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Oclusivas intrusivas em Maxacalí 

Leo Wetzels* 

O. Introdu~áo** 

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

l. Dois tipos de oclusivas intrusivas 
Em Wetzels (1986) sao distinguidos dois tipos de oclusivas intrusivas, 

os quais exibem propriedades bastante diferentes.Con~iderem-se. os ~xem
plos em (1) abaixo, que exemplificam o que chan1are1 de oclusivas intru
sivas tipo (1): 

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

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

Italiano1 

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

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

'ser' 
'coser' 
'quarto; camara; aposento' 
'tremer' 
'terno' 
'moer' 
~pó' 

'alfinete' 

'virá' 
'sairá' 
'homem' 

'lembrar' 
(top.) 

'rocha' 
'lasca' 
'escravo' 

'casado' 
'imortal' 
·eie caminhou t r•c' f-'a!::I wal kc~d) 
' homem-GEN' 

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

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

Germanico / Eslavo 

'trováo' 
'amieiro' 
'dedal' 
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' terra reclamada' 
(top.) 

'xarope' 

*srow > Escandinavo antigo 
> Ingles antigo 

strawmr 'stream' 
streem 

> Búlgaro antigo struja 

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

(2) m[p]s 

n( t]s 

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

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

con[t]cen 
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n[ t]S rnensch men[t]sch 
rnansion man[t]sion 

l[ t ]s false fal[ t ]se 
balsam bal[t]sam 

lf t]S Welsh Wel[t]sh 
Bolshevist Bol[ t ]shevist 

n[k]s strength streng[k ]th 
youngster young[k ]ster 

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

ra1z 

1 , ¡---____ 1 , 
anngeo supra anngeo 

[±so/oro] [±n~ 
cavidade oral 

[±co~ 
ponto 

_..----r--.-__ 
{[labial], [coronal], [dorsal]} 

O fato crucial na geometria fornecida em (3), que vem sendo modifi
cada em vários aspectos d~sde Clements (1987), é o reconhecimento do 
nódulo Cavidade Oral que domina todos os tra~os e somente os tra~os de 
estritura/ponto de articula~áo.2 Essa geometría permite urna descri~áo 
bastante direta da forma~áo da oclusiva intrusiva do tipo (2), como mos
trado em ( 4 ). 

(4) c c 
1 1 

raíz-([ +soante]) raiz-([-soante]) 

[+sono~ (0onoro] 

supralaríngeo supralaríngeo 

- .-JI -

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

cavidade oral cavidade oral 

[ , ~] r------
- continuo ponto ponto [ + contínuo] 

1 1 
[labial] [coronal] 

[ .. . m p s .. . ] 
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Em ( 4) a linha de associa~áo trace jada liga o nódulo cavidade oral do 
primeiro segmento ao nódulo supralaríngeo do segundo segmento. Conse
qüentemente, o segundo c domina urna estrutura que possui dois dife
rentes nódulos cavidade oral, caracterizados, respectivamente, por [ - cont, 
+ lab] e [ + cont, +cor]. Todos os outros tra~os da segunda consoante sao 
previstos como parte da realiza~áo fonética de ambos os nódulos cavidade 
oral. 

Voltemo-nos agora para as oclusivas intrusivas do Maxacalí. 

2. Oclusivas intrusivas em Maxacalí 
Vimos acima que oclusivas intrusivas do tipo (2) ocorrem típicamente 

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

(5) / mím+koc/ - [mrmpkoic] 'madeira +buraco =canoa' -/má?ám + cacit/ - [macmpcaci"t] 'peixe cortar' 

/mim + fit/ - [mímpfi'y"t] 'casa' 

/ hámcop/ - [hampsocp] 'coisa' 

/min + ki"p/ - - .. 
[mi"ntki-ep] 'fruto+ osso = cana-de-a~úcar' ... 

