


A nasaliza~ao em Nhandewa-Guarani 1 

Consuelo de Paiva Godinho Costa (UNICAMP) 

INTRODU~ÁO 

TRONCO TUPÍ 
Família Tupí-Guaraní 

A discussao sobre a harmonía nasal do Guaraní (língua indígena sul
atnericana do Tronco Tupi) já rendeu muitas págínas no meio lingüístico. A 
grande maioria dos estudos usa como corpus básico de pesquisa o A vanheém 
(Guaraní Paraguaio) ou o Mbyá. Esse estudo é urna tentativa de dar interpre
ta~ao diversa a esse fenómeno da fonología do Guaraní, tentando acrescentar 
informa~oes d~ urna variedade do Guaraní (o Nhandewa) cuja harmonía 
nasal possui sutilezas que podem elucidar um pouco mais a questao. 

No rol das tentativas teóricas de interpreta~ao da nasalidade no Gua
raní encontramos abordagens as mais diversas (Fonología Segmental, Lexi
cal, Autossegmental. .. ) sendo alguns exemplos os estudos de: Gregores e 
Suárez de 1967, Alberto Rívas de 1974, Kiparsky de 1985 e Piggott de 1992. 
Me concentrarei nesse último, já que foi base para outros tantos estudos u
sando a mesma aborqagem teórica (a geometría de tra~os autossegmentais), 
e também porque a proposta de Piggott nao se mostra suficiente também ,, 
para a interpreta~ao dos fatos encontrados no Nhandewa. E objetivo desse 
trabalho, entao, verificar se é plausível adaptar a proposta de Piggott, pro
posta ess(l que se aplica a um dialeto Guaraní cujos fenomenos da nasalidade 
sao diferentes dos que acontecem no dialeto Nhandewa-Guarani e, sendo 
plausível, verificar quais as conseqüencias, isso é, quais ganhos pode trazer a 
interpreta~ao dos fatos de harmonía nasal no Guaraní e quais (outros) pro
blemas surgem quando resolvemos adotar essa nova proposta. 

Além do próprio estudo de Piggott, uso como base desse estudo a crí
tica feíta a esse autor por D' Angelis ( 1998) que faz sugestoes a proposta de 
Piggott para aplicá-la a questao nasal do Kaingang (Macro-Je). 

Piggott ( 1992): 

Piggott considera, fundamentalmente, dois tipos de harmonía nasal e
xistentes nas línguas do mundo, e esses dois tipos diferern no que diz respei-

1 Dialeto Guaraní dos índios do Posto Indígena Nimuendaju, município de Avai, SP, 
estudado por mim desde 1998. Na escrita da língua indígena se grafa Nhandewa
Gwarani, porém tomarei na forma mais usual na literatura 
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to a quais segmentos sao transparentes ao espalhamento da nasalidade e 
quais bloqueiam tal espalhamento. As soantes sempre sao alvos do espa- -: 
lhamento nasal e as obstruintes descontínuas tem dois comportamentos: 
elas bloqueiam o espalhamento em línguas de um primeiro padrao (como a 
Warao e o Capanahua) e sao transparentes ao espal~amento em línguas de 
um segundo padrao de harmonía nasal (da família Tucano e da família Tupi
Guarani, como o Guaraní). Segundo o autor, essa diferen~a de 
comportamento se deve ao fato de que o tra<;o nasal é, nos doi s tipos de 
harmonía considerados, subordinado a diferentes nós. 

Nas línguas que possuem o primeiro tipo de harmonía o tra~o nasal es
taría subordinado a um nó denominado Soft Palate2 (palato mole). Esse nó 
SP, sendo um nó articulador, possui tra<;os monovalentes, ou seja, ou o fo
nema é especificado para SP contendo o tra~o nasal, ou é especificado para 
SP nao contendo o tra~o nasal. O espalhainento da nasaE~d<le se daria pelo . 
espalhamento de todo o nó SP e nao do tra<;o nasal semente, já que SP é 
articulador. Por esse motivo, as obstruintes descontínuas (especificadas para 
o nó SP sem o tra~o nasal) bloqueariam tal espalhamento. Para Piggott, isso 
constituiría um princípio geral do modelo: 

"The Maxi1nal Application Principie (MAP) 
If a rule applies to a featura a, the rule n1ust apply to the node ~ 
dorr1inating a, provided that ~ is an articulatu1 node." (Piggott, 
1992:39). 

