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Estrutura silábica e articula~áo secundária 
em Tapirapé 

Yonne Leite* 

l. Introdu~ao 
Numa perspectiva estruturalista, a língua Tapirapé (família Tupi

Guarani, Mato Grosso, Brasil), caracteriza-se por ter um sistema de 
fonemas segmentais bastante simples, composto de 12 fonemas consonan
tais /p t k kw ? m n IJ r w j h/, cinco vogais orais, cada urna delas com 
urna contraparte nasal fonemica /i í e e a a i í o o/.1 

As vogais nasais, por motivos delineados em Leite (1977: 6-8), 
motivos esses paralelos aos apresentados por Lunt (1973) para o Guarani, 
tem o estatuto de monofonemas. Nao é possível considerá-las bifonemáti
cas, isto é, resolve-las como urna seqüencia de vogal oral e consoante nasal, 
tal como proposto para algumas línguas - como o portugues, por exemplo 
- que também possuem vogais nasais. A determina~ao de sua alofonia 
cria, porém, problemas para o modelo estruturalista, por nao permitir este 
o debordamento (overlapping) entre membros de fonemas diferentes. Em 
Tapirapé, em posi~áo de fim de palavra <liante de pausa, as vogais nasais 
podem realizar-se como orais. Além disso as vogais orais e nasais se 
neutralizam, em favor de urna realiza\áo levemente nasalizada ou náo, 
quando a elas se segue urna consoante nasal. E mais ainda, diferentemente 
de outras línguas da família Tupi-Guarani, náo há o retrocesso da nasaliza
\áo, isto é, as vogais orais que antecedem urna vogal nasal tónica nao se 
nasalizam, fenómeno esse bastante comum nas línguas da família Tupi
Guarani, reportado primeiramente para o Kayoá (Harrison e Taylor 1971). 

* Museu Nacional / UFRJ. 
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A amplitude do tema 'vogais nasais' e sua importancia para propostas 
teóricas atuais diversas (Piggott 1987, 1988, 1992 e Hart 1981), algumas 
delas levando em conta línguas Tupi-Guaraní, exigiriam para o caso 
Tapirapé urna aten~áo mais especial, o que foge ao escopo do presente 
trabalho. Limitar-nos-emos, entáo, a essas breves informa~óes. 

A distribui~áo alofónica das consoantes, com exce~áo do fonema 
representado por /j/, que será tratado na se~áo 2, também nao apresenta 
maiores complexidades.2 

As consoantes oclusivas, na fala enfática, em final de palavra <liante 
de pausa, sáo realizadas com aspira~áo e, na fala normal, juntamente com 
as nasais, sáo náo-explodidas. As consoantes nasais, diferentemente de 
outras línguas da família Tupi-Guaraní, náo tem consoantes pré-nasalizadas 
como alofones. O fonema /w / tem como variantes a fricativa bilabial 
sonora [P], em contexto de vogal anterior /e/ e /i/, e a aproximante 
bilabial [u], que ocorre nos demais ambientes como se pode ver em 

(1) [ape'pe] 'ele voa' 
[ tje' pi] 'de rnim' 
[a 'uot] 'está boiando' 
[ui'rá] 'pássaro' 
[auá'uák] 'ele roda' 

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

O quadro 1 abaixo sumaria essas informa~óes. 

1 l 
1 

! 

/ p/ 

/m/ 

/w/ 

/i/ 

/e/ 

[p,] 
[ph] 
[p] 

[m,] 

[m] 

[P] 

[ 1J] 

/ r/ 

Orais 

[ i] 

[e] 

[e] 

/a/ 
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Quadro I 
Fonemas Consonantais 

/t/ 

/n/ 

[r] 

[r] 

[f] 
[th] 
[t] 

[n ,] 

[ n] 

/j/ 

Fonemas Vocálicos 

[i] 
/i/ [w] 

[a] 

[o] 
/o/ 

[v] 

[k,] /kw/ /?/ 
/ k/ [kh] 

[k] 

(1f] 
ITJI 

[ TJ] 

/h/ 

Nasa is 
[í] 

/i/ (i] /í / [ftj 
[á] 

/é/ [é] /o/ [o] 

/á/ [~] 

J \ 
\ 
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Igual simplicidade se encontra nos padróes silábicos que podem ser 
reduzidos a fórmula canónica (C)V(C). Náo sáo permitidos encontros con
sonantais quer inter, quer intramorfemas, com exce~áo do fonema /j/ que 
pode ocorrer, em processos de composi~áo vocabular, em coda de urna raiz 
que. precede outra raiz. Em coda do padráo (C)VC, que, pelo exposto 
acima, é característico de final de palavra no nível fonético, encontram-se 
as consoantes p t km n 1J ej. 

