a consoante. A vocaliza~ao plena é o
caso normal quando consoantes na coda sáo seguidas por urna consoante
homorganica no onset da sílaba seguinte. As pré-vogais originárias de
consoantes coronais e palatais causam um processo de forma~áo de glide,
criando urna transi~ao fonética entre o pico silábico subjacente e o elemento vocálico que é produto da pré-vocaliza~ao, como em [ki'y"t] de [kit]
'piolho', ou [ki'-y¡s] de /kJ.c/ 'fim'. A complexidade da rela~áo que existe em

* Universidade- Livre de Amsterdam; Holland Institute of Generative
Linguistics.
** Universidade de Nijmegen.
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Maxacalí entre estrutura subjacente e superficial - e que, até on~e
sabemos nunca foi objeto de urna análise formal - representa um desafio
para qu~lquer tipo d~ análise ~onológica. Visto que a lín~a Maxacal~ é,
até o momento, a úmca conhec1da em que consoantes mac1~a e produt1vamente alternam com vogais, ela nos prove com a oportun1dade de obter
urna maior compreensáo da organiza~áo auto-segmental das _repres~nta~óe~
fonológicas. Argumentaremos aquí que o f:no meno . da pre-vo_cahza~ao e
melhor descrito como processo de forma~ao de ra1z, que en~ um subsegmento vocálico ligado a unidade tempor~l da c?nsoante subJacente na
coda. A decisáo de descrever consoantes pre-vocalizadas como segmentos
com contorno no sentido de Clements (1989a) fornecerá a chave para a
compreensáo do processo ulterior de vocaliza~áo plena, q~e afeta ?ºmente
consoantes coronais e palatais. Também veremos ·que mu1to prove1to pode
ser obtido da proposta de Clements (1989a/1991b) ~ o_utros _d~ que os
pontos maiores de articula~áo para consoantes e voga1s sao defimdos pelo
mesmo conjunto de tra~os distintivos.

1.1 Vogais

r

O Maxacalí distingue cinco vogais subjacentemente, as quais sao:
anterior alta /i/, posterior alta (náo-labial) /1/, anterior nao-alta /e/,
posterior nao-alta (labial) /o/, e a vogal babea /a/. Todas as vogais podem
aparecer nasalizadas. De acordo com GPP, a nasalidade é contrastiva para
as vogais. Tanto as vogais orais quanto as nasais exibem unia ampla
extensao de varia~ao superficial. Em GPP (1970: 80-81), sao fornecidos
exe1nplos para os alofones esquematizados em ( 1):6
(1)

Inventário das vogais em Maxacalí (os segmentos fonológicos estáo
representados entre barras inclinadas; alofones, entre colchetes; letras
maiúsculas representam qualidades mais abertas
anterior

alta

/~t[I]"'

média

/e~t1
[E]

l. Os dados
Urna descri~ao detalhada do Maxacalí - e a mais detalhada no que
diz respeito a fonología - tornou-se disponível com a publica~ao de um
artigo de Gudschinsky, Popovich e Popovich eT? Language,,, ~6, 1 (197?)
(doravante GPP).5 Muitos dos exemplos nos qua1s nossa anahse se base1a
foram retirados desse estudo. Urna fonte adicional de informa~áo é o
artigo inédito de Popovich (1983). Urna discu~sáo mais exte~~iv~ d~
prosódia do Maxacalí, corn pouca aten~áo aos níve1s segmental e s1lab1~0, e
apresentada em Popovich (1985), que. também c?ntém setenta e c~n.co
páginas de transcri~ao fonética, das qua1s foram reurados exemplos a~1c10nais. Também foram utilizados exemplos de um estudo de Rodngues
( 1981 ), no qual é proposta urna análise da nasaliza~áo em Maxaca~í que
difere fundamentalmente daquela apresentada em GPP (ver a se~ao 1.2
a babeo), e que tem como sua base dados extraídos de do is artigos inéditos
de Popovich e Popovich, bem como de Popovich (1971) e GPP.

babea

[re]

central

posterior
nao-arredondada

posterior
arredondada

/o/-[o]
[E>](a]
/aila]
---+ [A]

O grau de abertura da vogal anterior alta /i/ varia livremente do
relativamente fechado [i] ao mais aberto [I] ou mesmo [e]: /tihiz/ [tlhey] 'hornero'. O /e/ médio pode ser [e], mas também [E] mais aberto
ou mesmo, com freqüencia, [re]: /pepic/ - [prepis] 'para cima'. A extensao
fonética do /a/ subjacente vai do [a] central babeo ao central médio [a] e
ao (A] posterior muito babeo: /-ka'lok/ - [k~?olk] ou (k~'lo·¡x] 'forte'; de
maneira interessante, as variedades mais posteriores do /a/ ocorrem entre
consoantes alveolares. Relativamente estável é /o/, que, de maneira
invariável, se superficializa como [o] posterior médio. Finalmente, o /1/
posterior alto possui a mais ampla extensao de variantes superficiais, que
se estendem da posterior alta a anterior centralizada média: /pipk1p/ [pipki.eP] ou [pipkleP] ou [pipkE>epf 'unha'. Nos processos de pré-vocaliza-
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~áo

e
(1.3)ª

vocaliza~áo

outras vogais podem surgir, como será mostrado na
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se~áo

(Pré-)Vocaliza~ao

e

Forma~ao

de Glide

A forma canónica da sílaba Maxacalf é CV(C). Sílabas sem onset sao

1.2 Consoantes
De acordo com GPP, o Maxacalí contém dez segmentos consonantais
no nível fonemico contrastivo. O sistema incluí duas laringais, a oclusiva
glotal /?/ e a fricativa / h/ , que sao ambas irrelevantes para a nossa
discussáo, porque nao interferem no processo de (pré-)vocaliza~áo. Quanto
as consoantes supralaringais, GPP coloca duas séries de segmentos subjacentes - oclusivas surdas e nasais - cada urna das quais realiza quatro
pontos de articula~áo distintos, como mostrado em (2) (ver GPP, 1970: 80):

(2)
Oral
Nasal

1.3

Labial

p

Alveolar
t

m

n

Palatal
c
ñ

Velar
k
IJ

No nível fonético, podem ocorrer consoantes sonoras náo-nasais e
consoantes pré-nasalizadas, como em [mbay] - a partir da representa~ao
subjacente /mac/ 'bom' - e [ñJ okoba] - a partir de / ñokoma/ 'abaixo'.
Ambos os tipos de consoante sao analisados por GPP como variantes
superficiais de nasais subjacentes, que sao completa ou parcialmente
desnasalizadas por vogais orais contíguas. Urna abordagem diferente a
nasalidade é realizada por Rodrigues (1981), que postula urna oposi~ao
subjacente entre oclusivas surdas e sonoras, derivando a nasalidade superficial de vogais e consoantes a partir de oclusivas sonoras. De acordo com a
análise de Rodrigues, que consideramos ser esseñcialmente correta,
oclusivas sonoras se tornam nasalisadas quando ocorrem na margem direita
da palavra e espalham seu tra~o nasal da direita para a esquerda no
interior do domínio da palavra, até que o espalhamento seja bloqueado por
urna consoante náo-laringal surda: /bajod/ - [mañón] 'sol', / kokod/ [kokón] 'respirar com dificuldade'.9 Visto que a representa~áo subjacente
da nasalidade superficial nao se relaciona crucialmente com os processos
de pré-vocaliza~ao e forma~áo de glide, náo discutiremos aqui os detalhes
da fonología da nasaliza~áo em Maxacalí.

extremamente raras, especificamente em posi~áo inicial de palavra. O
número de segmentos que podem ocorrer na rima de urna sílaba fonológica
Maxacalí está limitado a dois: urna vogal breve seguida no máximo por
urna consoante. Devemos a GPP o 'insight' básico de que, sob certas
condi~óes, "seqüencias dissilábicas da forma [CVCV] sáo interpretadas
como ... monossílabos [subjacentemente; LW/WS] de configura~ao /CVC/"
(1972: 77), como em [kowAti.cP], de / kot/ 'mandioca' e / ti"p/ 'novo'. Esse,
porém, é um dos resultados possíveis de um processo geral de (pré-)vocaliza\áO para o qual nos voltamos agora.
O aspecto verdadeiramente surpreendente da fonologia Maxacalí é o
comportamento das consoantes na coda silábica. Essas consoantes podem
opcionalmente ser realizadas como vogais ou desenvolver urna pré-vogal.
De acordo com GPP, essa (pré-)vocaliza\áo é mais proeminente em
"sílabas acentuadas ou prolongadas" 10 (1970: 82). Mais particularmente, se
urna consoante subjacente em coda de sílaba acentuada for coronal, ela
poderá ser COplpletamente vocalizada. A vocaliza~áo completa ocorre
obrigatoriamente, e independentemente de acento, sempre que urna
consoante subjacente na coda é seguida por um onset homorganico. Além
disso, sob certas condi~óes, pode ser desenvolvido, de maneira opcional,
um glide entre a vogal subjacente e a vogal derivada pela (pré-)vocaliza~ao
consonantal. Como se verifica, a forma~áo do glide interage, de modo
interessante, com o processo de vocaliza~ao completa de consoantes
coronais antes de onsets heterossilábicos ou pausa: a perda completa do
fechamento coronal so mente ocorre (de maneira opcional) se a forma~ao
de glide se aplicou. Isso significa que, para urna seqüencia subjacente como
/kit/ 'piolho', encontramos as formas fonéticas [kü], [kl"t], [kl-y"t] e [kt'YA],
mas nao *[k1A].
A qualidade do elemento vocálico que se desenvolve é foneticamente

estável e previsível a partir da natureza da consoante subjacente, no caso
de ocorrer a pré-vocaliza~ao ou a vocaliza~ao completa. A qualidade
superficial das pré-vogais quando elas se desenvolvem antes das consoantes
na coda está em (3): 11
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(3) A qualidade das pré-vogais
Posterior

Central

Anterior

i/-{k,IJ}

i/-{c,ñ}

Fechada
Alta
A berta
Fechada
Média
A berta

c. Dorsais
K - 1K
Exemplos:
- [tihi'. k]
/tihik/
- [karksoepj 15
/kakcop/
- [ñañamó·¡IJ].
/ñaña móIJ/
-+ [ñímá11Jkto1c]
/ñimáIJ toe/

'crian~a'

'o tio foi'
'asa comprida'

d. Palatais
T' -+jT
Exemplos:
-+ [kokrejc] 16
/ kokac/
/-cecka/
- [sEjcka]
/ ma?añ/
- [ma?aj]
- [ma?ájki'fry"'t]
/ ma?añ ki'fit/

h/-{t,n}

Abaixo, sao definidas as condi~óes sob as qu ais se desenvolvem as
diferentes manifesta~óes das consoantes subjacentes na coda, sendo
também fornecidos exemplos. Os símbolos T, P, K e T sao utilizados para
representar, respectivamente, consoantes subjacentes coronais, labiais,
dorsais (velares) e palatais.

'homem'

~

e/-{p,m}

(5)

Vocaliza~ao Parcial / Plena

CVC -
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'cao'
'grande'
'aligátor'
'aligátor velho'

cvy<C)

Domínio: coda de sílabas tónicas
Condi~óes:

( 4)

Pré-vocaliza~áo

CVC - CV"C
Domínio: coda de sílabas tónicas e átonas
Condi~óes: quando seguida de consoante heterorganica ou pausa.
a. Coronais
T-+ "'T
/tapet/
/ patk!p/
/tóman/ 12
/ mínkop/
b. Labiais
p -ep
/-rü?cip/
/ papHc/
/ míhím/
/ namfit/

Exemplos:
- [tapE"'t]
- [pa"'tkj.ep]
- [tóma"'n] ..
,. -+ [mí"'ntkoep]

-

Exemplos:
- [rü?siep]
- [paepfi-yi]n
-+ [mJ.tiíem]1 4
-+ [náempfi-y"'t]

'papel'
'coste la'
'tomate'

Quando seguida por consoante heterorganica ou pausa17 e:
a.

a pré-vogal é [¡\ ], is to é, é derivada de consoante coronal, exceto
quando [h] está preced ido de /e/;

b.

a pré-vogaJ é [i], isto é, é derivada de consoante palatal, exceto
quando [i] está precedido de /a/, /e/ ou /i/.

Nota: A pré-vogal nunca se desenvolve como vogal plena se se deriva de
consoante labial ou dorsal.

'cana-de-a~úcar'

'cheio de'
'bebado'
'madei ra'
'arco'

a. Coronais
T
/ mit/
/ih.in/
mas:
/ tapet/

--

¡\ (T)

Exemplos:
(mbijA]
[? ¡ hi IJÁ]

'som das pisadas do jaguar'
'mulher'

[tape"'T]

'papel'
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b. Palatais
T
/ pohoc/
/ tec IJóñ/
mas:
/ma?añ/
( 6)

--

i(f') Exemplos:
[pohowi]
[tejgówí]

'flecha'
'nuvem de tempestade'

-

[ma?aj]

d. Palatais
T - i Exemplos
/ coc cecka/
/ ma?áñ cecka/
/ kokac ñidc/
/rrÍlnfñ ñidc/

-

[soisreiska?]
[ma?aísEjka]
[kokreiñiSl-y¡s]
[mfnfIJ íj isl-yis]
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'dente grande'
'aligátor grande'
'cachorro marrom'
'veado marrom'

'aligátor'
Neste ponto, vamos sumariar os processos ilustrados em (4-6) acima:

Vocaliza~áo

CVC - CVV
Domínio: coda de sílabas tónicas ou átonas
Condi~óes: quando seguida por consoante homorganica ( tra~os
identicos de ponto de articula~áo) situada no interior da palavra ou
após fronteiras de palavra na fala conectada.

a. Coronais
T-A Exemplos:
/ cit fip/
/ !hin te/
/ kohot nak/
/ kómán nó?óm/

--

b. Labiais
P-e Exemplos
/cip pltlp/
/ mím pe/
/ hámcop mac/
/ mím maIJ/
c. Dorsais
K-1 Exemplos
/pok kltóI)IÚ'iI]/
/p1t1cnalJ kltlt/
/ mattlk IJáñ/ .
/ kónáI] fjóñ /

--

--

--

--

---

(CÍAti.ep]
[?lhl'A tre?]
[kowAda1k] 18
[kómá:\ nó?óm]

--

[cieplti-epJ
[migpe]
[haempcoebaj]
[migmaIJ]

-

...

[polkito'iIJna·¡IJ]
[pltl-yi nátki'ti'-yl\T]
[mbaA tfiga j )
[kónalgówi]

-

'alimento novo'
'mulher-sujeito'
'mandioca seca'
'outra co-avó'

'se_rá'
'cama'
'coisa boa'
'ramo'

'pequeno vale'
'pássaro velho'
'sapo com raiva'
'água suja'

(7) (i) Se qualquer consoante na coda está seguida de consoante heterorganica (oral ou nasal) ou de pausa, desenvolve-se urna pré-vogal
enquanto o fechamento pré-consonantal é mantido.
(ii) Se qualquer consoante está seguida de consoante homorganica
(nasal ou oral), ela se superficializa como vogal, e nao há fechamento consonantal deixado na coda.
(iii) Se urna consoante coronal ou palatal é seguida de consoante heterorganica ou pausa, ela usualmente se superficializa como vogal, e
nao há ou difícilmente há qualquer fechamento consonantal deixado
na coda.
Urna observa~áo geral que pode ser derivada de (7) é que a realiza~ªº da pré-vogal como vogal plena possui duas fontes diferentes: ou sua
ocorrencia é desencadeada pela presen~a de urna consoante homorganica
seguinte; ou essa ocorrencia se dá a partir de consoante coronal ou palatal
subjacente, caso em que o ambiante a direita é irrelevante. Consoantes
coronais e palatais sao peculiares em outro ponto. Elas condicionam um
processo de epentese que cria urna transi~ao fonética entre a vogal subjacente e as pré-vogais ([A, i]), que sao derivadas dessas consoantes pelo
processo de pré-vocaliza~ao. O elemento de transi~ao é usualmente um
glide, mas, depois de vogal posterior náo-arredondada, ocorre urna fricativa
velar que se superficializa como oclusiva nasal no caso de a pré-vogal se
originar de urna consoante nasal. Os contextos relevantes se encontram
ilustrados abaixo:
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(8)

(a) Coronais subjacentes
(pré-)vogal
glide
vogal
( <T)
no
oral/nasal
pico
[¡\]
/i/
U1 / [J l
(A]19
[-y] / [IJ]
/a/
[¡\]
[-y] / [IJ]
/i/
[¡\]
[w] / [w]
/o/
[¡\]
/ e/
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(b) Palatais subj acentes
(pré-)vogal
vogal
glide
( <T')
no
oral/ nasal
pico
[i]
/i/
[i]
/a/
[i]
['Y] / [l)]
/i/
[i]
[w] / [w]
/o/
[i]
/e/

quadro descritivo aquí adotado reconhece a existencia de unidades temporais como parte da estrutura do segmento fonológico. Evidentemente, a
maioria dos modelos correntes de fonología auto-segmental prove algu m
meio de explicar a regula~ao do tempo fonológico. A presente análise
molda-se a variedade de fonologia auto-segmental recentemente proposta
por Clements (1989a,b; 1991a,b) e Clements & Hume (a aparecer). Os
pontos essenciais das propostas de Clen1ents podem ser sumariados por
meio da geometria de tra~os apresentada em (9) e (10).
(9) Representa~ao parcial da seqüencia (ata] (ver Clements 1991b)

Nota : Nenhurn som de transi~áo se desenvolve entre urna voga l su bjacente
e urna vogal derivada de consoante labial ou velar subjacente, nem
mesmo quando [e] ( < /p/) ou ['i] ( < / k/ ) derivados sáo ple namente
vocálicos (isto é, quando [e, i'] se originam de urna seqüencia de
consoantes homorganicas).

(q

X-- -X- - - X

Esqueleto

1

I

/

[sonoro]

1

*-- -"*- - -*

Raíz
Laríngeo

a]

t

1

Na parte precedente, destacamos, de maneira proposital, este fato :
pré-vogais derivadas de consoantes labiais e dorsais nunca se desenvolvem
em vogal plena antes de consoantes heterorganicas ou pa usa (cf. nota em
(5)); e, ao mes1no tempo, falham no desencadeamento da inser~ao de um
elemento epentético precedente ( cf. nota em (8) ). Além disso, sempre que
a forrna~áo de glide falha em se aplicar, mesrno as pré-vogais derivadas de
coro.nais e palatais nunca adquirem o status de vogal plena. 20 Parece-nos
que urna considera~áo adequada dos fatos Maxacalí deve explicar por que
a formac;áo de glide e a vocaliza~áo plena de consoantes coronais e
palatais ocorrem juntas. Antes que se possa lidar de manei ra adequada
com essa questao, deve-se decidir como representar form almente a prévocalizac;ao e a forma~ao de glide. Na se~ao seguinte, explicitaremos,
portanto, os aspectos relevantes do quadro teórico que adotamos com o
fim de estudar os diferentes processos ilustrados e comentados nes ta se~áo.
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'

1

I

f

I 1

1

I

1

1

I

-----*---'-----*
• •
••
•1 •
••

[nasal]

1
1

1

1
I

1

- - --[ _:_ ]--:--- --[ +]

'

)

'

[ - }- -··- - - -[ .:. ]- - - - - -- [ .'._ ]

Cavidade Oral
[contínuo]
Ponto-de-e
,,
[ +]

I

I

[coronal]
Vocálico

2. Quadro teórico

Ponto-de-V

Argumentaremos abaixo que a noc;ao de regula<;áo de tem po fonológico desempenha um pape l chave no dese nvol vimento da voca liza~ao plena
no caso das consoantes coronais e palatais subjacentes. E isso porque o

[dorsal]

\*--~
1

[+]

1
[+]
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Como em todos os modelos correntes de fonologia auto-segmental,
primitivos fonológicos identicos, como as unidades temporais (posi~óes
esqueletais) nódulos estruturais e tra~os terminais de segmentos tautomorfemicos, sao adjacentes e formam urna representa~áo tridimensional com
um número das assim chamadas fileiras ou camadas ('tiers'): as linhas
horizontais em (9) definem camadas, nomeadas conforme as categorías
nelas contidas, isto é, camadas 'raiz', 'sonoro', 'ponto-de-e (ou ponto de
articula~áo consonantal)', etc. Duas camadas podem ser conectadas por
meio de linhas de associa~ao que constituem um 'plano'. Por exemplo, as
camadas 'Laríngea' e 'Sonora' definem um plano, e assim o fazem as
camadas 'Cavidade Oral' e 'Ponto-de-C'. Por outro lado, as camadas Pontode-C e Ponto-de-V (ou ponto de articula~ao vocálico) nao definem juntas
um plano. Na fonologia auto-segmenta) há urna Condi~ao de Boa Forma~áo que proíbe o cruzamento das linhas de associa<;ao em um dado plano,
a Restri<;ao de Nao-Cruzamento (No-Crossing Constraint - NCC (cf.
Goldsmith 1979)). Na concep<;ao da geometría de tra<;os adotada por
Clements, os tra~os de ponto de articula~ao para as consoantes sáo diretamente situados sob o nódulo Ponto-de-C, e os tra<;os articulatórios para as
vogais - identicos aos utilizados para definir os tra<;os de articula<;ao das
consoantes - sao situados sob o nódulo Ponto-de-V. A geometría resultante preve que a assimila<;áo do conjunto completo dos tra~os vocálicos
pode ter lugar por sobre consoantes, porque nenhum cruzamento de linhas
de associa~áo resultaría de úma tal op~ra<;áo. Inversamente, com rela<;ao as
consoantes somente tra~os de ponto de articula<;áo individuais sao permi·
tidos para a comunica<;ao por sobre vogais.
Urna outra inova<;ao feita por Clements (1989b, 1991a) refere-se a
existencia de um nódulo 'abertura' independente para as vogais, o qual está
ligado a camada vocálica. Em (10) está indicado o lugar do nódulo abertura na árvore de tra<;os:
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(10) A geometría do nódulo Cavidade Oral para as vogais (cf. Clements
(1989b: 23); omitida a estrutura irrelevante para as regras a serem
discutidas abaixo).
Cavidade Oral
1

Ponto-de-e
1

Vocálico
~

Abertura

Ponto-de-V

[aber~ {labi~al)
[a~~:t~2~

[aberto3]

'
O nódulo abertura domina urna ou mais camadas [aberto], cujo
número preciso depende do número de distin~óes de altura vocálica em
urna dada língua. De acordo com Clements, somente vocóides portam o
tra~o aberto contrastivamente. A distin<;áo de altura básica nao-marcada é
obtida pela especifica<;áo de todas as vogais - com exce<;ao da(s) mais
baixa(s) - como [ -aberto] na camada [aberto] inicial e da(s) vogal(is)
mais a berta( s) como [ +aberto]. Distin~óes ulteriores sáo criadas nas
camadas [aberto] subseqüentes, de tal forma que o sistema resultante
reflita a solidariedade fonológica dos segmentos como mostrado pelas
regras da língua sensíveis a altura.
Enquanto Ponto-de-e e Ponto-de-V constituem camadas auto-segmentais distintas, Clements & Hume (a aparecer) assumem que tra~os de
ponto de articula~áo da mesma categoría estao em urna única camada,
independentemente da sua liga~ao a Ponto-de-e ou a Ponto-de-V. Na
realidade, o modo de representar tra~os de ponto de articula~ao como
ilustrado em (9) permite reduzir consideravelmente o número de pontos de
articula~ao: a separa~áo das camadas de ponto articulatório para consoantes e vogais abre caminho para o uso de um único conjunto de primitivos fonológicos P-•_ definir os pontos maiores de articula~áo de consoantes e vogais. Com\; conseqüencia, a interpreta~ao fonética dos tra~os
individuais pode ser algo mais geral do que as defini~óes utilizadas em
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quadros teóricos prévios. Por exemplo, o tra~o [coronal] é interpretado
como envolvendo "o levantamento da ponta ou lamina da língua" (Clements 1989a). De modo semelhante, o tra~o [labial] se refere a atividade
dos lábios, cuja realiza~ao fonética precisa depende de ou tras especifica~óes .de tra~o independente mente necessárias (tra~os de categoría m aio r ou
tipo de constri~áo ), que estáo si mu 1taneamente presentes na estru tura
segmental. Além de permitir urna considerável redu~áo na quantidade de
tra~os articulatórios, a proposta de Cle.m ents de igualar tra~os de ponto
articulatório vocálico a tra~os de ponto de articula~ao consonantal permite
urna formaliza~ao elegante das condi~óes de co-ocorre ncia entre consoantes e vogais em termos de um mesmo a rticulador. Que tais condi~óes de
co-ocorrencia realmente existem pode ser ilustrado com um exemplo do
Maxacalf. Como foi observado por GPP, quando /f'J/ ocorre no onset de
urna sílaba, esse "somente é encontrado precedendo / a/, /á/ e / 6/. E ssa
restri~ao distribucional poderia ser expressa pela regra de redundancia em

articula~áo previsível da vogal representada em ( 11) seja derivado da

consoante precedente21, como indicado pela linha de associa~áo tracejada
ao invés de serem derivados por urna regra de preenchimento de tra~o
arbitrária. O fato adicional de que nenhuma vogal dorsal alta é encontrada
se seguindo a / IJ/ pode ser capturado ao se considerar a posi~ao
a(IJ_(C))a como urna posi~ao de neutraliza~ao de abertura, especificada
somente para a camada [aberto1] (cf. quadro (13) abaixo). A regra de
preenchimento de tra~o, indicada por urna linha tracejada em (11) prove a
especifica~áo [ + aberto 2) que está faltando e que náo pode ser derivada da
consoante.
Na se~ao seguinte, com o fim de definir o inventário segmenta} do
Maxacalí, vamos nos valer do que é o modo de Clements de representar
ponto de articu la~ao.

(1 1):

3. A

[+nasal] -

X

Ponto-de-e

Ponto-de-e

1

1

1

,.

tra~os

dos segmentos Maxacalí

(12) [+labial]
Sob Ponto-de-C: define consoantes labiais
Sob Ponto-de-V: define vogais arredondadas

Vocálico

~
Abertura

Ponto-de-V
,

ern

Vamos assumir que os tra~os [coronal], [labial] e [dorsal] sao necessários e suficientes para definir os diferentes pontos de articula~ao de
consoantes e vogais em Maxacalí. Por razóes de clareza, em (12) definimos
esses tra~os em termos de um vocabulário mais tradicional.

(11)
X

defini~ao

... ...

.. "

[ + abe rto2]
dorsal
Em (11) assumimos que vogais imediatamente após consoante nasal
velar tautossilábica nao sao especificadas para dorsalidade e tra~o ( + aberto2) na representa~ao subjacente, porque esses tra~os sao inteiramente
previsíveis. De acordo com Yip (1988: 73, nota 7), o modo náo-marcado de
preencher valores de tra~os nao-especificados é o espalhamento ( ou
propaga~ao). Se isso está correto, esperamos que o tra~o de ponto de

[+coronal]
Sob Ponto-de-C: define consoantes coronais
Sob Ponto-de-V: define vogais anteriores
[+dorsal]
Sob Ponto-de-C: define consoantes velares
Sob Ponto-de-V: define vogais posteriores
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3.1 Vogais

(13)

A análise do sistema vocálico que adotaremos difere em vários
aspectos daquela proposta ero GPP (1972: 80). Primeiramente, definimos
/a/ como vogal dorsal, ao invés de vogal nao-especificada para ponto de
articula~áo, a qual estaria melhor equiparada a qualidade central que GPP
consideram ser a propriedade básica de /a/. Nossas razóes para discordar
de GPP sáo as seguintes:

labial

/i/

/i/

/e/

/A/ 22 /e/

/o/

b.

c.

/a/ se alinha com /i/, que é urna vogal dorsal, no processo de forma~áo de glide: ambas as vogais desencadeiam a emergencia de um
glide de transi~áo dorsal (ver (8));
/a/ se alinha coro /o/, que é urna vogal dorsal, no que se refere a
distribui~áo da nasal velar / IJ/: a regra ( 11) deriva o tra~o dorsal para
/a, o/ a partir da nasal dorsal precedente.
·
a centraliza~áo é urna propriedade típica de /i/ e de /e/ derivado. A
área fonética de /a/ também varia entre posterior e central. Ao tratar
/a/ como vogal dorsal, podemos explicar sua tendencia a centraliza~áo . como urna propriedade de dorsais nao-labiais.

Urna diferen~a adicional entre a classifica~áo das vogais aqui proposta e aquela realizada por GPP diz respeito ao grau de abertura da vogal
baixa /a/. Mais precisamente, decidimos atribuir /a/ a urna classe de
abertura separada, independente de /e, o/. Nossa principal razao para essa
decisáo está baseada na observa~áo de que todos os alofones náo-centrais
de /a/ sao sempre mais baixos do que aqueles de /e, o/. Visto que a
centraliza~áo é urna propriedade independente de vogais dorsais náolabiais em Maxacalí, o grau de abertura dos alofones nao-centrais de /a/
se segue automaticamente da sua especifica~ao subjacente. Ero (13) abaixo,
é fornecida urna especifica~ao de tra~os para ó que consideramos como
sendo as qualidades nucleares de vogais subjacentes e (pré-)vogais derivadas em Maxacalí (a bem da clareza, ero todos os casos indicamos se a
vogal é subjacente (su), derivada de consoante na coda (d) ou pertencente
a urna e .outra classe (su/d):

/a/

+

coronal

+

+

dorsal

+

+

+

[aberto¡]
a.
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+
+

[aberto2]
su/d

su/d

1

+

+

+

+

+

su

d

d

su

su

Náo nos preocupamos em indicar em (13) os contrastes mínimos
necessários para destinguir as vogais Maxacalí na representa~áo subjacente.

A

pré-vocaliza~ao,

a

vocaliza~ao

e a

forma~ao

de glide sao regras pós-

lexicais tardias; sao opcionais e condicionadas por fatores que náo sáo
necessariamente parte do domínio da palavra. Elas claramente se aplicam
em um ponto na deriva~áo em que a maior parte dos tra~os redundantes já
se tornou descritivamente relevante.

3.2 Consoantes
Nossa análise em tra~os do sistema subjacente das consoantes Maxacalí segue Clements (1989a; 199lb), que propóe definir os pontos de
articula~ao relevantes como mostrado em (14):
(14)
Ponto-de-e

p
+labial

T
+coronal
+anterior

T'
+coronal
-anterior

K
+dorsal

A questao crucial ero rela~ao ao comportamento das consoantes
Maxacalí na coda silábica é como explicar a qualidade da (pré-)vogal. Urna
vez que a pré-vogal possui urna qualidade muito estável, que é completamente independente da vogal nuclear precedente, parece óbvio que sua
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forma fonética está intimamente relacionada a qual idade da consoante
subjacente, como também foi estabelecido por GPP e Popovich (1983).
Abordaremos esse problema na próxima sec;ao.
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X

(15)

1

r

~
Cav1dade oral

lar

4. A análise por regra da pré-vocaliza'530
4.1 A altura das (pré-)vogais derivadas
Com relac;ao aos trac;os de altura das pré-vogais, observamos urna
dicotomia entre aquelas ([i], ('i]) que, derivadas de consoantes palatais e
dorsais, sáo altas e aquel as ([A], [e]) que, derivadas de consoantes alveolares e labiais, sao médias. Parece urna hipótese razoável relacionar a
altura das pré-vogais as especificac;óes (redundantes) de altu ra das consoantes subjacentes. lsso também poderia refletir o que GPP tinham em
mente quando estabeleceram que os alofones vocálicos das consoantes na
coda em Maxacalí "tem a mesma posic;áo horizontal do corpo da língua
que os alofones consonantais, e deles diferem somente em grau de fechamento" (1970: 88). 23 Igualmente, a hipótese de que os trac;os consonantais
redundantes desempenham um papel no processo de pré-vocalizac;áo é
consistente com o fato de que a pré-vocalizac;ao representa urna regra que,
pertencente a fonologia do Maxacalí, é pós-lexical (opcional) e de nível
muito baixo. Com relac;ao a especifica~áo da altura redundante de /c/ e
/k/, o Maxacalí confirma a visao tradicional segundo a qu al essas consoantes sáo universalmente especificadas como [+altas]. Além disso, consoantes labiais e alveolares sao usualmente consideradas como [ - altas] ( cf.
Chomsky & Halle (1968: 307); Halle & Clements (1983: 7)). No modelo de
Clements, os tra~os de abertura - explícitamente tratados como trac;os
vocálicos - estáo localizados sob o nódulo vocálico, que está presente de
maneira distintiva somente para as vogais. A representa~áo derivada das
consoantes na coda em Maxacalí pode, portanto, ser como em (15) abaixo,
que representa a estrutura superficial de [c]:

------------

/

[ - sonoro]

-de-C

[ - contínuo]

coronal
1

[ - anterior]

Vocálico
¡

1

Abertura

[ - aberto2)
Todas as outras consoantes adquiriráo, mutatis mutandi, a representa~ªº fomecida em (15).

4.2 Os tra~os de ponto de articula~áo das (pré-)vogais derivadas
4.2.1 (Pré-)vogais derivadas de consoantes palatais e dorsais
No interesse da clareza, repetimos em (16) abaixo alguns exemplos de
(4), que mostram o resultado da pré-vocaliza~áo.
(16)

/tapet/
/-rü?cip/
/tihik/
/ kokac/

-

[tapE"t]
[ni'?siep]
[tihi1k)
[kokrejc]

'papel'
'cheiro de'
'homem'
'cáo'

Vimos na se~ao 4.1 que GPP relacionam as pré-vogais derivadas as
suas fontes subjacentes por meio de identicas posi\óes de corpo da língua.
De modo surpreendente, nenhuma referencia. é feíta a ponto de articula~ªº· Isso se deve, muito provavelmente, ao fato de que consoantes labiais
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náo autorizam vogais arredondadas, e consoantes alveolares nao dao lugar
a vogais anteriores. Em outras palavras, parece que a pré-vocaliza\áO em
Maxacalí náo pode ser descrita como vocaliza~áo da constri~áo consonantal
primária. Por exemplo, no modelo de Clements, a vocaliza~ao plena pode
ser definida como urna mudan~a de categoría maior ([ -vocóide] -+
[ + vocóide ]), que - pode-se su por - desencadeia a cria~áo de um nódulo
Ponto-de-V que vem a dominar o articulador subjacente Ponto-de-e. É
fácil ver que a qualidade prevista das consoantes vocalizadas explicaría
somente de maneira parcial os fatos observados em Maxacalí. Em (17),
comparamos as qualidades atestadas com aquelas geradas pela vocaliza~áo.
(17)
Vocal iza~áo

Qualidade
atestada

p
labial
[o]

T
coronal
[i]

T'
coronal
[i]

K
dorsal

dorsal
[e]

central
(A)

coronal
[i]

dorsal
[l]

[1]

A qualidade das pré-vogais é prevista como atestada para consoantes

palatais e dorsais. Por outro lado, a pré-vogal de consoante labial surge
como dorsal nao-labial, contrariamente ao esperado. De maneira similar,
enquanto se espera que a vocaliza~áo de palatais e coronais cause a
neutraliza~áo de articula~óes coronais e alveolares - note-se que o tra~o
'anterior' é irrelevante para a defini~áo de ponto de articula~áo em vogais
- observamos que em Maxacalí a oposi~áo é mantida nas pré-vogais.
Náo obstante, pensamos que a (pré-)vocaliza~áo em Maxacalí deva
ser considerada como representando um caso de vocaliza~áo da constri~áo
consonantal. Em primeiro lugar, exatamente isso é o que acontece no caso
das consoantes altas / K, T'/ . Segundo, como vimos, todas as vogais se
superficializam com as especifica~óes de altura redundantes das consoantes
correspondentes. Terceiro, nao há razáo para acreditar que a (pré-)vocaliza~áo nao seja um único processo fonológico. As condi~óes sob as quais ele
se aplica sáo identicas para todas as consoantes na coda. A isso podemos
acrescentar que esperamos ser simples o mecanismo formal pelo qual a
pré-vocaliza~áo é definida, visto que exigimos que urna teoría fonológica
adequada seja capaz de expressar processos fonológicos naturais como
opera~óes formais simples. A pré-vocal iza~ao é, interlingüisticamente, um
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processo comum. O Maxacalí é excepcional somente na medida em que o
processo se aplica a todas as consoantes na coda. Portanto, a análise que
proporemos aquí é aquela em que a (pré-)vocaliza~áo é vista essencialmente como um processo de vocaliza~ao da estritura consonantal. Urna
proposta nesse sentido será elaborada na próxima se~ao. Nela nos voltaremos para o comportamento inesperado das consoantes labiais e alveolares.

4.2.2 (Pré-)vogais derivadas de consoantes labiais e alveolares

O problema do [e] como resultado de /P / subjacente foi discutido em
vários lugares na literatura. Em Reighard (1972: 540), é observado que a
vocaliza~áo de consoantes labiais resulta interlingüisticamente em urna
vogal labial (posterior). O resultado inesperado da (pré-)vocaliza~áo das
consoantes labiais em Macaxalí é explicado por esse estudioso como sendo
a conseqüencia de duas regras. A primeira é urna regra de redundancia,
que formaliza a generaliza~áo carreta de que ao Maxacalí faltam vogais
labiais anteriores. Fornecemos a regra em (18) (cf. Reighard 1972: 541):
(18)

V
[+labial]

-

[+posterior]

A regra em (18) pressupóe um estágio intermediário em que prévogais derivadas de consoantes labiais sao elas próprias labiais. A articula~ªº dorsal é, entao, explicada pela regra de redundancia em (18). A
deslabializa~áo da vogal labial derivada é obtida subseqüentemente pela
aplica~áo de urna regra separada que Reighard (1972: 541) formula como
em (19):

(19)

V
[ - acentuada]

[-labial] / -

e

O problema da an~lise de Reighard reside claramente na defini~ao
formal da classe de (pré-)vogais derivadas. Embora seja verdadeiro que
esses sons sejam sempre átonos, eles nao sao as únicas vogais átonas. A
pré-vocaliza~ao é urna regra opcional. Embora o acento favore~a fortemente a sua aplica~ao, ela pode-se aplicar a vogais átonas. Se falha em se
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aplicar a urna rima átona /oC/, /o/ nao passa a [e], contrariamente ao que
prediz (19). A regra (19) é, portanto, inadequada. 24
Urna explica~áo ligeiramente diferente para a qualidade de [e] é dada
em Clements ( 1991 b, 88 e 117, nota 3 ). Guiando-se pela qualidade das prévogais. derivadas de /k/ e /e/, Clements observa que a "vogal epentética
[ = pré-vogal; LW/WS] concorda em ponto de articula~áo com urna consoante seguinte que é alta" (1991b:88). Ele sugere, entao, que essa generaliza~áo pode ser estendida a pré-vogais derivadas de consoantes labiais.
Nessa visáo, consoantes labiais geram as (pré-)vogais labiais altas intermediárias (u, ü]. O fato de que o Maxacalí tenha /o/, mas náo /u/, motiva
urna regra de redundancia que torna labiais vogais nao-altas. U ma regra
adicional que requer que todas as vogais 'ultrabreves' sejam náo-labiais
mapeia [o, ó] derivados nas correspondentes vogais náo-labiais [e, e]. A
proposta de Clements também levanta um número de questóes náo-triviais.
Primeiramente, tem-se curiosidade em saber qual é a motiva~áo para que
as consoantes labiais sejam [+altas]. Segundo, Clements nao explicita o

-

status formal da

no~ao

'ultrabreve'.

Com rela~áo a se prever a qualidade dorsal do [e] derivado, concor-.
damos com Reighard e Clements sobre a relevancia do papel da constri~áo
labial subjacente. A ambas as propostas falta urna defini~ao adequada da
classe de pré-vogais. A questáo importante, entáo, se torna: como é
representada formalmente urna consoante pré-vocalizada?
Na fonología auto-segmental urna maneira possível de representar
sons complexos consiste em urna associa~áo de um para dois entre a
camada temporal e a camada raiz. A representa~áo das consoantes prévocalizadas como sendo a de um segmento complexo (um tempo fonológico dominando dois raízes1 se segue naturalmente do fato de que as duas
fases sáo caracterizadas por tra~os de categoría maior diferentes ([ + vocóide ]), que na fonología auto-segmenta! aparece como anota~óes no nódulo
raiz. Se a consoante pré-vocalizada é adequadamente representada como
urna única unidade temporal que consiste de urna raiz vocálica e de urna
raíz consonantal, a pré-vocaliza~áo deve ser definida como um processo de
forma~áo de raiz vocálica. A atra~áo a priori dessa proposta é que podemos dar um conteúdo estrutural a no~áo 'ultrabreve' e explicar por que
pré-vogais se comportam diferentemente de vogais subjacentes (plenas).
Além disso, de um ponto de vista fonético, urna vogal que compartilhe sua
unidade temporal com a consoante seguinte é prevista como mais breve do
que urna vogal que esteja ligada a urna uni~ade temporal independente.
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Para ser mais preciso, se a pré-vocaliza~ao é descrita como forma~ao de
raíz, ao invés de epentese segmenta} ('X-slot'), ela nao resultará em
acréscimo - tudo o mais sendo igual - a dura~ao fonética total da rima
na qua) ela emerge. Igualmente, a descri~ao da pré-vocaliza~áo como
parasítica a consoante na coda faz-nos esperar que a cria~ao de urna prévogal leve a redu~áo da dura~áo dessa consoante. Visto que a pré-vocaliza~ao é opcional, essas predi~óes podem, em princípio, ser testadas. Popovich
(1985: 50) observa que urna seqüéncia fonética [CVCV(C] derivada de urna
sílaba subjacente /CVC/ "é falada no mesmo período de tempo que outras
sílabas". Essa observa~ao claramente se refere a um aspecto de tempo
fonológico e deve, de um modo ou de outro, resultar da análise que explica
a pré-vocaliza~áo (e a forma~ao de glide ). O que isso implica é que a
camada temporal de morfemas subjacentes nao é afetada por esses processos. Conseqüentemente, propomos a regra em (20) abaixo:
(20)

Forma~áo

de raiz
cr

~u~
X

X

X

-+

~

1

[r, -vocóide]
V

e

[r,+vocóide]

[r,-vocóide]

V

Afirma-se em (20) que o mecanismo básico que explica a pré-vocaliza~ao é um processo de forma~áo de raíz vocálica. 25 T al processo representa um exemplo da opera~ao auto-segmental elementar 'cinda-se x',
como proposta em Clements (1989b), aplicada ao nódulo raíz (veja també m Sluyters (1992)).
Assumimos que, como parte da opera~ao de cisáo, todos os tra~os
presentes na raiz consonantal subjacente sao copiados na nova raíz vocálica
criada, exceto os tra~os que sao universalmente previsíveis para vogais,
como [ + contínuo] e [+sonoro]. Para palatais e dorsais pré-vocalizadas, isso
permite imediatamente as represe nta~oes corretas, como exemplificado
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para [¡e] em (21) abaixo (onde V e C representam urn nódulo raiz vocálico
e consonan tal, respectivame nte):
['c]

(21)

X

\La~

~il\

[+sonoro]

(23)

C-([nasal])

([nasal ] ) - V

Cav. oral

Cav. oral
1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

Evidencia independente para a produtividade da regra em (22)
provém da fonología dos empréstirnos. Vimos que /o/ é a única vogal
labial do Maxacalí. Dependendo da defini~ao de tra~o subjacente escolhida
para essa vogal, as suas propriedades redundantes podem ser previstas ou
por meio da regra em (22), que está baseada na distintividade do tra~o
labial, ou pela seguinte regra, que pressupóe urna defini~ao lexical de / o/
envolvendo os tra~os [aberto 112] e [dorsal]:

[-sonoro]

Vocálico
Abertura

[-abert~

dorsal
- aberto 1
+aberto2

[labial]

-

I

Comparando eom a palavra portuguesa chapéu [sapEu], esperaríamos
que essa palavra fosse nativizada como /cape"i/, se sornente a dorsalidade e
a altura vocálica fossern contrastivas pa ra as vogais posteriores. Entretanto,
a palavra aparece como /capeo/. seguindo a regra ern (22).
O problema final para o qual ternos que nos voltar é o de explicar o
fato de que as articula~óes labiais e alveolares das consoantes subjacentes
nao sao he rdadas pelas pré-vogais. Note-se prirneiramente que nosso modo
de explicar a pré-vocaliza~ao permite urna defini~ao nao-arnbígua da classe
de pré-vogais: essas sao vogais que compartilham sua unidade temporal
com urna consoante. Considere agora a regra em (24):

[ -aberto,]

X

(24)
coronal
1

[ - anterior]
Para consoantes labiais subJacentes, a labialidade tambérn aparecerá
na pré-vogal. Isso é o que desejamos para predizer a arti cula~ao dorsal. A
dorsalidade será automaticamente fornecida pela regra de redundancia em
(22), independentemente necessária e equivalente a regra em (18), proposta por R eighard.
(22)

labial -

dorsal / [ + vocóide]

_L

V

e

1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

1

Ponto-de-V

---r::=-~--::--r-'

De acordo com a re gra em (24 ), os tra~os de ponto de articula~áo
compartilhados pelas raízes de um segmento complexo sao desligados de
urna raíz vocálica se o segmento complexo é caracterizado pelo tra~o
[ + aberto2]. O tra~o [ + aberto2] define consoantes labiais e alveolares pré-
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vocalizadas. O tra<;o dorsal introduzido pela regra (22) nas pré-vogais
Iabiais nao é duplamente ligado e nao será, portanto, afetado. Como
resultado de (24), a pré-vogal de urna consoante labial se superficializará
como [e] ou [e], como é exigido. Além disso, a pré-vogal de consoantes
alveolares se superficializará sem quaisquer tra~os de ponto de articula~ao.
A primeira vista isso parece estranho, mas é, na realidade, o que esperamos se tra<;os de articula~ao sao monovalorados quer para consoantes, quer
para vogais. Urna vogal que nao possui tra<;os de ponto será interpretada
foneticamente como um som central do tipo 'schwa', que é o que [A]
realmente representa.
Embora a regra em (24) seja 'observacionalmente' adequada, nao
ternos nenhuma explica~ao óbvia para a razáo de sua existencia em
Maxacalí, nem é claro que haja urna única explica<;ao subjacente ao
comportamento de consoantes labiais e alveolares. Para as pré-vogais
labiais, o fator relevante poderia ser que, de uni. ponto de vista estritamente fonético, a constri~ao labial primária para as consoantes nao é
equivalente ao arredondamento para as vogais. Visto que a pré-vogal
provem da cisáo da consoante labial, ela é, como as consoantes labiai~,
realizada com os labios distendidos, ao invés de com arredondamento dos
lábios. U ma explica<;ao diferente poderia ser pensada para o caso das
consoantes alveolares. Em Maxacalí, seqüencias fonéticas resultantes da
pré-vocaliza~ao e da vocaliza~ao plena permitem recuperar sem ambigüidade a consoante subjacente na coda. Os processos sao opcionais, e
seqüencias do tipo CVV sao virtualmente inexistentes na estrutura subjacente. O segundo V sempre corresponde a urna consoante, a despeito do
fato de que /i/ e /i/ existam independentemente como vogais nucleares.
De modo claro, se no processo de vocaliza~ao a diferen~a entre consoantes
palatais e alveolares fosse neutralizada, a qualidade da consoante subjacente poderia nao mais ser inferida da posi~áo pós-vocálica da vogal
derivada sozinha. Ao contrário, a possibilidade de sua recupera~ao residiria
exclusivamente no caráter opcional do processo. lsso seria problemático
para consoantes em sílabas acentuadas, onde o processo é quase obrigatório. Seja como for, náo se pode negar que usualmente a vocaliza~áo de
consoantes labiais autoriza vogais arredondadas. Também permanece
obscuro por que o Maxacalí preserva a completa possibilidade de recupera~áo das consoantes subjacentes na coda. Conseqüentemente, concluímos
que a regra em (24) captura um fato lingüístico específico do Maxacalí.