Assim sendo, a harmonía nasal nesse tipo de língua é desencadeada 
pe lo nó SP de urna consoante nasal que se espalha para todas as vogais, se
mi vogais e glides laríngeos, até que seja bloqueado por urna obstruinte des
contínua, que já possui o nó SP inespecificado para nasalidade. Urna outra 
coloca<;ao que pode ser fe ita combase nos apontamentos de Piggott é que se 
a língua seleciona SP como nó articulador, entao essa língua apresentará o 
contraste entre consoantes nasais e consoantes orais. · 

Diferente desse padrao de harmonia nasal, em línguas como o Guaraní 
nenhuma das obstruintes bloqueia o espalhamento da nasalidade, ou seja, 
elas sao transparentes a passagem do tra~o nasal, porém nao sao alvo de tal 
espalhamento. 

Piggott explica essa varia~ao de comportamento no padrao de harma- 1 

nia nasal através da existencia de um outro nó que também pode subordinar 
o tra<;o nasal, ao qual cha1n ou de Spontaneous Voicing (Vozeamento Espon-

2 Como já havia sido sugerido por Sagey em 1986 (cf. D' Angelis 1998). 
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taheo). Esse nó SV é parte de todas as soantes (e", na verdade, um nome 
alternativo para o trac;o .soante, já sugerido por Chomsky e Halle ( 1968), 
como lembra o autor). Assim Piggott define o vozeamento espontaneo: 

"Spontaneous Voicing (SV) 
A vocal tract configuration in which the vocal cords vibrate in 
response to the passage of air." 
Piggott (1992:48) 

Os itens lex icais abaixo .trans·critos mostram esse comportamento da 
nasalidade e estao divididos etn dois grupos: o primeiro possui urna consoan
te nasal e o segundo possui urna vogal nasal acentuada. Essa diferenc;a será 
explicada adiante quando apresentarei algumas sugestoes para que a propos
t·a de Piggott possa também ser aplicada ao Nliandewa.3: 

,....., 
[ küma' nda] "feij ao" 

[ kami ' d3u ] "canj ica" 
,....., 

[ mandu' ? i ] "amendoim" 
,...... 

[in-e 'mbu] "nhambu" 

,...... 
[ a 1 tss ] "saio" 

[ ps ' ti ] "fumo" 

-[ a 1 ka] "cabec;a" 

[ t ü 1 ka] " tucano" 

[ tl' ims 'm,......bi ] "meu filho" (p/ mulher) 
,...... 

[pi 'ndo ] "palmeira" 
,....., 

[ "8nda' i ] "abóbora" 
, -

[ 1-8 nda] "casa, toca" 

[ p5' 1a ] "bom, bonito" 

[pi-ta ] "cor, inclui verme lho e o rosa" 

[ ü 'ü ] "cor que incluí azul e preto" 

[ t ü ' pa ] "trovao" 

Nao senda o nó SV u1n nó articulador ele nao se espalha por inteiro, 
ficando o espalhamento restrito somente ao trac;o nasal, que parte de um nó 
SV com aquele trac;o dependente. O desencadeamento acontece a partir de 
urna consoante nasal realizada foneticamente como pré-nasalizada e o espa
lhamento ancora-se no nó SV de outra soante. Fica, pois, da seguinte manei
ra a representac;ao da variabilidade da dependencia do trac;o nasal na concep
c;ao de G.L. Piggott: 

The Variable Dependency of Nasdlity 

3 Os dados aqui utilizados sao da minha pesquisa de campo. 
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· / X Skeleton 

(Tone Features) __:__JT Tonal Node 
Consonantal/Vocalic R Root Node 

(Nasal) s:--/ Soft Palate Nade 

(Nasal) ______ SV Spontaneous Voicing Node 

Piggott ( 1992:49) 

Essa seria, segundo ele, a fonte do e.spalhamento da nasalidade em pa
lavras como [ t'S ime 1 rnbi] "meu filho (<lito por mulher)". Essa nasalidade 

de natureza segmental partiria, segundo o autor, da fase nasal do segmento 
,........ 

/mb/ ancorando em todos os nós SV nao especificados para nasal (ou seja, 

segmentos orais soantes). Piggott define os segmentos complexos pré
nasalizados do Guaraní como sendo, subjacentemente, "oclusivas soantes", 
sendo que, segundo o autor, a fase nasal que apresentam procede de urna 
regra de implementa<;ao fonética para realizar como soante um elemen~o que 
também apresenta oclusao oral completa .. 