Se forem permitidas, para a análise fonológica, informa~óes morfoló
gicas, possibilidade essa suscitada, no modelo estruturalista, pela primeira 
vez por Pike (1947), o acento será previsível e náo-fonemico. Dada a 
inexistencia do padráo silábico átono (C)VC ou (C)V em final de raiz, 
ocorrendo nesta posi~ao somente núcleos tónicos, o acento incide na última 
vogal da raiz. O fato de encontrarem-se palavras paroxítonas provém do 
acréscimo de sufixos e posposi~óes átonos, como, por exemplo, deirtre 
outros, o sufixo derivacional nominalizador -a ou a posposi~ao de instru
mento pe. 

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

(2) ta'wá 
pi'ná 
tjawá'ra 

'testa' 
'anzol' 
'tucum' 

'taw+a 
~'pin+ á 
t'a'war+ a 

'aldeia' 
'cabe~a' 
'cachorro' 

Como ao sufixo nominalizador pode seguir urna posposi~ao átona, 
que, por sua natureza clítica, agrega-se ao nome que a precede, cria-se 
urna pauta acentual de superficie proparoxítona: o'?iw +ii+pe 'com flecha'. 
Náo se verifica a pauta acentual *CVCVCVCV e, no máximo, duas sílabas 
átonas ocorrem após urna sílaba tónica. A morfofonemica, no entanto, é 
bastante elaborada, urna vez que o processo de composi~áo e o acréscimo 
de sufixos acarretam modifica~óes nas raízes. E, mais ainda, alguns desses 
processos sao morfologicamente condicionados. 

Urna análise, como a que se expós acima, que siga, para o estab.eleci
i:ient~ de unidades fonológicas, as condi~óes de bi-univocidade, invarian~a, 
hneandade e determina~ao local, tal como era a prática das versóes mais 
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extremadas da fonemica taxionómica (Chomsky 1964: 78-95), se, por um 
lado, torna transparente a representa~ao fonológica, por outro, sobrecar
rega a descri~áo morfológica: as formas morfofonemicamente variantes tem 
de ser consideradas variantes lexicais, nao sendo possível captar as genera
liza~óes subjacentes a cada processo. 

Embora náo se disponha de dados sobre o processo de aquisi~ao 
dessas alomorfias, na fala dos· adultos nao se verificam erros que sejam 
indicadores de serem elas formas marcadas ou 'irregularidades', como a 
análise concreta estruturalista faz supor. Muito ao contrário, esses pro
cessos, mesmo que específicos a alguns morfemas, sáo altamente produtivos 
e regulares e a recolha de dados se faz sem qualquer problema de titubeio 
ou dúvida por parte do falante nativo. Sao, pois, processos regulares e 
automáticos. 

Neste trabalho tres aspectos da fonología Tapirapé, exatamente 
aqueles cuja descri~áo se mostra mais complexa para a análise estrutura
lista, serao examinados. Concentraremos a aten~áo: (1) nas variantes 
posicionais do fonema /j/, demonstrando a necessidade de um nível 
autónomo da representa~áo da sílaba para urna generaliza~áo de suas 
ocorrencias fonéticas; (2) nas alternancias das raízes verbais com o sufixo 
de gerúndio; e (3) nas do lexema de passado nominal 'kwera - 'wera - 'era, 
propondo-se representa~óes lexicais autorizadas pela fonologia auto
segmental que, juntamente a princípios gerais da teoria, possibilitam captar 
generaliza~óes subjacentes, provavelmente responsáveis pela regularidade 
de produ~áo dos processos. 

2. O fonema /j/ 
2.1 Os dados 

Conforme mencionado na Introdu<;ao, é o fonema /j/ (assim re
presentado por motivos de facilidade gráfica), que na versao estruturalista 
distribucional, apresenta variantes fonéticas e condicionamentos mais 
complexos de ocorrencia. 

Os alofones, já listados no Quadro 1, sao 
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(3) 

/j/ 

[ tj] 

[tS] 
Lil 
[j] 
[J1] 

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

Para se estipular a distribui~áo complementar desta alofonia fazem-se 
necessários contextos que se refiram concomitantemente a estru tura 
silábica e a acentua~áo. 

Tendo em vista que inexiste o padráo (C) V C átono postónico e que, 
em posi~áo pretónica, ele só ocorre em casos de composi~áo vocabular, a 
informa~áo necessária e suficiente para dar conta da distribui~ao alofónica 
é: coda de sílaba átona pretónica, coda e onset de sílaba tónica, coda de 
sílaba postónica. 

Os alofones Li], [j ], [J1] nao ocorrem, pois, em coda de sílaba pre
tónica, nem em onset de sílaba tónica. E, como se viu, dado que a pauta 
acentual proparoxítona é fonética, a ocorrencia desses alofones se restr inge 
ou a posi~áo de coda de sflaba tónica ou a de onset de sílaba átona 
imediatamente após a tónica. Já (tS] ou [ti] podem preencher a posi~ao de 
onset de sílaba tónica ou de qualquer sílaba pretónica (vide exemplos em 
(6)). Casos em que ül, [j] ou [)1] aparecem em onset de sílaba tónica ou 
em coda de sílaba pretónica, como os exe1nplificaclos em ( 4) abaixo4 

(4) a. i'je 'eu' 
b. fj óni 'lone' 