4.3 A

l
f l

pré-vocaliza~ao

como

forma~ao

de ditongo breve

Antes de deixarmos a pré-vocaliza~ao, desejamos discutir, e subseqüentemente rejeitar, urna análise alternativa desse processo. A análise é a
que definiria a pré-vocaliza~ao como um caso de forma~áo de ditongo
breve.26 Essencialmente, tal análise consistiría em cindir a vogal nuclear em
duas partes, a segunda das quais derivaría seus tra~os fonéticos da consoante seguinte. Vários fatos empíricos argumentam fortemente contra essa
análise.
Primeiramente, de acordo com GPP, "os alofones silábicos das
consoantes contrastam com as vogais verdadeiras no que diz respeito ao
acento - eles sao mais leves mesmo do que a menos acentuada das
vogais" (1970: 79). Se a ·combina<;ao do núcleo subjacente e da pré-vogal é
tratada como um ditongo breve, esperaríamos que a fase mais sonora
( = mais baixa) do di tongo derivado recebesse acento pleno ou, pelo menos,
'soasse mais plenamente' do que a parte menos sonora. A partir da observa<;áo de GPP fica claro que pré-vogais sao sempre átonas, independentemente da diferen~a de sonoridade entre as duas fases do suposto ditongo.
Por outro lado, se a pré-vogal é localizada na coda, a diferen~a em termos
de acento se segue sem dispositivo adicional. Em segundo lugar, como
observado anteriormente, pré-vogais derivadas de consoantes coronais
desencadeiam opcionalmente a epentese de um glide (/kot/ - [kow"'t]).
Usualmente, a emergencia de um glide entre o pico vocálico subjacente e a
pré-vogal causa o apagamento da estritura consonantal ([kow"'t] - [kowA]).
Se fossemos explicar a pré-vocaliza~ao como forma~áo de ditongo breve, o
glide de transi<;ao se originaria no interior do pico s.ilábico. Subseqüentemente, teríamos que assumir urna rela<;áo causal entre a complexidade
melódica do pico e a perda da consoante na coda. É difícil para nós ver
por que urna tal rela~áo deva existir. Finalmente, a (pré-)vocaliza<;áo em
Maxacalí está claramente relacionada ao acento. O acento causa, com
freqüencia, um aumento na dura~ao vocálica. Em Maxacalí, isso é alcan~ado as custas da dura~ao da consoante na coda. Essa rela~áo em termos
de dura<;ao é, compreensivelmente, expressa apenas se a pré-vocaliza~ao é
considerada como urna muta~ao da consoante ao longo das linhas sugeridas
ac1ma.
Conseqüentemente, rejeitamos o mecanismo da constitui<;áo de
ditongo breve como um meio formal para explicar a pré-vocaliza<;áo em
Maxacalí.
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5. A análise por regra da
plena
5.1 Forma~ao de glide

forma~ao

de glide e da
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vocaliza~ao

5.1.1 O processo geral
Consideraremos agora o intricado processo (opcional) de forma~ao de
glide. A bem da clareza, sao repetidos em (25) abaixo os contextos nos
quais a forma~ao de glide ocorre.
(25)

Núcleo

/i/

/a/
/i/
/o/
/e/

Glide
[j]/[j]
['Y] / [IJ]
['Y] / [IJ]
[w] / [w]

Pré-vogal
[A]
[A]

Núcleo

[A]

/i/

[r.]
[r.]

/o/
/e/

Glide

/i/
/a/

[-y] / [IJ]
[w] / [w]

Pré-vogal
[i]
[i]
[i]
[i]
[i]

Lembremo-nos de que somente pré-vogais originárias de [T] alveolar
e [T'] palatal desencadeiam a epentese de um glide de transi~ao. Consoantes palatais e alveolares sao ambas representadas com um articulador
coronal. Embora - como argumentamos - as pré-vogais derivadas de
consoante alveolar nao possuam tra~os articulatórios, o crucial tra~o
[coronal] está presente na estrutura complexa que contém a pré-vogal.
Podemos, portanto, formular a forma~ao de glide como em (26) abaixo:
(26)

Forma~áo

de glide (opcional)

X

X

V~C

1

V
1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

Vocálico

Vocálico

L-- --- --- ------1

[coronal]
Condi~ao:

a vogal no pico nao é [+coronal; + aberto2]

Em (26), a forma~ao de glide é descrita como espalhamento ( ou
propaga~ao) do nódulo vocálico da vogal nuclear para o nódulo Ponto-de-e
da pré-vogal.27 O espalhamento cría um nódulo Ponto-de-e ramificante na
pré-vogal, o que é marcado como estrutura mal formada em virtude da
Condi~áo de Náo-Ramifica~áo ('No Branching eonstraint'), que universalmente proíbe estruturas ramificantes sob o nódulo raiz ( cf. eiements &
Hume (a aparecer)). O nódulo Ponto-de-e ramificado desencadeia automaticamente a fissáo, que tem por resultado a aquisi~ao pelo glide de seu
próprio nódulo raíz como parte do segmento na coda. O resultado da
Fissao de Nódulo está representado em (27) abaixo:
(27)

X

X

1

1

V

V

V

e

1

1

1

1

Cav.oral

eav.oral

eav.oral

Cav.oral

1

1

1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

Ponto-de-e

Ponto-de-e

1

1

Vocálico

1

-

~
Vocálico

1

[coronal]
Como expresso em (27), a qualidade do som de transi~ao é inteiramente determinada pela da vogal no pico. A condi~áo sobre a regra (27)
expressa a grosso modo o fato de que /e/ nunca desencadeia a forma~áo
de glide. Aparentemente, as propriedades cruciais das vogais no pico
responsáveis pela gera~áo de sons transicionais sáo a altura, a labialidade e
a dorsalidade.
De acordo com GPP, após urna vogal dorsal o som de transi~áo é
realizado como fricativa se a vogal é oral, e como um elemento semelhante
a urna oclusiva se essa vogal é nasal. Se os sons transcritos como [-y] e [IJ]
realmente sáo consoantes, urna regra ulterior de consonantiza~áo é necessária. Entretanto, poderia ser o caso em que ['Y] representasse urna aproximante velar, ao invés de urna fricativa. Além disso, parece difícil distinguir
com clareza urna aproximante nasal [')i] de urna oclusiva nasal [IJ]. Visto
que nao dispomos dos detalhes fonéticos necessários para tomar urna
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decisáo com respeito a essa questáo, deixaremos esse problema para urna
pesquisa futura.

(28)

Forma~ao

133

de ditongo breve

. C1

x~x

5.1.2 Explicando as lacunas
Se nos voltamos agora para as !acunas siste1náticas na distribui~ao do
glide epentético (cf. (25) acima), notamos os seguintes fatos:
- antes da pré-vogal [i], [i] e (a]28 falham no desencadeamento da epentese;
- antes da pré-vogal [Á], [a] nasalizado somente desencadeia a epentese de
modo excepcional.

r---------~

V

V

~

1

[ + aberto 1]
a

C

[+coronal]

.

1

(c)

E~ (28) a afir~a~ao é de que a raiz da pré-vogal palatal alta é
transfenda para a urudade temporal que domina a vogal baixa no pico. A
estrutura resultante representa um ditongo breve [ai], cujo segundo elemento compartilha .o nódulo Vocálico da consoante na codá. A representa~º criada por (28) nao recai mais no escopo de (26). Embora nao sejamos
capazes ~e f~rnecer ~ma prova fonética positiva para a estrutura particular
das .. se~uenc13:5 d~r~vadas por . (28), as propriedades temporais dessas
sequ~nc1as - 1mphc1tas na conf1gura~ao derivada - parecem, pelo menos,
consistentes com as observa~óes de GPP {1970) e Popovich (1985): a
camada temporal como tal permanece nao-afetada; a semivogal [j] 29 é mais
breve do que [a] com base em su as propriedades intrínsecas; e a· consoante
na ~oda, que ocupa por si urna unidade temporal, é adequadamente
preVIsta como sendo insensível a regra de apagamento de consoante como
veremos em 5.3 abaixo.
'

Considerando primeiramente as pré-vogais derivadas de palatais,
notamos que a falta de um glide de transi~ao no interior da seqüencia [ii]
pode ser explicada diretamente pela suposi~ao de que o Princípio do
Contorno Obrigatório (doravan te OCP) causa a fu sao das melodias desses
segmentos, que sao em tudo identicos. Como resultado, será criada umá
configura~ao que contém um único nódulo raiz vocálico ao qual (26) nao é
aplicável. U ma explica~ao diferente deve ser dada para a ausencia de um
glide de transi~ao no interior das seqüencias [ai] e [ai]. Ao invés das formas
atestadas, esperaríamos encontrar seqüéncias como *[a'Yi] e *[aIJi], respectivamente. Suspeitamos que a diferen~a de sonoridade entre a vogal baixa
[a] e a pré-vogal alta [i] seja a fonte do comportamento diferente dessas
seqüencias. É sabido que diferen~as de sonoridade desse tipo desempenham um papel em regras de silabifica~ao. A regra (28), que cria urna
rela~ao articulatória mais firr:te entre o pico vocálico e a pré-vogal, pode
ser considerada como a manifesta~ao (melódica) intra-silábica de um
fenómeno similar. Essa intui~ao, se correta, pode ser formalizada por meio
~a seguinte regra:

)

__ Voltemo-nos fin~lm~nte para º. problema ~olocado pela seqüencia
[aA ). A causa da ausencia de um ghde de trans1~ao entre os elementos
vocálicos da seqüencia parece estar relacionada a qualidade da pré-vogal
central [A]. Em ~PP, é usado o símbolo [a], Popovich {1985) propóe [A]30,
enquanto Popov1ch (1983) escreve [a], como em /min + ·ki'p/ 'cana-dea~car' ('fi:uto + osso'), transcrito como [miªntkücp]. A incerteza na prática
da transcn~ao pode ser urna indica~ao da relativa instabilidade da qualidade dessa vogal, que sempre se realiza, porém, com qualidade nao-alta. O
qu~ c?ncl~ímos é que a nasaliza~ao possui um efeito de abaixamento/postenonza~ao nesse som, que se torna identico a /a/. Se isso está correto,
poderíamos escrever urna regra especialmente para essa seqüencia, que
propaga os tra~os de ponto de articula~ao e abertura da vogal baixa a pré-
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vogal se ambas compartilham o tra<;o [+nasal]. Formulemos essa regra
como em (29):
(29)

Propaga<;áo de vogal nasal baixa (opcional)
(b)

(a)
(1

A

V

V

l

P-de-C

...P-de-C

P-de-C

[+na~l
L...... ;"'

Vocálico

C

~

X

-

OCP

-------A
V
C

1

1

Vocálico
coronal

/

1

[ + anterior]

[aXn]

plena: 'decrowding' fonético e

degemina~áo

Vimos anteriormente que a vocaliza~áo plena das consoantes na coda
em Maxacalí possuem duas fontes diferentes. E las podem ser derivadas de
consoantes coronais ou palatais ou de qualquer consoante que seja seguida
de um onset homorganico situado no interior da palavra ou após fronteira
de palavra.

5.2.1 'Decrowding' fonético

X

P-de-C P-de-C

coronal

[ +aberto1]

Vocaliza~áo

(1

-

[á~"n]

1

5.2

1

[+anterior]

( + abertoi]

-

Visto que após a aplica<;áo de (29) [á] e [f.] se tornam completamente
identicos, aplica-se o OCP, ~que funde nódulos raízes ipenticos, permitind?
urna representa<;áo que é estruturalmente identica a representa<;áo denvada das seqüencias em [ii] discutidas acima. Obviamente, _n enhum segmento epentético pode ser inserido em urna representa<;áo como (29b ).
Na suposi<;áo de que o OCP e as regras (28, 29a) se ap licam antes da
forma<;ao de glide, nada mais necessita ser dito sobre as lacunas que
ocorrem na distribui<;ao dos glides de transi<;ao.

Parece em si enigmático que, em seqüencias heterorganicas, somente
consoantes que contenham um' componente coronal consonantal possam se
vocalizar plenamente. Entretanto, se olhamos mais de perto aqueles casos
particulares em que coronais e palatais falham em desencadear a elimina<;áo da constri<;áo consonantal, notamos que há u_ma inegável conexáo entre
forma~áo de glide e apagamento de consoante. Somente quando a forma<;áo de glide se aplica é que pode ocorrer o apagamento da consoante. Isso
significa que a vocaliza~áo plena nunca tem lugar naqueles casos onde o
OCP ou qualquer das regras discutidas acima sangram a regra de forma~ao
de glide. Além disso, visto que a forma<;áo de glide é opcional, a sua naoaplica<;áo salva a consoante de apagamento. Podemos, entáo, responder a
questáo de por que dorsais e labiais nunca se vocalizam plenamente antes
de urna consoante heterorganica em termos fonológicos: porque elas nunca
desencadeiam a forma<;áo de glide. Por sua vez, a forma<;áo de glide é
condicionada por pré-vogais derivadas de consoantes coronais.
Dada a rela<;áo causal entre forma<;áo de glide e vocaliza<;áo plena,
formalizamos o último processo como em (30) abaixo:
(30)

'Decrowding' fonético (Vocaliza~ao Plena 1) opcional
Condi<;áo: em sílabas acentuadas

X

V~C

''
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Como conseqüencia da formac;ao de raíz e da formac;ao de glide, a
unidade temporal da consoante subjacente na coda vem a dominar tres
diferentes nódulos raízes: o primeiro domina o glide epentético, o segundo
domina a pré-vogal e o terceiro domina a consoante. A regra (30), que é
intritisicamente ordenada após as regras de formac;ao de raíz (pré-vocalizac;ao) e formac;ao de glide31 , apaga o componente consonan tal so mente se a
formac;áo de glide tiver se aplicado, o que é - claro - o resultado desejado. Urna maneira de ver esse fenómeno é considerar que o Maxacalí é
urna língua de ritmo silábico, na qual todos os segmentos (incluindo-se os
segmentos em contorno) sao realizados em urna dada medida de tempo
cuja durac;áo depende da posic;ao prosódica desses segmentos no interior da
sílaba. Elementos no pico silábico sao um pouco mais longos do que
elementos que nao estáo no pico, mas ambos tendem a ser estáveis,
independentemente da complexidade de sua composic;ao melódica. Quando
urna posic;ao temporal se torna foneticamente sobrecarregada, ela se
simplifica sacrificando sua constric;áo consonantal.

Consideremos agora o processo de degeminac;ao, que é a segunda
fonte da vocalizac;áo plena em Maxacalí. Em seqüencias de consoantes
homorganicas, a vocalizac;áo plena da consoante na coda é obrigatória e
independente do acento ou da presenc;a de glide epentético. Em Maxacalí,
a 'homorganicidade' entre consoantes negligencia diferern;as de qualidade
laringal, nasalidade e trac;os de classes maiores, que estao todos localizados
acima do nódulo Cavidade Oral. Tomaremos isso como evidencia para o
fato de que, na língua, o OCP é ativo na camada Cavidade Oral 32, criando
nódulos de cavidade oral compartilhados aos quais se aplica a regra de
degeminac;áo, como ilustrado em (31 ):
Degeminac;ao (Vocalizac;ao Plena 11) obrigatória

X

+

X

(32)

c

ñ

X

X

v~c
1

1

1

e"(" [+nasal]

/

[- sonoro]

[+sonoro]

1

Cav.oral

av.oral
r----r=-con tinuo]
Ponto-de-e

1

Vocálico
1

Ponto-de-V
coronal
1

[-anterior]

Vocálico

""'

Abertura

~berto 1 ]

[ -aberto2]

Em (32), a operac;ao básica de degeminac;ao é mostrada como '= ',
enquanto a desassociac;áo automaticamente desencadeada é representada
por '( =)'. Como resultado da degemina~áo, a raiz vocálica da pré-vogal é
agora dominada por urna unidade temporal própria, que será foneticamente interpretada como vocaliza~áo plena. Formal e foneticamente, o
efeito da degemina~áo é exatamente o mesmo que o do 'decrowding'
fonético.

1

c~c
cavidade oral
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A regra (31) apaga o nódulo raíz da primeira das duas consoantes
homorganjcas. Por convenc;ao, todos os nódulos que estao ligados individualmente a essa raiz sáo desligados; também sao desligadas as linhas
associadas a nódulos que sao compartilhados com segmentos contíguos. O
funcionamento da regra (31) é ilustrado através da seqüencia [¡cñ] ( > iñ)
em (32) abaixo:

[+contJ'I
Ponto-de-e

5.2.2 Degeminac;ao

(31)
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Note-se que, urna vez que a presenc;a de fronteiras de palavra náo
bloqueia a degemina~ao de consoantes homorganicas, segue-se que, em
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Maxacalí, o OCP é ativo pós-lexicalmente (para discussao, cf. Odden
(1986)).

6. Sao dissilábicas as seqüencias derivadas de duas vogais?
De acordo com GPP, seqüencias derivadas da forma [CVGV(C)] sao
dissilábicas. No quadro teórico que adotamos neste estudo, segmentos prévocalizados sáo representados como unidades temporais únicas que dominam pelo menos duas raízes, ou mesmo tres, quando emergem glides de
transi(Jao. Visto que as diferentes raízes dominadas pelo X relacionado a
coda possuem diferentes tra<Jos de categoría maior, X nao representa de
maneira nao-ambígua urna vogal. De modo semelhante, mesmo quando
acorre vocaliza<Jao plena, nao se segue automaticamente que a segunda
unidade temporal projeta seu próprio nódulo silábico: sílabas podem conter
mais do que um segmento vocálico. A ques.t ao a que se deve, portanto,
responder é se consoantes pré-vocalizadas representam ou nao sílabas
independentes em Maxacalí. Dois argumentos a favor da hipótese de GPP
vem, de modo imediato, a mente. Um é que <levemos distinguir entre os
glides epentéticos e as pré-vogais em termos de 'plenitude', sendo que as
últimas soam 'mais plenas' do que os primeiros. O outro é que os glides
sáo algumas vezes considerados como menos sonoros do que vogais. Se as
redu~óes de sonoridade coincidem com fronteiras silábicas, a seqüencia
derivada [CVGV(C)] deve ser dissilábica. Isso é explícitamente afirmado
por Hyman (1975: 191), que observa com rela\ao ao Maxacalí: "No espírito
de Hooper (1972), propomos que a ressilabifica~áo deva ter lugar após a
epentese de glide, por exemplo, Ci<>C se torna [Ci$yaC]". Quanto as prévogais que nao desencadeiam epentese de glide, a situa~ao é menos clara.
Na realidade, há alguma evidencia a sugerir que tais seqüencias continuam
a funcionar como mo;iossilábicas. Seqüencias vocálicas heterossilábicas em
Maxacalí sao raras. Entretanto, algumas existem. Na superficie, vogais
contíguas sao de maneira opcional, porém freqüente, separadas por um
glide de transi~ao laríngeo [?]. Se urna seqüencia derivada VV - por
exemplo, [ae] derivado de /ap(p )/ subjacente - fosse na realidade heterossilábica, esperaríamos encontrar o tipo de rearti cula~ao vocálica típica de
seqüencias heterossilábicas subjacentes, o que nao ocorre. U m outro
argumento contra a hipótese bissilábica é válido para todas as seqüencias
vocálicas derivadas, incluindo aquetas que exibem glide de transi~áo. Como

Processos fonológicos em Maxacalí

139

observado por Popovich, o Maxacalí possui urna regra de urna altura
('pitch') por sílaba. De maneira bastante surpreendente, "palavras
[CVCVC] [derivadas LW/WS] sao sempre faladas em um nível de altura.
Quando os Maxa<;alí colocam suas próprias palavras em toadas musicais
emp~estadas, e a toada requer dois níveis de altura em urna certa palavra,
eles invariavelmente mudam a toada para um nível". (1985: 50)
Voltemo-nos, por conseguinte, para a proposta de Hyman e tentemos
entender por que esse estudioso deseja distinguir, do ponto de vista da
estrutura silábica, entre pré-vogais que náo desencadeiam epentese de glide
e aquelas que o fazem. Suspeitamos que a distin\áO por ele iritroduzida
está baseada na pre-concep\ao do que é natural ( ou conhecido) em
fonología. Seqüencias vocálicas intrassilábicas, usualmente chamadas
ditongos, existem. Por outro lado, seqüencias interrompidas por urna
redu~ao de sonoridade sao sempre declaradas como bissilábicas. Entretanto, se se quisesse raciocinar no interior do domínio da naturalidade
fonológica, poder-se-ia afirmar que a espécie de transi\ao criada pela
epentese de glide usualmente ocorre entre vogais heterossilábicas, ao invés
de no interior de ditongos. A naturalidade exigiria entáo que seqüencias d_e
pico-pré-vogais fossem heterossilábicas antes que a epentese de glide se
aplicasse (o que, por sua vez, nos levaria a esperar que todas as pré-vogais
em Maxacalí projetassem sílabas). lsso, porém, é demonstravelmente falso,
porque prevería que seqüencias vocálicas heterossilábicas subjacentes que
satisfazem as condi~óes para Forma~áo de Glide (26) devessem se superficializar com um glide epentético. Entáo, para /p'i$ic$naIJ/ 'espécie de sapo'
seria prevista urna superficializa\áO como * [p'i$-yic$na¡·IJ], que nunca ocorre.
Para concluir, relutamos em acreditar que seqüencias [CV(G)V(C)]
em Maxacalí sejam dissilábicas. Propomos, assim, que as diferen~as fonéticas entre glides e pré-vogais sáo derivadas de suas diferentes propriedades
estruturais: os glides compartilham seus tra~os vocálicos com as vogais
nucleares, enquanto as pré-vogais nao.

7. Conclusao
No modelo de fono1ogia auto-segmenta! proposto por Clements,
unidades temporais da dimensao do segmento pode!11 ser associadas a
nódulos raízes de urna maneira um - para - muitos. E desse fato que nos
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servimos para fornecer urna explica~áo para as alternancias consoante (pré-)vogal em Maxacalí. A través do mecanismo de forma~áo de raíz,
pudemos definir a pré-vocaliza~áo como a emergencia de um sub-segmento
cindido da consoante subjacente na coda. A complexidade adicional
causada pela epentese de glide revelou-se como chave para a compreensao
da vocaliza~áo plena de consoantes coronais e palatais subjacentes. Finalmente, contra GPP e todos os autores subseqüentes que lidaram com o
Maxacalí, afirmamos que a estrutura silábica subjacente permanece intacta
na superficie fonética.

4. O Maxacalí é urna língua indígena americana falada por aproximadamente quinhentos membros da tribo Maxacalí, que vivem nas reservas de
Água Boa e Pradinho, na parte nordeste de Minas Gerais (Brasil), próximo
a fronteira da Bahía. Valendo-se de material coletado por Harold e Francis
Popovich, Davis (1968) classificou o Maxacalí como membro do chamado
tronco Macro-Je das línguas indígenas da América do Sul. Para informa~óes mais recentes das línguas indígenas brasileiras, as quais confirmam a
hipó tese original de Davis, ver Rodrigues ( 1986). Informa~óes sobre a
história do povo Maxacalí podem ser encontradas em Rubinger, Amorim e
Marcato (1980).

Notas

5. Todos os trabalhos subseqüentes que focalizam a interpreta\áO teórica
dos fatos do Maxacalí estao baseados direta ou indiretamente em GPP. Em
McCawley (1967) e em Hyman (1975: 46, 191), faz-se men~áo ao processo
de pré-vocaliza~áo. Em Reighard (1972: 540-1) a forma~ao de glide e a
pré-vocaliza~áo sao brevemente discutidas. Valendo-se de Reighard ( 1972),
Clements (1989a) usa a forma~ao de glide como ilustra~áo para a sua
proposta de aefini~áo de ponto de articula~ao em consoantes e vogais a
partir de um único conjunto de tra\os articulatórios.

l. A contribui~ao do primeiro autor a este artigo foi escrita durante estada
no Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade de Campinas
(UNICAMP), possibilitada pela Funda~ao Holandesa para o Desenvolvimento da Pesquisa Tropical (Netherlands Foundation for the Advancement
of Tropical Research (WOTRO)). Agradecemos ao IEL da UNICAMP
pela hospitalidade academica ao primeiro autor e a WOTRO pelo seu
apoio financeiro. Também desejamos agradecer a Aryon Dall 'Igna Rodrigues, Nick Clements, Carlos Gussenhoven e Jeroen van de Weijer pelos
comentários sobre urna primeira versáo deste artigo. Agradecimentos
especiais sao devidos a Harold Popovich por generosamente nos ter dado
acesso a material inédito, e por seus comentários detaJhados sobre urna
versa.o pré-final deste artigo. Nao é necessário dizer que permanecemos
responsáveis por todos os erros de interpreta~áo que este artigo possa
conter.

2. Em alguns dialetos a regra náo se aplica s~ /s/ é o morfema de plural:
pás de /pa+s/, babás /baba+s/, ou pés de /pe+s/ nao permitem [pajs],
[babajs] ou [pejs] no dialeto paulista. Urna versáo mais geral da regra
existe no dialeto do Rio de Janeiro ( carioca), onde o acento é irrelevante
para a aplica~áo da regra.
3. Consoantes palatais ·parecem ser gatilhos naturais para a pré-vocaliza~áo.
Para exemplos das línguas romanicas, ver Mascaró {1986) e Jacobs· (1989);
para o grego antigo, ver Wetzels (1986).

6. Em GPP (1970: 80), a vogal baixa /a/ é atribuída a mesma classe de
abertura de /e/ e /o/ no nível fonológico contrastivo. Antecipando a
discussao presente na se~ao 3.1, trataremos /a/ como o único membro de
urna classe de abertura independente.
7. [P, T, K] representam oclusivas surdas náo-explodidas. O símbolo [e]
representa urna vogal posterior média náo-arredondada, que aparece como
o elemento pré-vocálico do /p/ na coda.
8. De maneira esperada, a varia~ao ao longo da dimensáo altura diz
respeito primariamente as vogais orais, enquanto as contrapartes nasais
dessas últimas sáo mais estáveis. De fato, observa-se de modo bem geral
que a nasalidade limita o número de distin~óes de altura vocálica (para uns
poucos exemplos, cf. Trubetzkoy (1970: 130-33)). Urna explica~ao para esse
fenómeno poderia ser buscada na fonética da nasalidade. Esse tra~o tende
a reduzir a intensidade do primeiro formante. Tendo em vista que, no caso
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das vogais, o Fl está correlacionado com a altura vocálica, poderíamos
tentativamente levantar a hipótese de que a intensidade reduzida de Fl
limita o espa~o para distin~óes acústicas entre vogais ao longo desse
parámetro.
9. Rodrigues (1980) também permite um uso limitado de nasaliza~ao
contrastiva nas vogais naqueles casos em que a qualidade nasal da vogal
nao pode ser obiida a partir de urna consoante seguinte nasalizada, como
em / ha/ 'maneira' vs / ha/ 'é'. Consoantes pré-nasalizadas sao consideradas
variantes posicionais (em início de palavra ou morfema) de consoantes
sonoras subjacentes. Em Wetzels (em prepara~áo) argumenta-se que a
nasalidade em Maxacalí emerge de urna consoante sonora na coda silábica.
.

.

10. Em Maxacalí, o acento recaí sempre na última sílaba da palavra.
Sílabas sao prolongadas sob acento enfático como no chamamento ou na
repeti~ao pedante (cf. GPP: 81). Além disso, como assinala Harold Popovich ( c.p.), o conceito de 'aumento' é sinalizado pelo acento e pela dura~ao
realizados ou sobre o núcleo de todas as sílabas da palavra ou somente·
sobre a última sílaba.
11. Todas as pré-vogais sao náo-arredondadas. Derivadas a partir de
consoante nasal, as pré-vogais sempre se superficializam com qualidade
nasal. Tanto em GPP quanto em Popovich (1985), a pré-vogal que aparece
com velares é definida como posterior, enquanto em Popovich (1985) ela é
definida como central. Por razóes que seráo dadas a seguir, assumiremos
que a qualidade fonológica tiessa vogal é posterior.
12. Se Rodrigues (1982) está correto, as representa~óes entre barras
inclinadas sao representa~óes derivadas, ao invés de subjacentes e, onde
quer que consoantes nasais ocorraw - no interior da palavra ou em seu
início -, essas seriam representadas como oclusivas sonoras. () que é
crucial para nossos propósitos aqui sáo os ambientes em que a (pré-)vocaliza~ao e a forma~ao de glide se aplicam. A qualidade das pré-vogais
emergentes de consoantes nasais é a mesma que a de (pré-vogais) que se
originam de consoantes orais, com exce~áo do fato de q ue as primeiras sao
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nasalizadas. Para facilidade de referencia, manteremos as
subjacentes propostas por GPP.
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representa~óes

13. Nessa forma o som de transi~ao [-y] é inserido entre o pico silábico
subjacente e a sílaba criada pela vocaliza~ao. Antecipando urna discussáo
detalhada que se seguirá em breve, os glides de transi~ao sáo fj, w, 'Y], os
quais se nasalizam se a consoante (pré-)vocalizada é nasal. Quando
nasalizado, ['Y] é pronunciado como [IJ].

14. A forma subjacente dessa palavra é dada como /míhím/, dissilábica, em
GPP (1970: 78). Rodrigues (1982: 82) propóe /bib/ como forma subjacente. Popovich (1983: 2} sugere /mim/. Popovich (1985: 45) afirma: "Há
palavras que se abreviam de urna sílaba sob certas condi~óes. Um tipo
consiste de palavras que contem CV¡h/ ?V¡C que se abrevia para CV¡C".
Nao é fácil decidir, com base nos exemplos dados em Popovich (1985),
qual das duas alternativas deve ser considerada como subjacente. Se a
forma abreviada fosse a subjacente, esperar-se-ia: 1) que a consoante
laríngea de transi~o (h ou ?) ou fosse previsível a partir da qualidade das
vogais adjacentes ou, senáo, que h e ? estivessem em varia~áo livre; 2) que
pudesse ser prevista, com base em categorías lingüísticamente significativas,
a classe de palavras que contem sílabas cuja superficializa~ao se dá com
núcleo cindido. Os dados transcritos em Popovich (1985) mostram que as
formas longas sáo usadas quando as palavr~s sáo pronunciadas.. isoladamente ou antes de pausa. Compare-se [maháem] 'peixe' com [máemcaci"'t]
'peixe cortado' (p. 71 ). Entretanto, algumas formas longas parecem nao
alternar, como a palavra para 'Maxacalí', que é foneticamente [ti1kmr'?rn]
ou [tfikmÍifrJx.n], ou a palavra para 'náo-índio' [?ájlhi'k]. A primeira vista, a
existencia de formas longas náo-alternantes sugere que, para aquelas que
alternam, as formas abreviadas (curtas) devem ser subjacentes. Entretanto,
nem todas as sílabas (nem mesmo todas as palavras monossilábicas) tem
seu núcleo silábico cindido antes de pausa, e náo fomos capazes de encontrar urna propriedade comum aquelas que, alternando, náo podem ocorrer
também na classe de palavras que nao é afetada por urna suposta regra de
cisáo nuclear. Além disso, enquanto nao detectamos um único caso de
oclusiva glotal no interior de palavra~ que contero vogais anteriores
(coronais) (*Ci?C ou *Ce?eC, mas [mihiem] 'madeira', [tehec] 'tempestade
de chuva', [tihic] 'homem'), para palavras que contem vogais posteriores

.),
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(dorsais) a ocorrencia de / h/ vs /?/ nao é previsível: compare-se [pºihi'k]
'mel' com [ki'p'i?Yk] 'machado', as quais possuem, ambas, formas abreviadas.
Assumiremos, portanto, que ausencia de contraste entre /h/ e /? / nas
formas longas que contem vogais coronais se deve some nte ao corpus
limitado que tínhamos a nossa dispos i~ao. Conseqüentemente, seguiremos
GPP na considera~ao de que as formas longas sao as subjacentes e suporemos que há urna regra de abreviamento que se aplica a um conjunto de
palavras lexicalmente definido do tipo (C) Y¡ {h, ?} Y¡ (C).
15. Em GPP (1970: 83) é afirmado que /p/ nao desenvolve urna pré-vogal
depois de /o/. Isso seria urna lacuna inexplicável nos dados, ainda mais
porque / m/ é regularmente pré-vocalizado, mesmo depois de / o/ . Como
mostra esse exemplo, bem como outros em Popovich (1985), a afirma~áo
original de GPP se deve provavelmente ao limitado conjunto de dados
disponível naquela época.
16. A forma fonética das palatais subjacentes exibe urna ampla extensao de
varia~ao. A constri~áo de / c/ na coda antes de consoante oral náo-homorganica varia de urna realiza~ao oclusiva a de urna fricativa / s/ e a de urna
semivogal surda /y/ (cf. GPP: 84).
17. Como assinala Harold Popovich ( c.p.), T' se vocaliza mais facilmente
do que T , e para ambas as classes a vocaliza~ao ple na é· mais comum antes
de pausa do que antes de consoante heterorganica.
18. Para o abreviamento de / kohot/

-+

[kot], ver nota-14.

19. De maneira bastante surpreendente, depois de nasal [á], o aparecimento de um glide de transi~ao é raro. Se ele se desenvolve, a sua realiza~ªº fonética é a esperada: / nahan/ -+ [nahaIJ;;::n] ou [na haAn] 'urucum'.
Yoltaremos a esse fato na se~ao 5.2.
20. A forma~ao de glide nao é condi~áo necessária para a vocaliza~ao
plena se o elemento vocálico é derivado de um grupo homo rganico.

21. A predi~áo de que tra~os náo-especificadas sáo preferivelmente derivados de um segmento a esquerda pode ser provavelmente considerada como
um efeito da 'Cláusula de Precedencia a Esquerda' ( cf. Clements & Sezer
(1982)).
22. Trataremos da

defini~áo

de

tra~o

de [A] derivado na

se~áo

4.

23. a. também Austin (1957), que predisse o mesmo tipo de correla~ao,
embora náo soubesse "de nenhuma língua que tivesse igualmente consoantes e vogais na mesma extensáo alofónica" (1957: 543).
24. Isto é, mesmo se C em (19) é interpretado como consoante na coda,
como deve ser.
25. Assumimos aquí que as raízes consonar.~ :: ' :. vocálica estáo na mesma
camada e que a ordem em que essas r~.~.tes sao realizadas foneticamente é
estipulada como parte da opera~áo fonológica. Essa decisao, entretanto,
nao é cruciala análise apresentada. Na suposi~ao contrária, o ordenamento
corre to das fases vocálica e consonantal teria que ser assegurado por algum
princípio universal ou por urna regra fonética específica da língua. Ver van
de Weijer (1994) para discussao.
26. Tal análise foi proposta por Gussenhoven & van de Weijer (1990) para
a pré-vocaliza~áo enquanto processo histórico do ingles. Os fatos do ingles
nao sáo, porém, diretamente comparáveis ao processo do Maxacalí, embora
urna análise similar aquela aqui proposta para o Maxacalí pudesse facilmente funcionar para os fatos do inglés.
27. Ternos razao para acreditar que o nódulo vocálico se espalha como um
todo, ao invés de serem somente os tra~os de ponto-de-Y que o fazem.
Popovich assinala (comunica~ao pessoal) que, depois de /a/, [-y] é 'mais
lenis'. do que depois de /i/. Essa diferen~a na qualidade dos glides dorsais
pode ser explicada como conseqüéncia do fato de que eles sao criados em
diferentes lugares na cavidade oral. Esses, por sua vez, podem ser fonetica-
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mente derivados dos diferentes

tra~os

de abertura que caracterizam / a/ e

/Y/.
28. Está implicitamente assumido que sempre que urna vogal oral bloqueia
ou cfesencadeia epentese, sua contraparte nasal também o faz, a menos que
o oposto seja explicitamente estabelecido.
29. A pré-vogal da consoante palatal é de fato consistentemente transcrita
como glide depois de [a] e [e], tanto por GPP quanto por Popovich (1985).
30. O valor fonético fornecido para [A] corresponde aquele expresso como
[B] no Alfabeto Fonético Internacional.
31. Note-se que a

Forma~ao

de Glide e o 'Decrowding' Fonético poderiam

ser facilmente reunidos em um único esquema de regra. Entretanto, a
Forma~ao

de Glide é opcional e o 'Decrowding' Fonético se aplica se e
somente se a Forma~ao de Glide tiver se aplicado.
32. Em Maxacalí, nao existem seqüencias consonantais internas ao morfema. Grupos so mente surgem a través <la concatena~ao de morfemas ou por
sobre fronteiras de palavra. Assim, se McCarthy (1986) está correto ao
assumir que o OCP se manifesta nas representa~óes subjacentes (lexicais)
como um mecanismo (universal) de fusao, isso nao conflitaria com os fatos
do Maxacalí.
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Estrutura silábica e articula~áo secundária
em Tapirapé
Yonne Leite*

l.

.

Introdu~ao

Numa perspectiva estruturalista, a língua Tapirapé (família TupiGuarani, Mato Grosso, Brasil), caracteriza-se por ter um sistema de
fonemas segmentais bastante simples, composto de 12 fonemas consonantais /p t k kw ? m n IJ r w j h/, cinco vogais orais, cada urna delas com
urna contraparte nasal fonemica /i í e e a a i í o o/. 1
As vogais nasais, por motivos delineados em Leite (1977: 6-8),
motivos esses paralelos aos apresentados por Lunt (1973) para o Guarani,
tem o estatuto de monofonemas. Nao é possível considerá-las bifonemáticas, isto é, resolve-las como urna seqüencia de vogal oral e consoante nasal,
tal como proposto para algumas línguas - como o portugues, por exemplo
- que também possuem vogais nasais. A determina~ao de sua alofonia
cria, porém, problemas para o modelo estruturalista, por nao permitir este
o debordamento (overlapping) entre membros de fonemas diferentes. Em
Tapirapé, em posi~áo de fim de palavra <liante de pausa, as vogais nasais
podem realizar-se como orais. Além disso as vogais orais e nasais se
neutralizam, em favor de urna realiza\áo levemente nasalizada ou náo,
quando a elas se segue urna consoante nasal. E mais ainda, diferentemente
de outras línguas da família Tupi-Guarani, náo há o retrocesso da nasaliza\áo, isto é, as vogais orais que antecedem urna vogal nasal tónica nao se
nasalizam, fenómeno esse bastante comum nas línguas da família TupiGuarani, reportado primeiramente para o Kayoá (Harrison e Taylor 1971).
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A amplitude do tema 'vogais nasais' e sua importancia para propostas
teóricas atuais diversas (Piggott 1987, 1988, 1992 e Hart 1981), algu mas
delas levando em conta línguas Tupi-Guaraní, exigiriam para o caso
Tapirapé urna aten~áo mais especial, o que foge ao escopo do presente
trabalho. Limitar-nos-emos, entáo, a essas breves informa~óes.

Quadro I
Fonemas Consonantais

/ p/

A distribui~áo alofónica das consoantes, com exce~áo do fonema
representado por /j/, que será tratado na se~áo 2, também nao apresenta
maiores complexidades.2
As consoantes oclusivas, na fala enfática, em final de palavra <liante
de pausa, sáo realizadas com aspira~áo e, na fala normal, juntamente com
as nasais, sáo náo-explodidas. As consoantes nasais, diferentemente de
outras línguas da família Tupi-Guaraní, náo tem consoantes pré-nasalizadas
como alofones. O fonema /w / tem como variantes a fricativa bilabial
sonora [P], em contexto de vogal anterior /e/ e /i/, e a aproximante
bilabial [u], que ocorre nos demais ambientes como se pode ver em

(1)

[ape'pe]
[tje' pi]
[a 'uot]
[ui'rá]
[auá'uák]

[p,]
[ph]
[p]

/t/

[m,]

/ k/

[th]

[t]

[kh]
[k]

[n,]

(1f]

/n/

/m/

/kw/

/?/

ITJI

[n]

[m]

[TJ]

[P]

/w/

/h/

/j/
[1J]

'ele voa'
'de rnim'
'está boiando'
'pássaro'
'ele roda'

[r]

/r/

O fonema /r / se realiza como tepe nasal em ambiente da vogal nasal
/a/ e como tepe o ral nos demais ambientes. O fonema /h/ é de baixa
frequencia, ocorrendo obrigatoriamente na posi~ao inicial de algumas
palavras, quando seguido de vogal tónica. Em pu tras po~i~óes intervocálicas
a lterna com 0.
O quadro 1 abaixo sumaria essas informa~óes.

[k,]

[f]

[r]

Fonemas Vocálicos

Nasa is

Orais

/i/

(i]

/í /

[í]
[ftj
[á]

/é/

[é]

/ o/

[o]

/á/

[~]

[i]

/i/

/i/

[i]
[e]

[w]
[a]
[o]

/e/

/o/

[v]

[e]
/a/

J

\
\
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Igual simplicidade se encontra nos padróes silábicos que podem ser
reduzidos a fórmula canónica (C)V(C). Náo sáo permitidos encontros consonantais quer inter, quer intramorfemas, com exce~áo do fonema /j/ que
pode ocorrer, em processos de composi~áo vocabular, em coda de urna raiz
que. precede outra raiz. Em coda do padráo (C)VC, que, pelo exposto
acima, é característico de final de palavra no nível fonético, encontram-se
as consoantes p t km n 1J ej.
Se forem permitidas, para a análise fonológica, informa~óes morfológicas, possibilidade essa suscitada, no modelo estruturalista, pela primeira
vez por Pike (1947), o acento será previsível e náo-fonemico. Dada a
inexistencia do padráo silábico átono (C)VC ou (C)V em final de raiz,
ocorrendo nesta posi~ao somente núcleos tónicos, o acento incide na última
vogal da raiz. O fato de encontrarem-se palavras paroxítonas provém do
acréscimo de sufixos e posposi~óes átonos, como, por exemplo, deirtre
outros, o sufixo derivacional nominalizador -a ou a posposi~ao de instrumento pe.

O sufixo nominalizador -á tem um alomorfe 0, que ocorre após raíz
terminada em vogal necessariamente tónica, criando-se, assim, urna aparente oposi~áo entre nomes oxitonos e paroxítonos, como se pode ver nos
pares: 3

(2)

ta'wá
pi'ná
tjawá'ra

'testa'
'anzol'
'tucum'

'taw+a
~'pin+ á
t'a'war+ a

'aldeia'
'cabe~a'
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extremadas da fonemica taxionómica (Chomsky 1964: 78-95), se, por um
lado, torna transparente a representa~ao fonológica, por outro, sobrecarrega a descri~áo morfológica: as formas morfofonemicamente variantes tem
de ser consideradas variantes lexicais, nao sendo possível captar as generaliza~óes subjacentes a cada processo.
Embora náo se disponha de dados sobre o processo de aquisi~ao
dessas alomorfias, na fala dos· adultos nao se verificam erros que sejam
indicadores de serem elas formas marcadas ou 'irregularidades', como a
análise concreta estruturalista faz supor. Muito ao contrário, esses processos, mesmo que específicos a alguns morfemas, sáo altamente produtivos
e regulares e a recolha de dados se faz sem qualquer problema de titubeio
ou dúvida por parte do falante nativo. Sao, pois, processos regulares e
automáticos.
Neste trabalho tres aspectos da fonología Tapirapé, exatamente
aqueles cuja descri~áo se mostra mais complexa para a análise estruturalista, serao examinados. Concentraremos a aten~áo: (1) nas variantes
posicionais do fonema /j/, demonstrando a necessidade de um nível
autónomo da representa~áo da sílaba para urna generaliza~áo de suas
ocorrencias fonéticas; (2) nas alternancias das raízes verbais com o sufixo
de gerúndio; e (3) nas do lexema de passado nominal 'kwera - 'wera - 'era,
propondo-se representa~óes lexicais autorizadas pela fonologia autosegmental que, juntamente a princípios gerais da teoria, possibilitam captar
generaliza~óes subjacentes, provavelmente responsáveis pela regularidade
de produ~áo dos processos.