/ñimalJ +toe/ - [ ñi~a'JJkto¡c] 'asa comprida' 

/ mál)pah/ - [má~ah] 'rio acima' 

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

Consideremos agora os exemplos em (6): 

(6) /pop+ ñic'ic/ -+[pocbmñic'i-yic] 'macaco marrom' ., 
/kot + máñnálJ/ -+[kow"dnmáñná1IJ] 'mandioca rnuito boa' 

/tik + rn:inniñ/ -+[ti1~1~niñ] 'homem preto, 

/tik+mól)/ -[ tfikomói!J] 'homem vai' 

/cokñám/ -+[ co-¡koñáe m] 'lagarto' 

/i+taknóñ/ -+[Ha'konóíñ] 'meu irmáo' 

/á+taknóñ/ -[ata1gJJI!óíñ) ' teu irmáo' 

A priori, se a forma~áo de oclusiva intrusiva do tipo (2) está correta
mente analisada como um retardamento na soltura da estritura e do ponto 
de articula~áo, parece náo haver razáo pela qual o mesmo fenómeno náo 
possa ocorrer em grupos hospedeiros com contorno de sonoridade ascen
dente. Vimos acima que oclusivas intrusivas do tipo (1), que típicamente se 
originam no interior de grupos com cont_orno de sonoridade ascendente, 
estavam motivadas pela estrutura silábica. Entretanto, todos os grupos de 
hospedeiros do tipo (1) possuem líquidas como seu segundo membro. O 
Maxacalí náo possui líquidas no seu inventário de fonemas. Portanto, 
grupos que exibem um contorno de sonoridade ascendente sáo inevitavel
mente combina~óes de oclusiva seguida de nasal. Os elementos transicio
nais que sistematicamente surgem nos exemplos fornecidos em ( 6) obvia
mente nao aperfei~oam a estrutura silábica. Como antes, os tra~os de 
estritura e ponto de articula~áo sao preservados e, com exce~áo do tra~o 
sonoro (sobre o qual mais será di to abaixo ), o elemento intrusivo comparti
lha todos os outros tra~os com a segunda consoante da seqüencia subjacen
te. Além disso, o processo que cría os contornos transicionais é optativo. 
Parece, portanto, que seja qual for o processo que explique a real iza~áo 
fonética de grupos de nasal + nao-nasal subjacentes, ele também explica a 
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fonética de seqüencias de oclusiva oral + nasal subjacentes. A questáo 
entáo é: sao oclusivas intrusivas os elementos transicionais nos exemplos 
(5/6) do tipo (2)? 

A alternativa óbvia a urna análise por oclusiva intrusiva seria urna 
regra de (des )nasaliza~ao. U ma tal explica~áo foi pro posta por Anderson, 
que descreve os fatos em estudo da seguinte maneira (1976: 336): 

... entre urna vogal e urna consoante nasal, encontramos urna 
consoante pós-nasal (como [bfü]); entre urna vogal nasal e urna 
consoante oral, urna consoante pré-nasal (como [ nfo]). A gene
raliza~áo sobre nasalidade em final de sílaba é entáo como se 
segue: a prirneira por~ao da consoante em final de sílaba possui 
a nasalidade da vogal precedente, e esse valor de nasalidade 
persiste por todo o segmento se a consoante náo é seguida por 
outra consoante(isto é, em final de palavra). Porérn, quando 
outra consoante se segue, a segunda por~áo do elemento em 
final de sílaba possui o valor de nasalidade da consoante se
guinte (enfase de Anderson). 

Muito claramente, Anderson considera a atividade do véu palativo 
como o fator crucial envolvido na cria~ao das consoantes transicionais. De 
maneira interessante, a nasalidade da primeira por~ao de urna seqüencia 
[ mb] nao é explicada como preserva~ao da nasalidade da consoante em 
final de sílaba que é subjacentemente nasal (de acordo com a própria 
análise de Anderson; cf. p.337). Na realidade, Anderson é muito explícito 
quanto a essa questao ao afirmar (p.339): 

... nós gastaríamos de regras com os seguintes efeitos: urna regra 
apaga inteirarnente a especifica~ao de nasalidade da consoante 
em final de sílaba, depois que a essa foi permitido afetar vogais 
subjacentes pelas regras notadas acima. Entao, quando um 
segmento é nao-especificado para nasalidade, outras regras 
especificam o modo como a nasalidade de elementos subjacen
tes se estende de modo a preencher a lacuna. Em Maxacalí, 
especifica~óes de nasalidade (mais ou menos) podem-se espalhar 
por esses elementos nao-especificados de qualquer lado, indo 
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até alcan~arem ou urna outra especifica<;ao (vinda do outro 
lado) ou o fim da pala vra. 