í'póni 
c. towí'j am 'ele é al to' 

towí'pam 
d. waj 'wí 'velha' 

aj 'tiak 'eu vejo' e. 

sáo produto de um processo fonético de inser~áo de glide no ambiente de 
vogal anterior alta seguida de vogal tónica ( 4a-c) ou de assilabifica~ao de 
/ i/ ou /i/ quando antecedido de vogal ( 4d-e ). A representa~ao lexical 
desses itens é: / ie/, /Ioni/, / towiap/, / wáiwi/, /aijak/. Nessa análise nao se 
seguem, pois, os princípios de biunivocidade e i nvarian~a. Li], [j] e [J1] 
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podendo ser obtidos ou da representa~áo lexical por regra de alofonia ou 
por regras fonéticas de inser~áo ou assilabifica~ao. 

Com esses ambientes em mente pode-se formular a comple.mentarie
dade distribucional entre [t;], [tS], Li], [j ], [)1] do seguinte modo: 

(5) [ti] e [tS] 

Lil 

[J]ef.r] 

ocorrem em varia~áo no onset de sílabas pretónicas e 
tónicas. 

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

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

O quadro II, a seguir, visualiza essa distribui~ao. 

Pretónico 

onset 
ti-tS 

Pretónico 

onset 
ti-tS 

Quadro II 

Núcleo Oral 

o ns et 
t1-tS 

T ónico 

Núcleo Nasal 

Tónico 

onset 
t;-tS 

coda 

J 

coda 

J 

Postónico 

onset 

J 

Postónico 

onset 
j -p 

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

(6) [tj] em varia~áo com [tS] 

a. tjá $'wá $ ra 'cachorro' 
b. a$ tjo $ 'ro 'papagaio' 
c. tjo $ mi $ '?á 'garganta' 
d. tji $ wá $' ?á 'caititu' 
e. i $ tje $ '?e$IJa 'fala dele' 
f. tj a $ 'tj e 'tia' 
g. a $ no $ 'tja 'rato' 

(7) UJ 
a. a $ 'hij 'ele correu' 
b. ma $ 'wej 'devagar' 
c. a$ 'koj 'caiu' 
d. 'ma $ja 'cobra' 
e. tia $ 'ri $ja 'avó' 

(8) [j ] em varia~ao com [Ji] 
a. a$ 'kaj 'queimou' 
b. mo $ 'koj 'do is' 
c. ta $;mó $ ja 'eivó' 
d. 'hí $ pa 'dente' 
e . 'wa $ ja 'rabo' 

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

2.2 Os modelos lineares e a representac;ao subjacente 
A tradu~áo da alofonia exemplificada em § 2.1 em termos de con

teúdo fonológico caracterizador do fonema que vem sendo simbolizado por 
/j/ em oposi~áo a todos os demais do sistema, isto é, em termos comuns a 
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1 

) 

' todas as variantes pos1c1onais, esbarra em dificuldades incómodas. Se 
usarmos urna terminologia articulatória, facilmente traduzível aos sistemas 
de tra~os tradicionais como o de Jakobson, Fant e Hall~ (1951) ou o de 
Chomsky e Halle (1968), é impossível definí-lo quer como oclusivo, quer 
como africado porque apenas um de seus membros assim se realiza. Pelos 
mesmos motivos os termos 'nasal' e 'aproximante' náo se aplicam, já que 
dois de seus membros sáo orais e obstruintes. O único tra~o que se poderia 
talvez considerar comum a todas as variantes seria o de um:a área de 
articula~ao grosso modo palatal. Assim a representa~áo do fonema /j/ se 
assemelharia a de um arquifonema, neutralizando-se as oposi~óes relativas 
ao modo de articula~áo. ' 

Na perspectiva linear em que o fonema é visto como urna classe de 
sons indecomponíveis em séus constituintes mínimos, a escolha da 'norma' 
para representar /j/ no léxico é aleatória, já que náo é possível dizer qual 
o alofone de distribui~ao mais ampla. Assim, a escolha de /j/ náo obedece 
a qualquer motiva~áo linguística, tendo sido feita por sua facilidade 
tipográfica e datilográfica. A ado~ao da teoría gerativa padráo também náo 
resolve de modo satisfatório a questáo da representa~áo subjacente. Por 
motivos lógicos e de avalia~áó métrica (cf. Stanley 1967), o modelo padrao 
requer urna matriz totalmente especificada e, qualquer que seja a represen
ta~áo escolhida, seráo necessárias regras altamente marcadas em que se 
mudam, sem urna motiva~áo visível, praticamente todos os tra~os -
exce~áo feita a [alto] e [ recuado] - para que se obtenham as demais 
realiza~óes. 