'cachorro'

Como ao sufixo nominalizador pode seguir urna posposi~ao átona,
que, por sua natureza clítica, agrega-se ao nome que a precede, cria-se
urna pauta acentual de superficie proparoxítona: o'?iw +ii+pe 'com flecha'.
Náo se verifica a pauta acentual *CVCVCVCV e, no máximo, duas sílabas
átonas ocorrem após urna sílaba tónica. A morfofonemica, no entanto, é
bastante elaborada, urna vez que o processo de composi~áo e o acréscimo
de sufixos acarretam modifica~óes nas raízes. E, mais ainda, alguns desses
processos sao morfologicamente condicionados.
Urna análise, como a que se expós acima, que siga, para o estab.elecii:ient~ de unidades fonológicas, as condi~óes de bi-univocidade, invarian~a,
hneandade e determina~ao local, tal como era a prática das versóes mais

2. O fonema /j/
2.1 Os dados
Conforme mencionado na Introdu<;ao, é o fonema /j/ (assim representado por motivos de facilidade gráfica), que na versao estruturalista
distribucional, apresenta variantes fonéticas e condicionamentos mais
complexos de ocorrencia.
Os alofones, já listados no Quadro 1, sao

156

[ tj]

(3)

[tS]

/j/

Lil

[j]
[J1]

oclusiva a lveolar palatalizada surda em varia~ao com
afri.cada pós-alveolar surda
aproximante palata l sonora
aproximante palatal nasal em varia~ao com
nasal palatal

Para se estipular a distribui~áo complementar desta alofonia fazem-se
necessários contextos que se refiram concomitantemente a estru tura
silábica e a acentu a~áo.
Tendo em vista que inexiste o padráo (C) V C átono postónico e que,
em posi~áo pretónica, ele só ocorre em casos de composi~áo vocabular, a
informa~áo necessária e suficiente para dar conta da distribui~ao alofónica
é: coda de sílaba átona pretónica, coda e onset de sílaba tónica, coda de
sílaba postónica.
Os alofones Li], [j ], [J1] nao ocorrem, pois, em coda de sílaba pretónica, nem em onset de sílaba tónica. E, como se viu, dad o que a pauta
acentual proparoxítona é fonéti ca, a ocorrencia desses alofones se restr inge
ou a posi~áo de coda de sflaba tónica ou a de onset de sílaba átona
imediatamente após a tónica. Já (tS] ou [ti] podem preencher a posi~ao de
onset de sílaba tónica ou de qualquer sílaba pretónica (vide exemplos em
(6)). Casos em que ül, [j] ou [)1] aparecem em onset de sílaba tónica ou
em coda de sílaba pretónica, como os exe1nplificaclos em (4) abaixo 4
(4)

Estrutura silábica e m Tapirapé
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a. i'je
b. fj óni
í'póni
c. towí'j am
towí'pam
d. waj 'wí
e. aj 'tiak
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podendo ser obtidos ou da representa~áo lexical por regra de alofonia ou
por regras fonéticas de inser~áo ou assilabifica~ao.
Com esses ambientes em mente pode-se formular a comple.m entariedade distribucional entre [t;], [tS], Li], [j ], [)1] do seguinte modo:
(5)

varia~áo

[ti] e [tS]

ocorrem em
tónicas.

Lil

ocorre em coda de sílaba tónica e onset de sílaba postónica, quando o núcleo da sílaba é urna vogal oral.

[J]ef.r]

ocorrem em coda de sílaba tónica e onset de sílaba
postónica quando a vogal do núcleo é nasal.

O quadro II, a seguir, visuali za essa

no onset de sílabas pretónicas e

distribui~ao.

Quadro II
Núcleo Oral
Pretónico
onset
ti-tS

Postónico

T ónico

o nset
t1-tS

coda
J

onset

J

'eu'
'lone'
Núcleo Nasal
'ele é al to'
'velha'
'eu vejo'

sáo produto de um processo fonético de inser~áo de glide no ambiente de
vogal anterior alta seguida de vogal tónica (4a-c) ou de ass ilabifica~ao de
/ i/ ou /i/ quando antecedido de vogal (4d-e ). A represe nta~ao lexical
desses itens é: / ie/, /Ioni/, / towiap/, / wáiwi/, /aijak/. Nessa análise nao se
seguem, pois, os princípios de biunivocidade e i nvarian~a. Li], [j] e [J1]

onset
ti-tS

Postónico

Tónico

Pretónico
onset
t;-tS

coda
J

onset
j -p

A generaliza~ao que se pode fazer a partir do quadro acima, .em que
se tem por base sílabas fonéticas e alofones, é que as variantes [t1] e [tS]
ocorrem sempre em o nset independentemente de ser núcleo oral ou. nas_al
e j , j , fl ocorrem tanto em onset quando em coda dependendo a reahza~ao
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)
oral ou nasalizada de ser o núcleo oral ou nasal. Os exemplos ( 6-8)
ilustram estes fatos.
(6)

[tj] em varia~áo com [tS]
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(7)

'cachorro'
'papagaio'
'garganta'
'caititu'
'fala dele'
'tia'
'rato'

a $ 'hij
ma $ 'wej
a$ 'koj
'ma $ja
tia $ 'ri $ja

'ele correu'
'devagar'
'caiu'
'cobra'
'avó'

UJ
a.

b.
c.
d.
e.
(8)

tjá $'wá $ ra
a$ tjo $ 'ro
tjo $ mi $ '?á
tji $ wá $' ?á
i $ tje $ '?e$IJa
tj a $ 'tj e
a $ no $ 'tja

[j ] em
a.

b.
c.
d.
e.

varia~ao

com [Ji]

a$ 'kaj
mo $ 'koj
ta $;mó $ ja
'hí $ pa
'wa $ ja

'queimou'
'do is'
'eivó'
'dente'
'rabo'

Em § 2.3 e § 2.4 retomaremos esse tópico, apresentando urna solu~áo
menos complexa para essa distribui~ao alofónica.

2.2 Os modelos lineares e a representac;ao subjacente
A tradu~áo da alofonia exemplificada em § 2.1 em termos de conteúdo fonológico caracterizador do fonema que vem sendo simbolizado por
/j/ em oposi~áo a todos os demais do sistema, isto é, em termos comuns a

' todas as variantes pos1c1onais, esbarra em dificuldades incómodas. Se
usarmos urna terminologia articulatória, facilmente traduzível aos sistemas
de tra~os tradicionais como o de Jakobson, Fant e Hall~ (1951) ou o de
Chomsky e Halle (1968), é impossível definí-lo quer como oclusivo, quer
como africado porque apenas um de seus membros assim se realiza. Pelos
mesmos motivos os termos 'nasal' e 'aproximante' náo se aplicam, já que
dois de seus membros sáo orais e obstruintes. O único tra~o que se poderia
talvez considerar comum a todas as variantes seria o de um:a área de
articula~ao grosso modo palatal. Assim a representa~áo do fonema /j/ se
assemelharia a de um arquifonema, neutralizando-se as oposi~óes relativas
ao modo de articula~áo.
'
Na perspectiva linear em que o fonema é visto como urna classe de
sons indecomponíveis em séus constituintes mínimos, a escolha da 'norma'
para representar /j/ no léxico é aleatória, já que náo é possível dizer qual
o alofone de distribui~ao mais ampla. Assim, a escolha de /j/ náo obedece
a qualquer motiva~áo linguística, tendo sido feita por sua facilidade
tipográfica e datilográfica. A ado~ao da teoría gerativa padráo também náo
resolve de modo satisfatório a questáo da representa~áo subjacente. Por
motivos lógicos e de avalia~áó métrica (cf. Stanley 1967), o modelo padrao
requer urna matriz totalmente especificada e, qualquer que seja a representa~áo escolhida, seráo necessárias regras altamente marcadas em que se
mudam, sem urna motiva~áo visível, praticamente todos os tra~os exce~áo feita a [alto] e [recuado] - para que se obtenham as demais
realiza~óes.

Em § 2.4 será retomada, segundo urna perspectiva nao-linear, a
questáo da representa~áo lexical e dos tipos .de mecanismos necessários
para as realiza~óes alofónicas.

2.3 Os modelos nao-lineares e ·a autonomía da sílaba
Embora a análise aquí apresentada seja essencialmente sincrónica, é
importante observar que numa perspectiva histórica o processo que se quer
expressar é bastante comum e natural: trata-se do fortal,ecimento, através
do estreitamento do canal oral, de urna aproximante. */j/, para urna
oclusiva fricativa ou africada.5 Esse tipo de fortalecimento náo é privativo
das línguas da família Tupi-Guaraní, como o Tapirapé e Asurini do
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Trocará. Ocorre também nas línguas romanicas, na passagem do /j/ do
latim para o italiano (Jat. /j/ - (it.) /d3/) e francés (Jat. /j/ - (fr.) /3/) e
do indo-europeu para alguns dialetos germanicos, processo esse denominado 'lei de Holtzmann', como, por exemplo, IE. */-jj-/ -+ (noruegués
antigo) /-dd-/ (apud Lass 1984: 181).
A dificuldade das teorías lineares em expressar com naturalidade a
distribui~ao alofóníca em Tapirapé advém da ausencia de: (i) urna representa~áo autónoma da estrutura silábica e (ii) de urna organiza~ao interna
hierarquizada dos tra~os fonológicos (Vide § 2.4 ).

Estrutura silábica em Tapirapé

se também dispensável, urna vez que, como se viu em § 1.1, o acento,
levando-se em conta a informa~ao morfológica, é previs ve l, recaindo
sempre na última sílaba da raíz.
Reanalisando abaixo os exemplos que constam de (6-8)
[ti] ou [tS]
(15)

Como se viu em § 2.1, a sílaba é o contexto condicionador da varia~áo, sendo necessário no modelo ali apresentado fazer-se referencia
também ao acento. Urna nova informa~ao que nao pode ser aproveitada
num modelo linear é que os casos em que Lil [j) ou [Jl) ocorrem no onset
da sílaba átona, como os exemplos 7(d) e 8(d), sao morfologicamente
analisados como urna raíz seguida de um sufixo nominalizado r -a. Assim as
estruturas silábicas
d. 'ma $ ja

(10)

'hf $ J1ª

tem morfologicamente a seguinte divisao
(11)

maj +a

(12)

hf J1 + a

Os modelos nao lineares em que a silabifica~ao tem au tonomía com
rela~ao a silabifica~ao de ~uperfície podem aproveiq1.r essa informa~ao
morfológica e estabelecer no léxico urna estrutura silábica coincidente com
a segmenta~ao morfológica, isto é,

a.
b.
c.
d.
e.

$ tia $'war $+a
$ a $tio $'ro $
$ i $ tie $'?el)$+ a$
$ tia $' tie $
$ a $ no $'tia $

Li]
'cachorro' (16)a. $ a $'hij $ 'ele correu'
'papagaio'
b. $ ma $'wej $ 'devagar'
'fala dele'
c. $ a$ 'koj $
'caiu'
'tia'
d. $'n1aj $ +a$
'cobra'
'rato'
e. $ tia $'rij $+a$ 'avó'

[J] ou [Jl]

(17)
(9)
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a. $ a $'kaj $
b.
c.
d.
e.

$ mo $'koj $
$ ta $'moj $ +a
$'hf J1 $ + a $
$'waj $ + a$

'queimou'
'do is'
'avó'
'dente'
'rabo'

pode-se ver que [ti] ou [t5] ocorren1 sen1pre em onset e Li], [j) ou [J1] em
coda.
Urna regra de
( 18) $CVC$V$ -

ressilabifica~ao

pós-lexical é obrigatória em que

$CV$CV$

dada a agramaticalidade de sílabas fonéticas *$CVC$V$.

(13)

$ maj $ +a $

(14)

$ hf J1 $ + a $

Deste modo a referencia a onset para a reali za~ao de LJ], [j] ou [J1]
torna-se desnecessária. Por esta análise as variantes obstruintes ocorre,m só
em onset e as soantes em coda, e sua qualidade oral ou nasal depende da
oralidade ou nasalidade da vogal precedente. A referencia ao acen to torna-

Observe-se que há nos exemplos (15) e (16) urna coincidencia entre
fina l de sílaba e final de morfema. lsso poderia levar a supor que a
ocorrencia de j, j fosse privativa da posi~ao final de morfema, o que
dispensaría o uso da sílaba como ambiente condicionador. Ter-se-ia ao
invés urna regra de estrutura morfémica pela qual tj - j em final de
morfema. No en tanto, os exemplos em (4) em que UJ ou (j) sao produto

I
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de urna regra de assilabifica~áo ou de inser~áo de glide, ocorrendo em
início ou meio de morfema, contradizem essa possível generaliza~áo. E
mais, como se verá em § 3.5, a no~ao de segmento silábico e segmento
assilábico é imprescindível na gramática Tapirapé.
Na se~áo a seguir trataremos dos tipos: (a) de representa~óes da
fonologia auto-segmental que motivam urna escolha do segmento a figurar
no léxico e (b) de regras que derivam as variantes alofónicas.
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Assim o segmento t é representado como (19) de acordo com Clements (1991b):

e

(19)

1

r

-vocóide
- aproximan te
-soante

2.4 Hierarquia de Trac;os e a Representac;ao Fonológica
Por nao disporem de um mecanismo que permita a representa~áo
fonológica além do segmento, os modelos lineares tiatam do mesmo modo,
por meio de urna matriz de tra~os com o mesmo tipo de organiza~ao
interna, os segmentos com articula~áo simples, como t, e os com articula~ªº secundária como i ou complexa como tf.
No modelo de The Sound Pattern of English a matriz para j é: [ - consonantal, -vocálico, -coronal, - anterior, - recuado, +alto, + sonoro]. E'
para ti ter-se-ia [ + consonantal, -vocálico, - contínuo, - anterior, +coronal,
- recuado, +alto, -sonoro]. Igualmente tf é representado como [+consonan tal, -vocálico, -contínuo, -anterior, +coronal, +alto, + distensao
retardada, - sonoro].
No modelo da fonología auto-segmental proposto por Clements, a
representa~áo para as consoantes com articula~ao simples e as de articula~ªº secundária é diferenciada abaixo do esqueleto silábico. Há um sistema
hierarquizado de tra~os e neste sistema o articulador ativo tanto para a
vogal quanto para a consoante é definido pelo mesmo conjunto de tra~os:
labial (consoantes labiais e vogais arredondadas) coronal ( co nsoantes
dentais e vogais palatais) e dorsal (consoantes e vogais velares).
Neste modelo os tra~os [vocóide] [aproximante] e [soante] caracterizam o nó da raiz (r), em termos das classes principais de sons: as vogais
sao definidas como [ +vocóide, +aproximante, + soante), as líquidas sáo
[ -vocóide, +aproximan te, + soante ], as consoantes nao-nasais como
[ -vocóide, - aproximante, -soante] e as consoantes nasais [ - vocóide,
- aproximante, + soante ].

Lar

I

1

[ -vozeado]
SL

[-na~

co

[-contí~
PAC
1

[coronal]
1

[+ a nterior]
em que e representa uma p ropriedade nao-nuclear do esqueleto silábico, r
a raiz, La r as propriedades lari ngais deco rrentes de estados da glote, SL as
propriedades supra-laringais, CO a cavidade oral e PAC a área de articula~áo da consoante. Cada nó, terminal ou nao-terminal, constituí um plano
independente e hierarquizado.
Já .um segmento com urna articu l a~ao secundária como [tJ] tem,
segundo Clements (1991 a.b), a configura~ao

•
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e

(20)
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da raiz automaticamente se adaptarn a nova estrutura passando a ( + vocóide, + aproximante, + soante ]. A realiza~ao das modalidades nasais se deriva
do espraiarnento do tra~o nasal da vogal precedente para o nó SL da
consoante. Se este espraiamento se der antes do cancelamento do ramo
PAC, o resultado será naturalmente [J1 ). Se depois, ter-se-á (] ].

1

r

- vocóide
- aproximan te
- soante

A possível realiza~ao como urna consoante de dupla articula~ao [tS]
pode ser explicada pela promo~ao do tra~o coronal da carnada associada a
P A V a camada dominada por P AC, nurn processo que, em seu primeiro
movimento, é o mesmo da mudan~a que ocorre em outras linguas em que
um segmento com articula~ao secundária labializada /kw/ passa a um
segmento de dupla articula~ao labio-velar /kp/. Em (21) representa-se a
primeira etapa da opera~ao pela qual / ti/ se realiza como [tS]. Nesta
opera~ao o tra~o coronal se desliga de P A V e é promovido para PAC.

Lar
1

[ -vozeado]

SL

[ -nas~

co

e

(21)

[ - contín~

1

r

PAC

-vocóide
- aproximan te
-soante

[coronal]
1

[+anterior]
Vocálico

Lar

~

1

PAV
1

[coronal]

[ - vozeado]

abertura
1

SL

co

[ - aherto 2 j6

1

Nesta representa~ao PAC indica o ponto de
e PAV o da vogal.

arti cula~ao

da

con~oante

Com este tipo de representa~ao, escolhe-se, de um modo nao ad lzoc,
/ t;/ como o segmento a figurar no léxico e to rna-se simples formular as
regras de suas variantes fonéticas que tem como contexto de real izai;ao a
coda silábica.
Assim, a passagem de /t; / a Li] se obtém pe lo apagamento do articulador coronal dominado por PAC. A estrutura resultante do apagame nto
passa a ter especificada apenas a articula~ao vocálica. Os t ra~os definidores

[ - contínuo]

[coronal]
1

[+ anterior]

•\
\
\

'

Vocálico

~
abertura

PAV
1

1

[coronal)

[ - aberto 2)
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A estrutura resultante desse processo é mal-formada, pois contraria a
condi~ao de nao-ramifica<;ao que diz que é inadmissível urna configura<;áo
como se ve em (22).
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e

(23)
r

A
B

r

-vocóide
- aproximante
-soante

A

(22)

C

em que A seja um nódulo nao-terminal se ramificando em dois nódulos
terminais ou náo na mesma camada (Clements 1989: 9).
Ainda segundo Clements (1991a,b), a africada [tS] é um segmento
complexo ou de contorno diferente dos segmentos de a rticul a~áo secundária com [tj], por ter duas raízes dominadas por um único tempo, ou um
único elemento do esqueleto silábico, C.
Assim, a condi~áo de náo-ramifica<;áo, aliada a estrutura proposta
para as africadas, corrige a configura<;ao gerada em (20), criando duas
raízes, a primeira dominando os tra<;os terminais [+coronal, +anterior] qu:·
definem [t] e a segunda, dominando apenas o tra~o [coronal], como se ve
em (23).

167

-vocóide
- aproximan te
-soante

Lar

Lar

1

1

[ - vozeado]

[ - vozeado]
SL

[-nas~

[-nasaÍ]\

co

co

[-contín~
PAC

..

[-contín~
PAC

1

1

[coronal]

[coronal]

1

1

[+anterior]

[+anterior]

Mesmo assim, a estrutura contida em (23) náo está correta, urna vez
que se tem um só elemento do esqueleto (C) dominado por suas raízes
quase idénticas, que nao traduzem o segmento [tS].
Torna-se, pois, necessário: (1) ajustar essa configura<;ao para que se
alcance o resultado 9esejado e (2) motivar o processo pelo qual /ti/ tem
urna realiza~áo [ts]. E o que se verá em § 2.4.

2.4 U m processo para desmarcar segmentos?
A teoría da marca e as conven~óes de liga~áo, tal como concebidas
por Chomsky and Halle (1968: Cap. IX) fornecem o mecanismo para
formal izar de modo natural o processo em que t ~ tj - tS, mecanismo
esse possível de ser adaptado ao modelo auto-segmenrnl. 7

(

(
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articula~ao

da consoante primária e da palatalizada nao seriam exatamente

Naquela teoría a mudan~a ti - tS que ocorre no Eslavo Oriental é
em sua primeira etapa um processo de assimil a~ao regressiva em que a
oclusiva coronal e anterior [t] absorve o tra~o [+alto) do glide que se
segue. A partir daí, as conven~óes de liga~ao au tomaticamente tornam os
segmentos resultantes [ - anterior], introduzindo o tra~o [ + distensáo
retardada) e [+estridente] , isto é, tS.
Reinterpretando esse mecanismo ao rnodelo auto-segmenta!, pode-se
propor que, em configu ra~óes como (23), em que um só ten1po C domina
um articulador consonantal que é [- contínuo] e [coronal, +anterio r]
seguido de outro articulador, também consonantal qu e é [ - contínuo] e
[coronal], a estrutura tem que obrigatoriamente se di ferenciar e criar um
contraste. Essa diferenci a~áo se faz tornando-se o tra~o [ - contínuo] da
segunda raíz [ + contínuo] e introduzindo o tra~o [ - anterior], como se pode
ver em (24) abaixo:

os mesmos.
Desse modo pode-se pensar que, com a reestrutura~áo do sistema
fonol ógico que acorre em Tapirapé na mudan~a do Proto Tupi-Guaraní
* /j/ para /tl/, se crie um novo ponto de art¡cu l a~áo entre os já existentes
/ t/ e /k/. A teoria da marca prevé que se a um sistema consonantal com
os pontos de articula~ao bilabial, alveolar e velar (p t k) for acrescentado
um quarto ponto, este será mais comumente ocupado por urna africada
palato-alveolar do que por urna oclusiva palato-alveolar. Assim, a ocorréncia de urna variante africada pós-alveolar do segmento lexical / ti/ pode ser
talvez interpretada como um processo de tornar o sistema menos marcado,
processo esse que estaría sendo captado na configura~áo da teo ría autosegme ntal pela cisao de urna raiz necessária para a introdu~ao dos tra~os
[ +contínuo] e [ -anterior] constantes, como se viu, em (24).

(24)

varia\aO alofónica que se mostrava ao menos pertubadora nos modelos

X

X

~r
r
1

...

-

r

~r

Sao princípios gerais das teorias que determinam a configura~ao dos
segmentos e que permitem expressar de maneira simples e natural urna
lineares.

1

1

1

1

PAC

PAC

PAC

PAC

1

1

1

1

[coron]

[coron]

[coron]

[coron·]

1

1

1

[ + anter]

[ + anter]

[-anter]

~

A motiva~ao pela qu a! t; - tS tem urna base fonética, 4ue pode ser
aliada as previsóes feitas pela teoría das marcas.
Como se sabe ( cf. Catford 1988: 108), foneticamen te um segmento
com articu la~áo secundária palatalizada pode nao se realizar no mesmo
ponto de arti cu la~áo de seu par nao-palatalizado. Si tuam-se neste caso as
consoantes palatalizadas do russo. Corno a palataliza~ao cpnsiste no
levantamento da parte antero-dorsal da língua e1n dire~ao
palato duro é
bem provável have r concomitamente um recuo da articu l ~~ao p'rimárla
quando esta envolver a pon ta ou larnina da língua. Assi1n, o pon to de

ªº

Observe-se ainda que as representa~óes propostas neste modelo, além
de possibilitarem urna expressao simples da alofonia em exame, permitem:
(i) captar a diferencia~ao tradicionalmente feita em fonética entre consoantes com articula~áo secundária, ti por exemplo, e sequencia de sons homorgánicos, como as africadas (cf. Catford 1988: 105-13), atribuindo a primeira
apenas urna raíz e a segunda duas raízes e (ii) representar como um
fonema (C), como é necessário para o Tapirapé, a sequencia de dois
segmentos t + s.
A segui r exa minaremos outro processo que é de difícil descri~ao quer
na aná lise estruturalista, quer na gerativa padrao.

3. A forma~ao do gerúnd io
3.1 Os dados
Seguindo-se a bihliografia existente sobre as línguas da família TupiGuarani, pode-se analisar, num modelo distribucional estru turalista, a
const ru~ao denominada 'gerúndio', como send a formada, em T apirapé,

170 Estrutura silábica cm Tapirapé

Yo~ne

Leite

Estrutura silábica em Tapirapé

pelo acréscimo dos sufixos fonologicamente condicionados -a, -na, -ta e

171

Quanto as raízes, o sufixo de gerúndio causa as seguintes modificac;óes:

-wo.

Os sufixo -a ocorre com raízes terminadas em p, m, t, n, k e 1;.
(29)
(25) a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
l.

.

J.
k.
l.

tiip
kwaam
akim
teomat
wowot
?an
pen
pak
?ak
piik
tie?eIJ
a?iIJ

t'ip+ a
kwa ap+a
ákim +a
teomat+a
wowot+a
?at+ a
pen+a
pak +a
?ak+a
piik+a
t'e?eIJ+ a
a?iIJ+a

'descendo'
'saben do'
'afundando'
'trabalhando'
'inchando'
'andando'
'quebrando'
'acordando'
'arrancando'
'pegando'
'falando'
'experimentando'

am
an
p
t
J

O sufixo -ta ocorre com raízes terminadas em aj e Vj.

am
p
an
t

b.
c.

poraaj
ekij
koj

poraa+ ta
eki+ta
ko +ta

'danc;ando'
'puxando'
'caindo'

.

O sufixo -na ocorre com raízes terminadas em Vj, com excec;ao de aj.
(27) a.

b.

t:?ij
t'emimój

e?i+ na
t'emimo+ na

'coc;ando'
'cozinhanüo'

O sufixo -wo ocorre com as raízes terminadas em vogal.
(28) a.

b.
c.
d.

ata
nopí
ápa
ke

átá + wo
nopí + wo
apa + wo
ke + wo

'andando'
'batendo'
'fazendo'
'entrando'

ap
at
p
t

--

0

Inexistem raízes terminadas em a1;.
Esse comportamento das raízes é privativo do morfema de gerúndio
porque, ao se acrescentarem outros sufixos iniciados por vogal ou, em
juntura vocabular sem pausa, quando a palavra seguinte comec;a por vogal,
as mudanc;as que se tem sao
(30)

(26) a.

--

J

---

aw
w

ar
r

J

Con10 no gerúndio, as demais consoantes nao sofren1 alterac;ao.
Exemplificaremos a seguir essa morfofonemica rnais geral co1n o morfema
descontínuo de negac;ao n(ií) - ... i e o sufixo nominalizador -a.
(31)

p
am

a.

t'ip

--

b. op
c. mamam
d. hap
e. ham

w
aw
'descer'

n + a + t' iw +i
( neg + 3a. + descer + neg)
'procu rar' n + a + ow + i
.
'acabar
n + a + mam:lw +
'tem folha' haw + a
'tem pena' haw + a

'ele nao desee'
'ele n:lo procura'
·ete nüo acaba'
'folha'
'pena'
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t
an

(32)

--

r

ar

teornat
?an
i+ian
i+kiwit

a.
b.
c.

d.

Estrutura silábica em Tapirapé

'trabalhar'
'cair'
'ele tem canoa'
'ela tem irrnao'

n + a + teornar + i
n + a + 'l ar + j
i + iár+ a
i + kiwir+ a

'ele nao trabalha'
'ele náo caí'
'canoa dele'
'irmáo dela'

As demais consoantes náo mudam e j nao sofre apócope.

(33)a. akim
b. pen
c. pak •
-·
d. poraaJ
e. tie ?el)
f. a ?iq
g. e tim
h. i + a pin
. e wek
l.
.
J. t + a mój
k. i + a kiIJ

'afundar'
'quebrar'
'acordar'
'dan~ar'

'falar'
'experimentar'
'tem casa'
'tem cabe~a'
'tern barriga'
'tem avó'
'ele tem cabe~a'

n + a + akim +i
n + a+ pen +i
n + a + pák +i
n + a+ pora áj
n + a +ti e ?el)+ i
n +a +a'?iIJ+i 'ele
eti m +a
i +a pin +a
e wek + a
t + a mój +a
i+ a'kiIJ+a

'ele nao afunda'
'nao quebrou'
'ele nao acordou'
'ele nao dan~ou'
'ele náo fala'
nao experimenta'
'casa dele'
'cabe~a dele'
'barriga dele'
'avó dele'
'cabe~a dele'
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formas terminádas em an1 e Vp passam a aw e Vw, an e Vt a ár e Vr. Se
am é representado por áp e an por át, o processo a expressar é o da
leni~ao, em que o tra~o [ - aproximan te] caracterizador da classe da raiz
passa a [+aproximan te] em posi~ao intervocálica.
As outras altera~óes internas dos valores dos tra~os sao automáticas,
<litadas pela própria teoría ou intrinsecamente decorrentes do sistema
Tapirapé. Assim, pela matriz de tra~os definidores na teoría das classes de
raízes [ + aproximante] implica [ + soante]. E na matriz fonológica Tapirapé
[+aproximante] [ + soante] e [+labial] é necessariamente [ + vocóide] e
[ +contínuo], isto é, [w]. Do mesmo modo, um elemento coma composi~ao
de tra~os [ +aproximante] [ +soante] [ -contínuo] e [coronal] é necessariamente f -vocóide], conjunto esse que caracteriza o tepe [r]. Observe-se que
as mudan~as nao atingem os tra~os da área de articula~áo (PAC).
A conversa.o de iíp em am e át em an exige outra regra: o espraiamento, com desligamento simultaneo, do tra~o nasal da vogal /a/ para a
consoante oclusiva nao-dorsal, se esta estiver na mesma sílaba da vogal ií.
Em outras palavras, diferentemente das outras vogais nasais, a nasalidade
de a, como se verá nos exemplos em (34 ), nao se espraia para urna consoante que ocupe a posi~áo de onset de sílaba.
(34)

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Dada as alomorfias existentes tanto para as raízes, quanto para o
sufixo de gerúndio, duas questóes se póem: (1) a representa~ao lexical das
raíaes; (2) a representa~ao lexical do morfema de gerúndio.

e a + po ko
kó + po ko
tli + po ko
a + tlo ka + pa tát
a+ iwó + pa tát
a + nopí + pa tát

-

eápo ko
komo ko
tlimo ko
atlokapa tan
aiwoma tan
anopima tan

'olho comprido'
'língua comprida'
'nariz comprido'
'vai matar'
'vai flechar'
'vai bater'

A esquematiza~ao da regra obrigatória de nasaliza~ao de /p/ e /t/

3.2 A

representa~ao

lexical das formas terminadas em am e an

Os exemplos em (25a-f), (31) e (32) mostram que os morfemas
terminados em am e an tem mudan~as nas consoantes finais iguais as que
ocorrem com os morfemas terminados em Vp e Vt.
Um mecanismo capaz de captar esse paralelismo é representar por iíp
e át as formas terminadas respectivamente em am e an.8
Essa representa~ao permite expressar de modo simples e natural as
altera~óes morfofonemicas contidas nos exemplos (31) e (32) en1 que as

em

posi~ao

(35)

de coda é, entao,
CT

~
p/ t
--f.. --a

[+nasal]

--
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A nasaliza~ao que ocorre nas composi~óes co m kato, exe mplificada
em (36) abaixo, nao invalida a generaliza~ao anterior.

(36) . a.
b.

e a + ka' to

--+

ko no mí + ka' to

--+

e a IJa to
konomi IJª to

a

a

k

a k a

-+

'olho bonito'
' meni no bonito'

1

1

[+nasal]

[+nasal]

V

[ +nasal)

-+

a.
b.
c.

a + tlo ka + pap
a + iwó + pap
a + nopí + pa p

ati oka' pam
aiwó' mam
anopi' mam

de boa

forn1a~ao

(39)

-ap
-?at
-pak

'ter pena'
'cair'
'acordar

: -ap
: -teomat
: -?ak

' ter folha'
' trabalhar'
'arrancar'

O contraste pleno entre vogais orais e nasais só ocorre em pos1~ao
final de vocábulo com o padrao CV ou CVC em que a coda é UJ.

a k a

\V

É, pois, agramatical qualquer outra seqüencia em que urna coda pre-

[+nasal]

enchida por urna [ - aproximante] é precedida de qualquer outra vogal
nasal que nao /a/.

Os exemplos abaixo, com o morfema completivo pilp, ind ica m que a
regra (35) deve ser ordenada antes de (37), urna vez que nao ocorre nem
fusáo e nem assimila~ao embora em sua forma subjacente /p/ esteja e ntre
duas vogais nasais /a/.
(38)

restri~óes

A representa~ao lexical proposta em § 3.2 acarreta urna distribui~ao
peculiar da vogal / a / : é ela a única vogal nasal a ocorrer precedendo
morfemas terminadas nas consoantes /p t k/. Tem-se, assim, no léxico,
contrastes como

Nesse caso a consoante oclusiva é dorsal e está entre du as vogais
nasalizadas e o processo é independe nte do de nasal iza~ao e m coda
silábica expresso (35). O que ocorre em (36) é primeiro a fusao do tra~o
nasal das duas vogais e depois um processo de assim ila~ao. Esses processos
sáo esquematizados em (37) abaixo
(37)

3.3 O sistema vocálico e as
morfológica

'acabou de matar'
'a cabo u de flecha r'
'acabou de bate r'

Torna-se, assim, necessária urna regra de restri~ao morfológica que
exclua seqüencia em final de morfema como op, et, ik, etc.
lsso exige que se examine primeiro o sistema vocá lico do Tapirapé.
Seguindo-se a perspectiva de Clements (1989), o sistema vocálico do
Tapirapé, que tem 3 graus de abertura (vogais altas i/i, vogais médias e/o
e baixa a), é carracterizado com apenas dois tra~os binários [aberto]:
[aberto 1] e [aberto 2].

(40)
A aplica~ao da regra (35), que ca ncela o tra~o [+nasal) da vogal
baixa / a/ ao espraiá-lo para a consoante em coda, des tró i o a·mb iente pa ra
a aplica~ao da regra (37). O / m/ inte rno das palavra s (34b-c) re sul ta da
regra que transfere a nasalidade de urna vogal (exce to /a/ ) a consoa nte
que fica no onset.

e

o

a

nó de abertura
abertura 1
abertura 2

..
Urna classifica~ao desse tipo atribuí a /a/ um gra u tk abe rtur:_1
exclusiva [ +aberto 1), pois [ +aberto 1) implica [ +a be rto 2] . Sc:ndtt ,' ·
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3.4 A

suficiente para ca racterizá-lo. E m ais, a única vogal labial é / o/ , o que
p e rmite a regra de redundancia.
-aberto 1
+ aberto 2

(41 ) [labial] -

1

,

A atua~ao da regra geral de leni ~áo é bloqueada quando se segue o
a lomorfe de gerúndio -a, que se sufixa as raízes terminadas em consoantes
( cf. (25) ). Esse bloqueio sugere que a forma de representa~ao dada pela
análise distribucional concreta talvez nao esteja correta. Observe-se que,
nas raízes terminadas por vogal, o a lomorfe de gerúndio é -wo (ex. 28).

a sua propriedade e m § 3.4.

D e fi nindo / a / como [ + aberto 1] e levando-se e m con s id e ra~ao que,
por motivos indepe nden tes, como se verá na se~ao a seguir : ( 1) a re.g r a
pela qual ti - j (vide (20)) é urna regra lexical; (2 ) dife re nte me nte de t1, p,
t, k e m posi~áo de coda devem ser conside rados segmentos ex tra-silá bicos,
a regra de restri ~ao morfológica pode ser esquema tizada como

(42)

*

H á, assim motiva~ao pa ra que se postule, num modelo que permita
urna representa~ao mais abstrata, urna forma lexical única que englobe as
duas variantes: -wa. A realiza~ao -a é o efeito da perda do 'glide' inicial do
sufixo e -wo pode ser derivado pelo espraiamento do tra\o [labial] do glide
pa ra a vogal subseqüente. Como o tra~o labial numa raíz q ue é [ +vocóide]
implica [-aberro 1, +aberto 2) (cf. (41)) a é convertido em o.9

a
1

V

e'

e m que V representa

1

j
+ abe rto 1

1+ nasal

X

e

X

e'

Examinaremos a seguir essa análise.

1

1

r
[ + voc]

r
[ - aprox]

3.5 O cancelamento de segmentos e extra-si labicidade

O utra restri qa o morfológica é necessári a: a nao-ocorre ncia, no léxico,
de vogal nasal antecedendo consoante nasal

(43)

*

lexical do morfema de gerúndio

As formas lexicais propostas em § 3.2 ( em que sao representadas por
áp as raízes realizadas na supe rficie como ani e por tit as que se realizam
como an) permitem urna formula~áo foneticamente motivada das mudan~as a que estáo sujeitas as consoantes finais ao lhe serem acrescidos sufixos
que se iniciem por vogal.

l

R etornaremos a regra (41) e

representa~ao

Sornando-se a representa~ao -wa para o sufixo de gerúndio e a das
raízes propostas em § 3.2, retomando os exemplos em (25), tem-se as
seguintes forma~óes morfológicas subjacentes.

a
1

1
1
1

V

C

1

1

em que V representa

[+nasal] [ + nasal]

X

e C ,

(44)

X

1

1

r
[ + vocj

r
[ -voc]

Ass im, a rep rese nta~ao lex ica l propos ta bem como o sistema <.l e Lra~os
hiereraqu izados pe rmitem captar as generaliza~óes s ubj ace nte~ e e xµ_re ssar
de modo natura l os processos regulares e as pe culia rida des do Taµi rapé.

a.
b.
c.

d.
e.
f.
)

g.

h.
l.

J.

tiip + wa
kwa ap + wa
a kim + wa
teo mat + wa
?at + wa
pen + wa
pak + wa
pi ik + wa
tie ?el) + wa
a ?il) + wa

'descendo'
'sabendo'
'afundando'
' trabalha ndo'
'andando'
'quebrando '
'arrancando'
'pegando'
'falando'
'experimentando'
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Princípios gerais da teoría náo-linear - a no~ao de extra-silabicidade
- e regras específicas do Tapirapé conduzem aos resultados fonéticos
dessas formas subjacentes.
.As consoantes finais das raízes se mantem ou sao canceladas. Quando
se segue um morfema que é núcleo de sílaba, isto é, V, os segmentos
consonantais se mantem e sofrem o processo de leni~áo visto em § 3.2.
Quando se segue outro morfema iniciado por consoante, o segmento
consonantal da raiz antecedente se cancela. A única exce~ao é /tj / que se
realiza como [j] nessas circunstancias.

(45)

a.

b.
c.
d.
e.

b.

¡\

1

a

~

C

a

a

a

~

1

A

e v e

/\

e

c. C V

#

a

/\

-

+ V

a

'eu furei mi nha pele'
(-pit 'pele')
'eu sei contar'
(pápáp 'contar')
'aldeia bonita'
< tap+ ka'to
'casa comprida'
< á'wit + po'ko
'folha bonita'
< hap+ ká'to

e

a

'

e

+

A

C

V

V

(1

A
e

V

V

a

-

~

e v e

em que # representa pausa
total

a

d. C V

cAv -

(]

(]

e

~

V

A

e

V

Essa interpreta~ao simplifica a estrutura silábica de um grande
número de raízes no léxico, já que o padráo CVC só se atualiza com a
consoante de articula~ao secundária /tj / em coda.

3.6 A

Esse comportamento é típico de segmentos extra-silábicos, isto é, segmentos que, embora presentes na representa~ao subjacente, náo estao
ligados ao esqueleto silábicQ: eles só se mantem c.¡uando podem, de acordo
com os princípios de urna língua específica, se ancorar a um segmento
antecedente ou subseqüente.
Em Tapirapé, os segmentos consonantais em posi~ao fina l de raiz,
com exce~ao de / tj/ , sao extra-silábicos. Eles formam sílaba com o núcleo
silábico subseqüente, quando o morfema seguinte comec;a por voga1 ou
com a sílaba precedente se em final absoluto de palavra. Se a sílaba
seguinte come~ar por consoante, sao cancelados. Essas regras sáo esquematizadas abaixo:

a

a. C V C + V

(46)

Em posi~ao final de vocábulo, diante de pausa total, todas as consoantes se mantem. Quando náo há pausa, a regra de sandi externo é a
mesma da de sandi interno. Em (45) abaixo apresentam-se alguns exemplos
de sandi interno com encontro consonantal, já que, em ambiente vocálico,
exemplos de sandi interno foram dados em (31-33 ).
a-xe-pi-ko'tok
1ªso-refl.-pele-furar
a-papá-kwa'am
1ªso-contar-saber
taIJá'to
awipo'ko
haka'to

a

179

forma~ao

do gerúndio e a extra-metricalidade

O morfema de gerúndio representado por -wa resulta na seqüencia
silábica e + e, em que o primeiro e é [ - aproxiinante] e o segundo
[+aproximante], a qual é agramatical na língua.
Tres

solu~óes

sao possíveis:

o cancelamento de e [-aproximante] e extra-métrico.
2) o caricelamento do e [+aproximan te] e a ressilabifica~áo de e [-apro1)

)

ximante] extra-métrico.
3) Um processo de assimila~áo total desencadeado por C [ -aproximante].
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As duas solu~óes que permitem obter o resultado desejado sao (2) e

(3). Descartamos a segunda, por exigir urna restri~áo na regra de ressilabifica~áo (46d), tornando-a menos geral e circular. Seria necessário estipular
que a consoante extra-métrica se mantém quando se segue um outro
segmento C [+aproximan te] métrico, e que é este segmento que se cancela, C [ -aproximante] se ressilabificando com a vogal seguinte. E essa
restri~áo só existiria para dar conta da forma~áo do gerúndio.
Na solu~áo (3) aqui adotada, tem-se urna assimila~áo pelo espalhamento do nó da raiz. Segundo Clements e Hume (1993: 15), nesse tipo de
assimila~áo em que o nó de urna raíz se es pal ha para ou tro segmento
adjacente, o segmento afetado adquire todos os tra~os do segmento
propulsor do processo, o que resulta numa assimila~áo total. Esse tipo de
assimila~áo, ainda segundo Clements, tem como conseqüencia o apagamento de urna das raízes com alongamento compensatório.
Em Tapirapé, verifica-se o apagamento da consoante [ - aproximante],
propulsora do processo, mas náo há o alongamento compensatório. Isso
pode se explicar pelo fato de ser essa consoante extra-métrica, nao tendo
onde se ancorar, já que o segmento que se segue é C. Urna consoante
extra-métrica que se cancela nao deixa o seu tempo.
Pode-se esquematizar o processo de
como:
(47)

a
1

V

assimila~ao

total em Tapirapé

C1

A
e

e +
+.-...- ----- - ----1
r

r-voc J
- apr
-soan

V

r

r voc ]
+apr
+soan

Como se verá em § 3.7, a seguir, é também um processo de assimila~ao de
outro tipo - espalhamento de um nó de urna classe de nível mais baixo que dará conta da forma~ao do gerúndio das raízes cuja consoante final é
silábica e coronal.
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3.7 A representac;ao tJ e o gerúndio
3.7.1 Urna regra lexical e a metricalidade de / ti/
Na análise distribucional apresentada em § 3.1, o gerúndio das raízes
terminadas em [j] tem os alomorfes -ta e -na (cf. (26) e (27)). Ainda mais
diferentemente das outras consoantes finais, Lil nao é cancelado quando ~
ele se segue, nos processos de composi~áo, um elemento [ -aproximante]
(cf. (48a,b)). Aparentemente, a restri~ao tratada em § 3.2 de que a nasalidade de /á/ náo se estende a urna consoante em onset, permanecendo na
sílaba da qual é núcleo, nao se aplica, como os exemplos abaixo parecem
indicar.
(48)

a.

ti j'mira

b.

wajmo'ko

c.

poraajmatan

'gengiva'

..

(ti'tj +pit +a)
dente + pele + nominalizador
'rabo comprido' (watj + po'ko)
rabo + comprido
'querer dan~ar' (poraat; + patat )
dan~ar + querer

Mantendo-se a análise apresentada em § 2.3 na qual Ul é representado lexicalmente por /tJ/, os fatos acima levam a considerar que o processo pelo qu~l /tl / - Lil se aplica no léxico. Se considerarmos as regras
pelas quais /tl / se realiza como Ul ou [j] como regras lexicais, a contra·
di~ao a nao-assimila~ao pela consoante em onset da nasalidade de /a/
(exemplos (48)) se desfaz. O que acorre quando a coda que se segue a /a/
é U1 é a assimila~ao da nasalidade de /á/ por Li], que passa a [j ]. E é esta
nasalidade e náo a de / á/ que se espraia para a consoante em onset. O
tra~o definidor da raíz de /j/ [ +vocóide] acarreta nesses casos as mesmas
realiza~óes morfofonemicas das vogais nasalizadas.
A pe rmanencia de U] nos processos de composi~ao quando se segue
um segmento [ -aproximante] indica ademais ser /tj/, e suas realiza~óes
em posi~áo de coda, silábico, e náo extra-silábico como os demais elementos [ - ap·roximante].
Essa análise torna possível manter como sufixo único para o gerúndio
-wa e explica o comportamento diferenciado das raízes terminadas em [j]
ou [j] como se verá a seguir.

'(

1'
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3.7.2 O processo de coronaliza~ao
Partindo das formas já listadas em (26) e (27), e acrescentando-se a
nova representa~áo do gerúndio, tem-se como for mas sobre as quais
open\m as regras fonológicas,

(49)

pora aj + wa
b. e kij + wa
c. koj + wa
d. e ?1 j + wa

a.

pora'áta
-+ e'kita
- 'kota
-+ e'?ina

-+

(50)

'dan~ando'

Lil

[w]

e

e

1

1

r

r

+voc
+soan
+aprox

'puxando'
'caindo'

+voc
+soan
+ aprox

'co~ando'

Na forma~ao do gerúndio das raízes termi nadas em j, o que ocorre é
um processo de coronaliza~ao do primeiro elemento do su fixo, isto é, a
assimila~ao do tra~o [coronal], com seu desligamento, de j por w, e substitui~ao de sua articula~ao [dorsal]. O processo de coronal iza~ao dá origem,
após modifica~óes internas dos tra~os caracterizadores da raíz e do tra~o
da cavidade oral [contínuo], a [t].10
O processo de coronaliza~áo é esquematizado em (50).

Lar

Lar

1

1

[+voz]

[+voz]

SL

SL

[-n!i\

[-n~

co

co

[+con(\

[+comT\

PAC

PAC

1

.........

Vocálico

I

, ... '

~
PAV
1

I,... ...
[coronal]

~-/ _ / ~

abertura /
__ ..........

P

[ - aberto2]

=f=

Vocálico

~

PAV

abertura

1

1

1

[ - aberto2]

[dorsa l]

O desligamento de PAV de Lil acarreta o seu cancelamento, pois o
elemento fica sem um ponto de articula~ao para se realizar. Com a
ausencia de [j], a vogal a que o antecede nao pode espraiar sua nasaliza~áo
para a consoante [t] que se segue. Quando a vogal nasal nao é [a], a
nasalidade se espraia para t, originando a forma na. Observe-se que,
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mesmo nao estando presente, Li], devido
vestígio sob forma da coronalidade de [t].
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a

sua metricidade, deixa seu

Mais urna vez pode se avocar a teoria da marca de Chomsky e H alle
(1968: Cap. IX) para motivar as mud an~as internas decorrentes do processo de coronaliza~ao. Tendo sido o nó Vocálico desligado, o segmento
resultante <leve ser ou urna líquida ou urna consoante. H á, no sistema
Tapirapé, dois candidatos com a arti cula~ao [coronal]: o tepe [r] e a
oclusiva [t]. Pelas conven~óes de liga~ao, o segmento menos marcado é a
oclusiva [t]. Urna adapta~ao dessa teoría ao modelo auto-segmenta! leva a
urna mudan~a automática dos tra~os definidores da raiz e do [ + contínuo]
dominado pelo nó de Cavidade Oral.
U ma evidencia de que / j/ estende a sua coronalidade advém das
constru~óes com o morfema circunstancial. Embora nao se tenh a feíto urna
análise mais profunda dessa forma~áo, há razóes para que se estabele~a
para sua representa~áo a forma háp. Quando é ela antecedida por urna
raiz terminada em j sua realiza~ao fonética é tap como se pode ver abaixo:
(51)

a.

poraaj + hap + a

b.
c.
d.

koj + hap + a
hí j + hap + a
e?íj + hap +a

--

poraaj'tawa
raiz verbal + instr + nominalizador
koj'tawa
hí j'tawa
e''l1 j'tawa

A seguir, serao analisadas as alternancias do morfema de passado

kwera ,...., wera ,...., era.