A nasalidade encontrada em palavras que, aparentemente, nao possu
em urna consoante nasal, como é o caso de /pora/, segundo Piggott, constitu
em um outro tipo de espalhamento nasal. Essa nasalidade o autor propoe que 
seja interpretada como um morfema nasal flutuante que ancora-se no nó SV 
da vogal acentuada posicionada mais a direita na palavra e, de lá, se espalha 
para a esquerda. 

Além disso, Piggott propoe que, em Guaraní, haja urna fusao dos nós 
SV na sílaba. Essa fusao dos nós SV da consoante nasal e da vogal oral que a 
segue é representado da seguinte maneira por Piggott: 

nd +oro+ hendu + i4 
nega<;ao - marca de transiti vidade - ouvir - nega<;ao 
"nao OU<;O voce" 

4 Piggott apresenta o mesmo t~rmo segmentado de maneira diferente: no - ro - hendu 
- i , porém, prefiro usar a apresenta9ao acima por ser mais compatível com a morfo
logia Guaraní. 
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n o r o h e nd u j5 

X x · x X X X X X X 

RRRRRR R R R 

\j \j V 
SV sv SV SV SV 

Piggott (1992:61) 
. 

Com base nas afirma~oes de Piggott, o 'morfema' nasal flutuante se 
alocaría na úit'ima vogal acentuada da direita e semente após esse 'mapea
mento' da tra~o nasal é que ocorreria a regra da harmonía nasal: Espalhe 
nasal para a esquerda. É o que parece acorrer em /n5f6iñü 1 pai/. Porém, 

no caso de /n6f6hendui/ o morfema nasal flutuante nao se aloca na vogal 

acentuada mais direita, que seria /u/, já que /i/ é urna partícula átona (mas se 
nasalizaría de qualquer forma). Porém, nao é isso que encontramos na Hn
gua. 

A representa<;ao de Piggott, entao, tem u1n problema: Se o nó SV da 
vogal /u/ se funde com o da pré-nasalizada /nd/(pela regra de fusao de nós 
.SV na sílaba), a vogaJ deveria compartilhar essa nasalidade e nasalizar-se 
também, assim como a vogal seguinte /i/, que se comporta como a aproxi
mante /j/ em coda na sílaba /.nduj/. Sobre esse problema na proposta de Pig
gott, D' Angel is ( 1998) diz: 

5 A nega9ao em Guarani é comumente descrita como sendo marcada pela adi9ao de 
duas partículas a palavra negada: acrescenta-se { nd (a,o,u)-} antes da palavra e {-i} 
depois dela. Em todos os dados que possuímos, esse morfema de nega9ao colocado 
após a palavra ( {-i}) nao chega a formar urna outra sílaba, como é colocado por 
Piggot, mas e le se agrega a sílaba anterior sendo realizado como urna semivogal { -
j}. Além disso, o morfema nao se constitui , em Nhandewa-Guarani, somente como 

.. {-i}, mas ele ganha mais urna sílaba, realizando-se, finalme:1te, como {-ir i}, sendo 

que, no caso de palavra nasal, tal morfema é intei ra:ne11te nasalizado, o que destoa 
da suposta regra vigente de que o espalhamento da nasalidade em Guarani se dá 
somente da direita para a esquerda. Assim, [ p5 1 ra] 'belo', quando negado apre-

sentará a forma [ nap5 ' I'-8 j I' i ] . 
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"As solu96es de Piggott para o Guarani apresentam algumas inconsis
tencias. A primeira está na justifica9ao para a falha de nasaliza\:ªº na 
vogal sufixal [i] ou na última vogal da raíz, [u], onde deveria fixar-se 
o morfema [nasal], em [ n6r6hendui] ." (D' Angelis ( 1998: 193) 

Distanciando-me um pouco da proposta de Piggott nesse ponto, apre
sento urna proposta de interpreta~ao desse segundo tipo de nasalidade: urna 
análise diacrónica na língua aponta palavras que supostamente teriam sido 
"contaminadas" por esse morfema flutuante, porém, esse tipo de espalha
mento é encontrado em palavras. q'ue nao possuem (pelo menos atualmente) 
urna consoante nas~l que desencadeie o processo e sao exemplos dele as 
seguintes: 

[ t ü 1 pa] 'trovao' 
;--.. [ a 1 ts8] ·"saio" 

[ p8 1 ti ] "fumo" 

[ t ü 1 ka] "tucano" 

' [a 1 ka] 'cabe~a· 

[ p5 1 r a ] "bom, bonito" 

[p.f ta] "cor que incluí vermelho" 

[u ' u] "cor que incluí azul e preto" 