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

2.3 Os modelos nao-lineares e ·a autonomía da sílaba 
Embora a análise aquí apresentada seja essencialmente sincrónica, é 

importante observar que numa perspectiva histórica o processo que se quer 
expressar é bastante comum e natural: trata-se do fortal,ecimento, através 
do estreitamento do canal oral, de urna aproximante. * /j/, para urna 
oclusiva fricativa ou africada.5 Esse tipo de fortalecimento náo é privativo 
das línguas da família Tupi-Guaraní, como o Tapirapé e Asurini do 
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Trocará. Ocorre também nas línguas romanicas, na passagem do /j/ do 
latim para o italiano (Jat. /j/ - (it.) /d3/) e francés (Jat. /j/ - (fr.) /3/) e 
do indo-europeu para alguns dialetos germanicos, processo esse denomi
nado 'lei de Holtzmann', como, por exemplo, IE. * /-jj-/ -+ (noruegués 
antigo) /-dd-/ (apud Lass 1984: 181). 

A dificuldade das teorías lineares em expressar com naturalidade a 
distribui~ao alofóníca em Tapirapé advém da ausencia de: (i) urna repre
senta~áo autónoma da estrutura silábica e (ii) de urna organiza~ao interna 
hierarquizada dos tra~os fonológicos (Vide § 2.4 ). 

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

(9) d. 'ma $ ja (10) 'hf $ J1ª 

tem morfologicamente a seguinte divisao 

(11) maj +a (12) hf J1 + a 

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

(13) $ maj $ +a $ (14) $ hf J1 $ + a $ 

Deste modo a referencia a onset para a realiza~ao de LJ], [j] ou [J1] 
torna-se desnecessária. Por esta análise as variantes obstruintes ocorre,m só 
em onset e as soantes em coda, e sua qualidade oral ou nasal depende da 
oralidade ou nasalidade da vogal precedente. A referencia ao acen to torna-
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se também dispensável, urna vez que, como se viu em § 1.1, o acento, 
levando-se em conta a informa~ao morfológica, é previs ve l, recaindo 
sempre na última sílaba da raíz. 

Reanalisando abaixo os exemplos que constam de (6-8) 

[ti] ou [tS] Li] 

(15) a. $ tia $'war $+a 'cachorro' (16)a. $ a $'hij $ 'ele correu' 
b. $ a $tio $'ro $ 'papagaio' 

$ i $ tie $'?el)$+ a$ 
b. $ ma $'wej $ 'devagar' 

c. 'fala dele' c. $ a$ 'koj $ 'caiu' 
d. $ tia $' tie $ 'tia' d. $'n1aj $ +a$ 'cobra' 
e. $ a $ no $'tia $ ' rato' e. $ tia $'rij $+a$ 'avó' 

[J] ou [Jl] 

(17) a. $ a $'kaj $ 'queimou' 
b. $ mo $'koj $ 'do is' 
c. $ ta $'moj $ +a 'avó' 
d. $'hf J1 $ + a $ 'dente' 
e. $'waj $ + a$ 'rabo' 

pode-se ver que [ti] ou [t5] ocorren1 sen1pre em onset e Li], [j) ou [J1] em 
coda. 

Urna regra de ressilabifica~ao pós-lexical é obrigatória em que 

( 18) $CVC$V$ - $CV$CV$ 

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

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

I 
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de urna regra de assilabifica~áo ou de inser~áo de glide, ocorrendo em 
início ou meio de morfema, contradizem essa possível generaliza~áo. E 
mais, como se verá em § 3.5, a no~ao de segmento silábico e segmento 
assilábico é imprescindível na gramática Tapirapé. 

Na se~áo a seguir trataremos dos tipos: (a) de representa~óes da 
fonologia auto-segmental que motivam urna escolha do segmento a figurar 
no léxico e (b) de regras que derivam as variantes alofónicas. 

2.4 Hierarquia de Trac;os e a Representac;ao Fonológica 
Por nao disporem de um mecanismo que permita a representa~áo 

fonológica além do segmento, os modelos lineares tiatam do mesmo modo, 
por meio de urna matriz de tra~os com o mesmo tipo de organiza~ao 
interna, os segmentos com articula~áo simples, como t, e os com articula
~ªº secundária como i ou complexa como tf. 

No modelo de The Sound Pattern of English a matriz para j é: [ - con
sonantal, -vocálico, -coronal, - anterior, - recuado, +alto, + sonoro]. E' 
para ti ter-se-ia [ + consonantal, -vocálico, - contínuo, - anterior, +coronal, 
- recuado, +alto, -sonoro]. Igualmente tf é representado como [+con
sonan tal, -vocálico, -contínuo, -anterior, +coronal, +alto, + distensao 
retardada, - sonoro]. 

No modelo da fonología auto-segmental proposto por Clements, a 
representa~áo para as consoantes com articula~ao simples e as de articula
~ªº secundária é diferenciada abaixo do esqueleto silábico. Há um sistema 
hierarquizado de tra~os e neste sistema o articulador ativo tanto para a 
vogal quanto para a consoante é definido pelo mesmo conjunto de tra~os: 
labial ( consoantes labiais e vogais arredondadas) coronal ( consoantes 
dentais e vogais palatais) e dorsal (consoantes e vogais velares). 

