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'decrowding' fonético em Maxacalí 

O. Introdu~áo1 

W. Leo Wetzels * 

Willebrord Sluyters** 

1oJ 

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 Gussen
hoven 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 proprie
dade 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 elemen
to 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 
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Maxacalí entre estrutura subjacente e superficial - e que, até on~e 
sabemos nunca f oi 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 produt1va
mente 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 sub
segmento 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. 

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~1c10-
nais. 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. 

r 
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1.1 Vogais 
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 central posterior posterior 
nao-arredondada arredondada 

alta /~t [I]"' 

/e~t1 /o/-[o] 
[E] [E>](a] 

[re] /aila] 
---+ [A] 

média 

babea 

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 vocaliza~áo outras vogais podem surgir, como será mostrado na se~áo 
(1.3)ª 

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 sub
jacentes - 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 

Labial 
p 
m 

Alveolar 
t 
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 superfi
cial 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. 
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1.3 (Pré-)Vocaliza~ao e Forma~ao de Glide 
A forma canónica da sílaba Maxacalf é CV(C). Sílabas sem onset sao 

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-)vocali
za\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 

Fechada 
Alta 

A berta 
Fechada 

Média 
A berta 

Anterior 

i/-{c,ñ} 

Central Posterior 

i/-{k,IJ} 

e/-{p,m} 

h/-{t,n} 

Abaixo, sao definidas as condi~óes sob as quais 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. 

( 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]14 
-+ [ náempfi-y"'t] 

'papel' 
'coste la' 
'tomate' 
'cana-de-a~úcar' 

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

(5) 
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c. Dorsais 
K- 1K 
/tihik/ 
/kakcop/ 
/ñaña móIJ/ 
/ñimáIJ toe/ 

d. Palatais 
T' -+jT 
/ kokac/ 
/-cecka/ 
/ ma?añ/ 
/ ma?añ ki'fit/ 

Exemplos: 
- [tihi' .. k] 
- [karksoepj15 

- [ñañamó·¡IJ] 
~ . 

-+ [ñímá11Jkto1c] 

Exemplos: 
-+ [kokrejc]16 

- [sEjcka] 
- [ma?aj] 
- [ma?ájki'fry"'t] 

Vocaliza~ao Parcial / Plena CVC - cvy<C) 
Domínio: coda de sílabas tónicas 

Condi~óes: 

'homem' 
'crian~a' 
'o tio foi ' 
'asa comprida' 

'cao' 
'grande' 
'aligátor' 
'aligátor velho' 

Quando seguida por consoante heterorganica ou pausa 17 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. 

a. Coronais 
T -
/ mit/ -/ih.in/ -

mas: 
/ tapet/ -

¡\ (T) Exemplos: 
(mbijA] 
[? ¡ hi IJÁ] 

[tape"'T] 

'som das pisadas do jaguar' 
'mulher' 

'papel' 
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b. Palatais 

mas: 

T 
/ pohoc/ 
/ tec IJóñ/ 

/ma?añ/ 

---
-

i(f') Exemplos: 
[pohowi] 
[tejgówí] 

-[ma?aj] 

'flecha' 
'nuvem de tempestade' 

'aligátor' 

( 6) 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/ - ( CÍAti.ep] 'alimento novo' -- --/ !hin te/ - [?lhl'A tre?] 'mulher-sujeito' 
/ kohot nak/ - [kowAda1k]18 'mandioca seca' 
/ kómán nó?óm/ - [kómá:\ nó?óm] 'outra co-avó' 

b. Labiais 
P-e Exemplos 
/cip pltlp/ - [ cieplti-ep J 'se_rá' 
/ mím pe/ - [migpe] 'cama' 
/ hámcop mac/ - [haempcoebaj] 'coisa boa' 
/ mím maIJ/ - [migmaIJ] 'ramo' 

c. Dorsais 
K-1 Exemplos - ... 
/pok kltóI)IÚ'iI]/ - [polkito'i IJna·¡IJ] 'pequeno vale' 
/p1t1cnalJ kltlt/ - [pltl-yi nátki'ti'-yl\T] 'pássaro velho' 
/ mattlk IJáñ/ . - [mbaA tfiga j ) 'sapo com raiva' 
/ kónáI] fjóñ/ -- [kónalgówi] 'água suja' 

d. Palatais 
T - i Exemplos 
/ coc cecka/ -
/ ma?áñ cecka/ -
/ kokac ñidc/ -
/rrÍlnfñ ñidc/ -
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[soisreiska?] 
[ma?aísEjka] 
[kokreiñiSl-y¡s] 
[ mf nf IJ íj isl-yis] 

'dente grande' 
'aligátor grande' 
'cachorro marrom' 
'veado marrom' 

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

(7) (i) Se qualquer consoante na coda está seguida de consoante heteror
ganica (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 fecha
mento consonantal deixado na coda. 