4. As alternancias do morfema de passado nominal
4.1 Os dados
O morfema de passado -kwet- que se acrescenta as raízes nominais
tem as seguintes variantes de superfície:

(52)

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.

Assim, a produ~áo dessa fonna que, na aná lise tradicional, exige
padróes de distribui~ao alomórfica complexos, é reduzida a processos
fonológicos de fácil fo rmal iza~ao. A inexistencia de 'erros' na sua produ~ao
sao um indicativo de que a forma~ao do gerúndio deve ser captada por
regras fonológicas elementares e nao tratada como varia<;óes alomórficas,
condicionadas caso a caso.
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ha'-wer-a
ha'-wer-a
peti-'wer-a
..'-wer-a
pu
ki'-wer-a
itatj okój-'wer-a
iwirapa'r-er-a

'folha'
'pena'
'fumo'
'ato de pegar'
'osso'
'tesoura'
'arco'

A forma plena kwet só aparece quando a raiz termina em vogal.
(53)

Nesse caso j se mantém porque a sílaba que se segue é tónica. No
gerúndio, por ser a sílaba subseqüente átona, a extensüo da coronalidade
de j acarreta seu apagamento.
Na análise aqui proposta, que segue em suas linhas gerais as formu la~óes de Clements, a forma~ao do gerúndio envolve apenas regras elementares: espraiamento e cancelamento. Essas, segundo Clements ( 1993: 23),
sao, entre os vários tipos de regras, as menos marcadas.

hap + kwet .+ a 1
hap + kwet + a
pe'tim + kwet +a
pi'ik + kwet +a
kil) + kwet + a
itátjokój + kwet+a
iwirápát +kwet+a

4.2 A

ta wá+ kwet+a
ka+ kwet +a
miiro + kwet +a

representa~ao

-+
-+
-+

tawa'kwera
ka'kwera
miiro'kwera

'cara grande (=máscara)'
'ro~a'

'sapa to'

de kw: um ou dois segmentos?

Como já se viu, as sílabas em Tapirapé sao em sua maioria do tipo
(C)V, o padráo CVC só se realizando quando j está em coda. As demais
consoantes em coda sao extra-métricas.
O fone labializado [kw) deve ser interpretado como urna unidade
fonemica e náo duas, urna vez que nao há grupos consonantais na língua.
Também náo pode ser analisado como a seqüencia de k +u ou k +o porque
há o contraste entre e'kw e 'agora' e eku'e 'ontem'. / kw/ só ocorre em onset
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silábico, tanto intervocálico, seguido das vogais a, i, e, isto é, voga1s naolabiais, quanto inicial de morfema.

e

(54)

1

r
-vocóide
- aproximan te
- soante

11

Porém os dados apresentados em (52) com o sufÍJCo k 'et parecem
evid~nciar que o segmento se comporta ora como se fosse doi s segmentos
- quando se acrescenta as raízes terminadas em p, 111, k, 11 e j - em que
ocorre a variante ·-wera - , ora como um segmento só, quando a raíz
precedente termina em t ou n em que acorre -era. Mais urna vez o tipo de
representa~ao subjacente permitido pelas fonologias lineares só autoriza
tratar essa varia\ao como específica do morfema em questao. Torna-se
também extremamente complexo formular as regras para a realiza~ao das
variantes alomórficas.

Lar
1

[ -vozeado]
SL

No entanto, esse processo é, como os outros examinados, totalmente
produtivo e prontamente elicitado, o que parece ser indicativo de regras
fonológicas simples, cuja formula\ao também deveria ser simples.

[-na~

co

O modelo e os princípios propostos por Clements, já referidos e

[-contí~

utilizados nas se\óes precedentes, permitem, com urna representa~ao naolinear, descrever essa alomorfia de maneira bastante simples e independentemente motivada do morfema de passado, e demonstrar que [kw] deve ser·
considerado um só segmento e nao ser derivado da sequencia ku .

PAC

'

Como o segmento kw envolve urna articula~ao secundá ria, sua representa\ao, segundo Clements, terá a mesma configura~ao que a usada
para o segmento /t;/ (vide (20)), mudando-se apenas os tra~os articulatórios, como se pode ver no diagrama a seguir:

Vocálico

~

PAV

abertura

1

1

[bbial]

[ - a beno 2)

Com essa representa~ao, as regras para a rea l iza~ao da alomorfia sao:
(55)

a.
b.
c.

apagamento das consoantes finais das raízes terminadas em p,
m, k, fJ.
apagamento da articula~ao consonantal do segmento com articula<;ao secundária, quando precedido por p, 11i, k, 11 ej.
apagamento de todo o segmento k w quando anteced ido das consoantes extra-silá bicas finais da raíz t e n , isto é, antecedido de
consoantes coronais.
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A no~ao de extra-silabicidade desenvolvida em § 3.5 serve como mecanismo para que sejam atingidos os resultados corretos, reafirmando assim
a análise ali proposta.
Conforme se viu, as consoantes finais p, m, k, 11 sao extra-silábicas e
só permanecem quando tem onde se ancorar. j é o único segmento silábico
em coda. Com essa distin~áo pode-se formular as regras ordenadas expressas em (56)
(56)

a.

b.

c.

Urna consoante com articula~ao secundária se cancela inteira se
a consoante precedente for extra-silábica e coronal. A consoante
extra-silábica após a regra de leni~ao se ressilabifica com a vogal
do sufixo.
Se nao for precedida por V, urna consoante com articula~ao
secundária cancela sua articula~ao consonantal. Essa regra é
ordenada após a regra de assimila~ao do gerúndio.
As consoantes extra-silábicas se cancelam se náo se ancorarem
na vogal seguinte, isto é, se nao se ressilabificarem.

Assim os segmentos p, m, k, IJ, que sáo extra-silábicos, náo tém onde
se apoiar e sao cancelados, pois o que permanece após o cancelainento da
parte consonantal de kw é dominado por C - un1 elemento nao-nuclear da
sílaba - sendo, portanto, urna consoante.
As consoantes extra-silábicas coronais t e n,que acarretam o cancelamento integral da consoante labializada, podem formar sílaba com a vogal
subjacente após a aplica~áo da regra de Íeni~ao pela qual t - r (vide
§ 3.2), nao se cancelando, portanto. Esse comportamento das coronais
extra-silábicas fornece mais evidencias de que [kw] deve ser considerado um
só segmento por nao podér seu cancelamento ser feito em dLras etapas.
Dados como (52g) em que iwirápát + kwet + a [iwirapa'rera]
mostram que a regra de leni~ao t - r se aplica, o cancelamento de . kw
devendo ser ordenado antes dela. Se kw fosse representado corno ku ()U kw
seria necessário urna regra que primeiro cancelasse a consoante velar, e
depois u ou w. Essa regra seria postulada apenas para dar conta desse caso.
Do mesmo modo, numa representa~ao kw, se o cancelamento fosse feito
em duas etapas, urna regra específica para esse caso seria necessária.
Outra evidencia de que /kw/ se comporta como um só seKmento
advém de dados como (52d) no qual piik + kwet + a -+ [pii'we ra]. Conforme (52) a articula~áo consonantal de /kwet/ é apagada e a consoante

Estrutura silábic.:a em Tapirapé

189

dorsal extra-métrica da raíz cai. Se [kw] fosse representado pela seqüencia
/ku/, com cancelamento da consoante dorsal do morfema de passado, a
consoante final extra-métrica da raiz poderia se ressilabificar com o /u/
restante. Portanto [kw] nao pode ser resolvido como /ku/. No caso em
questao ter-se-ia : k + ku - k+u - kw. Nao é esse o resultado correto,
pois nao se iem a seqüencia de dois segmentos. Na análise aqui proposta,
com o cancelamento da articula~áo consonantal tem-se a seqüencia kw, e
nao há a possibilidade de se formar por urna regra um onset kw, partindose de kw, porque este náo é um onset possível em Tapirapé. O apagamento
de k extra-silábico dissolve a seqüencia mal-formada.
O segmento j, que náo é extra-silábico, permanece. Como j é dominado por C, a regra (56b) se aplica e acarreta o cancelamento da articula..:·
~ao consonantal de kwet: A régra de coronaliza~ao (vide (50)) nao se aplica
por ser ela, como a regra de gerúndio, ordenada antes do cancelamento da
articula~ao consonantal de /kw /.
Mais urna vez, o tipo de representa~ao proposto por Clements (1989)
para as consoantes com articula~ao secundária tornou possível explicar as
aparentes ambigüidades do comportamento de /kw/ no morfema de
passado nominal. E como na forma~áo de gerúndio, o processo de gera~ao
da alomorfia kwet - wet - et restringe-se ao uso de regras primárias, no
caso aquí tratado, cancelamento integral de um segmento complexo ou de
urna de suas articula~óes.

5. Estrutura silábica e

articula~ao

secundária:

recapitula~ao

Tres áreas problemáticas da fonología Tapirapé foram consideradas
nas se\óes anteriores.
Na se~áo 2 tratou-se do segmento,que na análise tradicional é fonemizado /j/, cuja distribui~áo alofónica é a mais complexa do sistema consonantal. A análise apresentada difere substancialmente da de Almeida et
alii (1983). Nesta [j] é considerado alofone assilábico da vogal alta /i/ e [tj]
constituí outro fonema. A ortografia desenvolvida para o processo de
alfabetiza~ao em Tapirapé adota a análise com dois fonemas, escrevendo
[tj] como x e [j] como j. A análise de Almeida et alii náo explica, porém,
porque os morfemas e raízes terminados em [j] nao tem o mesmo co1nportamento que os terminados em outras vogais. Além disso, complica a regra .
de acento que náo pode mais ser expressa: acentue-se a última vogal da
ra1z.
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A proposta de se representar a alofonia [tj] [tS] Li] [j] [J1] como um
segmento com articula<;áo secundária, em que se cancela em coda silábica
urna de suas articula~óes, simplifica a descri<;áo da alofonia, permite
descrever as regularidades da forma<;áo do gerundio e nao complica a regra
única de acentua<;áo. Os contra-exemplos aparentes, como [i'je] 'eu'
[towí'pam], em que Li] e [Jl] aparecem no onset e nao em coda, sao o
produto_de urna regta de nível fonético em que se insere um glide j_ou·
urna nasal [Jl] entre urna vogal alta anterior e outra vogal.
O mesmo tipo de representa<;ao foi utilizado na se<;áó 4 para o
morfema de passado, que apresenta na superficie a alomorfia k wera - wera
- era, as q~ais derivam de urna forma lexical i kwet/ com as possibilidades,
tal como / t1/ , de apagamento de urna de sua~ articula<;óes e, mais ainda, de
todo o segmento, superando-se, assim, urna contradi<;ao da análise linear de
um comportame~to ora monofonemático, ora bifonemático do segmento
. eni questáo. Demonstrou-se também ·que (kj deve ser considerado um
segmento, nao podendo ser representado pela seqüencia ku.
O fato de a teoria nao-linear possibilitar a postula~ao de segmentos
extra-métricos no nível do esqueleto silábico levou a urna simpl ifica~ao
mais reveladora dos padróes silábicos lexicais permitindo, por ressilabifica~óes e cancelamentos, a deriva<;áo dos padróes silábicos de superfície. O
caráter supostamente excepcional de / tj/, cujos vestígios permanece1n em
coda mesmo em encontro consonantal - o que náo acorre com as demais
con~oantes - é conseqüencia de ser esse segmento o único a estar ligado a
urna consoante de travamento no esqueleto silábico, atualizando, deste
modo, no léxico, o único caso de padráo (C)VC. A· regra t; -+ j foi considerada um processo lexical de modo que se tornou possível, por meio do
tra<;o [ + aproximante] caracterizador da raíz, generalizar os processos
fonológicos envolvidos nas forma<;óes morfo lógicas.
Para a constru<;áo do gerundio, cuja alomorfia no modelo tradicional ·
obrigava a um tratamento morfológico e caso a caso, foi possível generalizar o processo e postular um único' morfema para o sufixo. Dois processos
de assimila~ao, dependentes do tra~o [±aproximante] da consoante final da
raíz e de sua metricalidade, possibilitaram gerar todas as formas por meio
de regras elementares. Quando as consoantes da qliz sao [ - aproximante],
verifica-se um tipo de assimila<;áo total em que se espraiam os tra~os da
raiz da consoante para a c'onsoante do sufIXO. A ·nap-re aliza~áo como urna
consoante longa advém do fato ·de serem ·essas consoantes extra-métricas,
que s_e cancelam sem deixar como vestígio o seu tempo. Quando a con-
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soante final da raíz é [ +aproximante], a assimila<;ao se faz a partir de um
tra~o de urna camada mais baixa na hierarqu ía dos tra<;os, acarretando urna
coronaliza~áo do primeiro segmento do sufixo.
Assim, urna representa<;ao de nível independente da sílaba e a no<;ao
de segmento silábico e extra-silábico, assim como urna hierarquiza<;ao dos
t~a<;os fonológicos, se tornaram indispensáveis para urna formula<;ao
simples e geral dos processos fonológicos envolvidos nas constru<;óes
morfológicas.
Os procedimentos e principios aquí utilizados independern da língua
Tapirapé: sao mecanismos universais, propostos pela teoría auto-segmenta}
e, como tal, nao contam para urna avalia~ao métrica da economía da
análise. As regras utilizadas sao em sua maioria processos primários de
espraiaI?1ento e cancelamento. E, conforme se disse na Introdu<;áo, a
fon~log1a segmenta! e o~ padróes silábicos sáo extremamente simples.
~s1m a suposta compl~x1dade da fonología Tapirapé decorre de ilnpropnedades dos modelos lineares para captar as regularidades das varia<;óes
alofónicas e morfológicas.

Notas

'

l. Agrade~o a Leo Wetzels o meu reencontro com a fo nología e as observa<;óes altamente pertinentes sem as quais este trabalho nao teria sido
escrito. As imperfei<;óes sao, ~orém, de rninha exclusiva responsabilidade.

2. A a nálise de Almeida et alii (1983) difere substancialmente da aquí
apresentada, que está baseada em Leite (1977). Nao se cotejam aquí as
duas propostas, ambas ~de cunho estruturalista, por nao ser esse o objetivo
do presente trabalho. E importante, porém, observar que aquela proposta
faz constantes men<;óes a estrutura silábica para a dete rmina<;ao do contexto das variantes alofónicas (cf. nota 4).
3. No léxico, o sufixo nominalizador <leve ser representado como
vez que a vogal a em posi~ao final átona é sempre nasalizada.

/a/. urna

4. Dados como esses levaram i\lmeida et alii a considerare m UJ e [j]
variantes assi~ábicas de /i/ e /í/ respectivamente, portanto, fonemas
distintos de /tJ / , o qual repre!)cnLam como urna seqi.iencia [ti]. Essa representa<;ao é motivada pela inexistencia da seqüencia foné tica (ti]. Tem-se, no
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entanto, [tii] que, na análise seqüencial deveria ser proveniente de /tii/,
com assilabifica~áo do primeiro i. Esse processo, porém, é ad lzoc e nao se
verifica em outras situa~óes. Como se viu, a jun~ao de [i] e outra vogal
ocasiona a inser~áo de um glide e náo a sua assilabifica~ao. Além disso
existe em Tapirapé o processo de erase de duas vogais identicas como se
verifica em Petora, ma'pit, Tapara'wo. Essa análise também nao explica por
que as rafzes terminada~ em Ul tem um comportamento m.orfofonemico
algutnas vezes distinto das raízes terminadas em vogal.
5. Para a reconstru~ao do Proto-Tupi-Guarani e os reflexos [tS] e [j] de um
proto-fonema */j/, veja-se Lemle (1971).
6. Em § 3.3 trataremos dos graus de abertura necessários para a classifica~áo do sistema Tapirapé.
7. Devemos essa sugestao a Leo Wetzels.
8. Essa representa~ao foi aceita pelos falantes nativos . no processo de
estabelecimento de urna ortografía para a alfabetiza\áo em Tapirapé ( cf.
Leite, Soares e Souza 1987).
9. A análise aqui proposta para o gerúndio foi inspirada em sugestóes
feitas por Leo Wetzels, a quem mais urna vez agradecemos.
I

10. Veja-se Clements {1993: 56) para o uso de
processo de assimila~áo ki - ti.

mecanis~o

semelhante no
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l. Introdu<;ao
Em descri~óes com qué conta a língua Tikuna, a sílaba é apresentada
de mais de urna maneira. 1
Em urna dessas maneiras, a sílaba surge con10 possuin<lo urna rima
que nao ramifica e um núcleo que se ramifica com vogais longas e ditongos
pesados (cf. Montes 1987: 27). 2 Ainda nessa maneira de apresentar a
sílaba, a posi~áo de coda é resultado da epentese de urna consoante nasal
entre urna vogal nasal e urna oclusiva surda (iden1: 34-35). Interpretada
como consequencia da propaga~ao do elemento nasal para a direita, a
posi~ao de coda é, ainda em Montes (1987), objeto de questionamento: ela
náo é permitida pelos parametros silábicos postulados para a língua, e
indaga-se sobre o que é essa nova posi~áo epentética e sobre como explicála sem falar de algo nao-fonológico. E, por fim, um possível ocupante de
urna posi~ao de coda - a oclusao glotal - é descartaua como náo pertecendo ao nível fonológico, urna vez que o seu aparecin1ento pode ser
previsto com base na a~áo dos tons (ide1n: 8).
Em urna outra maneira de apresentar a sílaba em Tikuna ( cf.
Anderson 1959: 99 3), a visao fornecida é a de que a Ííngua possui padróes
de quatro sílabas, dois dos quais sáo abertos (CV e V) e dois dos quais sao
fechados (CV? e V?). Nessa visáo, a oclusáo glotal, o segmento que fecha
a sílaba, náo tem um posicionamento definido em rela~ao a urna possível
representa~ao hierarquizada da própria sílaba - e isso porque aqui os
elementos que compóem a sílaba ' 10 vistos como 'casas' linearmente

>
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dispostas e ocupadas. Sem um posicionamento definido nos termos de urna
constru~ao hierárquica, a oclusao glotal serve, ainda dentro dessa mesma
visao, como um elemento de prova para que a laringaliza\ao exibida pelas
vogais do Tikuna seja tida como distintiva, diante da elimina~ao da possibilidade de ser ela urna modifica~ao causada por oclusiva glotal (ideni: 97).

Os casos náo-estruturais tem a sua presen\a na língua ligada ao
rompimento da ordem estrutural, sendo que, nesse rompimento, a n1orfologia tem papel decisivo.
Além de um parametro básico estrutural e de urna manifesta~ao
casual variada, a língua também apresenta urna distin~ao entre o que é
predicado e adjunto, sendo os adjuntos gerados na base.

Focalizando neste artigo a sílaba em Tikuna, o nosso objetivo será o
de fornecer, dentro do quadro da fonología auto-segmenta!, um tratamento
para os movimentos/cortes de movimento observados no plano segmenta!
da língua, buscando-se, através desse tratamento, prover argumentos em
favor de urna posi~ao de coda na língua e revendo-se, ao mesmo tempo, o
papel da oclusao glotal.

2.2 Fonética e fonologia
Alguns aspectos da fonética e da fonología do Tikuna foram considerados em um artigo anterior (Soares 19864 ) do qual selecionamos algumas
informa~óes sobre os níveis segmental e supra-segmenta!. Essas informa~óes sao reapresentadas abaixo acrescidas de outras que, retiradas de
trabalhos posteriores, sao aquí pertinentes.

Para que se tenha urna visao dos efeitos da oclusao glotal e, ainda,
urna visao do alcance articulatório dos rnovimentos sob análise e da
materialidade de seu condicionarne11to, os dados em que nos apoiaremos
sao, em grande parte, fonéticos. Antes, porém, de exibi-los, daremos
algumas informa~óes sobre a Iíngua.

2.2.l Consoantes
Em início de sílaba ocorrem os seguintes sons consonantais. 5

2. Breves informacóes sobre a língua Tikuna
2.1 Sintaxe e morfologia

Glolal

O Tikuna é urna língua do tipo nominativo-acusativo e apresenta
flexibilidade na ordem dos constituintes maiores de urna senten\a. De
acordo com Soares (1992: volurne II), os constituintes na língua tern a sua
ordena~ao determinada, de urn lado, por um parametro básico estrutural e,
de outro lado, por urna vari!ida manifesta~ao casual.

Oclusivas surdas

O parametro básico esuu1ural do Tikuna é núcleo final, com predica~ªº e atribui~ao de papéis temáticos e casos estruturais a esquerda.
A manifesta~ao casJal, por sua vez, inclu i casos estruturais, casos
morfológicos, casos via c<Jde ·a com clíticos, casos vía modifica~ao na forma
do verbo (isto é, marca~áo oa diátese verbal, com a presen\a de marcas de
objeto direto interno; essa última marca~ao é. porém, passível <.le red u\ao
ao mecanismo da marca~ao de caso vía cadeia com clíticos, tern.lo em vista
a possível incorpora~ao do clítico ao verbo).

?

Uvular
q

Velar
k kw

sonoras

g gw

aspiradas

kh

Palalal

Alveolar

Labial

t

p

d

b

Africadas surdas

t~

sonoras

d~

Fricativas surdas
sonoras
I

Nasab
, .proxnr.¡¡1 ·e
1

Tap

lJ
w

J1

n

f

m
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Em final de sílaba ocorre oclusiva glotal e, além dela, pode haver
nessa posi~ao urna nasal velar que constituí urna transi~ao entre um som
vocálico nasal precedente e urna oclusiva velar seguinte ou que é fruto, na
fala de certos indivíduos, de um processo de ressilabifica~ao.
Se praticada urna análise fonológica em que se busca apenas o
contraste, pode-se dizer que o Tikuna apresenta o seguinte quadro de
fonemas consonantais:6
Glotal

Oclusivas surdas
sonoras

?

Alveolar

Labial

k kw

t

p

g

d

b

Velar

Palatal

Africada surda

ts

sonora

dz

Nasais

n

Aproximante
Tap

IJ
w

J1

seriam distinguidos, ainda de um ponto de vista prosódico, por qualquer
som consonantal: a oclusiva glotal e a nasal velar também aparecem em
início de sílaba, daí se seguindo que elas nao poderiam ser tomadas como
prosódias nem de início, nem de fim de sílaba.

2.2.2 Vogais
Em centro de sílaba ocorrem os seguintes sons vocálicos.7
a) ora1s:
anterior
fechado

.
l

central
t

posterior

wu
G>

l.

meio-fechado
meio-aberto
m

f

Certos segmentos desse quadro congregam realiza~Oes alternantes:
/kw/: [kj e [<i>j; /w/: [w], [B],[Bw];/k/: [k], [q]; /ts/: [t~], [~); /dz/: [d~] e
[~]. Além dessas, há realiza~óes contextualmente condicionadas: [gj
somente ocorre, nos dados disponíveis, antes de vogal ce ntral baixa e,
podendo ser substituído por [w], se encontra vinculado a /w /; [kh] é a
realiza~ao eventual de / k/ quando a vogal seguinte é central.
Do ponto de vista da escala prosódica - um ponto de vista adotado
em Soares (1986) - os sons consonantais estao relacionados a sílaba.
Inícios silábicos sao distinguidos pela oclusao ( exceto no caso da oclusiva
glotal), pela fric~ao precedida ou nao de oclusao, pela nasal idade ( com
exclusao da nasal velar) ou pelos sons [w] e [r]. Esses elementos identificam o ~ome~o de urna sílaba. A sílaba como um tod o pode ter como um
seu tra~o a aspira~áo ocasional da oclusiva velar surda ou a l a bializa~ao de
certos sons consonantais ([gw <l>w Bw]). Quanto aos fina is silábicos, e!es nao

~o

e

aberto

~

a

b) nasais:8
anterior
fechado

central
t

posterior
ÚJÚ

G>

meio-fechado

ó

meio-aberto

5

aberto
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c)

orais laringalizadas:
central

anterior
fechado

L

posterior

L

meio-fechado
meio-aberto
aberto
d) nasais laringalizadas:
anterior
fechado

central

posterior

L

Q.

meio-fechado
meio-aberto

t

aberto
Como centro de sílabas pode haver também consoantes nasais ([n],
[IJ]) e, além delas, ditongos - os quais serao abordados na próxima se~ao.

E, em contato com consoante nasal, um fonema vocálico oral se
realiza como vogal nasalizada.
O número de fonemas vocálicos nasais pode ser aumentado, a se
levar em conta análise contida em Soares {1984), pela qua! a distin~ao
vogal oral / vogal nasal é refor~ada com a ajuda da laringaliza~ao (creakyvoice ): na rela~ao entre nasalidade e laringaliza~ao, as evidencias apresentadas provem de estudos acústicos e levam a conclusa.o de que urna vez
que' a vogal percebida como oral é ela própria um pouco nasalizada, tornase necessário utilizar, para determinados segmentos, a laringaliza~ao como
recurso adicional, ao lado do aumento da nasalidade, para se obter a
categoria vogal nasal' (cf. Soares 1984: 161):
Se a conclusao mencionada acima permite, por um lado, que seja
aumentado o quadro de fonemas vocálicos nasais, ela, por outro lado,
destrói a possibilidade da existencia fonológica de um quadro de vogais
nasais-laringalizadas.
Por fim, um quadro fonológico de vogais orais laringalizadas tem a
sua existencia amea~ada pela possibilidade de que sons vocálicos orais
laringalizados sejam urna modifica~áo causada pela oclusáo glotal - urna
possibilidade examinada na última se~áo deste artigo.

Se feita urna análise fonemica, o Tikuna apresenta os seguintes
fonemas vocálicos:

2.3 Tons

.

vogais orais

vogais nasais

1

1

u

e

a

o

l

1

á

o

Cada fonema vocálico oral possui ou náo mais de urn alofone ao ser
realizado oralmente:

/i/: (i), (L]
/e/: [e]

/i/: [i],

[~],

[!], (w]

/a/: [a]
/u/: [u], [G>], (o]
/o/: [~]

Em Soares (1986), reconheceu-se para o Tikuna a existencia de cinco
níveis de altura (pitch ), indo os níveis de altura utilizados do baixo (l) ao
alto (Í), passando pelo meio-baixo (~ médio (~ e meio-alto (j). Os mesmos
níveis de altura foram reconhecidos em Anderson (1959) e em Montes
(1987).
Há ainda na língua contornos no plano da a ltura, coincidindo os
pontos extremos do contorno com os níveis de altura existentes.
Levando-se em conta os contrastes observados entre os níveis de
altura, pode ser reconhecida a existencia imediata de dois tons fonológicos
na língua- os tons alto e baixo. O tom alto tem como urna de suas realiza~óes a altura (pitch) meio-alta, e o tom baixo inclui entre suas realiza~Oes a
altura meio-baLxa. O contraste entre ambos pode ser observado quer em
sílaba longa (-), quer em sílaba breve (-):
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11

[~]

'ele está maduro'
3p.-vermelho, maduro

t
~
[nada..,<D]

( cf.

Núcleo e ~oda em Tikuna

11

[.d~)

'cor vermelha'

vermelho-nominal izador)

'ele ve'

3p.-ver

~
1
[tama]
~ ~

[t~ma]

r r

[pama]

'ingá'

Realiza~óes em níveis de altura alto (Í) e babeo (L) podem ser vistas
como as respectivas ocorrencias condicionadas dos já mencionados tons
alto e babeo. Por exemplo, precedida de oclusao glotal na mesma sílaba,
urna vogal associada a tom alto porta altura alta:

'objeto de barro usado para cozinhar'

'nao'

Um contraste entre tom babeo e um possível tom médio - realizado
como altura média ( ) - pode ser encontrado em sílaba longa

~ ~ ~

[t~ 3;,n~~]

'eu te~o ele'
lp.-objeto interno-tecer
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'pai'

(e náo

(bii~!

'pai')

Da mesma forma, seguida de oclusao glotal ao final de urna sílaba, urna
vogal associada a tom babeo porta nível de altura babeo, como em

l

[t~J]

'
'macaco da noite'

~

( confira-se [t3) 'outro')

ou como em

'eu como fruta fresca'
'eu envio ele'
lp.-objeto interno-enviar
e em sílaba breve: ·

~ ~

[tama]

'nao'

lp.-objeto interno-comer fruta fresca
onde o possível elemento condicionador (a oclusáo glotal) náo se manifesta
na superfíci~.
Existem ainda restri~óes quanto a ocorrencia de altura alta (Í) na
sílaba longa de itens de mais de urna sílaba, sendo bastante reduzido o
número de itens em que isso acontece. Há restri~óes, também, em itens de
mais de duas sílabas, quanto as combina~óes de altura possíveis de existencia na língua. Em Soares ( 1992) tentou-se, a través do estudo do ritmo, urna
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para esse último fato, tendo-se chegado a conclusao de que,
havendo na lingua a cria~áo de padróes melódicos com efeito rítmico, é
necessário saber o quanto interagem níveis de altura ritmicamente reguladores corn as distin~óes de altura que estao no léxico.
explica~ao

2.2.4

Dura~ao

Itens lexicais de conteúdo nocional tem pelo menos urna sílaba longa,
a qual pertence a raiz. De acordo com Soares (1992), a <lura~ao longa do
núcleo silábico constituído por segmento vocálico deve ser derivada por
regra: urna primeira regra que faz da sílaba mais a esquerda de urna raiz a
portadora de acento, sendo o acento interpretado como dura~ao longa;
urna outra regra que constrói constituintes métricos na linha métrica mais
baiJca e que possibilita, ao localizar a cabe~a de um constituinte, o surgirnento de urna dura~ao longa associada a um núcleo silábico. Essa última
regra possui como parametros para a sua interpreta~ao a dura~ao e/ou a
altura, podendo ter, como um de seus efeitos, a cria~ao de inte ra~óes entre
o plano da dura~áo e o da altura.
Por firn, a possibilidade de se ter urna dura~áo longa represe ntada
fonologicarnente está ligada a dernonstra~áo da existencia, na língua, de urn
peso por posi~ao, isto é, da existencia de urna eshutura silábica que,
possuindo urna posi~áo de coda, cornponha urna sílaba pesada.

3. Movimentos no plano segmental9
Na se~áo anterior afirmamos que como centro de sílaba em T ikuna
pode, a lérn de sons vocálicos, haver sons consonantais nasais e ditongos.
No caso dos ditongos manifestados na superficie, nossos dados mostram a
existencia de dois conjuntos de movimentos aparentemente dife rentes. O
primeiro desses conjuntos foi deternlinado em itens lexicais isolados. O
segundo conjunto veio a luz quando, realizando investiga~ao so bre ritmo
em Tikuna, lidamos com a no~ao de agrupamento fonológico (Soares
1992).10
Ern itens lexicais isolados, os ditongos se ap resentaram como possibilidades restritas de movimento. Essas possibili<lades foram: movime nto a
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partir de urna vogal posterior em dire~ao a posi~ao anterior fechada (como
[\!!-], [~]; movimento a partir dessa posi~áo em dire~ao a vogal [a] ([t.,9]);
rnovimento a partir dessa posi~ao em dire~ao as posi~óes anterior ou
posterior fechada (['!."]), ([ ª~G> )). Devido aos tipos de movimento pe rmitidos,
afirmamos, em Soares (1986), que as sílabas com ditongo e1n Tikuna estao
caracterizadas por urna palataliza~ao ou velariza~ao que se dá entre pontos
extremos. Esses pontos sao extremos quer no sentido articu1atório (movimentos [t!,t.], [G>J.]), quer no sentido da abertura vocálica (movimentos [t¿i],
[~] , [~j), quer ainda em ambos os sentidos (movimento [it.]). Considerados em conjunto, os rnovimentos em foco constituem o seguinte quadro:
u

a
Quadro 1
Em agrupamentos fonológicos, os dito ngos observados sao em sua
quase totalidade ditongos longos. A sua ocorrenda mustra que as qualidades vocálicas que comume nte se alteram podem sofrer acréscimos. Provenientes de um conjunto nao-numeroso de realiza~óes, esses acréscimos
modificam, aparentemente, o quadro de ditongos anteriormente apresen tado. Assim, ao Quadro 1 pode-se sobrepor um outro, relacionado a movimentos e nvolvendo qualidades vocálicas diferentes daquelas que fornece m,
acima, o ponto de partida para o movimento e, em certos casos, o seu
ponto de chegada:
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rr~

Texto 1 - TF{lO)

d~L'ye

gG> ma "

naquele tempo/quando

~
~
d~~e ma

e

Texto 3 - TF3(22)

a

deitico
Quadro 11
Exemplos de situa~óes expressas em ambos os quadros seguem-se
abaixo. Nesses exemplos,11 a nasalidade e a laringaliza~ao, quando presentes, nao afetam as qualidades vocálicas em jogo:12

~~

r l-

r'i finéí
..., ka

Texto 1 - TF{12)

..__.

tópico provavelmente

1l

provavelmente
neí ka

Texto 1 - TF(12)

...,

.

meu-pa1

Texto 3 - TF2(2)

TF(ll)

r

nem

rl

Texto 2 - TF1(6,7)
pau, árvore-filho, pé

~

l

= 'pé de árvore'

.r ~ ~ r ~

tJ akwt:nt: i gG:>
'
~
"--''--dei tico x
3p.- íntima-ca~ar-fim
'aquele fim do ca~ar dele'
l)t:maJ

TFil,2,3)
X

l

r

l

i.j

-

naí ka

provavelmente

r~

.Bw1.ka
V

..t~Tga, "

ca\ar

notícia

t~5 r1

t~Tga

meu

notícia

Construído com base em agrupamentos fonológicos e nao em itens
lexicais isolados, o segundo quadro de n1ovimentos traz acréscimos em
rela~ao ao primeiro quadro apresentado. Sem importar, como 1nostraremos, em urna modifica~ao substancial das afirma~óes féitas com rela~ao ao
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Quadro 1, o Quadro 11 abriga movimentos que sao de natüreza diferente da
maior parte daqueles que integram o primeiro quadro, podendo ainda ter
alguns de seus movimentos reunidos a urna pequena parte dos movimentos
do próprio Quadro l. É da natureza diferenciada dos movimentos vocálicos
que falaremos a seguir, discriminando entre: ditongos derivados de segmentos lexicais simples;ditongos lexicais e ditongos pós-lexicais associados,
respectivamente, a silabifica~áo e a ressilabifica~ao.

3.1 Ditongos derivados de segmentos lexicais simples
Derivam-se de /e/ os movimentos [i&], [tj] e derivam-se de /a/ os
movimentos [¡¿¡], [~]. Da mesma forma, derivam-se de /i/ os 1novimentos
[~L], [~]. Os tres segmentos lexicais /e/, /a/, /i/ dáo origem a tipos de
movimentos diferentes, os quais, no entanto, possuem urna característica
em comum: no interior do morfema, sao processados a partir de urna
informa~áo proveniente de urna consoante adjacente que, conforme o caso,
pode colocar o núcleo silábico longo a caminho de urna velariza~áo ou
palataliza~ao.

3.1.1

/e/ e /a/

No Quadro 11, aquela que foi apresentada con10 a mais aberta das
vogais aparece, a través da realiza~ao anteriorizada13, comó se dirigindo a
posi~áo central fechada. Perfazendo o mesmo movimento está [e], que, tal
como [a], é também po~i~áo terminal de um movimento iniciado na
posi~ao anterior fechada. Os dois segmentos vocálicos exibem, portanto, o
mesmo comportamento. Um comportamento que é bastante visível quando
informa~ao pertinente ·contida nos dois quadros apresentados é reunida.
Urna tal reuniao de informa\ao, expressa no esquema abaixo,

)

nos diz que os segmentos em questáo sao o ponto de partida ou de chegada de rilovimentos que aparecem como únicos: nao há nenhum outro
segmento que forne~a, além de [a] e [e], a base do movimento para a
posi~ao central fechada; da mesma forma, nao há nenhuma outra base de
ditongo, afora [a] e [e], que tenha o seu movimento iniciado na posi~ao
anterior fechada. Entendendo aqui a base do movimento do ditongo como
o seu ponto de maior sonoridade, podemos dizer que o tipo de base a qual
é permitido ser parte dos movimentos mencionados deve-se distinguir dos
demais sons vocálicos. Essa distin~áo pode ser obtida se considerarmos que
a base focalizada é produzida sem arredondamento dos lábios e detém, ao
mesmo tempo, um grau de abertura que reúne [e] e [a] e os opóe a urna
vogal fechada. Urna tal consi'dera~ao implica afirmar que, embora [a] e [e]
nao se apresentem foneticamente como possuindo o mesmo grau de
abertura, ambos se mostram estreitamente relacionados quanto a abertura
no caso dos ditongos. 14
Urna tal rela~ao evidencia aqui urna identidade de comportamento
fonológico envolvendo os segmentos em questáo. Essa identidade de
comportamento pode ser capturada através da abertura ou altura vocálica.
Se a altura vocálica for vista como integrando urna teoria da sonori_, dade, tal como o faz Clements (1989b) pode-se conceber um tra~o abertura
que organiza um único parametro articulatório e acústico - no caso, a
altura vocálica - em urna série de registros e sub-registros. Aplicada ao
Tikuna, essa concep~áo permite ver os segmentos vocálicos realizados
como estando organizados da seguinte maneira (também é feíta referencia
as unidades fonológicas as quais se vinculam as realiza~óes):
/i/

Ji!

/u/
L

u

Ú)

-

-

-

-

-

-

UI

~

1

a

-

o
-

-

-

-

-

-

-·

·-

-

-

-

Jo/

Je/

/a/

:>

e

a

+

+
+

+

abeno 1
aberto 2

Na organiza~ao resultante, /a/ aparece como oposto ao conjunto dos
demais segmentos, o que corresponde ao fato de que é só a partir desse
segmento que pode haver movimento em dire~ao a posi~ao anterior ou
posterior fechada ([~]), [~], conforme o Quadro l. Da mesma organiza-
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~áo

também resulta que outros segmentos compartilham de um mesmo
tra~o de abertura atribuído a /a/, o que corresponde ajá apontada identidade de comportamento fonológico envolvendo [a] e [e] e o que corresponde também, como se verá mais tarde, a fatos de ditonga~ao envolvendo
[a] e [~]. Quanto a se ter em Tikuna apenas dois graus de abertura como
resultado da organiza~áo imposta pelo tra~o abertura a altura vocálica,
também isso se verá justificado mais adiante por fatos de di tonga~ao.
Voltando, entáo, a identidade de comportamento exibido por [a] e
[e], podemos dizer que os movimentos nos quais eles consti tuem a base
sáo dissimilativos, na medida em que em urna de suas extremidades está
um segmento aberto e, na outra extremidade, um segmento fechado. Ao
lado disso, sao do mesmo tipo os movimentos .de que parti cipam, em
conjunto, tanto [e] quanto [a]. É o que procuraremos mostrar.
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correspondente ao dado acima, foi registrado como vogal sem movimento
aquilo que, no ambito do texto fragmentado, constituí a base do ditongo:15
Texto 1 - T.E.12

rü

,neca,

tópico provavelmente
Paralelamente, essa representa~áo escrita possu1 como seu referente
fonético o trecho do texto produzido abaixo,

t~

ní ka ...

Texto 1 - TP(12)

tópico provavelmente
3.1.1.1 Velariza9ao de núcleo vocálico:

pré-vocaliza~ao

O movimento em dire~áo a posi~áo central fechada é resultado, nos
exemplos disponíveis, da ditonga~ao de um segmento Iexical simples: a
vogal mais aberta que, produzida de maneira anteriorizada em rela~ao a
outras vogais e participando de um núcleo silábico longo, é seguida de
consoante velar. Esse processo será visto por nós como um caso de prévocaliza~áo, em que um tra~o consonantal assu me posi~ao vocálica ligada a
consoante e é passado a vogal precedente.

No exemplo fornecido em

1
L
naíka

Texto 1 - TF(12)
provavelmente

"" -

provavelmente

o surgimento de um componente central fechado na vogal ditongada se
deve a urna tendencia a assimila~ao de um tra~o pertencente a consoante
seguinte, que é nao-anterior. Cada um dos componentes desse ditongo ·
obteve, fora do texto fragmentado, um registro que lhe conferiu um status
diferenciado. Na representa~ao escrita de trecho do texto produzido

trecho que a transcri~ao fonética aponta como contendo a realiza~ao, no
núcleo silábico longo, de vogal com qualidade constante e com altura
correseondente
que é o ponto terminal do ditongo do texto fragmentado. A parte a questáo de saber como um elemento de menor sonoridade
dentro de um ditongo fonético pode vir a eliminar o elemento de maior
sonoridade e ocupar todo um núcleo vocálico, é importante salientar que,
no caso, esse elemento de menor sonoridade - coincidente com a posi~ao
central fechada - surge em fun~ao de urna posi~ao velar fornecida pela
consoante seguinte que, presente nos dados imediatamente acima, pode vir
a ser eliminada em certas circunstancias. Urna revela~ao nesse sentido
pode ser obtida através da compara~ao de dados pertencentes aos tres
tipos de texto (texto escrito, produzido e fragmentado), como acontece
abaixo, onde é possível comparar a representa\ao e as real iza~óes do
deitico referente a 'aí; quando' e constatar que, no interior do deitico, o
ponto de menor sonoridade _.d o ditongo pode nao ser seguido na superfície
pela consoante que o condiciona:

ªº

ta "---Z-1
rüyi mare _,,,
Ü
Texto 3 - T.E.( 19) ... __,
1p.pl.- sair- só- nominalizador deitico

Ngegurna
(aí; quando)
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Texto 3 - TP(19)

-~
~
~
~
}
... ta rw
ma r fu
~

d~i

~-""'

lp.pl.- sair- só- nominalizador

r
~ ~p
... ~ d~aG>? !11are~
V

Texto 3 - TF3(17)
lp.pl.- pegar- só- nominalizador

l'~

l) C w

posi<;áo que é ponto terminal do ditongo e a posi<;áo em que se encontra a
consoante motivadora desse ponto terminal.
A

deitico
(aí ; quando)

~~r

IJ'l:gG>ma
de itico
(aí; quando)

No segundo dos dados acima, náo só a ·consoante velar foi apagada.
Eliminada juntamente com a vogal que a segue e toda a sílaba seguinte, é,
no entanto, a consoante velar que coloca o núcleo silábico a cuminho de
urna velariza~áo. No mesmo dado em foco,

v

Por fim, resta dizer que o apontado processo de velariza<;ao de um
núcleo silábico se dá facultativamente, como se pode constatar a partir da
compara~áo de dados acima com ou tras como

Texto 2 - TF1(21)

1

~r
r
~
t
t~31,P i'! wegi

TF2 (21)

2p.

TF (21)

'

__ u

Texto 3 - TP(19)

I)C

w

~ r r~1

" t~3 2,,El.Begi_ "
desamarrar

pl.

~I..

...
r'i

t~3í

e

A

"
desamarrar

lp.objeto

~piwegi
-~ 1
...

A

~

2p.pl.-desamarrar

deitico
(aí; quando)
o [e] longo mantém a mesma dura<;áo que possui em [IJegG>ma ]. Tal fato
nos leva a supor que o segmento vocálico velarizado que se manifesta após
o [e] longo está fora do núcleo silábi~o, podendo dever a sua posi<;áo a
urna reestrutura<;áo temporal ligada a elimina<;ao da sequencia da qual faz
parte a consoante velar16 ou ainda a urna vocaliza<;ao da consoante. 17
No caso do ditongo com movimento em dire<;áo a posi<;ao central
fechada, exibido pelo exemplo que contém o item referente a 'provavelmente' (Texto 1 - TF(12)), o caminho em dire<;áo a velariza<;ao do núcleo
silábico se caracteriza por náo ser totalmente percorrido. No entanto, sem
ser completamente percorrido, o caminho que perfaz o ditongo mostra que,
estando o seu ponto terminal, que é a posi<;áo central fechada, motivado
pela posi<;áo velar da consoante seguinte, há urna solidariedade entre a

Texto 3 - TF3(8,9) "

~
~
kQkQ

,

T

r~

neka
___,

T, _

roncar barriga
nos quais nao participa de ditonga<;áo o segmento [e] seguido de consoante
velar e com presen<;a ou náo de nasalidade adicional. 18

3.1.1.2 Palatalizacao de núcleo vocálico: pós-oraliza<;áo
O movimento iniciado na posi<;ao anterior fechada em dire<;áo a base
aberta náo-arredondada é tendencia nascida após a ocorrencia de consoante africada que, na língua, se apresenta com ligeíra retroflexáo. Esse
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movimento, exemplificado anteriormente através de dados envolvendo [e]
(Texto 1-TF(lO); Texto 3-TF3(22)), também possui [a] como a sua base:
ausente dos dados relativos ao texto fragmentado, o movimento contendo
[a] foi atestado em itens isolados, 19 como

t~

~a na~ ~a?o~

'---' '--' '

d~i.

>T

'eu lavo'

,

lp.- objeto interno- lavar

~
~
l
~
~.na..d~';./º.

'eu recebo, eu ganho'
lp.-objeto interno- receber, ganhar

Núcleo e coda cm Tikuna

Esses. movimentos integram agrupamentos fonológicos exemplificados
antenormente (Texto 3-TF2(2); TF3(1,2,3)). Os dados através dos quais eles
foram mostrados envolvem os morfemas referentes a 'ca~ar'. Tal morfema
é repe~ido abaixo, encontrando-se acrescido de sua realiza~ao no texto
produz1do e de sua representa~áo no texto escrito, além de outras possibilidades encontradas no próprio texto fragmentado.
Texto 3 - T.E. 2 ...

1

tchorü

,wüca, Jchiga, ...

X

meu

ca~ar

3.1.2

/i/

notícia

~
i
~
L
~~
.t~ or1, .Bit.ka,
1 a, ...

TP (2)

.t~

meu
Visto que na produ~áo de consoantes retroflexas está sempre envolvida a
parte anterior da língua (isto é, a sua ponta ou lamina) e visto ainda que,
no caso em questao, a consoante retroflexa se segue urna vogal nao-palatal,
nao é de surpreender que um movimento no plano segmenta! tenha início
na posi~áo anterior fechada logo após urna consoante com retroflexao
mesmo que ligeira. A palataliza~áo do movimento vocálico está, assim,
segmentalmente justificada e pode ser vista, na realidade, como decorrente
de um processo de pós-oraliza~áo: palataliza~ao de urna consoante ao
preceder vogal nao-palatal, devendo ser assinalado, porém, que essa vogal
possui valor positivo para tra~o de abertura.
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ca~ar

notícia

l~ r ~ H

TF2 (2)

.t~~ü1, .B4!,1.k -a..t~Tga,

meu

ca~ar

,.

notícia

.