Neste modelo os tra~os [vocóide] [aproximante] e [soante] caracte
rizam o nó da raiz (r), em termos das classes principais de sons: as vogais 
sao definidas como [ +vocóide, +aproximante, + soante), as líquidas sáo 
[ -vocóide, +aproximan te, + soante ], as consoantes nao-nasais como 
[ -vocóide, - aproximante, -soante] e as consoantes nasais [ - vocóide, 
- aproximante, + soante ]. 
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Assim o segmento t é representado como (19) de acordo com Cle
ments (1991b): 

(19) e 
1 
r 

-vocóide 
- aproximan te 
-soante 

Lar I 

1 

[ -vozeado] 
SL 

[-na~ 
co 

[-contí~ 
PAC 

1 
[coronal] 

1 

[+ a nterior] 

em que e representa uma propriedade nao-nuclear do esqueleto silábico, r 
a raiz, Lar as propriedades lari ngais decorrentes de estados da glote, SL as 
propriedades supra-laringais, CO a cavidade oral e PAC a área de articula
~áo da consoante. Cada nó, terminal ou nao-terminal, constituí um plano 
independente e hierarquizado. 

Já .um segmento com urna articu l a~ao secundária como [tJ] tem, 
segundo Clements (1991 a.b ), a configura~ao 
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(20) 

Lar 
1 

e 
1 

r 
- vocóide 
- aproximan te 
- soante 

[ -vozeado] 
SL 

[ -nas~ 
co 

[ -contín~ 
PAC 

[coronal] 

1 

[+anterior] 
Vocálico 

~ 
PAV abertura 

1 1 
[coronal] [ - aherto 2 j6 

Nesta representa~ao PAC indica o ponto de arti cula~ao da con~oante 
e PAV o da vogal. 

Com este tipo de representa~ao, escolhe-se, de um modo nao ad lzoc, 
/ t;/ como o segmento a figurar no léxico e to rna-se simples formular as 
regras de suas variantes fonéticas que tem como contexto de real izai;ao a 
coda silábica. 

Assim, a passagem de /t; / a Li] se obtém pe lo apagamento do articu
lador coronal dominado por PAC. A estrutura resultante do apagamento 
passa a ter especificada apenas a articula~ao vocálica. Os t ra~os definidores 

Es trutura silábica em Tapirapé 165 

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

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

(21) 

Lar 

1 

e 
1 
r 

-vocóide 
- aproximan te 
-soante 

[ - vozeado] SL 

co 
1 

[ - contínuo] 

[coronal] 

1 
[+ anterior] 

• 
\ 
\ 
\ 

' Vocálico 

~ 
PAV abertura 

1 1 
[coronal) [ - aberto 2) 

• 



166 Estrutura silábica em Tapirapé Yonne Leite 

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

(22) A 
A 

B C 

em que A seja um nódulo nao-terminal se ramificando em dois nódulos 
terminais ou náo na mesma camada (Clements 1989: 9). 

Ainda segundo Clements (1991a,b), a africada [tS] é um segmento 
complexo ou de contorno diferente dos segmentos de articula~áo secun
dária com [tj], por ter duas raízes dominadas por um único tempo, ou um 
único elemento do esqueleto silábico, C. 

Assim, a condi~áo de náo-ramifica<;áo, aliada a estrutura proposta 
para as africadas, corrige a configura<;ao gerada em (20), criando duas 
raízes, a primeira dominando os tra<;os terminais [+coronal, +anterior] qu:· 
definem [t] e a segunda, dominando apenas o tra~o [coronal], como se ve 
em (23). 
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(23) 

Lar 
1 

r 
-vocóide 
- aproximan te 
-soante 

e 

[ - vozeado] 

[-nas~ 
co 

[-contín~ 
PAC 

1 

.. [coronal] 

1 

Lar 
1 

r 
-vocóide 
- aproximan te 
-soante 

[ - vozeado] 
SL 

[-nasaÍ]\ 
co 

[-contín~ 
PAC 

1 

[coronal] 

1 
[+anterior] [+anterior] 

Mesmo assim, a estrutura contida em (23) náo está correta, urna vez 
que se tem um só elemento do esqueleto (C) dominado por suas raízes 
quase idénticas, que nao traduzem o segmento [tS]. 

Torna-se, pois, necessário: (1) ajustar essa configura<;ao para que se 
alcance o resultado 9esejado e (2) motivar o processo pelo qual /ti/ tem 
urna realiza~áo [ts]. E o que se verá em § 2.4. 

2.4 U m processo para desmarcar segmentos? 
A teoría da marca e as conven~óes de liga~áo, tal como concebidas 

por Chomsky and Halle (1968: Cap. IX) fornecem o mecanismo para 
formal izar de modo natural o processo em que t ~ tj - tS, mecanismo 
esse possível de ser adaptado ao modelo auto-segmenrnl. 7 

( 

( 
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Naquela teoría a mudan~a ti - tS que ocorre no Eslavo Oriental é 
em sua primeira etapa um processo de assimil a~ao regressiva em que a 
oclusiva coronal e anterior [t] absorve o tra~o [+alto) do glide que se 
segue. A partir daí, as conven~óes de liga~ao automaticamente tornam os 
segmentos resultantes [ - anterior] , introduzindo o tra~o [ + distensáo 
retardada) e [+estridente] , isto é, tS. 