.Piggott interpretou esses casos como afetados pelo morfema nasal flu
tuante que estaría determinando o espalhamento da nasalidade, estando ele 
presente lexicalmente. A minha proposta ·é, entao, urna análise da etimología 
das palavras. Sabemos que, no "Tupi pré-cabralino", a palavra [ p5 ' ra], 

por exemplo, se realiza va como [ p6 1 raIJga] fonologicamente, 

/po 1 raIJ+a/, o mesmo acontecendo com [a' ka], que possuía a forma 

[a 1 kaIJga] ou /a 1 kaIJ+a/. 
Utilizando os exemplo acima citados e acrescentando mais alguns: 

[tü'pa IJ] [a · kaIJ] 

[sem] "sair" 

[p8 1 tim] 

[t ü 'kaIJ] 

[a' pfJl] "pon ta do nari z" 

[po'raIJ] 

[pi- 'taIJJ 

['un] 

[apf 1 IJgwa] "nariz" 

[mi'taIJ] "crian9a" [a' 11aIJ ] "espírito que vaga" 

[p6 1 raIJ+ a]~[p6 1 raIJ] ou simplesmente [p5 ' r a N]~ [p5 ' r a]. , 

O que me parece é que urna consoante nasal presente historicamenie 
em posi~ao de coda na sílaba está gerando a nasalidade. Esse espalhamento 
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seria de natureza autossegmental pois é resultado do espalhamento de um 
autossegmento nasal, proveniente de urna arcaica consoante nasal que um 
dia existiu e se espalhou para as outras soantes da palavra, permanecendo 
mesmo depois que um processo de modifica~ao, pelo qual a língua passou, 
eliminou o segmento consoantal nasal ali existente, ou seja, suprimiu urna 
posi~ao "x" na camada esqueletal. 

Se, por outro lado, formos considerar a forma negativa dessas pala-
vras, como [ na.p5 1 fi?J .f i] 'nao belo, feio, ruim', notaremos que no 

Nhandewa-Guarani esse autossegmento nao se espalha somente para a es
querda como se acreditava até entao, já que todq o sufixo de nega~ao, inclu
sive a sua parte que forma ou.tra sílaba, é nasalizada, o que caracteriza um 
espalhamento da nasalidade para a direita. 

Assim sendo, urna proposta que pode ser colocada para a questao é a 
de que a nasalidade dita segmental (mas que, no extremo, também é autos
segmental, e por isso prefiro denominá-la de nasalidade proveniente de con
soante nasal em onset sílaba, para facilitar: "nasalidade de onset') essa se 
espalha somente para a esquerda. Já a nasalidade de natureza autossegmen
tal, pelo mesmo motivo mencionado acima, "nasalidade de coda" que se 
origina de urna consoante histórica em posi~ao de coda, nao possui restri~ao 
de dire~ao de espalhamento, podendo se espalhar tanto para a esquerda 
quanto para a direita. Formalrnente6

: 

(1)- A nasalidade "de onset", aqueta que provém de urna consoante 
nasal ern onset na sílaba, essa se espalha somente para a esquerda. 

(2)- A nasalidade de natureza "de coda" que se origina de urna con
soante historicamente ern posi~ao de coda, nao possui restri~ao de dire~ao de 
espalharnento, podendo se espalhar tanto para a esquerda quanto para a 
direita. 

A seguir estao as representa~6es dos processos de espalhamento da 
nasalidade ( 1 e 2), que constituem nossa proposta: 

60 utros autores, como Rivas e Kiparsky de maneiras diversas de Piggott também 
consideram dois tipos (ou ainda, dois níveis) de nasalidade no Guaraní e chegam a 
afirmar que o primeiro tipo de espalhamento seria categório, em oposi~ao ao segun
do, que St'.ria. gradiente. 

-+09 
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(1) k ü m a nd a 

X X X X X X 

1 1 1 1 1 1 
R R R R R R 

/ l',,\ \ \ \ 
SP SV SP ~V SV SV 

\ \\~ 
(nasal) (nasal) 

O que se observa em (1) é o espalhamento da nasalidade aqui chama
da de "de onset" que se espalha partindo,de um segmento da palavra. Em - . palavras com9 [küma ' nda] "feijao", o autossegmento nasal se espalha a 

partir do segmento pré-nasalizado /nd/para o segmento da esquerda /a/7
• 

Notamos que, em 'kumanda' o trac;o nasal que é fonológico, se aloca 
no nó SP de /mi. A nasal que se aloca no nó SV está sendo considerada aqui 
como fonética e a nasal do nó SP é fonológica, is so é, faz parte do sistema de 
oposic;oes relevantes selecionados pela língua8

. 