Se traduzirnos a visáo de .Anderson em regras auto-segmentais, a 
~ . .. . 

deriva~ao dos elementos intrusivos em [mf!mpko'c] e [pocbmñici'-y'c] segue 
como exemplicado em (7): 

(7) +N +N - N 
1 + 1 

e m k 

-N 
1 
e. 

-N +N 

+ 1 
p ñ 

+N -N 
r--.. ~,, .. ·1 
e m k 

[e mb k] 

-N +N 
r··-. _ .. --·1 .,, 
e p ñ 

[e pm ñ] 

Primeiro, o tra~o [±nasal] da consoante na coda é apagado para criar 
..im segmento nao-especificado para nasalidade. Subseqüente mente, a 
nasalidade/oralidade dos segmentos circundantes se espalha pela consoante 
na coda nao-especificada para criar um contorno nasal. O output fonético é 
entao derivado por duas regras diferentes, urna regra .de apagamento e 
urna regra que espalha [±nasal] bidirecionalmente na coda. A complexi
dade do procedimento - devida sobretudo a regra de apagarnento da 
nasalidade - torna-se óbvia quando consideramos o cenário no qual 
consoantes nasais em final de sílaba sáo derivadas: a nt1salidade se espalha 
primeiramente da consoante para a vogal, é entáo apagada da consoante e, 
finalmente, se espalha de volta para a consoante da qual e la originalmente 
provém. Para quem acredi ta que o ' véu palatino é o agente importante na 
cria~ao de seqüencias sob discussáo, urna solu~áo muito mais simples seria 
considerar que o segmento em contorno representa o primeiro segmento 
subjacente do grupo hospedeiro. A primeira por~áo do contorno preserva a 
composi<;áo de tra<;o do segmento subjacente, e a segunda é derivada por 
urna regra que espalha a nasalidade/oralidade do segundo elemento no 
primeiro. Entretanto, mesmo com essa descri~ao mais simples surgem 
problemas. Primeiro, se [ - nasal] é um tra<;o nao-existente, como acreditam 
alguns fonólogos, a análise consideracb -;.e- ria em princípio impossível.3 
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Há tambérn sérios problemas de natureza empírica. O Maxacalí 
possui urna oposi~ao subjacente entr~ oclusivas surdas e sonoras. (ou 
nasais).4 Consoantes na coda sao subJacentemente surdas ou nasa1s. A 
seqüencia subjacente / mk/ permite invariavelmente [mk] ou [rnpi'], nunca 
*[mbK'], como previsto na análise de Anderson. Por outro lado, /pñ/ 
subjacente se superficializa variavelmente como [pñ], [pnln'], ou [bnffi'], 
onde Anderson prediz que a superficializa~ao seria como [p(m)ñ]. O único 
rneio de salvar urna análise envolvendo o espalhamento de [±nasal] seria 
exigir a demonstra~ao de que a sonoriza~ao do elemento intrusivo pode ser 
explicada por regras independemente nec~ssárias de ass.imila~a~ de sonori
dade regressiva. Para a varia<;ao que existe em oclusivas o~a1s antes de 
consoantes nasais, isso, na realidade, é possível. Urna oclusiva surda ern 
final de morfema ou final de palavra em Maxacalí é optativamente sonora 
antes de urna soante, mesmo se nenhum elemento transicional é criado, 
como mostrado no seguinte exemplo, tomado de Popovich (1985: 89). 

--(8) / m'in'iñtH + ñín/ ~ [ m1n7IJíñfi-y"dfl¡'Xn] 
'gado + carne (alimento) - carne' 

A varia~ao no valor para o tra<;o 'sonoro' também pode ser verificada 
nos exemplos dados em (6), que representam a transcri~ao fonética de 
Popovich (1985). 