Reinterpretando esse mecanismo ao rnodelo auto-segmenta!, pode-se 
propor que, em configu ra~óes como (23), em que um só ten1po C domina 
um articulador consonantal que é [- contínuo] e [coronal, +anterior] 
seguido de outro articulador, também consonantal que é [ - contínuo] e 
[coronal], a estrutura tem que obrigatoriamente se diferenciar e criar um 
contraste. Essa diferencia~áo se faz tornando-se o tra~o [ - contínuo] da 
segunda raíz [ + contínuo] e introduzindo o tra~o [ - anterior], como se pode 
ver em (24) abaixo: 

(24) X X 

~ ~ 
r r r r 

1 -
. . . 

1 1 1 1 

PAC PAC PAC PAC 

1 1 1 1 

[ coron] [coron] [ coron] [ coron·] 

1 1 1 

[ + anter] [ + anter] [-anter] 
~ 

A motiva~ao pela qua! t; - tS tem urna base fonética, 4ue pode ser 
aliada as previsóes feitas pela teoría das marcas. 

Como se sabe ( cf. Catford 1988: 108), foneticamen te um segmento 
com articu la~áo secundária palatalizada pode nao se realizar no mesmo 
ponto de arti cu la~áo de seu par nao-palatalizado. Si tuam-se neste caso as 
consoantes palatalizadas do russo. Corno a palataliza~ao cpnsiste no 
levantamento da parte antero-dorsal da língua e1n dire~ao ªº palato duro é 
bem provável haver concomitamente um recuo da articu l~~ao p'rimárla 
quando esta envolver a pon ta ou larnina da língua. Assi1n, o pon to de 
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articula~ao da consoante primária e da palatalizada nao seriam exatamente 
os mesmos. 

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

Sao princípios gerais das teorias que determinam a configura~ao dos 
segmentos e que permitem expressar de maneira simples e natural urna 
varia\aO alofónica que se mostrava ao menos pertubadora nos modelos 
lineares. 

Observe-se ainda que as representa~óes propostas neste modelo, além 
de possibilitarem urna expressao simples da alofonia em exame, permitem: 
(i) captar a diferencia~ao tradicionalmente feita em fonética entre consoan
tes com articula~áo secundária, ti por exemplo, e sequencia de sons homor
gánicos, como as africadas (cf. Catford 1988: 105-13), atribuindo a primeira 
apenas urna raíz e a segunda duas raízes e (ii) representar como um 
fonema (C), como é necessário para o Tapirapé, a sequencia de dois 
segmentos t + s. 

A segui r examinaremos outro processo que é de difícil descri~ao quer 
na aná lise estruturalista, quer na gerativa padrao. 

3. A forma~ao do gerúnd io 

3.1 Os dados 
Seguindo-se a bihliografia existente sobre as línguas da famíl ia Tupi

Guarani, pode-se analisar, num modelo distribucional estru turalista, a 
constru~ao denominada 'gerúndio', como senda formada, em Tapirapé, 



170 Estrutura silábica cm Tapirapé Yo~ne Leite 

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

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

(25) a. tiip t'ip+ a 'descendo' 
b. kwaam kwa ap+a 'saben do' 
c. akim ákim +a 'afundando' 
d. teomat teomat+a 'trabalhando' 
e. wowot wowot+a 'inchando' 
f. ?an ?at+ a 'andando' 
g. pen pen+a 'quebrando' 
h. pak pak +a 'acordando' 
l. ?ak ?ak+a 'arrancando' . 

piik piik+a 'pegando' J. 
k. tie?eIJ t'e?eIJ+ a 'falando' 
l. a?iIJ a?iIJ+a 'experimentando' 

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

(26) a. 
b. 
c. 

poraaj 
ekij 
koj 

. 

poraa+ ta 
eki+ta 
ko +ta 

'danc;ando' 
'puxando' 
'caindo' 

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

(27) a. 
b. 

t:?ij 
t'emimój 

e?i+ na 
t'emimo+ na 

'coc;ando' 
'cozinhanüo' 

O sufixo -wo ocorre com as raízes terminadas em vogal. 

(28) a. ata átá + wo 'andando' 
b. nopí nopí + wo 'batendo' 
c. ápa apa + wo 'fazendo' 
d. ke ke + wo 'entrando' 
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Quanto as raízes, o sufixo de gerúndio causa as seguintes modifica-
c;óes: 

(29) am - ap 
an - at 
p - p 
t - t 
J - 0 

Inexistem raízes terminadas em a1;. 