TF3 (1,2,3)

l

X

Texto 3 - T.E.19

meu

ca~ar

notícia

... j,na :vüca..Q, wa

aspecto-3p. -ca~ar-nominalizador-locati vo

Dois movimentos vocálicos se encontram incluídos no Quadro 11, os
quais tem na sua base ·realiza~óes vinculadas a /i/:
TP19

r1~ ~~

í na Bwldíe

'-J'--J'----..J

aspecto

3p.-ca~ar
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TF3 (19)

r 1~ ~~ 1

?1

.!!! B& ka í

aspecto 3p.-

ca~ar

la~áo

wa

locativo

Com os últimos dados é possível fazer algumas
primeira delas é que os movimentos
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observa~óes.

A

que foram exemplificados através da ocorrencia no interi or de um mesmo
morfema, possuem como movimento correspondente

interna, na medida em que o movimento possui em urna de suas
extremidades um segmento de abertura mínima e nao-anterior e, na outra
extremidade, um outro segmento que, apresentando igualmente restri~óes
com rela~ao a abertura, é, no entanto, anterior; urna dissimila~áo na
passagem de seu ponto de menor sonoridade para a consoante que abre a
sílaba seguinte, na medida em que esse ponto é anterior e a consoante,
nao-anterior. Assim, os últimos movimentos, que envolvem urna palataliza~ªº da sílaba ditongada, sao o resultado de urna tendencia inversa aquela
apresentada pelos movimentos anteriormente apresentados, os quais
envolveram [a] e [e].
Enquanto nesses últimos a tendencia foi a da forma~ao de ditongo
dissimilativo com um ponto de menor sonoridade assimilado a consoante
adjacente, naqueles. o ditongo dissimilativo formado é também dissimilativo
em termos da consoante seguinte. No entanto, apesar da dife ren~a, esses
dois tipos de movimento possuem urna característica e m comum: no
interior do morfema, ambos se processam a partir de urna informa~áo
proveniente de urna consoante adjacente que, conforme o caso, pode
colocar o núcleo silábico longo a ca minho de urna velariza~ao ou de urna
palataliza~áo.

também exemplificado através da ocorrencia no interior desse mesmo
morfema. Tal correspondencia coloca em urna re l a~áo de equivalencia os
pontos de maior sonoridade desses movirnentos, pontos esses que sao [a],
[w], [~]. Por sua vez, a equivalencia aqui existente permite considerar que
os pontos [w] e [~] sao o resultado de urna reali za~ao mais recuada e
limitada na altura de urna vogal que é basicamen te central e cujo grau de
abertura possível é muito limitado. Aq lado dessa considera~ao, há o fato
de que as bases dos movimentos em questao, as quais sao nao-a nteriores,
exibem movimento em dire~áo a posi~áo anterior fechada em um tipo de
dado que apresenta, após o núcleo silábico ditongado, urna consoante velar.
Reunindo-se fato e considera~ao, ambos nos dáo a visao de que, em
núcleos silábicos constituídos de vogal nao-anterior com grau de abertura
relativamente limitado e seguida de consoante velar, a tendencia será a de
ditongar a vogal através da forma~ao de movimento para pon to situado em
dire~áo contrária aquele onde é produzido a consoante seguinte. Nessa
visao, o ditongo constituído apre.senta urna dupla dissimi la~ao: urn a dissimi-

3.1.3 Primeiras conclusóes
Os movimentos vocálicos que se apresentararn durante o processo de
fragmenta~áo e que se enco'ntram relacionados no Quadro ll nao fogem,
portanto, as expectativas geradas pelo quadro mais comum de rnovi mentos
observados no plano segmenta! em Tikuna e já expressos em Soares (1986).
Sem fugir as expectativas mencionadas, a constitui~ao dos movimentos
relacionados no Quadro 11 náo foi urna consequencia direta da dura~áo
vocálica: náo se tem aqui o caso de segmentos vocálicos que, sendo
basicamente rnonotongos, se ditonguizam porque sao longos. lsso permite
prever que segmentos breves também estao sujeitos a d itonga~ao. Da
mesma forma, nao sao os movime ntos em foco o resultado do contato
entre determinados segmentos vocálicos que passam a fazer parte de urna
mesma sílaba. lsso significa que esses mesmos movi rne ntos nao sao o
resultado de processos de silabifica~ao ou ressil abifica~ao.
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Na qualidade de processos segmentalmente condici_onados, os movimentos exibidos no Quadro U sao urna boa fonte para a discrimina~ao de
regras fonológicas ativas na língua, ao mesmo tempo em que constituem
um conjunto de dados necessário a solu~ao do problema da ramifica~ao ou
nao do próprio núcleo silábico no nível do léxico. Do ponto de vista lexical,
os segmentos que estáo na base dos movimentos considerados sao simples,
e a ramifica~áo ou náo do núcleo no qual esses segmentos se encontram
depende da opera~áo de urna regra de acento (ver § 2.2.4).

3.2 Ditongos lexicais e pós-lexicais; silabificac;ao e
ressilabifica~ao

No que diz respeito aos movimentos segmentais apresentados no
Quadro 1 - movimentos comuns em Tikuna - , esses possuem urna
particularidade face aqueles do Quadro II. Enquanto nesse último os
movimentos sao resultado de um processo dependente de um ambiente
consonantal, esse tipo de dependencia nao caracteriza os movimentos do
Quadro 1 como um todo. Afora o movimento

u

~(i)

sáo o resultado de um processo de silabifica~ao e/ou ressilabifica~ao. Com
exemplos fornecidos no início desta se~ao (Texto 1, TF (11, 12); Texto 2,
TF1(6,7), TF3(3,5), esses outros movimentos merecem urna considera~áo.
No movimento a - i.20, o ponto terminal possui duas fontes. Urna
dessas fontes é a vogal anterior que é basicamente fechada. No interior do
morfema, como se ve em

Texto 2 - TF 1 (6,7)
pau, árvore- filho, pé

TF2 (6,7,8,'i/

J Lb~

~---

pau - filho

que foi devidamente reunido a movimento semelhante apresentado no
.Ouadro 11 (ver passagem anterior sobre reuniáo de informa~ao pertinente
contida nos dois quadros) e considerado como urna palatali za~Cto condicionada segmentalmente, os demais movimentos

TF3 (5,6,7,8,9)

= pé

= pé

de árvore

de árvore

1goal~

nai.

~

pau, árvore - fim
ela sempre se realiza como um segmento fechado, independentemente da
velocidade imprimida pelo falante ao enunciado e mesmo em situa~óes em
que, também em fun~ao da velocidade de fala, o falante é levado a silabar.
Em si tua~ao de fronteira, quando um morfema termina em /a/ e o
seguinte se inicia ou é todo ele constituído por segmento anterior fechado,
como se dá em
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Jl

Texto 3 - ~ (1,2,3) ... ,nagG>.
3p.-dentro

Núdco

1~~

~

~~

_t ~ ~ .de~ ,.. 1

t ~5ri

lp.-falar x

x

meu, minha

' ... dentro dele eu falo, a minha ... '
em que se tem a partícula índice 'x' constituindo sílaba com a vogal
precedente,21 nao se alteram os tra~os do segmento em foco: nas mesmas
condi~óes que acabamos de mencionar, ele se manté1n como anterior e
fechado. A outra fonte do ponto terminal do movimento em questáo é a
vogal anterior aberta. Realizada como tal no interior do .n1orfe1na pronunciado em velocidade de fala lenta ou silabado, ela pode ser realizada como
segmento fechado, como se observa abaixo, em trecho que contém o
morfema referente a 'voltar'

Texto 3 - TF3 (29,30) "

~~

(aí; quando)
para o qual foi sistematicamente escolhida
que se encontra a seguir: 22

representa~ao

escrita como a

~~aegu,

lp.-voltar
Urna situa~ao idéntica se repete quando sao considerados morfemas em
contato. Por exemplo, manifestado através de um segmento vocálico que se
realiza como anterior e fechado, o morfema referente a aspecto, presente
em

Texto 2 - TF3 (3,5)

1,;o<.Ja

~m
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-ca~ar

pode aparentemente também ser manifestado através de um segmento
vocálico realizado como anterior e aberto, como se vé através da compara~ªº dos dados abaixo:

Texto 2 - TF2(1,2)

r ~ r ~ rr

" tim

a m e tí maí

~'"°"----'

3p.íntima com aspecto-3p. íntima-surrar, matar

"

1

IJEgG>ma
déitico

Texto 3 - T.E(29)

déitico aspecto -3p. íntima

t

r~ ~ t

J.,Jim.ª- í

"
aspecto-3p. íntima-surrar

A situa~ao descrita acima se repete, em princípio, em um outro
movimento, 3 -+ L. Aqui o ponto terminal, identico ao do movimento
;precedente, também pos~ui como suas fontes a vogal anterior aberta e a
vogal anterior fechada, como comprovam os exemplos abaixo, os quais
foram obtidos parte em itens isolados23 e parte nos agrupamentos fonológicos referentes a um dos textos com .que trabalhamos.

~r
.,

(W)

p5?i

(L)

p5?i

'banana'

(S)

p5i

~f

'banana'

'banana'

H
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p
(A)

p5..,1.

fontes, há, porém, em termos de constitui~áo da sílaba, um resultado
diferente relacionado a realiza~áo dessa vogal labializada e nao-aberta: se
essa vogal é realizada de maneira fechada, ocorre ditonga~ao, como se ve
em inúmeros exemplos presentes nos agrupamentos fonológicos e mesmo
em trecho de texto produzido, como

'banana'

Texto 3 - TP (29) ...
já

TF3(29,30)

223

nesse momento

l~ ~

Texto 1 - TP (11)

1...~

~
.. na ta<V?m a i
......__,

,

IJbat~1

também

3p.-nega~áo

nesse momento

x

se essa vogal é realizada com um mínimo de abertura, a ditonga~áo nao
ocorre e as vogais em contato pertencem a sílabas diferentes, como se ve
em

lp.-voltar

nesse rnomento

De maneira diferente, porém, da situa~ao anterior, a tendencia
observada no movimento é a de se ter a existencia do ponto terminal cuja
fonte é a vogal anterior fechada associada necessariamente a um processo
que tem lugar no interior do morfema: varia~óes como aqC1el~s apresentadas pelo ítem referente a 'banana' sao comuns e poderíamos dize r que vem
sendo quebrada a tendencia, existente na língua, de· evitar que fiquem lado
a lado vogais que se localizam de maneira extremada em rela~ao a abertura e que, ao mesmo tempo, combinam o seu valor de abertura a um
recuo ou avan~o extremos da língua. 24 Colocada a situa~ao peculiar do
movimento ::> -+ L, restaría dizer que a sua incidencia em nossos dados se
deu significativamente no interior de morfema, e nao na jun~:lo de morfemas - algo normal se o movimento em questao for visto como decorrente
de um processo de silabifica~ao.
No que se refere ao movimento a -+ G:>, a fonte de seu ponto terminal
é sempre urna vogal labializada nao-aberta. Se nao há diversidacle de

Texto 1 - TF (11)

~ ~~ ~

na? taoma

3p.-nega~ao

Nao se encontrando oposi~áo no ambito dos segmentos labializados
nao-abertos em Tikuna25 e nao se apresentando como justificável que, do
ponto de vista da silabifica~áo, urna diferen~a de abertura apare~a como
relevante no ambito desses segmentos, diremos que a ressilabifica~ao de
[ao] é facultativa. Se ocorrer, a labial se fechará como urna consequencia
da silabifica\ao.
Por fim, quanto aos movimentos u --+ L, G:> --+ L, esses nao apresentam
diversidade de fonte em termos de seu ponto terminal (a fonte é sempre
urna vogal anterior fechada), nem peculiaridades quanto a silabifica~áo.
Os movimentos que acabamos de considerar, e que sao maioria no
Quadro 1, constituem um conjunto ao qual se contrapóe um conjunto
maior, formado por seqüencias de segmentos vocálicos que, ficando em
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contato, nao integram a mesma sílaba. Por sua vez, ess_e conjunto maior
pode ser visto como contendo dois subconj~ntos: um f?rmado p~r segmentos vocálicos orais ou que contem nasahdade em igual medida; outro
formado por seqüencia de segmentos vocálicos em que um é oral e outro é
nasal. Esses dois subconjuntos estao expressos nos quadros abaixo, os quais
exibem os segmentos tal como esses estao senda fonologicamente representados.

.

Vl
V2

1
1

u

l

e

·-

o
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a

oi

11

u
1

H

·-

Ut

ía

.uá 1a

;;i

o::

ai'

e
u

Vl
V2

.
1

t

e

o

a
o

..
H

..
11

a
uu

u
1

H

Ul

ue

e

tU

H

au

eu
et

Ot

ª*
ae

ee

o
a

1a

ua 1a ea

Quadro IV
Seqüencias de vogais. Um áos segmentos é nasal e o outro náo. Os
segmentos em contato pertencem a sílabas diferentes.27

ºª

Quadro 111
Seqüencias de vogais. As voga1s se realizam como orais ou com
nasalidade em igual medida. O s segmentos em conta.to pe rtencem a
sílabas diferentes.26
~

O Quadro 111 é revelador dos elementos que impedern dois segmentos vocálicos de participar de urna mesma sílaba.
Em primeiro lugar, na grande maioria dos casos os dois segmentos
nao podem possuir a mesma abertura ou altura vocálica.
Lan~ando-se máo do que já foi apresentado para o Tikuna como
resultado da organiza~áo imposta pelo tra~o abertura a altura vocálica
(conforme proposta de Clements 1989b), é possível formular a primeira
restri~áo a participa~áo de dois segmentos vocálicos no núcleo de urna
mesma sílaba (cr =sílaba; N = núcleo; X = unidad e do esqueleto prosódico,
expressa tempo; r = nó estrutural que domina a estrutura fonológica do
segmento; sl = supralaríngeo; abert. = abertura; aberto n =abe rto 1 ou
aberto 2; a = variável que significa identidade de valor positivo ou negativo):
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(1) *
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partir da posi~áo neutra. Urna tal manuten~áo de referencia é, porém,
desnecessária. Seguindo com Clements (1989a: 7, 30) na redefini~o
proposta para o tra($O coronal, podemos dizer que esse designa a atividade
da coroa da língua (lamina e ponta) e abarca as vogais anteriores. E,
mantendo o formato do filtro acima proposto para o núcleo silábico,
podemos ver a elimina~áo de urna seqüencia como

(1

1

Exce~ao:

N

~

X

X

1
1

1
1

r

r

1

1

si

si

1

1

abert

aben
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a 1a voga l é [labial], e a 2a
[co ronal]28

/ue/ ([us], [<i>.f])

1

1

aberto n

aberto n

Nos termos em que se encontra formulada, a restri~üo const1tu1 um
filtro fonético que atua no léxico e impede que um e no rme número de
sequencias participe da constitui~áo de um mesmo nú cleo si lábico. Ao
mesmo tempo, a exce~áo que acompanha a restri~ao feíta permite corretamente que entrem na constitui~ao do núcleo silábico as seqü e ncias' /ui/,
/ oi/, foneticamente realizadas como

operada por um outro filtro, resultante de mais urna
o Quadro 111.

t )

informa~üo

que passa

Urna outra revela($áO feita pelo Quadro 111 é a de que as possibilidades de urna seqüencia ocupar o núcleo de urna mesma sílaba estao estreitamente ligadas a existencia de um jogo de graus de abertura no qual o
segundo segmento nao pode exibir valor positivo para tra~o de abertura.
Essa revela($áO nos leva a segunda restri($aO, que també m é lexical:
(2)

*

(1

1

N

Ul

G:>l

oi

G:>L

OL

Jl

No entanto, urna prev1sao correta do que é aqu í excepcionalmente,
permitido está, ao que parece, na depend encia de urna defini($aO em
termos tradicionais do tra($O coronal. Para atender ao fa to de q ue, em
Tikuna, nao é permitido que se tenha, no núcleo silábico, urn a seqüencia
como, po r exemplo,

/ ue/ ([usJ.

[G:>.f]}

o tra~o coronal deveria, ao ser estendido as voga is, ser a inda e nte ndido
como a referencia dos sons produzidos com a lamina da língua levantada a

X~
1

1

r

r

1

1

si

si
1

abert
1

[ + aberto n]
Com essa restri~ao, ficam de fo ra do núcleo silá bico as seqüencias
terminadas em /a/ ([ + aberto 1] e [ + abe rto 2]) e as seqüencias terminadas
em /e/ e /o/ ([ + aberto 2]).
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As restri~óes que acabamos de formular vinculam a forma~áo do

núcleo a abertura vocálica. Reveladas..pelo Quadro 111, elas sao reencontradas no Quadro IV. Nesse último, o acréscimo da nasalidade a um dos
segmentos em seqüencia nao altera, de modo geral, o conjunto dos segmentos que continuam impedidos de participar de urna mesma sílaba. A
única exce~áo dentro desse conjunto é /oi/ ([Ji]): podendo integrar urna
mesma sílaba, de acordo com o que se observou anteriormente, a seqüencia em questáo parece ter na nasalidade de um de seus segmentos um
impedimento a sua reuniáo em urna única sílaba. Como, nessa seqüencia, o
segmento a portar nasalidade é a vogal anterior fechada e como ainda o
outro segmento é a vogal posterior aberta (que em nossos dados só ocorre
em sílaba longa), é provável que a impossibilidade de os segmentos em
questáo ocuparem urna mesma sílaba se deva a um alargamento temporal
provocado pela nasalidade.

3.3

Descri~áo

formal de movimentos

Tendo observado os tipos de movimento no plano segmenta! permitidos no interior da sílaba em Tikuna, podemos agora considerá-los do
ponto de vista formal.
Nos casos em que se tem urna palataliza~ao do movimento vocálico
que é resultado de um processo de pós-oraliza~ao, urna expressao adequada desse processo será vincular a palataliza~ao ocorrida ao tempo da
própria consoante que é fator condicionante do movimento. E, nesse caso,
ter-se-á como trans~ri~áo correspondente a9s fato~ aquela em que o
segmento consonantal esteja palatalizado ([ d-~J]). Se se considera a expressao da palataliza~áo em foco do ponto de vista do timing fonológico, um
tratamento adequado desse processo será, em primeiro lugar, ver a consoante africada com ligeira retroflexáo como um segmento único cujos
tra~os articulatórios identificadores sao diretamente dependentes, seguindose a proposta de Clements (1989a), do nódulo ponto-de-e (C-place). A isso
podemos acrescentar urna visao adotada por Clements e Hume (a aparecer), qua! seja: a de que tra~os articulatórios possuem um só valor, isto é,
nao sao binários. Isso fará com que o segmento consonantal em questáo
seja tido como basicamente (coronal]. Quanto 'a sua ligeira retroflexáo, ela
poderá ser expressa por [ - anterior] (que, na qualidade de tra~o vinculado
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a articulador e indicando a natureza específica da constri~áo constituída se
vincula a [coronal], que, por sua vez, envolve, segundo Clements e H~me
(a aparecer: 35), urna constri~áo formada pela parte anterior da língua).
Em segundo lugar, dada a atribui~ao da palataliza~ao do movimento
vocálico ~o t~~po da própria consoante que abre a sílaba, a representa~ao
de tal atnbu1~ao estana em se ter a cria~áo de urna articula~ao secundária
na consoante [coronal, -anterior], através de urna regra que propaga
(espalha) o tra~o .[coronal] do nódulo ponto-de-V-· da vogal para a consoante, com a interpola~áo - por necessidade de boa forma~áo - de
novos nódulos po~t~-?e-V e vocálico. Dessa maneira, a vogal que se segue
a consoante - e 1ruc1almente apresentada como a base de um movimento
vocálico - funcionaria como um elemento necessário ao ambiente da
regr;i sendo a fon te de espalhar:iento de um tra~o articulatório: [coronal] como a consoante, conta a1nda essa vogal, para efeito de desencadeamento da regra, com o seu grau de abertura (no caso, o grau expresso
através do tra~o [ + aberto 2], compartilhado por [e] e [a]). Assim, formalizando de modo a se ter o processo de espalhamento criando um ponto de
articula~áo secundário, teríamos (O= onset; N =núcleo; a= sílaba; X= unidade do esqueleto temporal; r =nódulo da raiz):
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o

N údco e <.:u<la t:m Tikuna

Passando aos casos de velariza~ao do núcleo vocálico por assimila~ao
a consoante seguinte ou de palataliza~ao do núcleo vocálico por dissimila<;ao também a consoante seguinte, ternos que a base do movimento e o seu
ponto de menor sonoridade compartilham o tempo do núcleo de maneira
equilibrada, isto é, no interior do núcleo ambos oferecem a percep~ao do
analista a impressao de que possuem jgual dura~ao. Urna tal percep~ao
sustenta a visao de que o núcleo silábico abriga formalmente o movimento
vocálico. Supondo-se que sobre o núcleo já tenha atuado urna regra de
acento (que em Tikuna é interpretado como dura~ao longa), o movimento
vocálico será constituído como se ve a seguir.

N
1

1

X

X

1

1

r

r

1

1

Supra

Supra

1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

1

A) Velariza~ao do núcleo vocálico por assimila~ao

Vocálico

(Vocálico)
1

'

a consoante seguinte

1

1

(Ponto-de-V)
''

[ coronal]
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Ponto-de-V
ertura

''

''
'
[ coronal]

1

[ + aberto2]

X

1

C1

C1

1

1

A ,
X

V..........

[-anterior]

r

eria~ao de coronal com articula<;ao secundária (Ci) antes de /e, a/
Exemplos:
~ ~
a. dl-~_c gG> ma
'naquele tempo/quando'

p

.

.....

1

....

Supra
..... .............

Ponto-de-e

1

' ... ... ....Pon to-de-e

........ j

1

lp.-obJ inter..no- receber, ganhar

..
''.....

1

~"" "__J

1

r
',,

Supra

L l- ,eu recebo, eu ganho,
b. t~ a na dt"--ªº
Por fim ainda com rela~ao a formaliza~ao do processo cabem duas
'
.
.
observa~óes. A primeira é que, pelo processo formalmente descri to, cna-se
um ponto de articula<;ao secundário, o que está de acordo corn o fato de
que urna consoante palatal com articula<;ao secundária no modelo de
elements representa ej. A segunda é que a formaliza~ao expressa a
possibilidade de palataliza<;ao do movimento vocálico com vogal breve.
Quando essa palataliza~ao é encontrada ocorrendo com vogal longa, ele o
é por efeito de aplica~ao de regra de acento, da qual a própria palataliza~ªº nao depende.

X

1

rr

'-=---' '-:-1'

~

Vocálico

[dorsal]

~

Ponto-de-V

Abertura

1

1

[coronal]

[ +aberto2 ]

Na configura~ao acima, a assimila~ao do tra~o [dorsal] pela vogal precedente é feita com a associa~ao desse tra~o diretamente a urna unidade do
esqueleto temporal no núcleo silábico. O efeito imediato desse processo é
o de se ter a cria~ao, de maneira automática, de toda a estrutura intermediária relacionada a um tra~o articulatório. Assim:
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a

a

1

1

o

N

A

X

1

X

Como nao é essa a realidade duracional interna do núcleo manifestado, a
configura.~ao parcial acima será mudada por um provável princípio universal pelo qual, nas línguas naturais, núcleos silábicos nao admitem no seu
interior desequilíbrios duracionais. Por esse princípio, a configura~ao

X
r

1

r

r

1

1

1

Supra

Supra

Supra

1

1

1

Ponto-de-e

Ponto-de-e

Ponto-de-e

1

1

Vocálico

Vocálico
1

Ponto-d

/

[dorsal]

Notar bem: O grau de abertura do segmento vocálico constituído é dado
por 'default', sendo o valor 'default' correspondente a 'alto'.
Exemplo: l L
naika
'provavelmente'
~.J

-

O resultado da asso~ia~ao de um segundo segmento a um núcleo que
já comporta urna vogal longa será o de se ter, nesse núcleo, um subsegmento com dura~ao de meio tempo seguindo-se a um segmento com um
tempo e meio, que é o que expressa a configura~ao parcial
X

'v1
r

r

r

será mudada para
X

X

1
r

1
r

Ponto-de-V

[+coronal]
[ + aberto2]

X

X

'v1

X

r
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passando cada segmento no interior do núcleo a estar ligado a urna
unidade temporal.
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B)

Palataliza~áo

dissimila~ao

por
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a consoante seguinte

C1

1

1

o

N

/\

X

1

X

V\
r

1

X
1

'

r

\

\

Supra

1

\

1

Supra
\

Ponto-de-e

1

\

1

Ponto-de-e
\\

Vocálico

\

Aber~
~

\,

Ponto-de-V

[ -aberto 1]"
[ -aberto 2]

abertura vocálica será sempre menor no segundo ponto do ditongo. E urna
outra conseqüencia ainda é que, com um perfil de sonoridade descendente,
preve-se que a língua admita a existencia de urna escala de redu~áo de
sonoridade e, ao mesmo tempo, exclua como inadmissível, no interior da
rima, urna escala progressiva de sonoridade. Urna tal previsao se confirma
através da observa~ao do papel da oclusáo glotal, a ser abordado na
próxima se~áo.

1

! L

Exemplo: .... JH,mka, ...

A oclusáo glotal em tikuna pode abrir e travar sílaba. Ao abrir
sílaba, a oclusáo glotal possui a mesma distribui~ao dos sons consonantais
existentes em Tikuna, podendo ela própria ser interpretada como um
elemento pertecente ao nível segmenta!:

~

\
(coronal]

[dorsal]

4. Cortes de movimento no plano segmental. O papel da oclusao
glotal

~
r
IJ3 bí

'jabu~i'

[dorsal]
'ca~ar'

~ r

k5 wí
Caracterizado pela inser~áo de um tra~o segmentalmente condicionado e diretamente ligado a urna unidade do esqueleto temporal, esse último
processo também leva a cria~ao de urna estrutura intermediária, tal como
mostrado no processo anterior. Vale aquí igualmente a observa~áo anterior
sobre a realidade duracionab no interior do núcleo. Por fim, resta dizer que
o processo de palataliza~áo do núcleo vocálico ·por dissimila~áo a consoante seguinte constitui um movimento espontaneo que se apresenta como
urna brecha a restri~áo que impede que doís segmentos de igual abertura
integrem urna mesma sílaba.
As considera~óes até agora feítas possuem suas conseqüencias. Urna
delas é que, ao se vincular ao tempo de urna consoante aquele que foi
apresentado como ponto de menor sonoridade de um movin1ento vocálico,
eliminam-se os ditongos crescentes da língua. Urna outra conseqüencia é
que, com a existencia de apenas dítongos decrescentes, o perfil de sonoridade da sílaba em Tíkuna será descendente, na medida e1n que o grau de

~

r

k5 ?'i

'veado'

'castanheiro; caju'

E, ao fechar sílaba, a oclusáo glotal se apresenta em mais de urna situa~áo.
Quer em início, quer em final de sílaba, o caráter fonológico da oclusao
glotal está sujeito a questionamento.

4.1 Oclusao glotal em início de sílaba
Nessa posi~ao, a oclusao glotal separa duas vogais, podendo ser
considerada como um elemento inserido cuja fun~ao é rearticular duas
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~~ r

vogais originalmente em hiato. 30 Prova disso seriam exemplos do tipo a
seguir, que, já apresentados em § 3.2, envolvem o morfema referente a
'banana' :31

(W)

(L)

~r

p3 ?J.

.kJüa.

canea conjunto

1

'banana'

dz;a

~r

X

p5 ?i 'banana'

~r

(S)

p3 i

(A)

~
p3J-

"

~ ~

d~ima

~~

k3í

canea
aquele
(previamente referido)

Eles podem ainda se fazer presentes em formas que, contendo
oclusao glotal entre vogais, contero também vogais em hiato. Exemplo disso
pode ser encontrado em32

'banana'

'banana'

Texto 1-TF (4)

Lr
t
ctoi?i
pessoa

De acordo com a visáo de que a oclusáo glotal é elemento inserido, a
sua presen<;a, como é possível constatar nos últimos exemplos, evita o
hiato; e a sua ausencia, que pode permitir a existencia de hiato, é acompanhada de ressilabifica~áo de segmentos vocálicos em seqüéncia.
Essa maneira de ver a oclusáo glotal relaciona-a a constitui~ao da
sílaba, devendo ser conciliada com alguns outros fatos.

O primeiro desses fatos é que os hiatos existem. Eles existem no texto
fragmentado e no texto produzido. Expressos nos Quadros III e IV anteriormente apresentados, os hiatos do texto fragmentado podem mesmo ser
encontrados no interior de seqüencias monomorfémicas sistematicamente
realizadas sem oclusao glotal por todos os falantes que participaram da
fragmenta~ao de um texto, como aconteceu em

Texto 2-TF 1(18)

1

lL

d~ a

k5r

x

canea

Texto 2-TF (26)
gente
Um outro fato está em que a ausencia da oclusáo glotal entre vogais
nao é simetricamente acompanhada de ressilabifica~áo, como comprova a
inexistencia, no interior de urna mesma sílaba, de seqüéncias como / ei/
([et.]), /eu/ ([eG>]), /ou/ ([JG>))-possíveis respostas que a língua daria para
evitar o hiato quando nao houvesse inser~áo de oclusáo glotal entre as
vogais que sao parte dessas seqüencias.
Esse último fato se resolve através do próprio condicionamento que
pesa sobre a ressilabifica~ao. Como já mostramos anteriormente, a ressilabi fi~ao é condicionada por urna diferen~a específica de sonoridade, o que
explica por que nem sempre ela pode existir onde deixou de haver a
inser~ao de oclusáo glotal.
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Quanto

a existencia de hiatos na língua, ela deixa de ser problemática

se a inser~ao de oclusao glotal for vista como tendencia a evitar o hiato.
Enquanto tendencia, ela é facultativa, podendo o processo pelo qual ela é
inserida entre vogais ser relacionado a ressilabifica~áo da seguinte maneira:
1 - processo de ressilabifica~áo facultativa
·2 - se 1 nao se aplica, há epentese de oclusáo glotal facultativa.
Como essas previsóes sáo corretas em termos dos fatos apresentados
pela língua, sustenta-se a visáo de que a oclusao glotal intervocálica é
elemento inserido, nao possuindo, portanto, caráter fonológico.

4.2 Oclusao glotal na coda
Exemplos da existencia de oclusao glotal em final de sílaba podem
ser encontrados nos agrupamentos fonológicos e também em itens lexicais

isolados:

Texto 1 - TF(9)

'jabotipó'

'peixe'

'abacaxi'
Nessa posi~ao e sem1 possibilidade de previsáo, encontra-se oclusao
glotal com realiza~ao sistematicamente ligada a certos itens lexicais, e
sistematicamente nao se encontra oclusao glotal em outros itens lexicais.
Isso acontece, por exemplo, nos itens lexicais abaixo. Na coluna A, estao
itens em que se tem urna presen~a sistemática da oclusao glotal e, na
coluna B, itens que sistematicamente nao a exibem:

~ r

B

A

I]ó?m~

agora

lr

'porco selvagem'

paBí

r~

'cuia'

baBc

ga?Bí

Texto 3 - TF3 (20)

ga?Be

r~
~~

'aranha'

'tartaruga'

cana

Itens lexicais isolados:

~i?t'ií

r1

naBe

'atrás dele'

'pupunha'

r~

na?ne
'cama'
(tipo de arbusto)

'arma'

r~

na ne

'filho'
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Texto 3 - TF2 (9,10,11)

Além da imprevisibilidade da ocorrencia, a oclusáo glotal em final de
sílaba pode ser considerada como possuindo papel fonológico, desde que se
a veja como capaz de afetar nao só a vogal precedente, laringalizando-a,
mas também o tom portado por essa vogal abaixando-o. Isso se observa
em:

Texto 2 - TF1(5)
'outro'

..naka
,.,
,
3p.-fígado

TF(ll)

,.
enquanto isso

lr r~

t~5í

n1n~'l

me

3p.-amarrar

rl

,,naka
...,
3p.-por

~t

t~5í

me

'por ele'

~

1~

p1..n%
3p.-amarrar

Nessa s itua~áo, estáo sílabas longas no interior de um mesmo morfema e sílabas longas que constituem elas próprias um morfema, como se
ve no exemplo referente ao Texto 1, TF( 11).
Urna segunda situa~áo é aquela em que a oclusáo glotal se apresenta
como fecho de ditongo, tendo a sua presen~a invariavelmente relacionada
ao final de um morfema, que pode, ele próprio, náo estar em situa~o final
- de enunciado. Isso se observou quer em agrupamento fonológico, como

De caráter imprevisível e, por isso, com papel distintivo, a oclusáo
glotal ao final de sílaba pode ser considerada lexical, abrindo caminho para
que se tenha na língua urna posi~áo de coda como resultado de urna rima
ramificante. A ocupa~o dessa posi~ao é, no entanto, dependente das
situa~óes de ocorrencia da oclusao glotal final, as quais sáo variadas. ·
Urna primeira situa~áo é aquela em que a oclusáo glotal representa
um corte abrupto na sonoridade de urna vogal pertencente a urna sílaba
longa, caso em que pode se apresentar com a mesma distribui~áo daquele
que é o ponto de menor sonoridade dentro de um ditongo: 33

,.

~ r

d~5 ?ni

'macaco da noite'

'fígado dele'

Texto 1 - TF(9)

,.

r~

~
~
marc ...

Texto 3 - TF3(17) ....t~3:.d¡a"G>J
lp.- pegar-só

1 ,.
o#

J15'lmá
agora

quer em itens lexicais isolados como

~

r ~~ t

na'lt a orna

'--J----~

3p.-nega~áo

l

paL'l ~
Ba
~
)

'árvore da família do ararapeva'
~
ara~apeva-unidade taxonómica

Urna outra situa~ao é aqueta em que se tem a oclusao glotal
seguindo-se a um segmento laringalizado, seja esse longo ou breve:
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r r

~
t
~
.t~ ª.~? !11ª? ~!~a.

(V1 =vogal laringalizada nos dados fonéticos de Lowe; número superescrito=altura(pitch); 4=altura meio-baixa):

Texto 3 - TF2(3)
lp-objeto interno-matar-nominalizador eu

r~r~I~

.n~IJ~?t~~ "

TF2 (11,12)

--

14
na4 ......__,
ka14 w<e
........., 'costas'
3p- costas

l~

.dª-~~ "

~~ ~ ~

de onde de 3p vir-nominalizador

~

,.

r .r

2p sg.-vermelho costas

t~a?no?fü

TF2 (27)

~""-'~

A laringaliza~ao, no caso, é ocasionada pela oclusao glotal, que pode

atuar sobre a vogal breve ou longa precedente. Exemplos de atua~ao
facultativa sobre vogal breve encontramos em urna compara~ao no interior
de dados nossos, como por exemplo os que envolvem prefixo pessoal em
verbo:

Texto 3 - TF2(27)

,.

r

a.

t~ª?no?tñ

~

TF2 (5)

1r ~ r

l 1 lI

... '-J---...,,
ít~a? tí?i
,.
aspecto 1p- perder

[IJá?Bi] / [IJªBí]
'porco selvagem'

...___,J

E também em urna compara~ao de nossos dados com os de, por exemplo,
Lowe (1959): 34 onde Lowe registra laringaliza~ao sistemática do que em
nossos dados é vogal breve, ternos um registro de ausencia de laringaliza~ao com presen~a apenas de oclusao glotal. Isso acontece abaixo no ' par de
exemplos que envolvem a ocorrencia do morfema referente a 'costas'

(d~bJ /(dJJ
'macaco de boca branca'
versus

_...,;-.J

lp- colocar- nominalizador

~

Umaria~)

'tuas costas estao vermelhas'
(Soares 1983; aldeia Vendaval) ·

Quanto a laringaliza~ao de vogal longa, essa foi por nós encontrada
também em itens registrados e analisados por Anderson (1959) como
possuindo vogal oral seguida de oclusao glotal e por ele utilizados como
prova do contraste entre vogal seguida de oclusao glotal e vogal laringalizada. Compare-se (V' =vogal laringalizada no registro de Anderson; número
subscrito=tom (altura fonemica); l=tom alto; 2=tom meio-alto; 5=tom
baixo):

1p-colocar-nominalizador

~ ~

kudaG:>kaBe?
....

(Lowe 1959; aldeia

)

a. /ja5 'ri 1/
'macaco de boca branca'

/ rJa5?wi2/
'porco selvagem'
(Anderson 1959)
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~Ire]

b. [I)~

'quanto'

'alguns'

versus
'primeiro'

'primeiro'
(Anderson 1959)

Da

caso, desempenhar as mesmas fun~óes da pausa, como acontece com
deitico que, no exemplo abaixo, se acha marcado com o caso locativo:

resulta que há, de acordo com nossos dados, urna
laringaiiza~ao facultativa de vogal longa. Quanto a manifesta~ao freqüente
de laringaliza~ao no núcleo vocálico longo de certos itens lexicais (como é
o caso do item referente a 'macaco de boca branca'), há também a possibilidade de recupera~ao, no nível da realiza~áo, do elemento que ocasiona
essa laringaliza~áo (a oclusao glotal). Podemos, assim, manter a hipótese
de que a laringaliza~o se deve a urna modifica~áo causada por oclusao
glotal.

As tres situa~óes até agora apresentadas envolvem a presen~a, no
interior da sílaba, de oclusáo glotal nao-condicionada. O mesmo nao se dá
com as tres situa~óes restantes, discriminadas a seguir:
1) oclusao glotal como resultado de silaba~áo ; a oclusao glotal entra em
urna rela~ao de substitui~ao com a pausa, ocorrendo entre sílabas longas
(também transcritas como sílabas de igual dura~ao ( - ):

Texto 3 - TF2 (3)

1.r ~ r

A

g&?íu?gG>ma

~ ~.......,

3p.feminina objeto 3p. íntima-matar/ surrar

r~ r

.d~lm~~?

aquele (previamente referido) locativo
'naquele, e le a surrou, naquele'
· a oclusáo gl9tal pode, juntamente com a altura (pitch) alta que a provoca,
marcar interjei~óes, como acontece em

~

~
" dí ka ?d z; a

l

A

na

A

onde de 3p2) oclusao glotal associada a realiza~ao de altura a lta por efe ito de urna
tensao muscular aumentada das cordas vocais após um tom ascendente que pode ser interpretada como oclusiva glotal pós-vocá lica;35 a oclusao
glotal pode servir a demarca~áo de um agrupamento rítmico:Y) e, nesse

Texto 3 - TF2 (1)

1

~

olha

~ 1~

IJ~ta?nl

~-..J \.-.1

~r ~ r~ ~

sempre

TF2 (9,10,11)

" d~lmawa
aquele (previamente referido) locativo

IJll ti maágG> "

Texto 2 - TF 1 (26)

"

r~ r "

Texto 2 - TF3 {10,11,12)

compara~ao

0

r

kf?

eh

X

~ rr

lt JlG>mata
agora

ou servir a expressao da enfase, como acontece abaixo com o locativo [gG>],
que em circunstancias nao enfáticas se realiza portando altura (pitch)
meio-baixa:
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Texto 3 - TF3 {l,2,3)

rrt r

.~res.el( GJ?

Núcleo e coda em Tikuna 247

Ao se apresentar como fecho de ditongo, os dados que ternos mostram que a dura~áo de ditongo seguido de oclusao glotal é maior do que a
do ditongo nao seguido de oclusao glotal. Isso justifica a postula~ao de urna
rima ramificante e, contendo o núcleo um ditongo, se torna possível falar
aqui em urna rima com tres tempos:

"

cachorro- ter locativo
3) oclusáo glotal como resultado de realiza~óes vocálicas recuadas; a
oclusáo glotal se faz presente ao final de agrupamento fonológico constituído por urna só palavra ou ao final de palavra em final de agrupamento
fonológico,

(1

1

Texto 3 - TF3 (4)

t~

Rima

~1 ma?l

r----__

Núcleo

~~

Coda

Pi~
,~

lp- matar

'\

ocasiao em que alterna com oclusiva velar náo-explodida,

Texto 3 - TF2 (4)

~
l
t~ l mª-?K
__

a mesma oclusiva velar por nós encontrada também em situa~áo final e

após realiza~ao vocálica recuada-em itens isolados37

~r

K

'menina,

crian~a'

'menina,

crian~a'

Apesar de condicionada, a oclusao glotal deve possuir um lugar na
sílaba, esse lugar podendo ser determinado considerando-se as tr~s primeiras situa~óes anteriormente apresentadas.

1

X

X

X

1
a

1

1
?

GJ

~
~
~
~
t~ ª· d~a,,GJ ? mar e ...

... .

i p-pegar-só

Ao representar um corte abrupto na sonoridade de urna vogal
pertencente a urna sílaba longa, a oclusao glotal se apresenta com distribui~áo semelhante ao pon~o de menor sonoridade dentro de um ditongo.
Como a vogal que sofre o corte da oclusao glotal pode náo ser ela própria
longa, cabe a suposi~áo de que a oclusáo glotal participa do núcleo:

....__,....__

lp- matar

bo?t

l

J

'
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estando esse ponto e a oclusao glotal possivelmente ligados a um niesmo
tempo do núcleo. Em outras palavras, náo haveria um passo derivacional

(J

1

Rima
1

Núcleo

Núcleo

Núcleo

A

Pi~

X

~r

1~

X
.1

X
1

t~5í

ni ......-.,,
nfü,
......_,

a

...

me

3p-amarrar

1

a

X

~
L

?

-

A
X

X

1

1

a

?

devendo a oclusao glotal ser .diretamente representada na coda.
(J

É sabido que, como o elemento nao-pico opcional do núcleo pode ser

1

definido sornente em termos da posi~áo ocupada na camada temporal (o
elemento nao-pico opcional do núcleo é o nódulo que se segue imediata38
mente ao pico ) , o núcleo pode ser visto como admitindo a presen~a, na
qualidade de seu elemento opcional, de segmentos com nível zero de
sonoridade. Entretanto, dada a apontada igualdade duracional entre a
oclusáo glotal e o possível elemento nao-pico do núcleo, vamos considerar
que a oclusao glotal, no caso acima, está de fato na coda.

Rima
1

Núcleo

Pi~
X

X

1
a

1
?

~~

A

r~

t~5í

.!!], .na?,

me

3p- amarrar

~

Por outro lado, nessa mesma situa~áo pode-se aventar para a oclusao
glotal um lugar fora do núcleo, utilizando-se como argumento as rela~óes
de sonoridade entre elementos da sílaba e a dura~ao desses mesmos
elementos.
Se o pico é definido como o lugar da maior sonoridade, pode-se
supor que, existindo o elemento nao-pico do núcleo, entre esse elemento e
aquele que ocupa a posi~áo de coda deve haver urna queda progressiva de
sonoridade. Ao lado disso, existe na língua a possibilidade de se ter ditongo
fechado por oclusáo glotal e também a possibilidade de que o elemento de
menor sonoridade de um ditongo detenha dura~áo identica nao só a da
vogal que está no pico, mas também a da oclusao glotal que o segue.
Diante disso, nao caberia supor a realiza~ao [a?) do exemplo acima como
resultado do cancelamento do ponto de menor sonoridade de um ditongo,

4.3 Efeitos da oclusao glotal
Determinando-se para a oclusao glotal em final de sílaba a ocupa~áo
de urna posi~ao de coda fonológica, cabe, por fim , indagar dos possíveis
efeitos da oclusao glotal nas seqüencias de que faz parte, verificando-se se
tais efeitos decorrem ou nao de sua posi~áo prosódica no interior da sílaba.
Para isso, vamos lan~ar mao de dados em que a oclusao glotal ocupa náo
só a posi~ao de coda, mas também a posi~ao de onset após a sua inser~ao
entre vogais em hiato. O s dados sao os que se seguem:
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(1)

a.

A

~rí

t~5

A

~._..

Esquema tonal básico: /BM/

lp- dativo
(me)
Texto 1 - TF(9)

b.

A

lr

t~5

?'i
lp- dativo
(me)

~~
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Nos tres conjuntos de dados apresentados, notam-se varia~óes nos
tons: em ( 1) o tom médio, realizado como altura média ([ ~]), é substituído
pelo tom alto, através de urna das realiza~óes desse último, que é a altura
meio-alta ([ n); em 2, o tom alto possui realiza~óes mais elevadas; em (3),
observa-se urna inversáo na substitui~áo do tom médio pelo tom baixo, aí
realizado como altura meio-baixa ([ ~]): em (3a) a substitui~áo se dá na
segunda sílaba e em (3b), na primeira sílaba. Além disso, observa-se, em
(2b), urna altera~áo no plano da fona~áo que atinge parte de um núcleo
silábico longo. Vari~~óes e altera~ao sao causadas, direta ou indiretamente,
pela oclusáo glotal, um fato que pode ser expresso, se consideradas as
representa~óes abaixo:

Texto 2 - TF 1(5)

(2)

a. ...

~

r

d~5?í

(1)

R
Esquema tonal básico / MA/

Yoi

N

Texto 2 - TF2(13)

p

b. ...

~

1

r

X
1

d~5Jí
...;--

t~

Yoi
Texto 2 - TFz(l3)

(3)

1

a.

A

r~

t ~5?ri

meu
Texto 1 - TF(5)

~ ~

b.
t~i?r 'i
Texto 1 - TF(9)
A

Altura

Esquema tonal básico / MM/

~
X
X

V
J

X
1

?

¡

1

1

B

M

A oclusao glotal inserida entre duas vogais ocupa posi~áo de onset da
segunda sílaba, e o tom dessa sílaba se eleva (lb); sem a inser~ao da
oclusáo glotal nao há eleva~áo do tom da segunda sílaba (la).
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A participa~ao da oclusáo glotal nas altera~óes observadas acima no
plano dos tons pode ser expressa através das seguintes formula~óes: 39

(1

R

/

a)

1

N

(1

º¡\

1

p

X
.1
d~

~

X

V

X

X

X
1

1

J

X

1

1

V

1

.

1

1

1

M

A

A oclusáo glotal é inserida entre duas vogais, ocupa a posi~áo de
onset e leva a realiza~áo da altura da vogal a sua direita para um
nível mais alto (2a); a oclusáo glotal, ainda na posi~áo de onset pode
laringalizar a vogal esquerda e náo elevar o nível de realiza~áo do
tom da vogal a direita (2b).

a

b)

l. r -

c1

/

(1

A
V 1

2. tomx - tomx _L

/

(1

A
V

(1

A
r?V

(3)
Exigindo urna ordena~áo, as formula~óes em (b) acima podem ser
modificadas de modo a abrigar nao so.mente o tap, mas também consoantes
nasais que, quando glotalizadas provocam, de acordo com nossos dados, o
mesmo efeito que o tap glotalizado sobre o tom da vogal seguinte. E a
glotaliza~áo da consoante, no caso, é dependente da silabifica~áo da
oclusáo glotal.