É muito rnais difícil explicar o ensurdecimento sistemático dos 
elementos intrusivos em grupos de nasal + oclusiva surda ([mpt]). A fim de 
verificar a existencia de urna regra de dessonoriza~ao regressiva, teríarnos 
que checar como a língua lida com seqüencias subjacentes ( ou eventual
mente derivadas) de oclusivas sonora + surda. Entretanto, como ~e 
confirma, tais seqüencias nao surgem, em parte por razóes estrutura1s. 
Grupos sao invariavelmente combina~óes de consoantes em coda e ~rn 
onset. Portanto, a consoante sonora em um grupo subjacente do tipo 
[C+sonora] + [C-sonora] sempre estará .na co~a e será, cons~~uente
mente, nasal. Há um processo que poden a poss1velmente perm1t1r urna 
seqüencia de urna consuante sonora mais urna surda. Considerem-se ~s 
exemplos em (9), onde as seqücncias subjacentes e derivadas em foco estao 
sublinhadas: 
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(9) a. / áte ¡iüahat penaba / 
eu estrada ver 

- [atrel!laha"t prenaha] 
'eu vejo a estrada' 

b. /ate ¡illlp/ - [ atremi.cp] 
'eu quero' 
[cebmniñ] 

eu querer 
c. /ce mÍnníñ/ -cabelo preto 'cabelo preto' 

O Maxacalí possui urna regra pós-lexical de síncope. Quando urna 
palavra terminada em vogal é seguida por outra iniciada com oclusiva no 
onset de sílaba aberta ou fechada pela primeira parte de urna geminada, e 
a vogal nuclear dessa sílaba é /i/ (dorsal alta nao-arredondada), essa vogal 
é apagada. 

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

(10) -/ ce#niinníñ/ - síncope + degemina~áo 
--+ desnasaliza~áo da coda 

- ? 

/ cemniñ/ 
/ cebniñ/ 
[cebmniñ] 

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

1 

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

(11) / hemén#bac/ 

/ ok#bac/ 

/ ham+gáñ/ 

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

- . 
- (hrehmre"nmba's] 

'boa medicina' 
---.. [?o'kbais] 

'marcador positivo de questáo' 
- [háml)gá1ñ] 

'jaguar' 
,_ •• ,..,, fll't!I 

- [coda"tga1ñcocpnl1tn] 
'os guerreiros furiosos estáo vindo' 

Oclusivas sonoras em início de palavra em Maxacalí sáo facultativa
mente pré-nasalizadas. Essa pré-nasaliza~ao é mostrada no primeiro e 
terceiro exemplos em (11). Nenhuma pré-nasaliza~áo é realizada nos 
outros exemplos, que exibem, por conseguinte, seqüencias de oclusiva surda 
+ oclusiva sonora. A sonoriza~áo regressiva náo ocorre obrigatoriamente. 

Quanto a evidencia disponível, observa-se que: 

1. tanto no interior quanto por sobre fronteiras de palavra, a sonoriza~ao 
regressiva nao é obrigatória para seqüencias de oclusiva oral + nasal 
([t/ dn]); 

2. a sonoriza~áo regressiva por sobre fronteiras de palavras náo é obriga
tória em seqüencias de oclusivas orais ([t/ dg]); 

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

(12} Forma~ao de oclusiva intrusiva (facultativa) 

raiz ( -vocóide) raiz ( -vocóide} -· 
l -~-------,---

cavidade oral 

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

(13) 

O sistema consonantal é fornecido em (13): 

Oral 
Nasal 

Labial 
p 
m 

Alveolar 
t 
n 

Palatal 
e 
ñ 

Velar 
k 
I) 

Ao Maxacalí faltam líquidas e fricativas. Entretanto, a oclusiva palatal 
/c/ possui um alofone fricativo optativo /s/. Oclusivas sonoras pré-nasali
zadas, oclusivas sonoras e oclusivas nasais estao em distribui~áo comple
mentar.8 Nenhum grupo consonantal tautossilábico é permitido. Por sobre 
fronteiras de morfema, podem surgir as seguintes seqüencias (N = oclusiva 
nasal; C-s = oclusiva surda; F-s = fricativa surda; C+ s = oclusiva SOIJOra): 