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

(30) am - aw 
p - w 
an - ar 
t - r 

J - J 

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

(31) p - w 
am - aw 

a. t'ip 'descer' n + a + t' iw +i 'ele nao desee' 
( neg + 3a. + descer + neg) 

b. op 'procu rar' n + a + ow + i 'ele n:lo procura' 
'acabar . n + a + mam:lw + ·ete nüo acaba' c. mamam 

d. hap 'tem folha' haw + a 'folha' 
e. ham 'tem pena' haw + a 'pena' 
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(32) t - r 
an - ar 

a. teornat 
b. ?an 
c. i+ian 
d. i+kiwit 

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

n + a + teornar + i 
n + a + 'lar + j 

i + iár+ a 
i + kiwir+ a 

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

As demais consoantes náo mudam e j nao sofre apócope. 

(33)a. akim 'afundar' n + a + akim +i 'ele nao afunda' 
b. pen 'quebrar' n + a+ pen +i 'nao quebrou' 
c. pak • 'acordar' n + a + pák +i 'ele nao acordou' 
d. -· 'dan~ar' n + a+ pora áj 'ele nao dan~ou' poraaJ 
e. tie ?el) 'falar' n + a +ti e ?el)+ i 'ele náo fala' 
f. a ?iq 'experimentar' n +a +a'?iIJ+i 'ele nao experimenta' 
g. e tim 'tem casa' eti m +a 'casa dele' 
h. i + a pin 'tem cabe~a' i +a pin +a 'cabe~a dele' . 

e wek 'tern barriga' e wek + a 'barriga dele' l . . 
t + a mój 'tem avó' t + a mój +a 'avó dele' J. 

k. i + a kiIJ 'ele tem cabe~a' i+ a'kiIJ+a 'cabe~a dele' 

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

3.2 A representa~ao lexical das formas terminadas em am e an 
Os exemplos em (25a-f), (31) e (32) mostram que os morfemas 

terminados em am e an tem mudan~as nas consoantes finais iguais as que 
ocorrem com os morfemas terminados em Vp e Vt. 

Um mecanismo capaz de captar esse paralelismo é representar por iíp 
e át as formas terminadas respectivamente em am e an.8 

Essa representa~ao permite expressar de modo simples e natural as 
altera~óes morfofonemicas contidas nos exemplos (31) e (32) en1 que as 
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formas terminádas em an1 e Vp passam a aw e Vw, an e Vt a ár e Vr. Se 
am é representado por áp e an por át, o processo a expressar é o da 
leni~ao, em que o tra~o [ - aproximan te] caracterizador da classe da raiz 
passa a [+aproximan te] em posi~ao intervocálica. 

As outras altera~óes internas dos valores dos tra~os sao automáticas, 
<litadas pela própria teoría ou intrinsecamente decorrentes do sistema 
Tapirapé. Assim, pela matriz de tra~os definidores na teoría das classes de 
raízes [ + aproximante] implica [ + soante ]. E na matriz fonológica Tapirapé 
[+aproximan te] [ + soante] e [+labial] é necessariamente [ + vocóide] e 
[ +contínuo], isto é, [w]. Do mesmo modo, um elemento coma composi~ao 
de tra~os [ +aproximante] [ +soante] [ -contínuo] e [coronal] é necessaria
mente f -vocóide], conjunto esse que caracteriza o tepe [r]. Observe-se que 
as mudan~as nao atingem os tra~os da área de articula~áo (PAC). 

A conversa.o de iíp em am e át em an exige outra regra: o espraia
mento, com desligamento simultaneo, do tra~o nasal da vogal /a/ para a 
consoante oclusiva nao-dorsal, se esta estiver na mesma sílaba da vogal ií. 
Em outras palavras, diferentemente das outras vogais nasais, a nasalidade 
de a, como se verá nos exemplos em (34 ), nao se espraia para urna con
soante que ocupe a posi~áo de onset de sílaba. 

(34) a. e a + po ko 
b. kó + po ko 
c. tli + po ko 
d. a + tlo ka + pa tát 
e. a+ iwó + pa tát 
f. a + nopí + pa tát 

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

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

A esquematiza~ao da regra obrigatória de nasaliza~ao de /p/ e /t/ 
em posi~ao de coda é, entao, 

(35) CT 

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

[+nasal] 
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A nasaliza~ao que ocorre nas composi~óes co m kato, exemplificada 
em (36) abaixo, nao invalida a generaliza~ao anterior. 

(36) . a . e a + ka' to 
b. kono mí + ka' to 

--+ eaIJa to 
--+ konomi IJª to 

'olho bonito' 
'meni no bonito' 

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

(37) a k 

1 

a -+ 

1 

a k a 

V 
-+ a k a 

\V 
[+nasal] [+nasal] [+nasal) [+nasal] 

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

(38) a. a + tlo ka + pap 
b. a + iwó + pap 
c. a + nopí + pap 

ati oka'pam 
aiwó'mam 
anopi'mam 

'acabou de matar' 
'acabou de flechar' 
'acabou de bate r ' 

A aplica~ao da regra (35), que cancela o tra~o [+nasal) da vogal 
baixa / a/ ao espraiá-lo para a consoante em coda, des tró i o a·mbiente para 
a aplica~ao da regra (37). O / m/ inte rno das palavras (34b-c) resul ta da 
regra que transfere a nasalidade de urna vogal (ex ce to /a/ ) a consoante 
que fica no onset. 