N
1

p

X
1
t~

Altura

~
X
X

V
J

M

X

X

1

1

1

f

Também dependente da
em (a).
1

M

A oclusao glotal está na coda e glotaliza o tap da sílaba seguinte; o
tap glotalizado leva ao abaixamento do nível de altura da vogal que o
segue (3a); na coda, a oclusao glotal laringaliza a vogal a esquerda,
que tem o seu nível de altura abaixado (3b ).

silabifica~áo

da oclusáo glotal é a

formula~ao

Quanto aos efeitos da oclusáo glotal sobre o plano da fona~áo, esses
náo se apresentam como dependentes da posi~ao prosódica da glotal no
interior da sílaba: no onset (2b) ou na coda (3b), a oclusao glotal pode
. laringalizar a vogal a esquerda, sendo presumível que ela seja capaz de
faze-lo a direita independentemente de sua posi~áo.
Resta dizer que muitos exemplos desses fatos podem ser encontrados
na língua e que, se nem todos os processos de que participa a oclusáo
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glotal dependem de sua silabifica~ao, urna parte deles deixa a oclusao
glotal o papel de revelar a importancia de certas posi~óes dentro da sílaba.

Notas
l. Tida como tonal, a língua Tikuna é também considerada isolada, sem
rela\áO com qualquer família lingüística, segundo Rodrigues ( 1970: 40344036). Falada por urna popula\áo que vive em tres países - Brasil, Peru e

Colombia - , a maior parte de seus falantes está localizada no Brasil,
distribuída por 69 comunidades pertecentes a oito municípios do estado do
Amazonas (Tabatinga, Benjamin Constant, Sáo Paulo de Oliven\a, Amaturá, Santo Antonio do l<.;á, Tonantins, Jutaí e Beruri). Os Tikuna sáo o
maior grupo indígena existente no Brasil (cerca de 20.000 indivíduos).
Quanto aos nossos dados, eles foram coletados nas aldeias Belém do
Solimóes (município de Tabatinga), Vendaval e Campo Alegre (município
de Sao Paulo de Oliven~a), e ainda na aldeia Kanimaru (município de
Amaturá).
2. O trabalho de 1987 de Montes foi realizado a partir de dados coletados,
entre os anos 1985 e 1986, na aldeia San Martín de Amacayacu, Amazonia
colombiana. A teoria silábica em que se apóia Montes é aquela proposta e
sintetizada por Kaye e Lowenstamm (as fontes principalmente utilizadas
por Montes foram o artigo 'De la syllabicité' e as notas do seminário
dirigido por Kaye e Lowenstamm na Universidade de Paris VII de novembro de 1986 a fevereiro de 1987).
•
3. Os dados de Anderson foram obtidos em aldeia Tikuna constituída ero
Cushillococha, Peru. Aldeia de forma~ao recente a época do trabalho de
Anderson, nela estavam falantes provenientes de urna área mais ampla. Os
informantes principais de Anderson provinham de Loretoyacu, Colombia, e
do río Yacaraté, Peru. Anderson fez seu trabalho com base na teoría
tagmemica.
4. Escrito ero 1983 com base em dados fornecidos, no mesmo ano, na
aldeia Vendaval por informantes de Vendaval e também por informantes
coro origem ero Campo Alegre, esse trabalho antecede em reda~áo a
'Tra<.;os acústicos das vogais ero Tikuna', que foi publicado em 1984.

5. Estamos utilizando para a transcri\áo fonética o Alfabeto Fonético
Internacional. Na representa~áo fonética da pausa utilizamos o sinal ao
nível da linha.
A

6. As nasais podem ser retiradas desse quadro se considerado que nao há
na língua contraste entre oclusiva sonora seguida de vogal oral e oclusiva
sonora seguida de vogal nasal (toda oclusiva sonora só pode ser seguida de
vogal realizada como oral). No caso de as consoantes nasais nao serem
fonológicas, a hipótese é de que essas deveráo ser Óbtidas por um processo
pelo qual oclusivas sonoras assimilam a nasalidade de urna vogal nasal
seguinte, encarregando-se um processo ulterior de reduzir em muito o grau
de nasalidade com que essa vogal se realiza na superficie. Para que tal
hipótese seja mantida, será necessário, entre outras coisas, operar com um
igual número de vogais orais e vogais ·nasais fonológicas. Nao abordaremos
esse assunto aquí.
1

7. A~ realiza<_;óes [w], [K] foram fortemente percebidas na aldeia Kanimaru
(município de Amaturá), daí a razáo de nao constarem em Soares (1986).
8. Boa parte desses segmentos é condicionada foneticamente pela
de urna consoante nasal (ver Soares 1986).

presen~a

9. A descri<_;áo dos movimentos vocálicos se dá aqui inicialmente em termos
· fonéticos.
1O. A no<_;ao de agrupamento fonológico foi urna no~áo operacional por nós
formulada como ponto de partida para a observa<.;áo do comportamento
rítmico de determinadas características fonéticas.
A no~ao de agrupamento fonológico permite a observa~áo da constitui\ao de grupos rítmicos sem urna vincula<_;ao prévia a estrutura morfológica e sintática. Dito de modo mais claro, o agrupamento fonológico é urna
tentativa de determina~ao de agrupamentos rítmicos sem que esteja na
base dessa determina~ao a idéia de que a estrutura morfológica e sintática
termina por fornecer o dominio maior dentro do qual podem ser observados certos processos. Além disso, o agrupamento fonológico náo se confunde nem com o vocábulo fonológico nem com o grupo de for<_;a, porque o
agrupamento fonológico é por nós colocado na perspectiva do falante
nativo, e nao na do analista. Nao tomamos os enunciados produzidos e
neles identificamos elementos demarcadores de agrupamentos fonológicos.
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Ao contrário, recorremos ao falante nativo para que ele próprio nos passe
agrupamentos que poderiam ser efetivados se fossem outras as circunstancias de produ~ao de um determinado enunciado ou se fosse outro o estilo
utilizado pelo falante. Para a obten~ao de agrupamentos fonológicos,
buscamos fragmentar o texto, isto é, buscamos fazer com que o próprio
produtor de um texto ou~a e fragmente a sua produ~áo ou, nao sendo isso
possível, que o texto seja ouvido e fragmentado por um outro falante. No
ato de fragmentar, um determinado falante pode retomar um texto e, a
medida que o escuta, interro1npe-lo a certos espa~os de tempo - através
do confrole da tecla de pausa do gravador usado para a audi~áo - e
refazer seqüencias dentro de um trecho do texto isolado. O papel do
pesquisador, no que estamos chamando de fragmenta~ao do texto, consiste
em solicitar ao falante que reproduza o trecho isolado, pronunciando-o em
velocidade lenta e nele inserindo pausas. A inser~áo de pausas, no caso, se
dá por meio de urna fragmenta~o em que se fala 'palavra' por 'palavra',
sem que se forne~a ao falante qualquer defini~ao de palavra e sem que
esse mesmo falante possa ser considerado como alguém que efetivamente
domine a escrita (urna vez que a rela~áo do falante com a linguagem
certamente mudaría com o domínio da escrita).
Em termos práticos, a utiliza~áo da no~áo de agrupamento fonológico
já nos serviu .para verificar a rela~ao grupamentos rítmicos/ acento de
intensidade, para determinar e justificar a existencia de grupos rítmicos em
um dado texto e, sobretudo, para identificar medidas temporais relevantes
localizadas acima dos segmentos e das sílabas (ver Soares 1991). Além
disso, a utiliza~ao dessa mesma no~áo já nos deixou, entre outras coisas,
<liante da possibilidade de examinar a constitui~áo de conjuntos rítmicos a
partir de determinadas características fonéticas, <liante da possibilidade de
verificar a conexa.o entre características fonéticas e, ainda, de visualizar as
rela~óes existentes entre diferentes agrupamentos fonológicos resultantes
de diferentes fragmenta~óes de um mesmo texto (ver Soares 1992).
Enquanto domínio de onde podem ser extraídas e relacionadas
características fonéticas com efeito rítmico, o agrupamento fonológico se
torna um importante instrumento de revela~ao nao só de esquemas
rítmicos, mas também do próprio processo de organiza~ao dos padróes
rítmicos em urna língua, sendo esse processo visível quando se considera a
rela~ao entre agrupamentos fonológicos e se observa, a luz desses últimos,
o texto produzido que fornece a base para as· fragmenta~óes (ver ainda
Soares 1992). Por fim, como os agrupamentos fonológicos sao pe~as

)
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lingüísticas - no sentido de que também sao seqüéncias onde o lingüístico
se materializa - , nada impede o seu confronto com seqüéncias que a
análise lingüística habitualmente determina (seqüéncias como a sílaba, o
morfema, a palavra, a locu~áo, a senten~a); e, por ser assim, nada impede
que esse confronto tenha urna utilidade que ultrapassa o próprio estudo do
ritmo.
11. Os textos referidos nos exemplos abaixo e mais adiante estáo materialmente exibidos em Soares (1992). Aí a sua exibi~áo se fez sob a forma

escrita (T.E.), sob a forma em que foram efetivamente produzidos (T.P.) e
ainda sob a forma fragmentada (T.F.), reveladora dos agrupamentos
fonológicos. Nos exemplos, os números entre parenteses constituem urna
referencia que permite a associa~áo das linhas do texto produzido a sua
contraparte escrita e ainda as seqüencias de fragmenta~óes que fazem
parte do que estamos chamando de texto fragmentado. Quanto ao número
justaposto a seqüencia resultante da fragmenta~áo (T.F.), esse indica o
falante nativo que a realizou.
12. De acordo com Soares (1984), a laringaliza~áo nao provoca altera~óes

significativas no espa~o acústico de cada vogal em Tikuna, se levados em
considera~ao o primeiro e o segundo formantes. E o mesmo acontece com
: a nasalidade, que também nao altera significativamente os valores acústicos
dos dois primeiros formantes. Ainda de acordo com o mesmo trabalho,
para urna especifica~áo acústica completa das vogais do Tikuna, é necessário considerar as ressonáncias extras e as anti-ressonancias que acompanham os sons vocálicos e o efeito que essas tem sobre os dois primeiros
formantes. Considera~óes dessa ordem, tecidas no trabalho cm questáo,
nao mudam, entretanto, o quadro dos ditongos na língua quando deles
participam qualidades vocálicas portadoras, em igual medida, de nasaliza~ªº e laringaliza~ao.
13. Estamos desconsiderando, para efeito do movimento em questáo, a
presen~a da nasalidade como um possível
ga~ao das vogais abertas consideradas.

elemento favorecedor da diton-

Com rela~áo a realiza~áo relativamente anteriorizada de vogais em
Tikuna, cabe aqui urna observa~áo. Em 'Tra~os acústicos das vogais cm
Tikuna' (Soares 1984), chegamos a conclusao de que as vogais em Tikuna
sao produzidas dentro de um 'setting' palatal, o que equivale a dizer que
todas elas sao produzidas anteriorizadamente. Urna tal produ~áo náo

f
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impede, entretanto, que possam ser feitas afirma~óes quanto a produ~ao
relativamente anteriorizada ou recuada de urna vogal face a urna outra.

Desde Soares (1984:
3.2), sabemos que, no caso de [i], 'o aumento da
nasalidade é suficiente para torná-lo urna vogal nasal. Porém, como ele
tem seu Fl geralmente elevad~, está sempre presente a possibilidade de
aparecer a frequencia extra de 250 Hz. Quando essa aparece juntamente
com as frequencias extras de nasalidade refor~adas, o segmento adquire um
envelope acústico semelhante ao de urna consoante nasal'. Diante do que
sabemos, podemos afirmar que, no exemplo acima, a seqüencia final

14. Do ponto de vista fonético, fizemos, em Soares (1984), o registro de
que, dependendo da consoante precedente, [e] pode-se expandir na dire~ao
de urna vogal mais baixa (em consequencia da eleva~ao de seu primeiro
formante. Esse fato nao é, no mesmo trabalho, conflitante com a afirma~ao
de que as vogais em Tikuna se mantero dentro de sua área.

15. O texto produzido cujo exemplo está em foco possui cerca de quarenta
minutos e foi integralmente passado para a escrita Tikuna. Em todas as
ocorrencias do itero referente a 'provavelmente' - ocorrencias que foram
inúmeras - sempre obteve registro apenas o que estamos considerando ser
a base do ditongo no texto fragmentado.
Na escrita Tikuna, a letra ü representa /i/.
16. Cabe aqui assinalar que, quando encontrado antes de pausa, o movimento espontaneo que inclui urna base aberta seguida de um componente
nao-anterior fechado pode continuar a ser visto como estando condicionado
por urna oclusiva velar. Como mostraremos em passagem posterior deste
trabalho, ao final de agrupamento fonológico constituído por urna só
palavra ou ao final de palavra em final de agrupamento fonológico foi
encontrada oclusiva velar nao-explodida:

Texto 3 - TF2(4)

"

~

realiza~ao

que se dá como alternativa

a possível realiza~áo

A realiza~ao que se concretiza é também manifesta~áo do movimento da
1 )

base aberta em dire~ao a posi~ao nao-anterior fechada.
Quanto a oclusiva velar nao-explodida, apesar de ser aí um elemento
puramente fonético caracterizador de um domínio acima da sílaba, ela
continua a funcionar como um forte elemento condicionador do movimento
em pauta. Algumas vezes nao percebida auditivamente, como se deu em
Texto 2 - TF1 (15,16)

l

r
t l)éj

L~ ~

t[,kG>t~

meio-dia

t~imiK

"
lp.-matar

De difícil percep~ao pela análise auditiva, essa oclusiva - que pode ser
vista como participando de um 'setting' caracterizador de final de enunciado-foi também percebida e registrada após núcleo silábico envolvendo
vogal anterior aberta ·e um componente nasal recuado, [IJ], que ocorre
como alternativa a [í ]:

Texto 2 - TF (10,11) ...

é urna

~ ~ 1r

l!l .tij_Lél)~,
aspecto 3p. cntima-car de
pernas e bra~os abertos

ela ainda é aí a única fonte de explica~áo possível para o movimento.
Por fim, cabe ainda assinalar que, já no Ambito da ressilabifica~o,
pode ser encontrada urna brecha a restri~ao que impede que [ie] e [em]
fa~am parte de urna mesma sílaba (cf. § 3.2); essa brecha está na presen~a
de um segmento velar que, seguindo-se a seqüencia, permite que essa seja
equiparada a ~m movimento espontaneo. Exemplo disso está cm

Texto 3 - TF3(17)

~ ~

~p

... t ~a d~lG>? mar ~w
lp.-pegar-só-nominalizador

r~I

I)Cg6'ma
déitico
(aí; quando)

'
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no qual a consoante velar que inicia o deitico dá condi~ao a que o nominalizador que finaliza a palavra anterior fique na mesma sílaba que o [e] do
morfema referente a 'só'.

261

antecedidos de letra maiúscula que indica o falante nativo fornecedor do
dado.
24. Os movimentos

17. Sobre vocaliza~áo de consoante, ver análise fonológica da língua
Ma.xakalí em Wetzels e Sluyters ( neste vol u me).
18. A propósito do componente de nasalidade que se apresenta em vogais
percebidas como orais e em vogais percebidas como nasais, ver em Soares
(1984) a se~o Ressonancias extras e anti-ressonancias: a questáo da nasa/idade vocálica e da laringa/izll{áo.
19. Ver Soares (1986: § 3.2).
20. A seta aquí indica apenas

dire~áo

do movimento.

21. Sobre a fun~áo da partícula índice 'x', ver volume 1
aspectos da sintaxe Tikuna') de Soares (1992).

('lnvestiga~ao

de

22. Como item isolado pronunciado em velocidade lenta, por exemplo, a
forma em questao se realiza como
(t~

r~
~
ataegG>J

lp-voltar
23. Quando observado em itens isolados, o movimento

a
nao sao alcan~ados por essa tendencia, dada a própria ambivalencia de [a],
que ora se comporta como vogal nao-recuada ver § 3.1.1 ), ora como vogal
recuada (ver § 4.2, onde os dados mostram o alinhamento da vogal baiJca
com [i], [w] quando está em jogo o aparecimento de oclusiva velar naoexplodida).
25. Ver Soares (1986).
26. Sobre a inclusáo, em urna mesma sílaba, de [ei], [ei ], [éw], (éí) ver
nota 16. A seqüencia /au/ no quadro é realizada como [ao].
27. Ver nota anterior. As realiza~óes [aú], [aó] estao, de acordo com nossos
dados, vinculadas a /au/.
28. A utiliza~ao do sistema de tra~os está sendo feíta conforme proposta
apresentada em Clements e Hur:ie (a aparecer).
29. Fonologicamente estamos caracrerizando /a/ em Tikuna em termos de
abertura [ + aberto 1, +aberto 2). Articulatoriamente /a/ pode se comportar como [coronal] ou [dorsal). No caso considerado, /a/ se comporta como
[coronal] (ver nota 24).
30. Esta su ges tao me foi dada por Leo Wetzels ( comunica~ao pessoal).

foi apresentado, em trabalho anterior, como resultado de processo de
ressilabifica~áo (ver Ressibilafica~áo e processos relacionados em Soares
1986).
Quanto aos itens isolados que se seguem exemplificados, eles sao

31. Lembramos que a letra maiúscula que antecede cada exemplo indica o
falante nativo fornecedor do dado. Lembramos ainda que, também nesta
se~áo, apresentamos dados fonéticos, salvo indica~áo em contrário.
32. O primeiro dos dois exemplos que se seguem foi enunciado quatro
vezes seguidas e sempre da mesma maneira.
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33. Estamos fazendo a marca~ao da dura~ao breve (- ) do elemento sonoro
dentro do núcleo silábico logo abaiJco do próprio núcleo.
34. Ivan Lowe, do Summer Institute of Linguistics, realizou pesquisa entre
os Tikuna da aldeia Umaria~u (no atual município de Tabatinga) de abril a
junho de 1959. Os dados de Lowe aos quais fazemos referénci~ sao
fonéticos e se encontram no 'Questionário Padrao' por ele preench1do e
arquivado no Setor de Lingüística do Museu Nacional/ UFRJ.
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Clements, George N. and Elizabeth Hume (a aperecer). The Internal
Organization of Speech Sounds. In: J. Goldsmith (ed.) The Handbook
of Phonological Theory. London: Blackwell.
Hombert, J.M. (1978). Consonant Types, Vowel Quality and Tone. In V.A
Fromkin (ed.) Tone. A Linguistic Survey. Academic Press, New York.
Milliken, S.R.(1988). Protosyllables: A Theory of Underlying Syllable Structure
in Nonlinear Phonology. Doctoral dissertation, Cornell University.
Montes, E. (1987). Vers une tonologie de la langúe Tikuna. Mémoire de
D.E.A., Departement de Linguistique, Université de Paris VII.

35. Combase em Hombert (1978: 96), é essa a associa~ao que faz Montes
(1987: 55), ao referir-se a presen~a facultativa da oclusao glotal após tom
alto.

Rodrigues, A.D. (1970). Línguas Ameríndias~ Verbete Língua da Grande

36. Sobre agrupamento rítmico ver nota 10. No exemplo fornecido, e que
envolve um deitico, o agrupamento rítmico compóe um dátilo (- --).

Soares, M. Facó (1984). Tra~os acústicos das vogais em Tukuna. Cademos
de Estudos Lingüísticos 7, 137-75.

37. Ver

tra~os

acústicos das vogais em Tikuna (Soares 1984).

38. Ver Milliken (1988: 64).
39. Os tons básicos Alto e BaiJco incluem, respectivamente, o nível de
altura 5 (o mais alto) e o nível de altura 1 (o mais baiJco). O nível de altura
4 (altura meio-alta) também é realiza~ao do tom básico Alto, da mesma
forma que o nível de altura 2 (altura meio-baiJca) também é realiza~ao do
tom básico BaiJco.
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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.

* Universidade Livre de Amsterdam/ Holland Institute of Generative
Linguistics (HIL)
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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):
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)

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'
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(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
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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~ao

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

1.2 Significancia e relevancia para a teoría lingüística
Os sistemas prosódicos da fanu1ia Arawá sáo interessantes, urna vez
que cada língua da fanu1ia mostra intera~óes intrigantes entre acentua~áo,
silaba~áo e estrutura moraica. Mas esta familia fornece mais do que apenas
esbo~os de fonologias individuais. Através de pesquisa recente pelo pre·
sente autor e outros pesquisadores, estamos obtendo dados suficientes para
ver como os sistemas desta fanu1ia, embora superficialmente muito dife·
rentes um do outro, poderiam ser derivados de um único sistema pela
mudan~a de parametros simples do componente prosódico do módulo
gramatical. É relativamente raro no mundo haver documenta~áo 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

1
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importante compartilbar as idéias e os dados que ternos para provocar até
mais pesquisa sobre as línguas desta farm1ia e as implica~óes teóricas que
trazem elas para os modelos de análise prosódica.

1.3

Organiza~ao

do trabalho

por urna introdu~ao a farrn1ia Arawá e a pesquisa em
andamento ou já terminada sobre as suas línguas constituintes. Entraremos
depois ern esbo~os de cada língua da farm1ia, analisando cada urna dentro
da fonología atual. Na próxima se~ao, discutimos as rela~óes entre seus
sistem.as prosódicos e urna hipótese a qual elas nos levam, ou seja, um
possível sistema prosódico para o próprio proto-Arawá.
Come~aremos

2. A família Arawá

,

proto-Arawá

Rimarimá

Em (1) as línguas esta.o representadas por letras mais escuras, as
proto-línguas -em letras itálicas e os dialetos em letras normais.
Paumari (Chapman e Derbyshire 1989 - daqui em diante CD)
pertence a um ramo separado da famflia por razóes morfossintáticas, entre
outras. Ainda conhecemos muito pouco sobre os recém contactado Suruwahá. Sobre os Rimarimá nem sabemos com certeza se existem ou se sao da
família Arawá. Mas segundo os Banawá existem e falam urna língua
semelhante ao Banawá. O ramo Madijá divide-se em duas línguas, o Kulina
e o Deni. Madi · é composto de tres dialetos (que eram previamente
considerados línguas separadas). Os dialetos, Yamamadi, Yarawara e
Banawá, estao relativamente distantes geograficamente um do outro
atualmente. Em cada grupo Madi há urna equipe do Summer Institute of
Linguistics, o SIL. Em Banawá e Yarawara há também equipes da JOCUM.
O trabalho sobre as línguas Arawá está progredindo a urna velocidade
impressionante, devido a um conjunto de circunstancias fortuitas, apesar do
fato de nao haver praticamente nada publicado sobre esta línguas até CD.

Existiam até entáo apenas alguns estudos preliminares, a maioria por

A farrn1ia Arawá continua nao classificada ao nível do tronco lingüístico. Certamente, nao existem palavras cognatas entre, por exemplo, protoArawá e proto-Arawak (ao contrário de Greenberg 1987; veja-se Everett (a
sair) e Dixon e Vogel (em andamento)). A única semelhan~a tais dois
grupos é que os dois manifestarn o genero grammatical. Mas esse fato é
insuficiente para propor qualquer rela~ao genética entre ambos (a família
Txapacura também possui genero gramatical mas nenhuma outra semelhan~a com Arawá ou Arawak (Everett e Kern (a sair)); o portugues seria
outro exemplo de que genero nao é aquí critério suficiente). A visa.o atual
dos pesquisadores que trqbalham com línguas Arawá sobre as rela~óes
genéticas internas a essa familia pode ser representada em termos da
árvore em (1):
(1)
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7~
Paumari

Madi

Madijá

/'-::

Deni

Suruwahá

Kulina
Banawá

Yarawara

Yamamadi

missionários do SIL. Recentemente, porém (desde 1991), nao somente está
surgindo interesse na análise dessas línguas por missionários, mas também,
através de bolsas do governo australiano a R.M.W. Dixon e da. National
Science Foundation dos E.U.A. ao presente autor, está come~ando urna
série de estudos rnais sérios sobre essas línguas por outros. 1' 2

3. Siste,mas fonemicos e prosódicos
3.1 Inventários fonemicos da família
Resumjndo trabalhos já existentes, os inventários fonemicos da
família sao representados na TABELA UM:
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Ressoantes

TABELAUM

V

r

Paumari
Vogais

Deni

Kulina

.

1

l

l

i (i)

e

e

e

a
u

a

a

a

e
a

u

u

u

r

Madi Suruwahá
Outras
Corresp.

h

r-t

r

V

r-1

l

h

t

h

h

u3

3.2 Sistemas prosódicos - Paumari
Consoaotes
Oclusivas

ó
b

3.2.1 Estrutura silábica

ó

b

b

p
cf
d

d

d
d
(exceto Yarawara)
t

t

g

'

k

k

?
N asa1s
'.

m

m
n

n

m

m

m

n

n

n

Fricativas
(surdas)

f

s

Affricadas

<I>

s- s

s- s

ts

(2)

t

Fricativas
(sonoras)

Segundo Chapman e Derbyshire (1989: 191), a estrutura silábica do
Paumari é V e CV. lsto é, eles preveem a ocorrencia de sílabas do tipo V
e do tipo CV, sem· restri~óes. Se fosse correta essa análise, esperaríamos
seqüéncias vocálicas de tres ou mais vogais em seguida. Outra previsáo
dessa análise é que a sonoridade relativa de cada vogal em urna seqüencia
náo restringirá a sonoridade de vogais adjacentes. Isto porque restri~óes de
sonoridade (ver mais abaixo também) geralmente se obtem apenas entre
vogais tautossilábicas. A segunda previsao parece impossível de testar a
primeira vista, já que a língua possui apenas tres vogais. Seria plausível
imaginar que todas as tres vogais (/i a u/) tenham cada urna valores
diferentes para a sonoridade. Segundo CD, o Paumari também possui
vogais fonemicamente longas, mas prefiriram representá-las como seqüencias de vogais idénticas a fazé-lo com vogais diferentes. O contraste
duracional só se observa em sílabas tónicas.
Agora, dados estes ingredientes paradigmáticos (V, CV, /i/, / i: / ,
/ u/, / u: / , / a/ e / a: / ), perguntamos quais sao as combina~óes sintagmáticas previstas por CD. Essa análise prevé as combina~óes sequintes:

1

"l

3.2.1.1 Chapman e Derbyshire (1989): V e CV

d

d:l

v- w

w

df-y
w

d

a. Para seqüéncias de duas vogais: 62 (36)
b. Para seqüencias de tres vogais: 63 (216)

w
3.2.1.2 Problemas
3.2.1.2.1 Seqüéncias de duas vogais
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Porém, depois de urna procura computarizada no dicionário Paumari,
constatamos que apenas um número muito pequeno desse total previsto
ocorre de fato na língua. As únicas combina~óes vocálicas que pudemos
achar foram ai, ia, au, ua, iu, e ui:
(3)

'

.

al

'crian~a·

1sa1
a1

'partir'

(4)

Ul

?iana
kaja?oria

'de novo'
'estar aborrecido'

(5)

ua

pamuan
uadani

'povo Paumari'
'durante'

(6)

au

nauthi

'depois'

(7)

w

onoriu

'nome ( empréstimo

(8)

Ul

dzui

'morfema causativo'

r

A falta de mais de um exemplar indica que a combina~ao em questao
é rara nos dados. Nao encontramos outras combina~óes de duas vogais. Se
houver, sera.o muito raras.

3.2.1.2.2 Seqüencias de tres vogais
As seqüencias vocálicas acima variam em termos de freqüencia: as
seqüencias ia e ai sao as mais freqüentes e iu e w sao as menos freqüentes.
Essa varia~ao de freqüencia já é interessante por si só. Mas é mais interessante ainda notar que as seqüencias abaixo nunca ocorrem em monomorfemas, pelo menos na gramática e no dicionário que consultamos.

(9)

*Vogal longa + qualquer outra vogal, em qualquer ordem.4
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Além do mais, em palavras monomorfemicas, é raríssimo encontrar
seqüencias VV no início da palavra. Como veremos mais abaixo, esse fato
lembra padróes comuns através da fanu1ia inteira.
Ora, urna fonologia completa do Paumari náo pode deixar passar tais
lacunas sem comentário. Se quisermos dar conta da fonologia inteira,
podemos ou (i) simplesmente estipular que estes padróes náo existem our
(ii) prever a ausencia deles através de urna aprimora~áo da análise. No que
se segue nesta subse~áo, faremos algumas sugestóes para urna análise que
consiga dar conta· melhor desses fatos. Mas ternos advertir que ainda
trabalhamos pouco com falantes nativos e, portanto, náo podemos nos dar
por satisfeitos com a análise, dizendo apenas que é plausível e coerente
com aquilo que sabemos das demais línguas da fanu1ia.
Quanto a seqüencias de tres vogais, ao invés de encontrar 63 combina~óes, achamos apenas sete seqüencias: oia, aii, aia, iii, iia, iaa e ioa. Mas
nao sabemos se há fronteiras morfológicas no interior das seqüencias ou
nao. Dada a raridade de tais seqüencias, é pouco provável que baja urna

sílaba V na língua.

3.2.2 Análise alternativa
3.2.2.1 Previsóes e problemas
Vamos supor, ao contrário de CD, que o Paumari nao possua sílabas
V. lsso automaticamente explicaria a raridade de seqüencias de duas
vogais. A sílaba máxima seria CW e a mínima CV. Mas como é que isso
poderia explicar palavras iniciadas em vogaljis tais como as que se encontram em (10) (' = acento):

(10) a. ai
b. uadani
c. aihi
d. ada
e. igitha

'ai
u'adani
ihi
'ada
'igitha

'partir'
'durante'
'nossos lábios'
'Demonstrativo'
'animal'
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3.2.2.3.2 Solu~óes possíveis
Pela análise que estamos desenvolvendo, teríamos que dizer que o
onset da sílaba é obrigatório. Mas como entao explicar os exemplos em
(10)? Nao podemos recorrer a no~ao de extrametricalidade de Hayes
(1982), como em outras línguas da fanu1ia (cf. Buller, Buller e Everett
1993; mas ver também a discussao relativa ao Suruwahá neste volume). A
extrametricalidade nao é o que desejamos por duas razóes: (i) a primeira
vogal pode ser acentuada e (ii) pode haver mais que urna vogal inicial.
Esses fatos contradizem ambos a extrametricalidade. Também nao podemos dizer que urna restri~ao do tipo ONSET é valorizado mais do que
PARCELAR porque as vogais iniciais sao acentuadas e, portanto, sao
parceladas pela fonología (por defini~ao). Como alternativa, vamos manter
urna sugestao de Goldsmith (1990), a de que o licenciamento prosódico
pode saltar um nível. Nesse caso, o que é permitido ao nível da palavra é
diferente do que se tem ao nível da sílaba, como representado em (11):

(11)

PALAVRA
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monomorfemicas. Há duas solu~óes possíveis. A primeira, que acabamos de
expor, é a de recorrer a urna hierarquía de restri~óes, seguindo a Teoria da
Otimalidade. A segunda seria a de aceitar a existencia de sílabas V, estipulando que W é gramatical mas que VVJ"+" nao é gramatical, urna restri~ao que nos parece menos desejável do que a primeira solu~ao por nao
fornecer nenhuma hipótese potencialmente explanatória.5
Por outro lado, o Paumari contém seqüencias polimorfemicas de mais
de duas vogais, ao .contrário das demais línguas da família: 6
(12) ni -o -o
-kha-ki
NEG-lSG-para:fora-nao-tema
'Eu nao irei'
.
(13) kidi
-aajo -a (kidiaadzoa)
sua( mase)-irmao-ergativo
'lrmao dele'
(14) ihai
-a
remédio-objeto demovido
'remédio'

(C)Vc0a
1

CV(V)

Isto daría urna hierarquia como PALAVRA > ONSET.
Ou seja, aceitaremos um princípio de que a exigencia de um onset,
ONSET, situa-se mais baiJco na hierarquia das restri~óes prosódicas do que
os princípios pARCELAR (como já vimos) e PERIFERlA ESQUERDA. A
conjun~ao desses dois últimos princípios diz que é mais importante parcelar
·material a periferia esquerda do que ter um onset. Mas se aceitarmos isto,
por que nao há seqüencias de mais de duas vogais no início da palavra? (E
falamos aquí, mais urna vez, de palavras monomorfemicas; palavras
polimorfemicas sao discutidas mais abaiJco.) Esse resultado de fato é fácil
de obter se nao existirem sílabas tipo V na Iíngua, mas somente CV(V). Só
o onset pode ser 'omitido' no início da palavra. O núcleo máximo continua
V(V). Assim captamos a generaliza~ao de (11) acima, sem aumentar o
poder descritivo da teoría.
Para resumir: a idéia de que existam sílabas V e CV nao consegue
explicar a ausencia de seqüencias de mais de duas vogais em palavras

Se supusermos que a hierarquía de restri~óes em (11) somente se
aplica dentro do morfema, palavras como (12-14) nao sao problemáticas
para a nossa análise. Por outro lado, simplesmente nao dispomos de dados
fonéticos suficientes para dizer com certeza qual a melhor perspectiva a
tomar. Vou adotar aqui a hipótese otimista de que a solu~ao final seja
semelhante aquilo que propomos acima, concluindo que o Paumari só
possui a sílaba CV(V), ao contrário de CD.

3.2.2.3.3 A sonoridade
Dada a falta de sequencias tautossilábicas de vogais, além das
mencionados acima, a estrutura silábica do Paumari parece estar regida
pela restri~áo de sonoridade manifestada através da hierarquía sonora
apresentada em (57). Segundo tal restri~áo, nenhum segmento pode vir da
mesma classe sonora de um segmento tautossilábico e adjacente.
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3.2.3 Acentua~áo em Paumari
A gramática de CD diz pouco a respeito da acentua~áo, exceto que
palavras trissilábicas sao proparoxítonas e palavras bissilábicas sao paroxítonas.7 Segundo CD, há algumas palavras em que a acentua~áo é contrastiva (onde '=acento):

(15) a. diriri
b. diriri
(16) a. 'vadama
b. va'dama

'dt·nn
..
di·'riri

'peneiro'
'insecto'
'pato'
'os pés deles'

a

['wA.ÓÓA.IDA)
['wA.ÓÓA.mmá]

Ao contrário da análise de CD, portanto, em nosso trabalho pessoal
com o falante nativo Carlito Paumari, constatamos que a acentua~áo é
semelhante ao sistema do Banawá (ver Buller, Buller e Everett 1993), isto
é, é um sistema trocaico. Embora a nossa análise ainda esteja em fase
inicial, os exemplos abaixo apóiam essa afirma~áo:
(17) a.
b.
(18) a.
b.
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

. Com palavras de duas a quatro silabas a regra de acentua~áo produz
quase um único padráo: acentos secundários em cada sílaba de número
ímpar da esquerda para a direita, com acento principal na primeira sílaba
(da esquerda). Existem algumas exce~óes, tais como (24) bo"di 'boca'. Mas
essa palavra volta a receber acento 'normal' na forma possuída. Em (25),
urna frase de sete sílabas, a acentua~áo é como em palavras menores. Mas
em (21), 'meu joelho' sao as sílabas pares e náo as ímpares que recebem o
acento. Além do mais, em certas palavras, como (23) 'meu osso', a vogal i
parece ser invisível a regra de acentua~áo. Embora náo tenhamos nenhuma
explica<;áo para tais exce~óes regra de acentua<;áo trocaica, é claro que o
pé binário, que é táo importante em outras línguas da fatn11ia, continua
importante no Paumari. E o núcleo do pé, afora as exce~óes, fica a esquerda.
·

"awai
'perna'
"ua'wai
'minha perna'
"damai
"pé'
"u'lda'ma
'meu pé'
c. "i'lda'mani
'o pé dele'
a. '"laba'ni
'língua'
b. '"lwaba'ni "'lobo'di "hodza'ki
'a língua está na boca'
a. "?ino'ni
~
'dente'
b. '"loino
'meu dente'
u "kadzu '?atha - u "kadzu'atha
'me u joelho'
a. '"lasa'fina'mani
'pele'
h. '"lwasa'fina'mani
'minha pele'
a. ''udza'runa
'osso'
b. '"loidza'runa
'meu osso'
a. bo'~di
'boca'
b. "obo'di
'minha boca'
"kodi "kara 'wana 'hi
'meu gravador'

3.2.3 Minimalidade
Nao encontramos palavras menores que duas vogais na gramática do
Paumari, o que poderia significar que o Paumari apresenta, como outras
línguas da farru1ia, urna restri<;ao de minimalidade pela qual urna forma
livre deve possuir pelo menos duas vogais, ou melhor, duas moras. Ou seja,
a palavra mínima em Paumari deveria possuir pelo menos um pé. Mas,
devido a falta de estudos mais profundos sobre a prosódia do Paumari isto
é ainda especulativo.

3.3 Deni
3.3.1 E strutura silábica: CV

O Deni apresenta urna estrutura silábica mais simples do que a do
Pa umari (que, lembre-se, é CV(V)): CV. Nesta se~ao do trabalho os dados
vem de F. Boley ( em andamento) e do nosso trabalho pessoal com falantes
nativos de Deni, além de horas de discussóes com Boley. Embora a
estrutura silábica do Deni seja simples, a manuten<;iío <leste padráo em face
de mudan~as morfofonológicas é interessante por ilustrar um tipo de repair
strategy (Paradis 1988) ou a intera~ao de restri<;óes hierárquicas (Prince e
Smolensky 1993).

'
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3.3.2 Seqüencias vocálicas
Ao contrário do Paumari, palavras em Deni nunca come~am com
urna vogal. Isto elimina a maior evidencia na família a favor de sílabas tipo
V. Ademais, em palavras monomorfemicas, náo existem seqüencias; ~
Tais seqüencias surgem somente em fun~ao de processos morfofonolog1cos:
tal como a sufixa~áo de um morfema iniciado com vogal (este morfema e
um sufixo apenas, náo urna palavra - a restri~áo contra seqüencias tipo
CW aplica-se somente ao nível da palavra):
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(28) tiham¡afU (cf. *tihamiaru)
ti-hami-aru
2-zangar:se-DEC.F
'Voce zangou-se'
Para resumir, o Deni apresenta duas solu~óes para as seqüencias
vocálicas produzidas, a haplologia e a ditonga~áo. Mas antes de passar para
a regra de acentua~áo, gostaríamos de mencionar mais um processo
relacionado a estrutura silábica em Deni: a infixa~ao reduplicativa da
segunda pessoa plural. 8

3.3.2.1 Sufixa~áo
(26) hapinaru ( cf. *hapiinaTU)
hapi-i na-aTU
banhar:se lPL AUX-DEC.F

3.3.2.2

Ou seja, há obrigatoriamente urna haplologia vocálica que reduz urna
seqüencia de duas vogais identicas a urna única vogal (igual a qualidade
das vogais da 'entrada' a regra). Podemos expressar esse processo pela
regra em (27):

(29) lnfLXa~áo da plural da segunda pessoa

Mas o leitor poderia perguntar o que acontece se as duas vogais da
seqüencia náo sáo identicas. A priori há pelo menos quatro possibilidades:
(i) nao fazer nada; (ii) coalescencia; (iii) apagamento; (iv) ditonga~ao.
Podemos descartar (i) urna vez que isto nos deixaria com viola~óes da
estrutura silábica e, ou o resultado teria que ser 'consertado' depois, ou a
entrada lexical seria impossível (ver Everett (1993)). As outras possibilidades sao todas possíveis e plausíveis, mas mesmo assim a única op~ao
permitida pela gramática Deni é a última da lista, ou seja, a Ditong~áo:

Infixa~o:

Segunda pessoa plural

A segunda pessoa é sempre marcada pelo prefixo ti-. Para indicar o
plural, há também um processo de infixa~ao reduplicativa descrito em (29):

Em seqüencias polissilábicas inserir urna posi~ao vocálica imediatamente antes da última sílaba de (na ordem seguinte):
(i) no morfema imediatamente antes do sufixo modal;
(ii) o auxiliar ha;
(iii) a raiz.
a.

b.

Em monossílabos, a vogal de plural é infixada antes da vogal da raiz,
seguida por urna inser~ao da oclusiva glotal.9 Essas possibilidades
sao ilustradas em (30-38):

(30) a. ti-kha-thim-aru
2-MOV-rio:acima-DEC.F
'Voce sobe o rio'
b. ti-kha-thim-a-aru
2-MOV-rio:acima-PL-DEC.F
'Voces sobem o río'
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(31) a. ti-kha-maru-aru
2-MOV-subir-DEC.F
'Voce sobe (na árvore)'
b. ti-kha-ma-u-ru-aru
2-MOV-subir-PL-DEC.F
'Voces sobem (na árvore )'
(32) a. ti-tabise-aru
2-fumar-DEC.F
'Voce fuma'
b. · ti-tabi-e-se-aru
'Voces fumam'
(33) a. ti-hami-aru
2-zangar:se-DEC.F
'Voce está zangado'
b. ti-ha-i-mi-aru
'Voces estáo zangados'

Antes do auxiliar -ha(34) a. haxu ti-ha-aru
cansar 2-AUX-DEC.F
'Voce está cansado'
b. haxu ti-a-ha-aru
'Voces estao cansados'

Em raízes polissilábicas (i.e. quando nao há):
(35) a. mitha ti-na-aru
comprar 2-AUX-DEC.F
'Voce compra (algo)'
b . mi-a-tha ti-na-aru
'Voces compram (algo)'

(36) a. huve ti-ka-na-ba
varrer 2-NC-AUX-IMP
'Voce varre (a casa)'
b. hu-e-ve ti-ka-na-ba
'Voces varrem (a casa)'
Como se ve nos exemplos acima, a infixa~ao reduplicativa sempre cria
urna seqüencia vocálica, em viola~ao da estrutura silábica da língua. Nos
exemplos imediatamente acima, esse 'problema' é resolvido pela ditonga~ao. No caso do plural da segunda pessoa em raízes monossilábicas, ~orém,
a solu~ao é diferente:
(37) a. ba taru
ba ti-na-aru
pegar 2-AUX-DEC.F
'Voce pega (fruta)'

b. baxa taru 10
b-a-xa ti-na-aru
'Voces pegam (fruta)'
. (38) a. khe taru
khe ti-na-aru
esmagar 2-AUX-DEC.F
'Voce (o) esmaga'
b. khexe taru
kh-e-xe ti-na-aru
'Voces (o) esmagam'
Nesses casos, quando o marcador do plural da segunda pessoa só
pode afixar-se a urna raiz monossilábica, o resultado é ou a sufixa~ao ou a
infixa~ao ( dependendo da sua análise ), com a seqüencia vocálica interrompida pela inser~ao de urna oclusiva glotai. f oderíamos analisar esse
processo em termos da teoria da otimalidade, dizendo que o plural, · -V-,
'quer ficar' o mais perto possívd a margem esquerda do morfema sem ser
colocado na margem em si.

U ma pergunta que se pode fazer aqui é por que há

inser~ao da

oclusiva glot~! em vez de haplologia ( contra~áo de duas vogais identicas
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neste caso). A explica~ao talvez seja funcional - a haplologia obscureceria
a presen~a do morfema plural, urna vez que a saída da infixa~ao e haplologia seria igual a entrada a infixa~ao.
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(41) haku

3.3.3

'

"haku

oj
( 42) avitha

3.3.2.3 Sonoridade
Dada a falta de seqüencias tautossilábicas de vogais, além das
mencionadas acima, a estrutura silábica do Deni parece estar regida pela
restri~ao de sonoridade manifestada através da hierarquia sonora apresentada em (57). Como já dissemos em , rela~ao ao Paumari, segundo essa
restri~ao, nenhum segmento pode vir da mesma classe sonora de um
segmento tautossilábico e adjacente.

'caranguejeira'

'formiga'

'?avi"tha

oj
( 43) vahara 'carapaná'

?

'vaha"ra

oJ

o·1

Acentua~ao

O padrao básico da acentua~ao em Deni é trocaico, isto é, a língua
constrói pés com núcleo a esquerda. Tais pés sao construídos da esquerda
para a direita.
(39) abariza 'urubu'

'?aba"riza

oj J

\;o
Para explicar o fato de que é o pé mais a direita que recebe a
acentua~ao principal, propomos um pé iambico nao iterativo e binário a
margem direita ao nível da palavra.
(40) bitha

'mosquito'

Verbos sao acentuados pela mesma regra dos nomes. Porém, os
padróes de acentua~ao dos verbos podem ser afetados pela sufixa~ao,
devido ao fato de que a maioria dos sufixos possui acento lexical ou
apresenta 'exigencia de acentua~ao' na raiz que nao pode ser mudada pela
regra de acentua~ao gramatical. Por exemplo, o nominalizador -de exige
que a sílaba imediatamente a sua esquerda seja acentuada.
(44) 'nava"tu-ra - de

-+

'nava'tur''ade

saber
NEG - N0\1
'Nao sabendo'
Em (44 ), a exigencia prosódica lexical do -de cria urna seqüencia de
acentua~óes em sílabas adjacentes. Nem sempre, porém, o acento original
da raiz continua intacto. Em outras circunstancias, a acentua~ao da raiz
muda:

"bitha

oj

(45) "u -han-i - de-+ u"hade (cf. *'u"hade)

lSG-ser-FEM - NOM
'Eu sendo'
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Nesse caso, a forma com acentos adjacentes é agramatical. A acentua~áo que criaria a seqüencia indesejável é prefixo, náo parte da raíz. É
interessante entáo notar que pode-se deslocar o acento de um prefixo mas
na raiz o acento náo se desloca, embora possa ser aumentado com o
acréscimo de um acento provocado pelo sufixo. De fato isto é verdade para
os sufixos (mesmo para os normalmente pertubadores) também, como se
vé em (46):

Acentua~áo)

u-na-aru - 'una ,,ru
lSG

'Eu falo'

( 49) O-na
-tuvi -ni"tuvi
3-falar/fazer-FUT
'Ele fará'

b. hi'mura"miJa - de - hi'muramit"ade (cf. *ha'mura'mi"tade)
'A subida dele'
acentua~áo

da raiz,

pux:ando o acento do verbo auxiliar (o acento pode ser puxado porque a
'

"naru (Haplología e

Mas quando o sufixo possui mais de urna sílaba superficial, a acentua~ao muda de dire~ao, indo da direita para a esquerda, em vez da esquerda
para a direita, como o padrao normal da língua:

hi'mura"miJa11
(46) a. 0-'ha-mu"ra - 'miJa 3-AUX-para:cima:num:morro - embora
'Ele subiu urna inclina~ao pequena'

Em (46a), vemos que o sufixo -miJa pertuba a

(47) O-na -aru 3-falar-DEC.F
'Ele fala'

raiz é monossílabica). Mas em (46b), se ve que o acento do sufixo -mita
pode ser mudado quando seguido por outro sufixo. Neste caso, como vimos
em (45) com os prefixos, um afixo nao pode ter um acento adjacente a
outro acento (mesmo que o segundo acento esteja em outro morfema.
Portanto, a acentua~áo de -miJa muda em (46). É interessante notar que
essa mudan~a nao provoca urna reacentua~áo de todo o material a sua
esquerda. Evidentemente a fonologia Deni só quer 'limpar' o problema
local. Isto deixa duas sílabas em seguida sem acento, normalmente proibido
na língua, indicando que é mais 'caro' reacentuar o material a esquerda
de -mita do que deixar uma lacuna prosódica. Mas a op~ao menos desejada
de todas é ter dois acentos adjacentes por causa da acentua~áo de um
afixo. Entáo é o último sufixo que determina o padrao de acento, destruindo, se necessário, os efeitos de sufixos pertubadores a sua esquerda.
Mais um tipo de mudan~a prosódica pode ser provocada pela sufixa~áo. Este tipo de mudan~a se dá náo com os sufixos pertubadores, mas por
causa do tamanho, ou seja, o número de sílabas, do sufixo. Urna sílaba
(superficialmente) monossílabica náo pertubadora náo provoca mudan~a de
acentua~áo. Por exemplo:

(50) u-kha-tuvi ~'ukha"tuvi
1-MOV-FUT

'Eu irei'

3.3.4 A Minimalidade
Parece que a palavra mínima no Deni é CV, is to é, urna sílaba (como
ba 'eu pego'; td 'eu atiro').

3.3.5 Conclusáo
O Deni é interessante porque mostra um padráo aparentemente
simples que, sob urna indaga~áo mais detalhada, manifesta propriedades
sutis de intera~áo entre estrutura silábica, estrutura morfológica e ace~tu.a
~áo. Em trabalho futuro pretendemos discutir mais estas interrela~oes.
Finalmente, em termos de minimalidade em Deni, a palavra mínima é urna
sílaba ao invés de um pé como em outras línguas Arawá.
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(56) a.