(iii) Se urna consoante coronal ou palatal é seguida de consoante heter
organica 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 subja
cente 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 (b) Palatais subjacentes 
vogal glide (pré-)vogal vogal glide (pré-)vogal 
no oral/nasal ( <T) no oral/ nasal ( <T') 
pico pico 

/i/ U1 / [J l [ ¡\] /i/ [i] 

/a/ [-y] / [IJ] (A]19 /a/ [i] 

/i/ [-y] / [IJ] [ ¡\] /i/ ['Y] / [l)] [i] 

/o/ [w] / [w] [ ¡\] /o/ [w] / [w] [i] 
/ e/ [ ¡\] /e/ [i] 

Nota : Nenhurn som de transi~áo se desenvolve entre urna vogal subjacente 
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). 

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 maneira adequada 
com essa questao, deve-se decidir como representar form almente a pré
vocalizac;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 nesta se~áo. 

2. Quadro teórico 
Argumentaremos abaixo que a noc;ao de regula<;áo de tempo fonoló

gico desempenha um pape l chave no desenvolvimento da voca liza~ao plena 
no caso das consoantes coronais e palatais subjacentes. E isso porque o 

) 
I 
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quadro descritivo aquí adotado reconhece a existencia de unidades tempo
rais como parte da estrutura do segmento fonológico. Evidentemente, a 
maioria dos modelos correntes de fonología auto-segmental prove algum 
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) 

Esqueleto 

Raíz 

Laríngeo 
' 

[sonoro] 

[nasal] 

Cavidade Oral 

[ contínuo] 

Ponto-de-e 

[coronal] 

Vocálico 

Ponto-de-V 

[dorsal] 

t a] (q 

X---X- - - X 
1 1 1 
*---*---* " I f I 1 

I 1 ' 1 
1 1 I 1 

/ 1 I 1 

-----*---'-----* • • • 
• 

• • 
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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 tautomor
femicos, 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 Ponto
de-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 direta
mente 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 resul
tante 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 aber
tura 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 ], cu jo 
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-seg
mentais 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 con
soantes e vogais abre caminho para o uso de um único conjunto de primi
tivos fonológicos P-• _ definir os pontos maiores de articula~áo de consoan
tes 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" (Cle
ments 1989a). De modo semelhante, o tra~o [labial] se refere a atividade 
dos lábios, cuja realiza~ao fonética precisa depende de outras especifica
~óes .de tra~o independente mente necessárias (tra~os de categoría maior ou 
tipo de constri~áo ), que está o si mu 1 taneamente presentes na estru tura 
segmental. Além de permitir urna considerável redu~áo na quantidade de 
tra~os articulatórios, a proposta de Cle.ments 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-ocorrencia entre consoan
tes e vogais em termos de um mesmo articulador. 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/. Essa 
restri~ao distribucional poderia ser expressa pela regra de redundancia em 
(11): 

(11) 

X 
[+nasal] - 1 

Ponto-de-e 

,. 

dorsal 

X 

1 
Ponto-de-e 

1 
Vocálico 

~ 
Ponto-de-V Abertura , ... ... 

.. " 
[ + aberto2] 

Em (11) assumimos que vogais imediatamente após consoante nasal 
velar tautossilábica nao sao especificadas para dorsalidade e tra~o ( + aber
to2) 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 
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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 [ + aberto2) 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 articula~ao. 

3. A defini~ao ern tra~os dos segmentos Maxacalí 
Vamos assumir que os tra~os [coronal], [labial] e [dorsal] sao necessá

rios 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. 

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

[+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 
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/. N ossas razóes para discordar 
de GPP sáo as seguintes: 

a. /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)); 

b. /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. · 

c. 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 pro
posta 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 náo
labiais 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 deriva
das 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): 
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(13) /i/ /i/ /e/ /A/ 22 /e/ /o/ /a/ 

labial + 

coronal + + 

dorsal + + + + 

[aberto¡] + 

[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 Maxa

calí 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 completa
mente 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. 