( l 
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(14) Grupos consonantais heterossilábicos possíveis 
N + C-s /mim + koc/ oclusiva intrusiva 

C-s + N / cokñám/ oclusiva intrusiva 
N + F-s /hámcop/ oclusiva intrusiva ([hámp~oep]) 

C+s + N /cebniñ/ oclusiva jntrusiva (deriv., ver (10)) 
N + C+s /hám+gáñ/ [hámIJgá1ñ] (IJ nao é intrusiva) 

F-s + N sem oclusiva intrusiva 
F-s + C-s sem oclusiva intrusiva 
C-s + F + s sem oclusiva intrusiva 
C-s + F-s sem oclusiva intrusiva 

N + N sem oclusiva intrusiva 
C-s + C+s sem oclusiva intrusiva (/ok#bac/) 

C+s + C-s náo encontrado (somente poderia ser derivado) 

Urna interpreta~ao superficial dos fatos mostrados em (14) poderia 
levar a que se pensasse que a forma~áo de oclusiva intrusiva somente 
ocorre entre consoantes que náo concordam em sonoridade. Entretanto, 
parece-me que o problema poderia ser de percep~áo: somente se há urna 
diferen~a de sonoridade entre membros do grupo hospedeiro, a saliéncia 
da oclusiva intrusiva (que discorda da primeira consoante em sonoridade e 
da segunda consoante em ponto de articula~áo )9 é importante o bastante 
para ser percebida. Por exemplo, em urna seqüencia /tg/ urna regra geral 
de forma~áo de oclusiva intrusiva prediz urna seqüencia fonética [tOg']; para 
urna seqüencia /tk/, [t!K'] é predito; para /sm/ (</cm/), esperaríamos 
[szñt]. Tenho dúvida quanto a se essas pequenas diferen~as fonéticas 
podem ser observadas mesmo por um f oneticista bem treinado. Esperaría
mos, porém, urna oclusiva intrusiva audível em urna seqüencia derivada de 
N +C+s, como em /ham+gan/ a partir da regra (12) se prediz [hambgan] 
(cf. (11) acima). Observamos anteriormente que oclusivas sonoras sao 
facultativamente p.ré-nasalizadas em posi~áo inicial da palavra. Até o ponto 
em que fui capaz de checar, a inexistencia de pré-nasaliza~áo usualmente 
se dá após consoantes náo-nasais na coda. Por essa razáo, /ham + gáñ/ se 
superficializa como [hamIJgáñ], preferivelmente a (hambgañ]. Combase nas 
observa~óes precedentes, deixarei a regra de forma~ao de oclusiva intrusiva 
na sua forma mais geraJ possível. 
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3. Conclusao 
Elementos transicionais em grupos consonantais Maxacalí sáo mais 

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

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

Notas 

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

2. Ver a proposta recente de Clements & Hume (a aparecer). 

3. Cf. Steriade (1993). 

4. Ver, ~ara discussao. We tzels 'Sobre a fonte de nasalidade em Maxacalí' 

5. De acordo com Popovich (1985: 45), a síncope só ocorre em palavras 
que come<;am com consoante surda. Se isso é verdade, seqüencias de 
consoantes sonora + surda nao poderiam jamais, é claro, ser derivadas 
como consequencia de síncope. O exemplo dado abaixo é tomado de 
Gudshinsky, Popovich e Popovich (1970: 85, nota 8). 

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

7. Nao sao dados aqui exemplos de que a sonoriza~áo regressiva pode-se 
aplicar. Esses podem ser encontrados em Popovich (1985). 

8. Ver Wetzels 'Sobre a fonte da nasalidade em Maxacalí' (a aparecer). 

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

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

[kabm] 
[ahadn] 
[tanitsogIJ] 

'agora' 
'falar' 
'martelo' 

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

Para o Kaingáng, ver Wetzels (neste volume). 
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Forma~áo de raiz, forma~áo de glide e 
'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 

* Universidade- Livre de Amsterdam; Holland Institute of Generative 
Linguistics. 
** Universidade de Nijmegen. Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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