3.4 Suruwahá12

1
µ.

3.4.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Suruwahá é CVV. Como em Paumari, mas ao
contrário do Deni, existem seqüencias vocálicas em Suruwahá até em
palavras monomorfemicas. Como em todas as línguas da famHia, seqüencias vocálicas sempre envolvem vogais com valores opostos pelo tra~o
[alto]. Portanto, ternos as seqüencias ia, ai, ua, au, ie, ei, mas nunca ea, ae,
ü, aa, ee, uu. Como em Madi, a vogal u apresenta um comportamento
misto, ora sendo tratada como vogal alta, ora como vogal baua. Em
conseqüencia disso, o u é a única vogal capaz de aparecer adjacente a
qualquer outra vogal da língua (men~s a si mesmo, *uu). As únicas exce~óes a essas generaliza~óes sao as seqüencias de vogais identicas em
monossílabos. Vamos propor em 3.4.3 abaixo que tais viola~óes surgem em
fun~ao de urna restri~ao mais forte na prosódia Suruwahá, a minimalidade,
ou seja, a palavra prosódica mínima permitida pela fonología da língua é
do tamanho de um pé binário. Porém, consideremos primeiro a estrutura

silábica com mais cuidado.
Considere os exemplos abaixo:
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

t'u"hu
'z'ama'kahi"ri
'bak1a"ma
'kuwi"ri
ba 'ta ka "ra

v a/to -va/to /

'zara batana'
'porco queixada'
'tingui'
'cobra'
'ferida'

Nao somente há ditonga~ao da vogal alta seguida por urna vogal mais
também alta, mas essa seqüencia é tratada como urna única sílaba pela
regra de acentua~ao (ver 3.4.2 abaixo). Por exemplo, em (53) acima, o
acento 'pula' a seqüencia kia. Em Madi, como veremos mais"' abaixo, tais
seqüencias sao tratadas como duas moras (mas como urna única sílaba).
Em Suruwahá, se tivéssemos apenas exemplos como os acima, nao seria
necessário falar em moras. Poderíamos simplesmente falar em sílabas,
evitando o nível extra da mora. Porém, como veremos na próxima se~ao, é
de fato necessário usar a mora na análise do Suruwahá também. Porta nto,
propomos a regra seguinte para seqüencias de vogais:

b.V V
1

vf-altoj

+

µ.

-

V V

V
µ.

µ.

Suporemos que o núcleo da seqüencia saida de (56b) é determinado
pela sonoridade. Isto é, a vogal mais sonora será o núcleo da sílaba.
Determinamos a sonoridade em todas as línguas Arawá pela hierarquia
sonora em (57):
J

( 57)

+silábico
+ baixo

>

+silábico

>

- baixo

+silábico

>

[ - silábico]

+alto

- alto 13
Existem dois tipos de exce~ao as generaliza~óes acima, porém (fora
do tipo provocado pela minimalidade, ver 3.4.3) vz.: a ocorrencia de vogais
no início da palavra e i ou u na posi~ao final da palavra, quando precedido
por urna seqüencia W:
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

a"gi
'ada"ha

lt'a"lt'd
'una"nd
hi"zd'
sa"md'

'caminho'
'terra'
'nome masculino'
'eu digo'
'sim'
'nao fa~a!'

O primeiro proble ma é como nossa análise pode explicar as palavras
iniciadas em vogal, urna vez c¡ue prevemos que cada sílaba terá um onset.
O segundo problema é como trara r as seqüencias de V + Vi - t>aixol em. (6063) acima. urna vez que a regra de encurtamento em (56) náo se aphca a
essa~ seqüe ncias. Comecemos com n primeiro problema, o das palavras
iniciadas e m vogal.
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Há duas observa~óes importantes a fazer a esse respeito. Segundo
Suzuki (em andamento), toda palavra iniciada em vogal pode come~ar ou
com a vogal ou, facultativamente, com urna oclusiva glotal inserida antes
da vogal. Por exemplo, todas as palavras em (58), (59) e (61) acima
poderiam ser pronunciadas como em (64-66):
(64) ?a"gi
(65) '~ada"ha
(66) '?una"nai

'caminho'
'terra'
'eu digo'

Ademais, em certas circunstancias restritas (a serem tratadas em
3.4.3) a oclusiva glotal também pode ser inserida em palavras como (67) e
(68):
(67) a. ba"i
b. ba"?i

'trováo'

(68) a. na"i
b. na"?i

'máe' (vocativo)

como urna tentativa de consertar viola~óes da estrutura silábica, mas nao é
muito eficaz, já que é facultativa. Isto é, ela nos deixa perplexos com as
·
seqüencias que se dáo quando ela náo se aplica.
Em 3.4.3, proporemos urna solu~ao geral para esse problema. Por
enquanto digamos apenas que todas as exce~óes a estrutura CVV docorrem
da extrametricalidade. Agora estamos prontos para considerar a acentua~áo
no Suruwahá.

3.4.2

Acentua~áo

3.4.2.1 A regra básica

O Suruwahá, . ao contrário do Deni e do Paumari, apresenta um
sistema de acentua~ao iambico. Isto é, a acentua~áo é resultado da constru~ao de pés binários com núcleo a direita. Ademais, como se pode ver
comparando palavras de número ímpar de sílabas com palavras de número
par, a constru~áo dos pés vai da direita para a esquerda. Os pés sao
construídos sobre moras.
. (71) 'ama"sa

Para esse fenómeno, poderíamos adotar a regra em (69), proposta por
Suzuki:
(69) 0 - (?)/

V

Alternativamente, poderíamos propor a regra em (70):
(70) 1 - (0)/

V

O problema dessa última regra é que ela pressupóe um oclusiva glotal
na forma subjacente, o que nao parece ser um fonema da língua. Portanto,
adotaremos a regra de Suzuki em (69). Essa regra é problemática em
rela~áo a silaba~áo da língua, urna vez que ela permite a existencia de
vogais iniciais na estrutura profunda, ao contrário da sílaba canónica
proposta pela Iíngu~, CV(V). A inser\áO da oclusiva glotal pode ser vista

'muito' (adj.)

amas a
µ
o

1
µ

1
µ

\J
'muito (adv.)

(72) a'masa"ri

amasar

1

µ

µ

µ

µ

\J \J
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(73) ka'ruku" ba
karuku b a
1

1

µ

µ

1
µ
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(77) a'masa"ri

'atire'

'muito (adv.)'

amas a r

\J

~

1

µ

\J \J

1

~
(78) ka'ruku" ba

(74) bi"ha
b i h a

k a r u k u b a

'cozinbe'

\J

µ\i
1

1

(75) 'biha'ri
b i ha r

'

1

1

µ
o

µ

'cozinhar'

~

'cozinhe'

\J

1

o

µ

Podemos captar o fato de que a acentua~ao mais forte recaí sobre a
última sílaba pela constru~áo de um pé binário, nao iterativo, com núcleo
direita na margem direita da palavra:

a

ama s' a

'\J

(79) bi"ha
b i ha

\J

(76) 'ama"sa

'atire'

'

(80) 'biha'ri
b i h a r
()

'cozinhar'
i

\J

'muito' (adj.)
3.4.2.2 Extrarnetricalidade
Vamos defender nesta se~ao as duas regras seguintes:

(81) i/u _.. EM / V
(82) V -

# 14

EM / # _

A primeira regra pode parecer desnecessária urna vez que já ternos
urna regra que trata de seqüencias de vogais, ou seja, a ditonga~áo. Mas
vogais altas na posi~ao final da palavra se comportam de maneira diferente
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em rela\ao a acentua\áo e a minimalidade. Vamos come~ar nossa discussao com a segunda regra acima.
Esta regra traz duas contribui\óes para a nossa análise. Primeiro, ela
nos permite manter a hipótese de que todas as sílabas precisam de onset.
Segundo, ela explicarla porque vogais iniciais nas palavras abaixo nao sao
acentuadas:
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

'

agi'hihi"ru
aga'bisi"ri
a'kabi'zahi"ri
?Jida'dihi"ru

imi'siri"ka

i'z!ama'kahi"ri
ita'zihi"ru
'suwa'nihi"ru

(97) 'aama"sa
(98) 'üma''ru
(99) 'üta"za
(100)
(101)
(102)

'estar vivo'
'espátula'
'tirou'
'desenhar'
'?' (nao sabemos o significado)
'porco queixada'
'sentar'
'sumir'

'i"tu
'i"zu
'a''gi
'ama"sa
'ima"ru
'ita''za

'ü"tu
,..,,
u zu
'aa"gi

'costurar'
'fezes'
'caminho'

Essas palavras trazem problemas tanto para a nossa análise da
acentua\ao quanto da estrutura silábica. Em rela~áo a estrutura silábi(;a, as
seqüencias de vogais identicas violariam a restri~ao de sonoridade. Em
rela~áo a acentua~ao, estamos encarando aparentemente palavras parceladas (i.e. 'parsed') em pés diferentes - um pé trocaico seguido por um
iambico. A solu\áo a este problema é interessante e importante tanto para
a fonología do Suruwahá quanto para a teoría métrica.
Analisaremos este fenómeno em termos da minimalidade, a qual
passamos a discutir agora.

Se vogais iniciais sao extramétricas, entáo elas podem escapar ao prérequisito da estrutura silábica de que todas as sílabas tem que ter um onset,
porque elas nao seriam visíveis a essa restri\áO. Outrossim, elas nao seriam
acentuadas porque náo seriarn visíveis a regra de acentua~áo. Essa solu~áo
também teria o apoio das línguas irmás do grupo Madi, urna vez que todas
essas parecem utilizar a extrarnetricalidade. O único problema é que em
Suruwahá vogais iniciais podem ser acentuadas em palavras de duas ou tres
sílabas, como em (91-96):
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

...

- 3.4.3 Minimalidade em Suruwahá
A minimalidade em Suruwahá está definida em (103):
(103)

Minimalidade em Suruwahá:
A. Minimalidade Absoluta: Nenhuma palavra pode ser menor do que
um pé. Se a entrada lexical for menor, ela sofrerá alongamento
vocálico antes da forma superficial;

'costurar'
'fezes'
'caminho'
'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

B. Minimalidade Ideal: (i) O taman~o ideal para a palavra prosódica
é de dois pés. Todas as moras seráo parceladas pela forma~áo dos
pés. Se houver só duas moras nurna palavra (antes da inser~ao ou
alongamento ), cada urna será o núcleo de um pé separado. Se náo
houver moras suficientes para formar o segundo pé (indo da
direita para a esquerda), urna vogal identica será inserida imediatamente depois da vogal inicial; (ii) Se o último pé for incompleto,
i.e. 'degenerate'. urna vogal identica será inserida irnediatarnente
depois da vogal inicial.

Acontece, porém, que as transcri~óes acima nao sao completas. A
vogal inicial de cada palavra bi ou trissilábica é alongada, como em (97102):

J
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C. Condif;iío Sobre Alongamento e Inserf;ao Vocálica: O alongamento
vocálico e a inser~ao vocálica nunca sáo iterativos.
Vamos ver como estas condi~óes de minimalidade interagem com as
demais propriedades da prosódia Suruwahá para produzer os padróes
gramaticais. Comecemos com palavras com vogais alongadas da forma
CW:
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

''hü.
"taa

,,11..

''hiaa

na"i
ba"i
ha"i
a"u

'ali'
'voce'
'fruta do mato'
'aquí'
'máe'
'trovao' - ba'7i
'cipó' - ha'7i
'nome feminino' - a'7u

Essas palavras violam a sonoridade, urna vez que manifestam seqüencias de vogais adjacentes da mesma sonoridade. Mas isto se explica facilmente se supusermos que, como em Madi, por exemplo, a minimalidade
absoluta é urna restri~ao mais forte do que a sonoridade ou que a sonoridade simplesmente aplica-se antes da minimalidade:
(112) *hi
forma subjacente;
(113) *ta
forma subjacente;

.,.

-+ hii
alongamento;

acentua\áo

-+taa

-+ "taa

alongamento;

acentua~áo

- "hii

O próximo exemplo, (114), é interessante porque ele proporciona
apoio forte de que a ditonga\áo e a extrametricalidade sao diferentes. A
ditonga~áo produz urna vogaJ única de urna mora. A minimalidade, ao
invés de remover o efeito da ditonga\áo e criar duas vogais independentes,
alonga o núcleo do ditongo:
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(114) hia

-+

forma subjacente;

h;aa

alongamento;

-+ "hiaa
acentua~ao

Por outro lado, em palavras como (115) e (116), nao há alongamento
da vogal antes da vogal extramétrica. Há a remo~ao da extrametricalidade
(como em Banawá; ver Buller, Bullere Everett (1993)):
(115) na<i> -+ nai
(116) ba<i>. -+ bai
Aceitando essa proposta, entáo tais palavras apoiam fortemente a
no~áo de minimalidade prosódica na língua. A forma alternativa dessas
palavras com a oclusiva glotal pode ser vista como urna estratégia alternativa para satisfazer a minimalidade. Ao invés de suspender a extrametricalidade, a oclusiva glotal poderia ser inserida antes da regra de extrametricalidade, evitando em um só passo urna viola~ao da minimalidade.
Mas existe em Suruwahá outro tipo de minimalidade até mais interes- ·
sante por ser, ao nosso saber, nao documentado em nenhuma outra língua
até agora, a 'minimalidade preferida'. Essa vari~ao da minimalidade se ve
em palavras de duas ou tres sílabas. Vejamos, por exemplo, as palavras em
(117-122):
(117) 'aama"sa
,.. ,,
(118) uma TU
(119) 'üta"za

'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

(120) 'ü"tu
,..,,
(121) u zu
(122) 'aa''gi

'costurar'
'fezes'
'caminho'

A deriva~ao dessas palavras segundo a nossa análise seria como em
(123) e (124): 15
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(123) a.

b.
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O que essas palavras nos mostram é que a remo~ao da extrametricalidade ou da ditonga~ao só se faz em último caso. Se for possível satisfazer a
minimalidade apenas por alongamento ou inser~ao, entao é preferível
'salvar' a palavra assim.

(?)'ama"sa

Em palavras com quatro sílabas ou mais a minimalidade simplesmente nao se aplica:
'aama"sa

1~

(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

~

(124) a.

(?)'ima"ru

il
~

b.

agabiriri
a,kabi'zahi,,ri

'estar vivo'
'espátula'
'tirou'

,bida~ihi,,ru

'd~senhar'

imim,,ka
iZiama,kahi,n

'?' (nao sabemos o significado)
'porco queixada'
'sentar'
'sumir'

itaZihi,,ru
"suwa,nihi,,ru

Nessas palavras a minimalidade náo é 'engatilhada' urna vez que as
palavras a satisfazem sem precisar de outras modifica~óes. Assim, nossa
análise funciona com palavras maiores sem problemas ou exce~óes.

'üma"ru

1\J
~

3.5 Kulina

Como se pode ver nesses exemplos, a inser~áo vocálica vem depois da
constru~áo dos pés e nao afeta o núcleo dos pés. É só urna maneira de
fazer com que um pé incompleto possa se ramificar.

3.5.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Kulina parece ser CW como a maioria das
línguas Arawá, mas ao contrário do Deni, seu parente mais próximo.
Embora nao haja urna discussáo cuidadosa da prosódia da língua, olhando
vários textos e outros trabalhos publi~ados por elementos do SIL, nao
constatamos nenhuma seqüencia vocá lica, exceto pelos nossos velhos
amigos - vogais altas + vogais nao altas (onde 'o' é [+alto]):

Resta agora perguntar o que acontece se urna palavra com duas ou
tres sílabas tem urna vogal extramétrica. A gramática removerá a extrametricalidade ou inserirá urna vogal depois da vogal inicial? Ver os
exemplos abaixo:
(125) ,uuna,,nd
(126) 'k!'aa',lt'd
(127) ,haa"md'

agi,hihi"ru

'eu digo'
'nome masculino'
'pare'

,
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.

(136) a. w
b. ai
d. io

e.oe
f. oa
g. ez
h. eo
l.

da fonología. Algo estranhíssimo. Obviamente, o trabalho de campo se
impóe como necessário.

tiadeni 'todas as pessoas'
taidepa 'primeiro'
oz
'som de capivara'
'nao encontrados mas previstas'

C. Ol

"
phoa
bei
jeO

ao

1ªº

3.6 Madi

'palavra onomatopéica'; Sapoa 'nome próprio'
'som de cair'
'sair'
'latir de cachorro'

Mesmo essas seqüencias sao , extramente raras, procurando por
centenas de linhas de textos e listas de vocábulos. Nao somente sao raras,
mas, como se pode ver, sao geralmente encontradas em palavras onomatopéicas ou nomes próprios. Certamente nao sao comuns. O padrao mais
comum, sem dúvida, é de CV. Existem algumas palavras que come~am por
vogal, mas nós nao sabemos no momento se essas palavras realmente
come~am com vogais ou oclusiva glotal, urna vez que nos dados do SIL os
pesquisadores nao escrevem a oclusiva glotal em posi~ao inicial de palavra.
Já que sabemos independentemente que a língua mais próxima ao Kulina é
o Deni, nao é supreendente ver este padrao. Se há de fato palavras
iniciadas por vogal, é provável que seja extramétrica. A restri~ao de
sonoridade em (57) acima parece estar funcionando no Kulina, urna vez
que as únicas seqüencias vocálicas sao sempre de vogais de altura diferente.
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3.6.1 Banawá
Em Buller, Buller e Everett (1993), o sistema prosódico do Banawá é
descrito detalhadamente. Portanto, aquí só pretendemos resumir os pontos
básicos daquele artigo:

( í37) Estrutura silábica e sonoridade:
A estrutura silábica é CV(V). Segue-se a hierarquía sonora em (57)
ac1ma.
,...,

( 138) Acentua~iio:

É um sistema trocaico, com os pés construidos da esquerda para a
direita, sobre moras. A acentua~ao principal recaí sobre a última
sílaba acentuada, indicando a presen~a de um pé binário nao iterativo, com núcleo direita (isto é, um pé iambico)
margem direita
da palavra.

a

a

( 139) Minimalidade:

3.5.2

Acentua~ao

'

Segundo Pike (1975: 206 [1957)), nas palavras Kulina " ... on the whole
the citation forms of words have no abdominal peak whatever." Ou seja,
segundo Pike, nem há acentuar;áo no Kulina dentro da palavra. Se nao
fosse o próprio Kenneth L. Pike dizendo isto, nem pensaríamos por um
segundo em lhe dar razao, urna vez que isso faria com que o Kulina se
tornasse muito diferente das demais línguas da família. Mesmo sendo urna
afirma~áo de Pike, achamos difícil aceitá-la. Mas já que nao dispomos de
dados de acentua~ao da língua, nao ternos outra escolha se nao a de dizer
que a língua Kulina, se isso fosse verdade, é muito diferente de todas as
outras línguas Arawá em rela~ao a acentua~ao, mas quase identica no resto

A palavra mínima consiste de um pé fonológico (duas moras). Se for
necessário, há alongamento da única vogal da palavra para satisfazer
a minimalidade, mesmo que isso viole a restri~ao da sonoridade.
( 140) Pés vs. sílabas:
O pé fonológico pode- dividir urna sílaba, ou seja, duas moras da
mesma sílaba podem ser colocadas em pés diferentes.
( 141) A eJ. franietricalidade:
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As duas regras de extrametricalidade sao iguais as regras do Suru-

wahá acima. Ambas as regras podem ser suspensas pela minimalidade
se for necessário.
(142) a. V - VEP/ 11 _ _
b. i - EP/ V __ 11
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3.6.2.4 Hierarquía sonora
Igual ao Banawá.

3.6.3 Yamathadi
3.6.3. l E~trutura silábica
Igual .aó BanAwá.

..
...

3.6.2 Yarawara
3.6.2.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Y arawara é identica

a do Banawá.

3.6.2.2 Acentua~ao
A regra de acentua~áo no Yarawara é trocaica, como no Banawá,
mas vai da direita para a esquerda, ao invés da esquerda para a direita. A
acentua~ao principal recaí sobre a penúltima sílaba, indicando que ~á um
pé iambico, náo iterativo, construído a margem direita da palavra, igual ao
Banawá.
Porém o Yarawara distingue-se do Banawá por ter urna .ó utra regra
de contagem, ou fon:na~áo de pés, da esqlierda para a direita,_ aparentemente um vestígio do sistema antigo do Arawá e do Madi. D~on e Vogel
(em andarnento) descrevem isto como a regra de 'acentua~áo subjacente':
essa regra conta da esquerda para a direita todas ·as sílábas ímpares e
apaga certas sílabas da forma ha e muda certas vogais quando encontradas
em sílabas ímpares contando da esquerda. O processo ainda precisa ser
mais estudado, urna vez que, segundo Vogel (comunica~áo pessoal) há
algumas exce~óes a regra proposta por Dixon e Vogel. 16

3.6.3.2

Acentua~

Nao há ainda um estudo sobre a acentua~áo do Yamamadi. Mas
segundo RE>bert e Barbara Canípbeil (comunica~ao pessoal), a regra . de
acentu~ad ·é trocaica, cohstrúhufo pés binários com núcleo a direita. Mas a
direcionalidade dessa ,oonstru~o ~de pés é diferente do que se tem nas
demais lí!'guasi ~n~o o ~f ~pbéll. lsso porque o~ pés sao construídos simultáñeatnente dá iflreit~ _pata a esquenla e da esquerda para a
direita, enconttattdó-sc, no ííloneiná que eles chamam de stem closure,
.'término de radicar. 'Sttn dados, ~J>e'.x1emos relatar aquí aquilo que nos foi
·di to. Mas ern breve. estaremos indo para q~ Yamamadi para coletar dados
·
· · ·
·
sobre a ·acentua~~~:
••

f .

·!;

l

3.6.3.3

Exttametri~lidade

Nao sabernós. . ainda; Apaientcrnebte
igual ao Banawá. ·
.
·,

"

..~ i

:

3.6.3.4 Hierarquía s<>nóra

Aparentertrente igual ao Banawá.
3.6.2.3 Extrametricalidade
Aparentemente igual ao Banawá.

'•
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4. Proto-Arawá
4.1 Estrutura silábica

b.

o

A presen~a de estrutura silábica CW em Suruwahá, Paumari, Kulina
(?), Yarawara, Banawá e Yamamadi nos parece evidencia suficiente para
postular CW como a estrutura silábica do proto-Arawá. As regras de
ditonga~ao no Deni e no Suruwahá seriam inova~oes no desenvqlvimento,
em andamento em Suruwahá e já completado no Deni, de urna estrutura
silábica mais simples, de apenas CV.

c.

(144) a.

4.2 Acentua~ao
A

acentua~ao

na proto-língua provavelmente era um sistema trocaico,
com constru~ao dos pés da esquerda para a direita. Em línguas como
Y arawara podemos ver dois sistemas de constru~ao de pés. O primeiro é
um vestígio do sistema antigo da proto-língua de contagem da esquerda
para a direita, apagando vogais em sílabas ímpares. O segundo é o sistema
atual, que continua trocaico, mas com constru~ao dos pés da direita para a
esquerda. Banawá, Paumari e Dep.i teriam entao mantido o sistema da
proto-língua, mas Yamamadi, Suruwahá e Yarawara teriam mudado para
sistema de constru~áo dos pés da direita para a esquerda. Suruwahá mudou
mais ainda por mudar de sistema trocaico para um sistema iambico, a
única da língua.

b.

(Trocaico: esquerda

C1

C1

C1

b.

(Jambico: direita

a esquerda)

(Trocaico: direita

a esquerda)

\~
C1

C1

°/
1i
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

(Trocaico: esquerda

a direita; ou direita a esquerda)

(Iambico: direita

~\

(145) a.

Como é que tais mudan~as podem ocorrer no desenvolvimento
histórico de urna fanúlia lingüística? Na realidade, a mud;in~a é fácil de
e nte nder. Consideremos, por exemplo, as seqüencias de sílabas hipotéticas
em (143-146):r
(143) a.

C1

a esquerda)

(Trocaico: esquerda

C1

a direita)

(Iambico: direita

a esquerda)

(Trocaico: direita

a esquerda)

o

adireita)
c. a

.

(146) a.

CT

C1

CT

CT

°ti

V

C1

C1

CT

1

C1

C1

o/
V

CT

1

(Trocaico: esquerda

a direita)
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(IAmbico: diteitq
•

a es<¡Ue~dp)

•

(Trocaico: direita

aesqzµ:rda)

..

Como se pode ver entao, um si~terna iambico, coµst!UÍ.do da direita
para a esquerda (o caso do Suruwahá,'' ·por exemplo) · ~ identico a um
sistema trocaico construído da esquerda, pa~ a direita (!:OIµO Banawá,
Deni e Paumari) em palavras de número ÍlllPar de sílt4bas. Em palavra de
número par de sílabas um sistema trocaico da direita para a esquerda
(como o Yarawara) será igu~l a um sistema trocaico construido d.a esquerda para a direita. Assim, é óbvio que urna reanálise do sistema por crian~as
seria relativamente fácil de fazer e que os sistemas de acentua~ao que
existem nas línguas atuais da fam11ia sáo deriváveis sem grande problema
de um sistema original trocaico da esquerda para a direita.
·

seguida, ainda antes do surgimento das línguas atuais, pela regra de
extrametricalidade em (148). Essa regra seria necessária ou a vogal inicial
violaría a estrutura silábica da proto-língua. Essa hipótese explica automatic~ente porque náo há seqüencias de vog~s no início da palavra em
ne~um morfema simples em nenhuma língua da família. Como explicado
em Buller, Buller e Everett (1993), a extrametricalidade só pode afetar
urna vogal periférica. Portanto, a queda da oclusiva glotal seguida pela
extrametricalidade só poderia dar um resultado gramatical com sílabas da
forma ?V na proto-língua, náo em sílabas do tipo ?W, urna vez que a
segunda vogal violaria a estrutura silábica, náo podendo escapar# (i.e.
tornar-se invisível) através da extrametricalidade.
A progressáo histórica:

( 148)a. 1 - 0 / # _
b.V-<V>Er / # _

4.4 Minimalidade
Propomos a palavra mínima CW para proto-Arawá.

4.3 Extrametricalidade
Dada a existencia de um i extramétrico tanto no Suruwahá quanto no
Madi, nos parece razoável responsabilizar a fonología da proto-língua por
isso, postulando a regra (147) em proto-Arawá:

4.5 Sonoridade
Propomos a hierarquía de sonoridade em (57) acima como princípio
fonotático já existente na proto-língua.

(147)i -+ <i >Ep/ _ #

4.6 u nas línguas Arawá
A ocorrencia de vogais na posi~áo inicial de palav~a na m.aioria das
línguas atuais da família pode vir ou de urna regra de extrametricalidade
na proto-língua ou da queda da <;>elusiva glotal nessa posi~áo da palavra
(tanto na proto-língua quanto em línguas individuais já que seria urna regra
até banal). Mas devido a sua existencia nas línguas mai~ diversas da
família, vamos propor que havia urna oclµsiya inicial nesta posi~áo na
proto-língua que caiu antes da ramifica~áo nas línguas atuais, que da

Ainda achamos interessante o comportamento da vogal u nas línguas
Arawá. Ela funciona ora como vogal alta, ora como vogal baixa, assim
podendo ser adjacente ao e, i, ou a. Embora muito especulativo, propomos
o quadro seguinte de tra~os distintivos para as vogais da proto-língua:
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1

e a u

+ -
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direto, há trabalhos em andamento sobre todas as línguas Madi, o Paumari,
o Suruwahá e o Deni.

Ou seja, o u nao é especificado para nenhum tra~o de altura na
forma lexical ou profunda. Urna voga1 zero (i.e. o u) seria capaz de poder
combinar-se com qualquer outra voga1, menos urna outra vogal zero (nao
sendo gramatical *liu).

2. De fato acredito que estamos entrando numa nova era na história dos
estudos sobre as línguas indígenas faladas no Brasil. Além da atividade
nova junto com a família Arawá, poderíamos citar o trabalho do Prof.
Spike Gildea, da Rice U niversity dos E. U .A., sobre a família Caribe, do
Dr. Denny Moore, do Museu Paraense Emílio Goeldi, sobre o tronco Tupi
e de vários pesquisadores novos do Museu Nacional do Rio de Janeiro e
da University de Pittsburgh, E.U.A. Talvez a única outra época comparável
é a da chegada do SIL em 1958.

5. Conclusáo

3. Em todas as ortografias dessas línguas usa-se 'o', em vez de 'u', ao
contrário do que fizemos acima. A vogal é de fato ambígüa em termos de
altura, embora o alofone u seja mais freqüente.

Alto

Baixo

+

Neste trabalho há mais especula~ao do que gostaríamos de ter, urna
vez que os dados sobre a prosódia das línguas Arawá sao poucos. Porém,
acreditamos que a análise apresentada acima está com apoio empírico
suficiente para ser considerada nao somente plausível mas em geral
bastante provável. A significancia do trabalho (além da sua contribui~ao de
descri~ao e documenta~ao) vem talvez mais da compara~áo entre as
línguas, entendendo através dessa compara~ao, em conjun<;iío com as
pressuposi~óes da fonología multilinear, como sistemas superficialmente
distintos poderiam ter decorrido de um único proto-sistema; assim dando
mais apoio diacrónico e comparativo teoría fonológica atual.

a

Há muito trabalho a fazer ainda sobre as línguas Ara~á. Mas até este
início náo teria sido possível sem aqueles que atuam junto aos povos que
falam estas línguas. Seus trábalhos foram fundamentais para este nosso
artigo.

Notas
1. Por exemplo, a bolsa SBR93-10221 da NSF financiou, entre outras
coisas, urna 'oficina' linguística entre junho e julho de 1994 da qua] participaram pesquisadores de quase todas as línguas da família. Como resultado

4. CD dizem que ü e uu ocorrem como vogais fonemicamente longas em
sílabas tónicas (somente), justamente como o aa. Mas náo encontramos
nehum exemplo de~sas vogais/seqüencias. Mesmo assim, admitamos que
existam na língua - sáo raríssimas.
5. Outra análise alternativa seria de parcelar a palavra duas vezes, primeiro
em termos da sílaba e depois em termos do pé. Assim, um elemento
poderia ser extrasilábico, mas incluído num pé. Algo semelhante parece ser
necessário para o Suruwahá, como veremos mais abaixo. Mas nao especularemos sobre isso em rela~ao ao Paumari - pelo menos nao aqui.
6. Mas nao sabemos de CD se há ditonga~ao como em Deni e Suruwahá,
por exemplo.
7. Em urna gramática de 197 páginas, CD dedicam apenas trés
da fonologia!

a discussao

8. Essa análise foi feíta pelo presente autor e Fred Boley em julho de 1993
mas, ao concluí-la, descobrimos que urna análise muito semelhante já havia
sido proposta pelo lingüista Paul Moran (sem data) do Summer Institute of
Linguistics (o SIL), aparentemente há vinte anos, numa publica~ao obscura.
Só encontramos este artigo, coberto de poeira, num arquivo enferrujado do
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SIL em Porto Velho, depois de terminar a nossa análise . Portanto, é Moran

339

Chapman, Shirley e Desmond C. Derbyshire (1989). Paumari. In Desmond
C. Derbyshire and Geoffrey K. Pullum ( eds.) Handbook of Amazonian
Languages, III, 1-197.

que merece a maior parte do crédito pela análise.
9. Boley (1993) sugere que neste caso a vogal de plural está funcionando
como sufixo e nao como infixo. É difícil de imaginar como escolher
empíricamente entre essas duas propostas. Porém, manteremos a análise
do texto, urna vez que isto nos parece mais fácil do que falar de um
elemento que pode ser infixo em alguns lugares e sufixo em outros.

Dixon, R.M.W. e Alan Vogel ( em andamento). The Jarauara Language of

Southem Amazonia.
Everett, Daniel L. (1993). Restri~óes de Bloqueio e a Teoría da Optim~li
dade. DELTA 9, 455-62.
Evere~t, Daniel L. (a sair). A Critical Evaluation of Greenber.g's ClaS¡Sificat1on of Arawan, Chapacuan, and Muran. In Allan Taylor (ed.) Languages and Prehistory in the Americas. Stanford University Press,
Stanford.

10. Na ortografia do Deni, o 'x' representa a oclusiva glotal.

11. A qualidade da vogal do verbo auxiliar, ha, muda para i porque sofre
Harmonía Vocálica provocada pela vogal a sua direita.

Everett, Daniel L. e Barbara Kern (1994). The Wari Language of Western
Brazil. Routledge, London.

12. E ssa parte da discussao depende muito do trabalho independente de
Márcia Suzuki e horas de discussóes independentes com ela.

Goldsmith, John (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Basil
Blackwell, Oxford.

13. Essa hierarquía sonora é diferente da proposta por Buller, Buller e
Everett (1993). Porém· ela reflete melhor o comportamento do u do que a
hierarquía anterior e, portanto, é adotada aqui.

Greenberg, Joseph (1987). Language in the Americas. Stanford University
Press, Stanford, California.
Hayes, Bruce (1982). Extrametricality and English Stress. Linguistic /nquiry
.
13, 227-76.

14. O efeito fonético dessa regra é ouvido como ditonga~áo. Mas isto é
apenas um efeito fonético e nao se deve confundir essa regra com a regra
de ditonga~ao em (56) acima.

Hayes, Bruce (1993). Metrical Stress Theory: Principies and Case Studies. Ms,
University of California at Los Angeles.
Moran, P~ul e Dorothy Moran (sem data). Notas sobre morfología verbal
Den1. Ms, SIL, Porto Velho e Brasília, Brasil.

15. Usamos o ? em vez de * urna vez que nao consideramos essa restri~áo
em causa como restri~ao absoluta. As palavras bimoraicas a violam e na
fala rápida o alongamento/inser~ao muitas vezes se perde (M. Suzuki,
comunica~ao pessoal).
,.

Paradis, Carole (1988). On Constraints and Repair Strategies. The Linguistic Review 6, 71-92.

16. Nao gosta mos da terminologia empregada por Dixon e Vogel, urna vez
que o fenóme no que eles descrevem nao é nem subjacente nem relacionado a acentua~ao.

Pike, Kenneth L. ( 1957/ 1975). Abdominal Pulse Types in sorne Peruvian
Languages. Language 33, 30-35. Reimprimido in Ruth M. Brend (ed.)
1975, Studies in Tone and Intonation. S. Karger, New York.
Prince, Alan e Paul Smolensky (1993). Optimality Theory: Constraint
lnteraction in Generative Grammar. Ms, Rutgers University, New
Brunswick, NJ e U niversity of Colorado, Boulder.

Refe re ncias bibliográficas

Suzuki, Márcia (neste volume). Esbo~o preliminar de fonología Suruwahá.

Boley, Fred ( 1993 ). Deni Stress Placement and SyllalJification. Ms, SIL,
Porto Velho, Brazil.
Buller, Barbara, Ernest. Buller e Daniel L. Everett (1993). Stress Placement, Syllable Structure, and Minimality in Banawá. IJAL 59, 280·93.

1

f;

Esbo~o

preliminar da fonologia suruwahá
Márcia Suzuki *

' l.

Introdu~ao

O objetivo <leste trabalhp é propor urna análise fonológica preliminar
para a língua Suruwahá, com enfase na estrutura prosódica. Esta análise
segue o modelo gerativista, adotando o quadro de Chomsky e Halle (1968)
para a análise segmental, e vários outros trabalhos mais recentes par~ a
análise prosódica.
O trabalho come~a por apresentar informa~óes gerais sobre o Suruwahá. Nos capítulos seguintes é dada enfase especial a estrutura prosódica
e a mane ira como as diversas regras fonológicas interagem com as exigencias dessa estrutura; regras de silabifica~áo sáo propostas e os aparentes
contra-exemplos sao refutados (esta parte do trabalho segue o modelo de
Buller, BuJler e Everett (1993).1 Um capítulo especial apresenta algumas
deriva~óes para as regras que precisam ser ordenadas.
Este trabalho mostra como as no~óes de otimalidade, minimalidade
prosódica e extraprosodicidade sao ilustradas de maneira interessante na
língua Suruwahá. Essas no\óes, bem como análise dos gHdes, podem ser de
especial interesse para os estudiosos das demais línguas da família bem
como para os fonólogos de um modo geral.

1nventário de Fonemas .
A língua Suruwahá distingue dezessete fonemas, sendo que doze sao
fonemas consonantais e cinco sao vocálicos, como se observa em (1) e (2).

* Funda~ao

'

)

lpé;
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A vogal /u/ é ambígua quanto a sua classifica~ao no sistema. Como
em Deni e em outras línguas da farm1ia, ela funciona como se tivesse urna
altura intermediária entre /a/ e /e/ e o /i/. Ou seja, o /u/ é nao-especificado quanto ao tra~o [alto]. A assimetria do sistema vocálico deve-se
também a inser~áo do /i/ no sistema. Essa vogal parece ter sido introduzida no sistema mais recentemente. Segundo Dixon ( cp) e Everett (cp ), a
vogal central nao fazia parte do sistema vocálico do Proto-Arawá. No
Suruwahá ela apresenta comportamento diferente das demais vogais: é rara
na línguagem dos velhos; nunca aparece nos ditongos e é a realiza~áo
fonét'ica da neutraliza~ao do contraste das demais vogais em certas 'posi-

Esses fonemas se realizam foneticamente em cerca de setenta fones
diferentes, como se observa no apendice l.

2.1 Consoantes
As ~onsoantes classificam-se, quanto ao ponto de articula~ao, em
labiais, coronais e dorsais. Quanto ao modo de articula~ao podem~ ser
contínuas orais, contínuas nasais ou náo-contínuas. As nao-continuas
podem ser surdas ou sonoras (exceto pela labi~l, que ~6 apresenta a
contraparte sonora). As contínuas pocjem ser nasa1s ou ora1s, sendo que o
último grupo inclui as fricativas e urna vibrante.

(1)
náo-contínuas
nasais

.

~óes.

A matriz fonemica é apresentada no apendice 2.

labiais

corona1s

dorsais
k

2.3 Especifica~óes Fonéticas de Alguns dos Segmentos

b

t
d

g

m

n

Oclusivas Coronais. As consoantes oclusivas coronais sao ligeiramente retraídas, isto é, sao pronunciadas com a língua mais para trás na
arcada alveolar.

s
z

contínuas
orais

s

h

(3)
a.
b.

r

As vogais classificam-se em altas ou baixas, anteriores ou posteriores,

e labializadas ou distendidas. Estas vogais podem se combinar· formando
ditongos crescentes anteriores e posteriores.
anterior
alta

l

posterior

[úuc;lí] 2
[áaoahá]
[iiáalíá]

'tronco'
'terra'
'voce veste'

/karari/
/aru/
/biri/

[káa la l í]
[áalú]
[bíi l í]

'claro'
'eu'
'perna'

l
~

e
a
distendida

(4)
a.
b.

u

baixa

/udi/
/adaha/
/tiaha/

Tap. O tap ocorre na fala corrente, mas a pronúncia na fala cuidadosa é de vibrante simples lateral, isto é, o ar sai pelas bordas abaixadas da
língua.

2.2 Vogais

(2)

343

•

labializada

Restri~áo Fonotática: A vibrante nao ocorre em início de palavra. A
exce~ao é o nome de um brinquedo usado pelas crian~as que produz um

som característico quando agitado ao vento. Provavelmente esta exce~áo
restri~ao se dá por se tratar de urna palavra onomatopéica: [lúulí].

a
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Vogais Posteriores. As vogais posteriores nao-labiais tem
central recuada na cavidade bucal.
(5)
a.
b.

c.

/aba/
/marusi/
/uda/
/aga/

[áa>bá>)
[máa>rusí >]
[úudá>]
[áa>gá>]

Esbo~o

articula~ao

a.
b.
c.

/aburi/
/zakubara/
/ abi/
/batakara/

[áa!?urí]
[zakúbará]
[áabªQ
[batákará]

'raíz'
'cesto'
'fogo'
'ferida'

Vogal Anterior Baixa. O símbolo /e/ neste trabalho representa urna
vogal anterior de articula~ao meio-aberta [e], que funciona no sistema da
língua como vogal anterior baixa:
(7)

a.
b.

[tiéeherí]
/tieheri/
[dféeweké]
/ieueke/
/kasimeni/ [kasímení]

3. Estrutura Prosódica
3.1 Regras de Silabifica~áo e Tonicidade
3.1.1 Padráo Silábico
A aplica~ao da tonicidade e os princípios de silabifica~ao em Suruwahá sao bem simples: a forma canónica da sílaba é

'peixe'
'bochecha'
'maloca'
'árvore'

OcJusivas Sonoras. As consoantes náo-contínuas sonoras sao articuladas com bastante tensao muscular por parte dos articuladores e bastante
for~a articulatória.
(6)

preliminar da fonologia Suruwahá 345

(8)

sendo que cada sílaba possui urna mora de dura~ao. A tonicidade tem
fun~ao apenas demarcativa. Cada sílaba ímpar, da direita para a esquerda
é acentuada. A tonicidade primária recai sobre a sílaba mais a direita da
palavra fonológica.
A forma canónica e a tonicidade sao ilustradas a partir dos seguintes
exemplos:
(9)
a.
b.
c.
d.
e.

'queimou'
'pequeno'
'veneno da zarabatana'

As características fonéúcas desses segmentos específicos foram citadas
aquí para maior esclarecimento quanto a articula~ao dos fonemas do
Suruwahá. Sao omitidas no restante deste artigo para nao sobrecarregarem
as trancri~óes fonéticas.

/sakí/
/tiuhú/
/hákurí/
/sí tarú/
/batákará/
/káxitíkirí/

'tucano'
'zarabatana'
'tamanduá'
'copaíba'
'ferida'
'feF

3.1.2 Hierarquía de Sonorancia
A estrutura interna das sílabas parece obedecer a urna hierarquía de
sonorancia. Os segmentos dividem-se em tres classes de sonorancia, e
segmentos da mesma classe nao podem ser contíguos. Esse requerimento
de sonorancia é baseado na seguinte hierarquía:
(10)

•

CV(V)

[+cons] < [+alto/+sil] < [ - alto/ +sil]

As palavras abaixo mostram como as sílabas obedecem a essa hierarquía de sonorancia:

;
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a.
b.
c.
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/ nahiru/
/bakiama/
/kuakuarani/

'grande'
'tinguí'
'animal (tipo)'

A estrutura silábica resultante das seqüencias de vogais dos exemplos

(15)

*/tikaabi/
a. */ geasaruri/
b. */katateai/
c. */bakairu/

Como já foi dito em 2.2, o / u/ é nao-especificado quanto ao tra~o
[+alto]. Logo, a divisáo de sonorancia recai sobre ele, deixando-o com um
comportamento ambíguo quanto a sonorancia. Por esse motivo sao permi-

tidas seqüencias de /i/ e /u/, como nos exemplos abaixo:

Um ítem da classe menos sonorante é colocado na margem inicial
da sílaba;
a. U m ítem de urna classe mais sonorante é colocado no núcleo da
sílaba;
b. Um ítem da classe restante é colocado no núcleo ou na margem
/
inicial, dependendo das exigencias da sílaba.
c. Todo material sub-silábico é colocado numa CJ, come~ando da
margem inicial mais a esquerda.

Os exemplos abaixo ilustram como essa regra silabifica as seguintes
palavras:
(16)

a

t

b o

r

1

1

1

1

.

'vestígio'

l

1 N 1 N 1 N
(13)

a.
3.1.3

/tiuhu/
/ubuniu/

V V V

'zarabatana'
'nome de homem'

Implica~óes

a.

A margem inicial é oorigatória;
a. A' menor sílaba possível é CV (que pode ser compleme ntada por
urna vogal alta, formando um di tongo);
b. Nao há codas;
c. Náo há seqüencias CC;
d. N áo há seqüencias VVV;
e. Náo há sílaba V;
Logo, nao há palavras iniciadas em V;
f. Nao há seqüendas da mesma sonorancia.

CJ

CJ

CJ

A forma canónica proposta, combinada com os requerimentos de
sonorancia, acarretam as seguintes afirma~óes:
{14)
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3.1.4 Regra de Silabifica~áo
As sílabas sao formadas a partir da aplica~áo da seguinte regra:

abaixo torna estas palavras agramaticais, por ferir a hierarquía de sonoranc1a:
(12)

...

s

a

t

u n

1

1

1

1

.