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 alveo
lares e labiais, sao médias. Parece urna hipótese razoável relacionar a 
altura das pré-vogais as especificac;óes (redundantes) de altura das conso
antes 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 fecha
mento" (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 qual essas conso
antes sáo universalmente especificadas como [+altas]. Além disso, conso
antes 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]: 
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(15) X 
1 
r 

~ 
lar Cav1dade oral 

/ ------------[ - 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) p T T' K 
Vocal iza~áo labial coronal coronal dorsal 

[o] [i] [i] [1] 

Qualidade 
atestada dorsal central coronal dorsal 

[e] (A) [i] [l] 

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-)vocali
za~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 essencial
mente como um processo de vocaliza~ao da estritura consonantal. Urna 
proposta nesse sentido será elaborada na próxima se~ao. Nela nos voltare
mos 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 - [+posterior] 
[+labial] 

A regra em (18) pressupóe um estágio intermediário em que pré
vogais 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 - [-labial] / - e 
[ - acentuada] 

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 forte
mente 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 pré
vogais. derivadas de /k/ e /e/, Clements observa que a "vogal epentética 
[ = pré-vogal; LW /WS] concorda em ponto de articula~áo com urna conso
ante seguinte que é alta" (1991b:88). Ele sugere, entao, que essa genera
liza~áo pode ser estendida a pré-vogais derivadas de consoantes labiais. 
Nessa visáo, consoantes labiais geram as (pré-)vogais labiais altas inter
mediárias (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 pré
vocalizadas como sendo a de um segmento complexo (um tempo fonoló
gico dominando dois raízes1 se segue naturalmente do fato de que as duas 
fases sáo caracterizadas por tra~os de categoría maior diferentes ([ + vocói
de ]), 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 pode
mos 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 pré
vogal 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 proces
sos. Conseqüentemente, propomos a regra em (20) abaixo: 

(20) Forma~áo de raiz 

cr 

~u~ 
X X -+ X 

1 ~ 
[r, -vocóide] [r,+vocóide] [r,-vocóide] 

V e V 

Afirma-se em (20) que o mecanismo básico que explica a pré-vocali
za~ao é um processo de forma~áo de raíz vocál ica.25 Tal processo repre
senta um exemplo da opera~ao auto-segmental elementar 'cinda-se x', 
como proposta em Clements (1989b), aplicada ao nódulo raíz (veja tam
bé 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 representa~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, respectivamente): 

(21) ['c] 

X 

([nasal])- V 

~il\ 
[+sonoro] Cav. oral 

1 
Ponto-de-e 

Vocálico 

coronal 

1 
[ - anterior] 

C-([nasal]) 

\La~ 
Cav. oral [-sonoro] 

1 
Ponto-de-e 

Abertura 

[-abert~ 
[ -aberto,] 

Para consoantes labiais subJacentes, a labial idade 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), pro
posta por R eighard. 

(22) labial - dorsal / [ + vocóide] 

_L 
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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]: 

(23) dorsal 
- aberto1 - [labial] 
+aberto2 

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 para 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 herdadas 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): 

(24) 

V 
1 

Ponto-de-e 

1 
Ponto-de-V 

X 

e 
1 

Ponto-de-e 

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

De acordo com a re gr a 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 espera
mos 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) se ja '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 estrita
mente 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 ambigüi
dade a consoante subjacente na coda. Os processos sao opcionais, e 
seqüencias do tipo CVV sao virtualmente inexistentes na estrutura subja
cente. 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 subja
cente 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 obrigató
rio. 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. 

l 
f l 
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4.3 A pré-vocaliza~ao como forma~ao de ditongo breve 
Antes de deixarmos a pré-vocaliza~ao, desejamos discutir, e subse

qüentemente 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 conso
ante 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 obser
va<;áo de GPP fica claro que pré-vogais sao sempre átonas, independente
mente 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. Subseqüente
mente, 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 forma~ao de glide e da vocaliza~ao 

plena 
5.1 Forma~ao de glide 
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 Glide Pré-vogal Núcleo Glide Pré-vogal 
/i/ [j]/[j] [A] /i/ [i] 
/a/ ['Y] / [ IJ] [A] /a/ [i] 
/i/ ['Y] / [ IJ] [A] /i/ [-y] / [IJ] [i] 
/o/ [w] / [w] [r.] /o/ [w] / [w] [i] 
/e/ [r.] /e/ [i] 

Lembremo-nos de que somente pré-vogais originárias de [T] alveolar 
e [T'] palatal desencadeiam a epentese de um glide de transi~ao. Conso
antes 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 
1 

V 
1 

X 

V~C 
1 

Ponto-de-e Ponto-de-e 

L ------1 --------Vocálico Vocálico 

[coronal] 

Condi~ao: a vogal no pico nao é [+coronal; + aberto2] 
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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 universal
mente proíbe estruturas ramificantes sob o nódulo raiz ( cf. eiements & 
Hume (a aparecer)). O nódulo Ponto-de-e ramificado desencadeia automa
ticamente 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 
1 
V 
1 

Cav.oral 

V 

1 
eav.oral 

1 1 
Ponto-de-e Ponto-de-e 

- ~ 
Vocálico 

X 
1 
V 

1 
eav.oral 

1 
Ponto-de-e 

1 
Vocálico 

e 
1 

Cav.oral 

1 
Ponto-de-e 

1 
1 

1 

[coronal] 

Como expresso em (27), a qualidade do som de transi~ao é inteira
mente 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 neces
sária. Entretanto, poderia ser o caso em que ['Y] representasse urna aproxi
man te 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. 