(2) por alJ 

X X X X X 

1 1 1 1 1 
R R R R R 

/ / .l \ \ 
SP SV SV SV SV 

...... ' ' \ ..... ' ' ................... , ', 
........... ' ' \ 

' ' , /:. '--~nasal) 

A geometría de trac;os representada em (2) refere-se ao Tupinambá, 
onde nota-se que a consoante nasal em coda possui urna posic;ao temporal X. 
No Nhandewa-Guarani a antiga consoante final nao é mais parte da fonolo
gía, ela nao tem mais urna posic;ao temporal X segmental, tornou-se um au
tossegmento na fonología da língua e seria apresentado como em (3): 

· 
7 É necessário que se note que o que nasaliza a vogal /u/ é a nasalidade proveniente 
donó SP de /mi. 
8 Nesse ponto sigo D'Angelis (1998), que se distancia um pouco de Piggott (1992). 

-+ 1 () 

1 

1 



(3) 

Atas do I Encentro Internacional do GTLI da ANPOLL 

p o r a +N 

X X X X 

1 1 1 j 

// 1 \ 
SP SV SV SV .... ... ' 

"'" ' ' ' ' '\ ......... ...... '-, ' "" ...... " ... " 
-~n•;¡al) 

A nega~ao dessa palavra [p6.ra] "bonito, bom", se faz de modo que se 

adicionam um prefixo e um sufixo a ela: [ n~a+p6 r a+ j .r i. ] , que é realiza

do [ nap6 1 rB.j ri] "feio", como é representado em (4). o que acorre é que 

o autossegmento nasal, proveniente da consoante nasal que foi apagada, 
nesse caso, se espalha para a esquerda, quando nasaliza o prefixo Inda-/, e 

também para a direita, quando nasaliza o sufixo / j .r i./. 

(4) n a p o !' a J f' 3: 

X X i X X x · X X X 

1 1 1 1 1 1 L 1 
R R R R R R R R 

I 1 

\ 

1 \ \ \ 1 \ \ sv sv SP sv sy SV SV SV sv .... ..... 1 I / ... , '- \ , 
..... I / ' ' ' '\ \ / 
-..., ::-- ......,. '. \ \ I / / 

...... ,, '\ 11 ,,, ,. ¡/ 
' ' 1 '~(nasal)' 

, 
E claro que o processo de para -tnaporaj ri se dá no nível 

,, 
pos-

lexical, porém é incerto afirmar que o processo de poraIJ-tpora seja lexical 

ou pós. Contudo, a aplica~ao da mesma interpreta~ao para os dois processos 
se mostra plausível, nao sei se por seremos processos de mesma natureza ou 
por ser a interpreta~ao ambivalente. 

Ainda assim, tres outros problemas surgem se resolvemos adatar a 
proposta de interpreta~ao aquí sugerida: 

Como investigar historicamente todo o léxico que apresenta vogais 
nasais. acentuadas para buscar etimologías de todas as palavras que tem na-

' ' . 
salidade mas nao. tem (atualmente) consoante nasal? 
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Como definir se atualmente as vogais nasais_em posi~ao de acento na 
palavra nao se tornaram subjacentemente nasais (e essa é urna hipótese plau
sível)? 

Como ter certeza de que o processo de espalhamento nasal intra pala
vra se dá somente para a esquerda se a absoluta maioria das palavras do gua
raní temo acento na última sílaba? Nesse caso, a adic;ao de um sufixo átono 
(como jri) 'pera -7nap6faj f í 'pode tanto confirmar quanto negar que os 

dois tipos de espalhamento (de onset e de coda) se dao ambos nas duas dire
~6es (direita e esquerda) 

Como se pode ver, a ·proposta de interpretac;ao da harmonía nasal do 
Nhandewa-Guarani, adaptada da proposta de Piggott, · acrescenta informa
c;oes a questao, o que é inegável, mas nijo chega a ser urna interpretac;ao 
completamente satisfatória, o que também é inegável tendo-se em vista os 
problemas que surgem quando da sua adoc;ao. 

Mesmo que pudéssemos interpretar de maneira plenamente satisfató
ria qual(is) a(s) natureza(s) da nasalidade no Guaraní, ainda assim nos ficaria 
um outro problema: como interpretar o seu espalhamento. Contudo, essa é 
mais urna contribuic;ao para a discussao que levanta pontos nao considerados 
antes. 

,., ; 
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