1

1

V V

b.

k

a

1

1

r

a

r

l

1

1

1

1 N 1 N 1 N

V V V
CJ

CJ

CJ

'escuridáo'

1

CJ

CJ

CJ

1

IV
1

1 N
lvN 1 N
CJ

n

'claro'
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g u a n

c.

1

1

1

1 N N

V

d.

1

1

a

1

1

1

a d

u m u

(

*

* )( *

1 N N

r

*

V

d.

b

k
(*) (
a

1

*

'voce veste'

1

V

c.

· 'eu vejo'

a h a
1 1 1 1 1
1 N N 1 N
t
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.

1

* )
*

a m a
*
* )
*

'caí ti tu'
linha O
linha 1
'tinguí'
linha O
linha 1

Esse padráo rítmico foi atestado usando-se principalmente palavras
morfologicamente simples. Aparentemente essas regras mudam em alguns
tipos de palavras morfologicamente complexas. A análise dessas palavras
seria um dos próximos alvos de pesquisa.3

V

3.1.5 Pé Fonológico e Tonicidade
O pé fonológico é binário, dirigido da direita para a esquerda e com
núcleo a direita. Ou seja, cada sílaba ímpar, da direita para a esquerda é
acentuada.

3.2 Seqüencias Vocálicas
3.2.1 Ditongos

Usamos aquí o modelo de Halle e Vergnaud (1987) para ilustrar a
coloca~áo da intensidade em Suruwahá:

(17)
a.
b.

(18)

Para cada sílaba projete-se um asterisco na linha O (material extra
prosódico nao é projetado);
Indo da direita para a esquerda, agrupa-se os asteriscos da linha O
empares, com núcleo a direita;
Projeta-se o núcleo dos constituintes da linha O na linha l.
h
(

a
*

r

a k a d
* )( *

*
a.

b.

O padráo silábico proposto em (3) preve seqüencias vocálicas de
sonorftncia diferente.

z a k u b a r
(*
* )( *
*
~

a u a
(*) ( *
*

z
*
*

)

* )
*

'arco'
linha O
linha 1

a
*
*

'paneiro'
linha O
linha 1

1

)

Regra de Ditonga~áo l. Como foi dit.o em 3.1.1, a dura~ao das sílabas
em Suruwahá é de apenas urna mora. Para alcan~ar esse padráo rítmico, a
língua precisa reduzir a dura~áo das seqüencias de vogais a urna só mora.
Ela faz isso aplicando um processo fonológico de ditonga~áo cada vez que
duas vogais se seguem numa mesma sílaba:
(19)

V V
1

'cuia de barro'
linha O
linha 1

µ
\

a.
b.
c.
d.
e.

1
µ

- v.vv

/ e

e
#

µ

/bakiama/ [báakiamá]
/uniaki/. [úuniakí]
[g¡áan¡á]
/giania/
[tüuhú]
/ti~hu/
[huáawá]
/huaua/

'tingui'
'minha cabe~a'
'voce ve'
'zarabatana'
'eu como'

I
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Em termos fonéticos, esse processo pode ser descrito como urna
rnodifica~ao da consoante que precede o ditongo. Essa rnodifica~ao será
urna palataliza~ao se a primeira vogal do ditongo for /i/, e será urna
labializa~ao se a prirneira vogal do ditongo for / u/ .

Ern palavras de tres sílabas, a aplica~ao dessa regra produz palavras
de dois pés binários completos. Como essa regra é aplicada após a coloca~ªº da tonicidade, ela produz um troqueu, isto é, urn pé diferente do
padrao da língua. Assim, o padrao rítmico resultante nessas palavras é o
seguinte :

3.2.2 Seqüencias de Vogais da Mesnia Qualidade

(22)

A regra de hierarquía de sonorancia proposta em (11) diz que nao
ocorrem seqüencias de vogais da mesma sonorancia. Essa afirma~ao é
consistentemente violada nos dados a~aixo:

(20)
a.
b.
c.

d.
e.
f.

g.

'pilao'
'tipo de fruta'
'canoa'
'noite'
'ali'

[haakubi]
[daanuri]
[hiini]
[baana]
[hii]
[taa]
[ii)
[hiaa]

'voc~'

'fruta do mato'
'aqui'

Curiosamente essas seqüencias sao sempre de vogais da mesma
qualidade e ocorrem na primeira sílaba de palavras de até tres sílabas.
Tais fatos podem ser explicados através das no~óes de Otimalidade
(Prince e Smolensky 1993) e de MinimaJidade prosódiwa (McCarthy e
Prince 1990).
Palavr2' Ótima. Nossa proposta é que a pa1avra ótima em Suruwahá
_consiste em dois pés. Para alcan~ar esse padrao rítmico, a língua lan~a mao
do processo fonológico de inser~ao de mora.

Regra de Inse~á(j de Mora. Com o objetivo de alcan~ar palavras com
dois pés, a língua insere urna mora na segunda posi~ao em palavras de
duas e de tres sílabas.
(21) 0 - µ / #

-

µ (µ) #

d á
( *
*

a. h á
( *

a
* )

Í1

u

(

*

a
*

k u
( *

)

*

r

b

í
*
*

)

,

'tipo de fruta'

'pilao'

1

*
*

'

)

Em palavras de duas sílabas, a aplica~o dessa regra produz palavras
com dois pés, o primeiro (da direita para a esquerda) é completo e o
segundo é imcompleto. Segundo Everett (cp), 6 Suruwahá trata palavras de
duas sílabas de urna maneira especial. Essas palavras possuem duas vogais
subjacentes, e como a língua está tentando conformá-las ao padrao ótimo
de dois pés, ela, no momento de aplicar a tonicidade, trata cada urna
, dessas vogais subjacentes como o núcleo de um pé. Ou seja, coloca tonicidade nas duas sílabas. Logo após aplica a regra de inser~ao de mora, e
produz palavras como as que se seguem:
(23)

h

a. b

,
1

.

l

n

,
1

(*) (
*

*

*
*

á
(*)
*

a n
(*

á
*
*

'canoa'

)

'noite'

)

Como foi defendido até aqui, os exemplos de (20) a (20c), nao violam
a restri~ao de sonorancia, como pode parecer a primeira vista. As aparentes seqüencias de vogais da mesma sonorancia que ocorrem nestes exemplós sao resultado da aplica~ao da regra de inser~ao de mora, com o
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objetivo de alcan~ar a palavra ótima do Suruwahá. Assim sendo, as representa~óes fonemicas daqueles exemplos é a seguinte:
(24)
a.
b.
c.
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/danuri/
/hakubi/
/hini/
/bana/

hi í

(27)

(

'tipo de fruta'
'pilao'
'canoa'
'noite'

a.

b.
Mas ainda restam os exemplos de (20d-g), que parecem violar a
restri~áó de que elementos da mesma sonorancia nao podem ser adjacentes. Esses contra-exemplos sao repetidos aqui para facilitar a leitura:
(25)

a.
b.
c.

'ali'
'voce'
'fruta do mato'
'aqui'

[hii)
[taa]
[H]
[hiaa]

Como já foi dito, tais sequencias sao todas de vogais da mesma
qualidade. Podemos explicar esses contra-exemplos através do conceito de
minimalidade prosódica.
Palavra Mínima. Nossa proposta é de 1 que a palavra mínima em
Suruwahá possui duas moras. Para alcan~ar esse padrao, a língua precisa ·
aplicar a regra de duplica~áo de mora a todas as palavras possuidoras de
urna só vogal subjacente.
Regra de Duplica~áo de Mora. Com o objetivo de alcan~ar a palavra
mínima, a língua duplica a vogal em palavras de urna sílaba.
(26)

0

-+

µ /

# µ

#

A aplica~áo desta regra produz palavras de um pé binário. Como a
tonicidade é colocada após a regra de duplica~áo, os pés produzidos
possuem cabe~a a direita, como se ve abaixo:

* * )
*
*
t

(

c.

'ele'

ta á

(
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*

'voce'

* )
*
,
l

'fruta do mato'

* )
*

h¡a a,
(
* * )

'aqui'

*
Logo, as palavras de (20d) a (20g) náo violam a restri~áo da hierarquía de sonorancia. As aparentes seqüencias de vogais da mesma sonorancia sao, na verdade, urna só vogal subjacente a qual é aplicada a regra de
duplica~ao de mora para alcan~a~ o padrao da palavra mínima em Suruwahá. A representa~áo fonemica dessas palavras é a seguinte:
(28)

a.
b.

c.

/hi/
/ta/

/i/
/ hia/

'ele'
'voce'
'fruta do mato'
'aqui'

O exemplo (27c) indica que a regra de duplica~ao de mora ocorre
depois da regra de ditonga~áo l. Se as regras fossem aplicadas em ordem
inversa náo poderiam dar conta da forma superficial derivada. Ou seja, se
nao houvesse ocorrido ditonga~áo da seqüencia de vogais, entáo a palavra
possuiria duas moras e náo haveria necessidade de se geminar urna vogal
para satisfazer a exigencia da minimalidade.
É interessante notar que a sílaba máxima em Suruwahá (urna mora) é
menor que a palavra mínima (duas moras).

Convém citar aquí que a proposta da palavra mínima para o Suruwahá está em harmonía com o que acontece em pelo menos tres outras
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línguas da fanu1ia Arawá. · Segundo Daniel Everett (Arawa Workshop
1993), Banawá, Jarawara e Jamamadi também possuem palavras mínimas
formadas por um pé binário.
As únicas palavras monomoraicas que nao sofrem duplica~ao da vogal
sao as interjei~óes, que geralmente fogem aos padróes fonológicos e
prosódicos da língua.
/~a/

(29)

a.
b.

/si/
/pía/

'certo!' (expressao de aceita~áo)
'poxa... ' (expressáo de decep~áo)
'droga!' (expressáo de raiva)

c.

Regra de Abaixamento Vocálico. Urna vogal anterior alta se torna
baixa quando segue consoante labial e precede outra vogal na mesma
sílaba.

As regras de inser~ao de mora (20) e de duplica~ao de mora (21), sáo

Representa~áo

subjacenta
l. Duplica~áo de Mora
2. Coloca~áo de Intensidade
3. Inser~áo de Mora
Forma Derivada
tradu~áo

1 sílaba
/ta/
taa
taá
[taá]
'vocé'

2 sílabas
. /aga/

3 sílabas
/hak1:1bi/

ágá
áagá
[áagá]
'pau'

hákubí
háakubí
[háákubí]
'piláo'

+sil
-con
+ant
+alt
-baix

-

[ + baix] /

[+c?n1 _
-sil
+lab

1

[+sil
-cons

Para ilustrar esse processo, apresentamos aqui exemplos de verbos no
infinitivo, e os mesmos verbos flexionados para a 2ª pessoa. O infixo -i- é o
morfema de 2ª pessoa.
(32)

(30)

'homem'

Os exemplos (31) e (3la} podem ser explicados a partir da seguinte
regra:

(32)

formalmente muito semelhantes, e poderiam até ser combinadas em urna
única regra. Entretanto, para dar conta da estrutura superficial elas tém
que ser tratadas separadamente. A regra de duplica~áo de mora aplica-se
antes da coloca~áo de tonicidade, ao passo que a regra de inser~ao de
mora aplica-se após a coloca~ao de intensidade. A ordena~ao dessas regras
é brevemente ilustrada abaixo:

[imeadi]
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

/gania/
/giania/
/uada/
/uiada/
/uarami/
/uiarami/

[g~n'a]
1

1

[g an a]
[wada]
[wcada]
[warami]
[wcarami]

'olhar'
'vocé olha'
'dormir'
'vocé dorme'
'sonhar'
'voce sonha'

Baseados na regra acima, entendemos que a representa~ao fonémica
dos exemplos de (3 1) e (31a) náo violam as restri~óes da hierarquía de
sonorancia:

3.2.3 Seqüéncias 'ea'
Outro grupo de contra-exemplos que teríamos para a restri~áo de
sonorancia proposta em (11} seriam as seqüencias de 'ea', como ilustram as
seguintes palavras:
(31)

[weadasu]
a.
b.

[beaza~i]

[timea]

'vocé dormiu ?'
'vocé poe em cima da brasa'
'vocé'

(33)

/ uiadasu/
a.

/biaza~i/

'voce dormiu?'
'vocé póe em cima da brasa'

Nos exemplos de (31b} e (3lc) as seqüéncias 'ea' .)~~ oroduzidas pelo
espalhamento do tra~o de anterioridade do /i/ a consoantc 'Jue o segue,
como é explicado na regra de lnser~áo Prog:-essiva de 'i' (60), .. eguida da
Regra de Abaixamento Vocálico (32). LJgo, as representa~óes :onemicas
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quia de sonorancia:
(34)

a.
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/tima/
/imadi/

restri~óes

da hierar-

(37)
a.
b.

'voces'
'hornero'

A forma canónica apresentada em (9) implica a nao-existencia de
sílabas V, e, conseqüentemente, a nao-existencia de palavras iniciadas por
vogal. Essa afirma~áo é aparentemente violada quando constatamos que
existem palavras como as abauo:

a.
b.
c.
d.

/aba/
/uzubi/

/inaha/
/bai/
/nai/

'peue'
'meu olho'
'tomar banho'
'trováo'
'mae (vocativo)'

V

-+

VES /

#

* / baeiruri/
* /ineaugi/
* / baaesa/

3.2.5 Extraprosodicidade

J

Os exemplos abaixo aparentemente criam alguns problemas para as
regras de coloca~áo de tonicidade e silabifica~áo anteriormente apresentadas. De acordo com essas regras a última vogal deveria ser sempre acentuada e nao deveria haver seqüencias VVV.
(38)

Nossa proposta é que o Suruwahá permite sílabas do tipo V somente
nas margens das palavras, e que essa'- sílabas anómalas sejam consideradas
extra-silábicas. Isto é, fogem aos padróes de silabifica~ao da língua.
(36)
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O que confirma que sílabas com a forma canónica V sao tratadas
pela língua como extra-silábicas. De acordo com a teoria da extrametricalidade, material extra-silábico deveria ser também extraprosódico, isto é, nao
deveria receber acentua~ao. Vejamos como isto funciona no Suruwahá.

3.2.4 Extra-Silabicidade

(35)
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#

Sendo assim, sílabas do tipo V estao restritas a posi~ao de margem da
palavra; conseqüentemente nao violam as regras de silabifica~áo do
Suruwahá. Tal análise explica o fato de nao existirem seqüencias VVV em
posi~ao medial na palavra. Se a forma canónic·a V fosse um dos padroes
silábicos do Suruwahá, deveríamos esperar que ela ocorresse livremente em
qualquer posi~ao na palavra. Entretanto, formas como as seguintes sao
agramaticais:
'

a.
b.
c.

[híizáu)
[háamáu]
[úuhurái]
(kuáakuái]

'sim'
'pare!'
'sapinho'
'nome de homem'

O fato de as sílabas finais nao receberem acentua~ao nessas palavras
pode ser explicado através do conceito de extraprosodicidade:
Regra de Extraprosodicidade. Toda sílaba V final se torna extraprosódica quando segue outra vogal em palavra de duas sílabas ou mais.
(39)

1 +sil 1

--+

EP /

(cr)

CT

cr

#

+alt

2. Regra de Ditonga~áo 2. Imediatamente após essa regra é aplicada a
regra de ditonga~ao 2, que preve que haverá redu~ao de mora toda vez que
urna vogal acentuada for seguida por urna vogal extraprosódica final,
resultando daí um ditongo decrescente.
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3.2.6

aplica~ao

da extraprosodicidade mais a aplica~ao da regra de
ditonga~ao 2 explicam os problemas levantados pelos exemplos de (38):
(i)
A ocorrencia de vogais átonas finais nao viola a regra de coloca~áo de tonicidade, porque essas vogais sao extraprosódicas. U ma
vogal extraprosódica é invisível aos procedimentos de coloca~ao
de tonicidade, logo nao os viola.
(ii)
O exemplo (38c) nao vio1a o requerimento de que a sílaba
máxima é CVV. Sílabas CVVi ou CVVu finais sao, na verdade,
sílabas CVV depois de aplicada a extraprosodicidade.
(iii)
O aparentes ditongos decrescentes dos exemplos de (38a) e
(38b) sao, na verdade, formados por CV + V depois de aplicada
a regra de extraprosodicidade.
A

(42)

4

Outro fato interessante é a intera~áo da Regra de Extraprosodicidade
com a regra de Duplica~áo de Mora citada em (26). Veja o exemplo
abaixo:
(41)

/ha +

i/

'tem.'

Em (41) a o verbo / ha/ recebe o sufixo /-i/. Esse ~xemplo mostra
que a regra de extraprosodicidade é aplicada após a regra de duplica~áo de
mora. Ou seja, a raíz tem p~imeiro sua vogal duplicada para satisfazer a
regra de minimalidade. Logo após a palavra recebe um sufixo verbal
formado por urna vogal. Essa vogal é, entáo, tratada pela língua como
sendo extraprosódica e nao recebe acentua~ao; em seguida sofre ditonga~áo com a vogal anterior.
Como já foi dito antes, a teoría da Fonología Métrica preve que
material extra-silábico tende a ser tratado pela língua como extraprosódico.
Até agora demonstramos, através dos exemplos de (38) a (38c), que o
Suruwahá satisfaz tal expectativa. Entretanto, quando a extra-silabicidade
entra em choque com as exigencias de palavra ótima e de palavra mínima,
essa expectativa nao é satisfeita.

Intera~áo

entre Otimalidade, Minimalidade e Extra-Silabicidade
A expectativa geral é a de que material extra-silábico nao receba
acentua~ao. lsso só é violado no caso de entrarem em jogo exigencias mais
importantes para a língua. No caso do Suruwahá, essas exigencias sao a
palavra ótima e a palavra mínima. Para alcan~ar esses padroes rítmicos
desejados, a língua suspende a extra-silabicidade e coloca tonicidade em
material extra-silábico, ou seja, em sílabas V. Como sílabas V só ocorrem
nas margens da palavra, vejamos o que acontece em cada um dos casos.
Sílabas V em lnfcio de Palavra. Em palavras como as ababfo, as
vogais iniciais recebem acentua~ao:

#

(40)
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1

a. /aburi/
b. / ikizi/
c. / azuwi/

[áaburí]
[íikizí]
[áazuwi1

'raíz'
'nome de homem'
·~aju'

Como já foi explicado em (21 ), quando encontra uma palavra com
tres sílabas na estrutura subjacente, o Suruwahá tenta conformá-la ao
padrao da palavra ótima (dois pés). Para isso coloca a tonicidade na
prirn~iia sílaba _ depois aplica a regra de Inser~áo de Mora. Esse processo
independe do padrao silábico da primeira sílaba. No caso de ser material
extra-silábico, a extra-silabicidade é suspensa e o requerimento de palavra
ótima é mantido, como demonstram os exemplos de (42a) a (42c).
Sflabas V em Final de Palavra. Em palavras como as abaixo, sílabas
V finais recebem acentua~áo:
(43)

a.
b.

c.

/bai/
/nai/
/ hai/
/au/

[báaí]
[náaí)
[háaí)
[áaú]

'trováo'
'máe (vocativo)'
'cipó' .
'nome de mulher'

Como já foi dito em 3.2.2, quando o Suruwahá encontra urna palavra
com duas vogais subjacentes, aplica tonicidade as duas vogais, na tentativa
de conformar essa palavra ao padrao ótimo de dois pés. Logo após aplica a
regra de Inser~ao de Mora e produz urna palavra com dois pés.
Assim a extra-silabicidade da voga! final é suspensa se a palavra
possuir somente duas vogais subjacentes. Nesse caso, a vogal· final é tratada
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normalmente pela língua e recebe acentua~áo. lsso indica que o requerimento de palavra ótima é mais forte, ou seja, suspende a aplica~áo da
regra de extra-silabicidade.
Nos exemplos abaixo, a vogal final também recebe acentua<Jáo:
(44)

a.
b.
c.

/ta/
/hi/
/hia/

/i/

[taá]
[hií]
[h¡aá]
[ií1

(46)
a.

(47)

a.

'pegar'
'voce pega'

urna consoante:
(48)

a.

..

/ haua/
/ huawa/

'comer'
'eu como'

Se a raiz come~ar com urna vogal, a forma desse morfema também
muda e ele manifesta-se como urna consonte que ocupa a primeira posi~áo
consonantal da palavra:
)

Regra de Redu~áo de Sonorancia. A~sim como Buller, Buller e
Everett (1993) propuseram para o Banawá, nós propomos para o Suruwahá
que os glides palatal e labial sao alofones das vogais altas anterior e
posterior, respectivamente. Em outras palavras, propomos que os glides sáo
vogais altas subjacentes em p,osi~áo de onset.
Regra de Redu~áo de Sonorancia:
[ - cons] - [ +cons] /

/aga/
/dfáaga/

O mesmo processo ocorre com o morfema de primeira pessoa, que é
o infixo -u-. Ele precede a primeira vogal da raiz, se a raiz come~r com

Nesses exemplos, como já foi visto em (21), as palavras possuem
apenas urna vogal subjacente. Para cumprir a exigencia da palavra mínima,
o Suruwahá aplica a regra de Duplica~áo de Mora e depois coloca a
tonicidade. O resultado sáo palavras de um pé binário com núcleo a
direita. Isso demonstra que a extra-silabicidade é suspensa para satisfazer o
requerimento da palavra mínima.

(45)

'cobrir'
'voce cobre'

Entretanto, se a raiz verbal come~a com urna vogal, a forma do
morfema de segunda pessoa passa a ser urna consoante, que precede a
primeira vogal da raiz.

'voce'
'ele'
'aqui'
'fruta do mato'

4. Análise dos Segmentos
4.1 Glides

/ taha/
/ tiaha/
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(49)

a.

/aga/
[waga]

'pegar'
'eu pego'

Consideramos, em vista desses paradigmas, que:
i - d¿ em onset
u -w em onset

-,o

Metátese. Se os morfemas de 1ª e 2ª pessoa ocorressem como prefixos
(precedendo a primeira consoante da raiz verbal), gerariam formas como
as seguintes:

Fazemos essa afirma~áo baseados nas variantes dos morfemas de
pessoa nos paradigmas verbais. A forma para a 2ª pessoa do singular é o
morfema -i- que ocorre imediatamente após a primeira consoante da raiz
verbal.

(50)

l

*/itaha/

'voce cobre'
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• /uhaua/

a.

/tiaha/
/huaua/
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Logo, as formas subjacentes das palavras listadas nos exemplos de
(52) a (52a) sao as seguintes:

'eu como'

Essas formas, no entanto, sao agramaticais. O que acontece é que a
vogal que indica pessoa sofre metátese com a primeira consoante da raiz
verbal, como mostram os seguintes exemplos:
(51)

preliminar da fonologia Suruwahá

(54)
a.
b.
c.

'vocé cobre'
'eu como'

/ masiki/
/ gamuni/
/gamuki/
/danizi/

'sol, lua'
'nome.M'
'nome.M'
'difícil, burro'

Elimina~áo

Provavelmente esse processo fonológico de metátese é um recurso de
que a língua dispóe para impedir qµe o morfema de pessoa fique em
posi~ao extra-prosódica na palavra verbal.

de Nasal. Urna consoante nasal é facultativamente
eliminada quando segue vogal nasalizada na mesma sílaba. Esse tipo de
sílaba é resultante da queda vocálica descrita em 4.2 e nao corresponde a
estrutura fonemica subjacente.
(55)

4.2 Regras de

Estrutura~áo

a.
b.

Silábica

As regras que seráo apresentadas aqui tema propriedade de alterar a
estrutura silábica subjacente para gerar as formas superficiais.
Queda vocálica. U ma implica~ao da forma canónica apresentada em
(9) é que nao existem seqüéncias CC. Essa afirma~ao é aparentemente
violada quando nos deparamos com dados do tipo:

a.
b.

c.

[maski]
[gamni]
[gamki]
[danzi]

'sol'
'nome.M'
'afundar'
'difícij'

[+sil] - 0 /

l-

¡+sil
+ cont

¡!
-sil
+ nas

0 / ¡+sil ] + nas

Após a aplica~áo dessa regra, as formas dos exe mplos de (55) a (55b)
apresentam a seguinte configura~áo :

Podemos explicar tais dados através de urna queda vocálica que
ocorre freqüentemente na fala informal e na fala dos jovens. Urna vogal
átona é eliminada quando ocorre seguindo um som contínuante e precedendo sílaba tónica. Essa vogal e recuperada na fala formal e cuidadosa ou
na fala dos mais velhos.
(53)

'nome.M'
'me dé'
'meu neto'

Quando a coda dessas sílabas superficiais é ocupada por urna consoante nasal, a língua tende a eliminar essa consoante na fala corrente. O
efeito desta regra é transformar padróes CVC em CV:
(56)

(52)

[gámni]
[nabambari]
[ündi]

a
[tónica]

I

(57)

a.
b.

[gani]
[nababari]
[üdi]

'nome.M'
'me dé'
'meu neto'

E possível que esse processo indique urna mudan~a diacrónica, já que
é muito mais freqüente na fala dos jovens que na dos velhos. As vezes, a
fala cuidadosa e formal dos jovens corresponde a fala corrente dos velhos.
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Inser~áo

de Oclusiva Glotal. Urna vogal é facultativamente precedida
por urna oclusiva glotal, se ocorrer numa sílaba sem margem inicial. Este
processo de inser~ao ocorre mais freqüentemente nas fala cuidadosa.
(58)

0 - [ +glot] / #
a. /adaha/
b. / uda/
c. /aga/
d. /bai/
e. /nai/

Inser~áo

Progressiva de 'i'. Urna vogal 'i' é inserida entre urna
consoante e a vogal /a/, quando essa co~soante segue vogal /i/.
(60)

V
V

[?aadaha]
[?uuda]
[?aaga]
[baa?i]
[naa?i]
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'terra'
'maloca'
'árvore'
'trovao'
'mae (vocativo)'

Já vimos que sílabas sem margem inicial foram encontradas somente
nas margens da palavra. Sao consideradas extra-silábicas, fugindo a forma
silábica padrao. Talvez a inser~ao da oclusiva glotal seja urna tentativa da
língua de conformar essas sílabas 'anómalas' ao padrao emico, que é a
estrutura CV.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.

e.

-

+sil
-ant
-alt

/bi ruha/
/harami/
/abi/
/sabini/
/ zumi/

/ 1 +cons ] + lab

[bªíiruhwá]
[háaramªí]
[áabªf]
[sáabªiní]
[zúumªí]

/

+sil
+ant
+alt

+sil
+ant
+alt

[íig¡atí]
[áahir¡á]
(íin¡atá]
[káahiniá]

/igati/
/ ahira/
/ inata/
/kahina/

[-sil]

+sil
-ant
-alt

'animal'
'abelhinha'
'popa'
'cuspir'

das Sibilantes. As sibilantes alveolares se tornam
posteriores quando seguem /i/ ou quando precedem ditongo iniciado em

/i/.
(61)

Progressiva de 'a'. Um 'a' é inserido entre urna consoante
labial e urna vogal anterior alta. 4

0

-

Posterioriza~áo

Inser~áo

(59)

0

- cont
+sib
< + son >
a.
b.
c.

+sil
+ant
+alt

d.

e.
f.

'na beirada'

-1

- ant

< +s.ret>

/saua/
/siaua/
/zaua/
/ziaua/
/i + zadini/
/misa/

1/

[sáawá]
[s¡áawá)
[záawá]
[df¡áawá]
[idfádení]
[míisá]

iV

'lavar'
'voce lava'
'ter raiva'
'voce tem raiva'
'seu ánus'
'arraia'

'a~af'

'pai'
'espuma'
'veado'

4.3 Regras de Espalhamento de Tra~os
Ast regras agrupadas nesta se~ao se caracterizam por explicar processos fonológicos causados pela influencia que os segmentos exercem uns
sobre os outros no fluxo da fala.

Como se observa no quadro fonético ( apendice 1), as sibilantes
alveolares sao as únicas que nao apresentam a contraparte palatalizada.
Formas como as abaixo seriam agramaticais:
(62)
a.
b.
c.

*[asianí]
*[isiaka]
*[ uzia]
*[iziaru]
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Este 'buraco' no sistema fica explicado quando consideramos que,
para as sibilantes, a posterioriza~ao corresponde formalmente a palataliza~áo .fonética da demais consoantes.
Jnser~áo Progressiva de 'u'. Urna vogal 'u' é inserida entre urna
consoante posterior e urna vogal /a/, se essa consoante for precedida por
vogal /u/.
(63) 0

-

+sil
+pos
+lab

/

a. /uhami/
b. /buhani/
c. /ugahua/
d. /tuka/

+sil
+pos
+lab

¡-sil
]
+cons

[úuhuamí]
[búuhuaní]
[uguáhuá]
[túukuá]

+sil
-ant
-alt

'espírito'
'em babeo de'

¡-sil
j
+nas a.
b.
c.
d.

/ugunzia/
/nabanba/
/nangai/
/undi/

/

[uguñdfa]
[nabamba]
[naIJgai]
[und!J

'te~a'

•

[.aponto
-sil 1
'despeje'
'me de'
'fiz'
'meu neto'

[+nas] /

-1-sil
+nas

j

[anti]
[dtakándi]
[igiántari]
[nabámbari]

+sil
+alt
+post
-lab

[ +avan~]

/udi/
/mahoni/
/asiri/

,

'atrás'
'o que voc~ leva'
'satisfeito'
'me de'

vogal central alta tem sua
coronal.

/ r-sil
+cor

[úudí<]
[máahoní <]
[áasi <rí]

articula~áo

1-

'tronco'
'anta'
'travoso'

lnser~áo

Regressiva de 'i'. Um 'i' assilábico é inserido entre urna
vogal e urna consoante, se essa consoante é seguida por ditongo iniciado
em /i/.

/
-[+sil
j
+an

[+sil]

[ - sil]

[áa¡d¡é¡]
[úuiniawá]
[áa¡n¡á]
[úu¡n¡akí]

'nome.F'
'nome.F'
'nome.M'
'minha cabe~a'

+alt

Esta regra é ordenada e precisa ser aplicada após a aplica~áo da
queda vocálica discutida em 4.2. Em seguida aplica-se a seguinte regra::
Nasaliza~áo Régressiva. Urna vogal é nasalizada quando precede
consoante nasal na mesma sílaba.
-

/anti/
/ziakandi/
/igantari/
/nabambari/

Ante_rioriza~áo Vocálica. A
avan~ada quando segue consoante

(67) 0

J

(65) [+sil]

c.
d.

a.
b.
c.

'paraua~u'

Regressiva nas Nasais. Urna consoante nasal assimila
facultativamente o ponto de articula~áo da consoante que a segue.
[aponto]

b.

(66)

Assimila~áo

(64)

a.

a.
b.
c.

d.

/adiei/
/uniaua/
/ania/
/uniaki/

+antJ
rsil
+alt

[+sil]

Esta regra tem a propriedade de explicar todos os ditongos decres~en
tes encontrados em posi~ao nao-final na palavra (os ditongos decrescentes
encontrados em posi~áo final já foram discutidas em (40). Se estas hipóteses estiverem corretas, somente os ditongos crescentes sao subjacentes ao
sistema Suruwahá.
Levantamento Vocálico. A vogal posterior baixa torna-se um schwa
quando segue vogaJ aJta na mesma sílaba.5
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]-+
+post

+sil

/

[-tenso]

&~o

_ [+sil]

(71)

+alt

V
[at]

-

V

/

0

[at]

+baix
a.
b.
c.
d.

/kuakuai/
/unanai/
/zakau/
/hamau/
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V
[at]

[kuáakuélÍ]
[úunanél¡]

'nome.M'
'eu fa~o'
'espera'
'pare'

[záak~u]
[háam~u]

a.

b.
c.

d.

4.4 Regras Posicionais

[áaburí]
[náasí]
[híiní]
[báaí]

Pré-Glotaliza~áo

As regras apresentadas abaixo descrevem processos fonológicos nos
quais as mudan~as que afetam os segmentos sao explicadas pela posi~áo
dos segmentos na palavra fonológica.

Enfraquecimento Vocálico. Urna vogal se torna frouxa quando

'raíz'
'mutum'
'canoa'
'trovao'

[áburí]
[nasí]
[hiní]
[baí]

das náo-contfnuas. Um fonema náo-contínuo sonoro

pode tornar-se pré-glotalizado em sílaba tónica primária na fala cuidadosa.

(72) [ =~~nt

1-+ [+glot] /

[+sil] #

"

precede sílaba tónica com vogal da mesma qualidade.6
(69)

[+sil
atra
a.
b.
c.
d.
e.

1

-+

/

[-tensa]

/ahidini/
/guguhiri/
/nuzuhiri/
/iubeduhu/
/ udabaza/

a.
b.

/ ahiadaha/
/ iubeduhu/
/ habaka/

_

[-sil]

l

+sil 1

atra

[ahídt.ní]
[gvgúhLrí]
[nvzúhLrí]
[dfubédvhú]
[udábazá]
~ -

(70)

[-sil]

a.
b.
c.

1

[ah adha]
[dfubedhu]
[habka]

/ abi/
/ aba/
/ganida/

Laringaliza~áo

'fil ha'
'ferveu'
'queimou'
'nome.M'
'acampamento'

[áa?baí]
'fogo'
[áa?bá]
'peixe'
[gáani?dá] . 'pinte'

da Vogal Baixa. A vogal anterior baixa é facultativa-

mente laringalizada quando ocorre na primeira sílaba de urna palavra de
tres sílabas.
(73)

+ sil

I

-+

[+lar]

/

#

( - sil)

_

cr cr #

-ant
- alt

'por aquí'
'nome.M'
'tire'

a.
b.

Regra de Apagamento Vocálico. Na fala corrente, urna vogal átona é

c.

/ ahuni/
/ amuzi:/
/ nahi:ru/

[á7a 7huní]

'fio'

[á7a7muz1]

'gordura'
'grande

[ná7a 7hirú]

apagada quando contígua a urna vogal tónica de mesma qualidade.
,

5.

Ordena~ao

das Regras

De modo geral, as regras apresentadas até aqui sao aplicadas independentemente, isto é, nao precisam ser ordenadas. Algumas regras, no
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entanto, principalmente as que envolvem prosódia, sao ordenadas. Apresentamos a seguir algumas deriva~óes relacionadas a essas regras:

5.3 Regras Envolvendo
Representa~áo

l.

5.1 Regras Envolvendo Otimalidade Minimalidade e
Extraprosodicidade
Representa~áo fonemica
l. Ditonga~áo 1
2. Duplica~áo de Mora

/ ha+i/
haai
haai

3. Extraprosodicidade e
Ditonga~áo 2
4. Coloca~áo de Tonicidade haái
5. lnser~áo de l\1ora
[haái]
Forma Derivada
'tem'
Tradu~áo

/ hia/
h¡a
hiaa

/ hi/

/ bai/

hii

h¡aá

hií

[hiaá]
'aquí'

[hií]
'ele'

de Vogais

/bihaua/
baihiawa

'u/i/a'
2. Levantamento/Abaixamento Vocálico
bªihiawa
3. Ditonga~o 1
4. C:oloca~áo de Tonicidade bªíhiawá

/uhami/
uhuami

uhuami

/imadi/
imiadi

/abi/
abai

imeadi

abai

imeadi

~bªi

1

úhuamí

ímeadí-

ábªí

bªíihiawá

úuhuamí

íimeadí-

áabªí

Forma Derivada

[bªíihiawá]

[úuhuamí]

[íimead~

Tradu~áo

'voar'

'espírito'

'hornero'

[áabªí]
'fogo'

5.
báí
báaí
[báaí]
'trováo'

Inser~áo

Fonemica
Progressiva

Inser~áo

371

lnser~áo

de Mora

5.4 Regras Envolvendo Nasais
Representa~áo

5.2 Regras Envolvendo Metátese no Verbo
representa~áo

fonemica

l. Metátese
2. Abaixamento Vocálico
3. Ditonga~áo 1
4. Duplica~áo de l\1ora
5. Extraprosodicidade
6. Coloca~áo de Tonicidaqe
7. lnser~áo de Mora
Forma Deriv.
Tradu~áo

/ u+haua/
huaua
huaua
huáuá
huáawá
[huáawá]
'hornero'

/ i+haua/
hiaua
hiaua
biáuá
hiáawá
[hiááwá]
'voces'

/ i+uada/
uiada
ueada
ueadá

ueadá
weáadá
[weáadá]
'dorme-2'

/ i +baza/
biaza
beaza
beaza
beázá
beáazá
[beáazá]
'voce poe
fogo'

Fonernica

/na+ ba +ni+ ba + ri/

/u+nidi/

l. Posterioriza~áo das Sibilantes

/uguniza/
ugunidfa

2. Queda Vocálica

nabanbari

ugundfa

undi

3.

Assimila~áo

da Nasal

nabambari

ugundfa

undi

4.

Nasaliza~áo

Regressiva

nabambari

ugundfa

ündi

5.

Elimina~áo

da Nasal
Forma Derivada

Tradu~ao

nababari
[nababari]
'para ser meu'

ugudfa
[ugudfa]
'despeje'

üdi
[üdi]
'meu neto'

Há urna possibilidade de que as regras referentes as nasais reflitam
um processo diacrónico pois últimas regras tendero a ser aplicadas com
mais regularidade. Em alguns casos, os falantes !Da:s velhos nao aplicam
nenhuma das regras. Quanto mais jovens os falanies, mais comum se torna
a aplica~ao das quatro regras.
Devido a falta de evidencias de que essas varia~óes sejam históricas,
preferimos afirmar apenas que sao formas diferentes de falar que correspondem a diferentes faixas etárias dentro da comunidade linguística.
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Existem aspectos específicos que já apontam para urna pequisa mais
aprofundada.
·

6. Conclusáo
6.1 Análises Alternativas
Estamos conscientes do fato de que existem outras possibilidades de
análise para estes dados. Urna análise alternativa seria a de se considerar
as consoantes modificadas (palatalizadas e labializadas), como fonemas
distintos que se oporiam aos seus correspondentes náo modificados. essa
seria a análise mais simples, por exemplo, para um par mínimo como o
seguinte:
(74)

[tu'hu]
[tYu'hu]

'gripe'
'zarabatana'

Poderíamos dizer que t e tY contrastam em ambientes identicos, logo
· sáo fonemas distintos. Essa análise, porém, deixaria a desejar no que diz
respeito a economia funcional. Por motivo de consistencia, teríamos que

tratar igualmente todas as

palataliza~oes
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e

labializa~oes,

e isso acrescen-

taria cerca de 20 unidades a mais no inventário de fonemas.
Outra possibilidade seria considerar cada consoante modificada como
sendo urna seqüencia de dois fonemas. Essa foi a análise proposta por
Gunter Kroemer, Teresinha Weber e Mário Silva ("Relatório Linguístico
Preliminar Zuruahá", Porto Velho 1987). Neste caso estaríamos dizendo
que urna palavra como [gia'nia], por exemplo, seria composta de duas
sílabas de padráo CCV. O problema é que náo há, nos dados, base sólida
para a pertinencia de sílabas subjacentes de início complexo. náo consideramos coerente urna análise que tome como base seqüencias ambivalentes
para decidir quanto aos padroes silábicos da língua. Além disso, segundo a
reconstru~áo da estrutura silábica do Proto-Arawá este tipo de sílaba nao
viria da Proto-Língua. E há muita discussao contra onsets complexos em
todas as línguas Arawá, inclusive o Suruwahá, no trabalho de Everett
(1994).

6.2 \reas que Precisam de Mais Pesquisa
Estamos também conscientes que essa análise é urna tentativa de
sistematiza~áo dos dados, e que ainda necessita ser bem trabalhada.

Um dos pontos pendentes é a vogal / e/. Apesar de estar sendo
tratada até o momento como fonema, ternos motivos para desconfiar que
ele seja na verdade um alofone de /a/. Embora náo tenha sido encontrada
evidencia clara de contraste, também náo foi possível determinar os
ambientes onde eles estariam em distribui~áo complementar. Assim sendo,
investiga~oes quanto ao verdadeiro status fonemico do /e/ sáo um dos
nossos próximos alvos.
Outra área pendente seria a parte de análise morfofonemica, que nao
incluímos nesta análise devido a limita~oes impostas pelo tempo. Essa é, ao
que tudo indica, urna área bastante interessante e complexa do Suruwahá,
apresentando intrincados sistemas de harmonía vocálica que atravessam
fronteiras de morfemas.
Como se pode facilmente perceber, há ainda muito para ser feíto.
essa língua, totalmente desconhecida até a década passada, nos reserva um
horizonte infinito de riquezas e mistérios.

Notas
1. O presente trabalho foi realizado a partir de dados colhidos pessoalmente no campo em seis viagens a área indígena, envolvendo um total de 4
meses em contato direto com o grupo linguístico. Foram usados também
dados colhidos anttriormente por Edson Suzuki e Bráulia Ribeiro, de
maneira que foram usadas, no total, cerca de 400 páginas de manuscritos.
Para fazer a análise prosódica foram usadas duas fitas cassete de palavras
isoladas elicitadas na área. Convém citar que, devido ao total monolingüismo do grupo, muitos dos significados de palavras e expressóes
tiveram que ser deduzidos do contexto, e estáo sujeitos a corre~óes.
Quero manifestar meu agradecimento a todos aqueles que contribuiram na elabora~áo deste trabalho: aos índios Suruwahá pela paciencia na
difícil tarefa de me ensinar a falar sua língua; aos colegas Bráulia Ribeiro e
Edson Suzuki pelos dados cedidos e por idéias e comentários muito úteis
no decorrer da pesquisa; aos lingüistas R.M.W. Dixon, Alexandra Aikhenvald, Terrence Kaufman e · Bernadete Abaurre pela leitura de versóes
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preliminares e pelas preciosas idéias, críticas e comentários; e especialmente ao lingüista Daniel L. Everett pelo acompanhamento e assessoria
nas várias etapas de elabora~ao deste trabalho, pelas várias sessóes particulares de consulta e pelo encorajamento e incentivo ao meu trabalho de
l'I
campo.
(1
A tribo Suruwahá era totalmente desconhecida até 1980, quando
ocorreu o primeirb contato pacífico com elementos da sociedade envolvente. Desde essa época os índios vem tendo contatos esporádicos com
grupos missionários e indigenistas. A primeira tentativa de análise da
língua foi realizada por Bráulia Ribeiro em ~84, com o artigo nao-publicado 'Análise Fonológica da Língua ZuruaháY. Em 1987 Gunter Kroemer,
Teresinha Weber e Mário Lúcio' i va e screveram o artigo 'Relatório
Lingüístico Preliminaf Zuruaftá' (trabalho nao-publicado).
Os ebalhos
r publicados de Gunter Kroemer ('A Caminho das
Malocas · uruahM, 1988) e de Bráulia Ribeiro ('A Alimenta~ao na Tribo
{zu~', 1 O) sao coletaneas de informa~óes gerais sobre o grupo
Íñuígena, mas nao tratam de aspectos lingüísticos. O Proto-Arawá está
sendo reconstituído pelo Dr. R.M.W. Dixon, da Australian National
University e por Daniel L. Everett da University of Pittsburgh.
Em 1990 Edson Suzuki realizou urna pesquisa comparativa e classificou a língua Suruwahá como pertencente a familia lingüística Arawá
(Projeto de Educa~ao, Brasilia 1990, trabalho nao-publicado). Está classifica.d a nesta família juntamente com Deni, , Banawá) Kulina, Paumari,
Jamamadi e Jarawara (ver Everett 1994). Urna anáTise em nível de farru1ia
foi feita por Daniel L. Everett - 'Sistemas Prosódicos da Família Arawá',
University of Pittsburgh e SIL, Porto Velho.
•
A língua Suruwahá é falada por 130 pessoas que vivem em malocas
comunitárias espalhadas nas terras firmes entre os igarapés Pretao e
Coxodoá, 'ambos afluentes do rio Cunhuá, na regiáo do Médio Puros, no
oeste do estado do Amazonas. Como o povo encontra-se ainda em estágio
, de contato intermitente com a sociedade envolvente, conserva sua língua e
cultura quase que totalmente intactos. Tem como característica cultural a
prática e a venera~áo do suicí~de modo que a sobrevivencia da tribo se
encontra amea~ada por essa prática. Cerca de 15% da popula~áo da tribo
se suicidou na última década.
-::"\
Sáo totalmente monolíngúes e d língua Surawahá é utilizada em todos
os contextos sociais. Nao se sabe da existencia ile dialectos do Surawahá.
Foram percebidas algumas varia~óes na pronúncia dos mais velhos! be~
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como varia~óes entre clás distintos. Um dos alvos para o futuro é urna
análise mais detalhada dessas varia~óes, na tentativa de determinar se
existem mesmo dialetos distintos.
2. Os exemplos usados neste trabalho irao aparecer entre barras (/ /)
quando representarem a forma subjacente, e entre colchetes quando
representarem a forma superficial ([]). De um modo geral, estaremos
usando a forma subjacente. A forma superficial só será usada quando for
necessário. ·
I

3. Como a tonicidade é previsível, ela só será marcada daqui para <liante
quando for relevante a discussáo.

)

4. A manifesta~ao fonética <leste /a/ é um schwá, de acordo com a regra
de levantamento vocálico apresentada em (68). A ditonga~áo da seqüencia
também já foi prevista em (19).
5. O tra~o [-tenso] está sendo usado neste artigo para caracterizar o schwá.
Esse schwá será recuado na cavidade bucal se preceder / u/, e será avan~ado se preceder / i/ .
6. Para essa última regra, a vogal menos tensa pode desaparecer na fala de
alguns indivíduos, alterando assim a estrutura silábica subjacente e criando
urna seqüencia de consoantes a nível superficial.

...........

---------------~~~~
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Apendice 2
Matriz Fonemica

Apendice
Apendice 1
Quadros Fonéticos
b m t

d n

r

s

z

~

.

.

k g h

1

e a

-

±

+ + + ±

1

u

segmentos consonantais
silabico
t

consonantal

k kY k"'

tY

labial
d

anterior

dY 7d

sonoro
continuo

s

coronal
vibrante

df

z

nasal
dorsal
alto
babeo

1 JY
ñ

1)

segmentos vocálicos

.

1

..

í

11

l.

l.

e

l

í J·<

a

H

á a<i

a a?

'a ua

ü u¡ uu ¡u

" "

é ce

a

u

ªª

'

+
+
+
+

+
+
+
+
- +
- -

-

-

+ + + + + + + + + +

-

-

-

-

+ + + +
- + + +
- - + + + + +

- + -

-

-

-

-

+ +
- +
+ +
+ +

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

±

- - - +
- + + - - -

-

+ + + + +

+ - - +
+ - - -

+ -

+ - - - - - - + + +
+
- - + +

+ -

-

+

+
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