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 epen
tese; 

- antes da pré-vogal [Á], [a] nasalizado somente desencadeia a epentese de 
modo excepcional. 

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 (dora van 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], respecti
vamente. 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 desempen
ham 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: 

) 

(28) Forma~ao de ditongo breve 

. C1 

x~x 
r---------~ 

V V C 
1 ~ 

[ + aberto1] [+coronal] 

a . 
1 (c) 
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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], cu jo segundo ele
mento 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. ' 

_ _ 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-de
a~car' ('fi:uto + osso'), transcrito como [ miªntkücp ]. A incerteza na prática 
da transcn~ao pode ser urna indica~ao da relativa instabilidade da quali
dade 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/pos
tenonza~ao nesse som, que se torna identico a /a/. Se isso está corre to, 
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) 

(a) 

(1 -

[á~"n] 

1 A 
V V C 

[+na~l l 
P-de-C P-de-C P-de-C ... L ...... ;"' 1 

Vocálico coronal 

[ +aberto1] 

[aXn] 

1 
[ + anterior] 

OCP -

-

(b) 

(1 

~ 
X X 
-------A 

V C 

P-de-C P-de-C 

1 
Vocálico 

/ coronal 

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 den
vada das seqüencias em [ii] discutidas acima. Obviamente, _nenhum seg
mento epentético pode ser inserido em urna representa<;áo como (29b ). 

Na suposi<;áo de que o OCP e as regras (28, 29a) se aplicam antes da 
forma<;ao de glide, nada mais necessita ser dito sobre as lacunas que 
ocorrem na distribui<;ao dos glides de transi<;ao. 
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5.2 Vocaliza~áo plena: 'decrowding' fonético e degemina~áo 
Vimos anteriormente que a vocaliza~áo plena das consoantes na coda 

em Maxacalí possuem duas f ontes 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 

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 nao
aplica<;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 f orma<;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-vocaliza
c;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 deseja
do. 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. 

5.2.2 Degeminac;ao 

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 Oral32

, criando 
nódulos de cavidade oral compartilhados aos quais se aplica a regra de 
degeminac;áo, como ilustrado em (31 ): 

(31) Degeminac;ao (Vocalizac;ao Plena 11) obrigatória 

X X 
+ 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 individu
almente 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: 

(32) c 

X 

v~c 
1 / 
1 [- sonoro] 
1 

Cav.oral 

[+contJ'I 
Ponto-de-e 

1 

Vocálico 
1 

Ponto-de-V 

coronal 
1 

[-anterior] 

av.oral 

ñ 

X 
1 e"(" [+nasal] 

[+sonoro] 

r----r=-con tinuo] 
Ponto-de-e 

Vocálico 

""' Abertura 

~berto1] 
[ -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 fonetica
mente interpretada como vocaliza~áo plena. Formal e foneticamente, o 
efeito da degemina~áo é exatamente o mesmo que o do 'decrowding' 
fonético. 

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 pré
vocalizados sáo representados como unidades temporais únicas que do
minam 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.tao 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 pré
vogais 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 heteros
silábica, esperaríamos encontrar o tipo de rearticula~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 
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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. Entre
tanto, 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 superfi
cializar 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 foné
ticas 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 f orma~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. Final
mente, contra GPP e todos os autores subseqüentes que lidaram com o 
Maxacalí, afirmamos que a estrutura silábica subjacente permanece intacta 
na superficie fonética. 

Notas 
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 Desenvolvi
mento 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 Rodri
gues, 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 
con ter. 

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). 
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4. O Maxacalí é urna língua indígena americana falada por aproximada
mente 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 Da vis, ver Rodrigues ( 1986). Informa~óes sobre a 
história do povo Maxacalí podem ser encontradas em Rubinger, Amorim e 
Marcato (1980). 

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. 

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 Popo
vich ( 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-)vocali
za~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 que as primeiras sao 

Processos fonológicos em Maxacalí 143 

nasalizadas. Para facilidade de referencia, manteremos as representa~óes 
subjacentes propostas por GPP. 

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 subjacen
te. 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 .. isolada
mente 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 encon
trar 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 supore
mos 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-homor
ganica 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 apareci
mento de um glide de transi~ao é raro. Se ele se desenvolve, a sua realiza
~ªº fonética é a esperada: / nahan/ -+ [nahaIJ;;::n] ou [nahaAn] '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 homorganico. 

.), 
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21. A predi~áo de que tra~os náo-especificadas sáo preferivelmente deriva
dos 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 conso
antes 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 f oneticamente 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 consonan tal 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 facil
mente 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 cf esencadeia 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 aquel e 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 morfe
ma. 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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