.. 
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3.3 O sistema vocálico e as restri~óes de boa forn1a~ao 

morfológica 
A representa~ao lexical proposta em § 3.2 acarreta urna distribui~ao 

peculiar da vogal / a / : é ela a única vogal nasal a ocorrer precedendo 
morfemas terminadas nas consoantes /p t k/. Tem-se, assim, no léxico, 
contrastes como 

(39) -ap 
-?at 
-pak 

'ter pena' 
'cair' 
'acordar 

: -ap 
: -teomat 
: -?ak 

' ter folha' 
' trabalhar' 
'arrancar' 

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

É, pois, agramatical qualquer outra seqüencia em que urna coda pre
enchida por urna [ - aproximante] é precedida de qualquer outra vogal 
nasal que nao /a/. 

Torna-se, assim, necessária urna regra de restri~ao morfológica que 
exclua seqüencia em final de morfema como op, et, ik, etc. 

lsso exige que se examine primeiro o sistema vocá lico do Tapirapé. 
Seguindo-se a perspectiva de Clements (1989), o sistema vocálico do 
Tapirapé, que tem 3 graus de abertura (vogais altas i/i, vogais médias e/o 
e baixa a), é carracterizado com apenas dois tra~os binários [aberto]: 
[aberto 1] e [aberto 2]. 

(40) e o a 

nó de abertura 

abertura 1 

abertura 2 

Urna classifica~ao desse tipo atribuí a /a/ um grau tk abertur:_1 
exclusiva [ +aberto 1), pois [ +aberto 1) implica [ +aberto 2] . Sc:ndtt ,' · 
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suficiente para caracterizá-lo. E mais, a única vogal labial é / o/ , o que 
permite a regra de redundancia. 

( 41 ) [labial] -

1
-aberto 1 l 
+ aberto 2 

R etornaremos a regra (41) e a sua propriedade em § 3.4. 

, 

D efinindo / a / como [ + aberto 1] e levando-se e m cons idera~ao que, 
por motivos indepe nden tes, como se verá na se~ao a seguir : ( 1) a re.gr a 
pela qual ti - j (vide (20)) é urna regra lexical; (2) dife renteme nte de t1, p, 
t, k em posi~áo de coda devem ser considerados segmentos extra-silábicos, 
a regra de restri~ao morfológica pode ser esquematizada como 

(42) * a 

1 ' V e em que V representa X e e' X 

1 1 1 

1 + nasal j r r 

+ aberto 1 [ + voc] [ - aprox] 

O utra restriqao morfológica é necessária: a nao-ocorrencia, no léxico, 
de vogal nasal antecedendo consoante nasal 

(43) * a 

1 

V 
1 

[+nasal] 

1 
1 
1 

C em que V representa X e C , 

1 1 
[+ nasal] r 

[ + vocj 

X 

1 
r 

[ -voc] 

Assim, a rep resenta~ao lexical proposta bem como o sistema <.l e Lra~os 

hiereraqu izados permitem captar as generaliza~óes subjace nte~ e exµ_re ssar 
de modo natural os processos regulares e as peculia ridades do Taµi rapé. 

) 
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3.4 A representa~ao lexical do morfema de gerúndio 
As formas lexicais propostas em § 3.2 ( em que sao representadas por 

áp as raízes realizadas na superficie como ani e por tit as que se realizam 
como an) permitem urna formula~áo foneticamente motivada das mudan
~as a que estáo sujeitas as consoantes finais ao lhe serem acrescidos sufixos 
que se iniciem por vogal. 

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

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

Examinaremos a seguir essa análise. 

3.5 O cancelamento de segmentos e extra-si labicidade 
Sornando-se a representa~ao -wa para o sufixo de gerúndio e a das 

raízes propostas em § 3.2, retomando os exemplos em (25), tem-se as 
seguintes forma~óes morfológicas subjacentes. 

(44) a. tiip + wa 'descendo' 
b. kwa ap + wa 'sabendo' 
c. a kim + wa 'afundando' 
d. teo mat + wa ' trabalhando' 
e. ?at + wa 'andando' 
f. pen + wa 'quebrando ' 
g. pak + wa 'arrancando' 
h. pi ik + wa 'pegando' 
l. tie ?el) + wa 'falando' 
J. a ?il) + wa 'experimentando' 
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Princípios gerais da teoría náo-linear - a no~ao de extra-silabicidade 
- e regras específicas do Tapirapé conduzem aos resultados fonéticos 
dessas formas subjacentes. 

.As consoantes finais das raízes se mantem ou sao canceladas. Quando 
se segue um morfema que é núcleo de sílaba, isto é, V, os segmentos 
consonantais se mantem e sofrem o processo de leni~áo visto em § 3.2. 
Quando se segue outro morfema iniciado por consoante, o segmento 
consonantal da raiz antecedente se cancela. A única exce~ao é /tj / que se 
realiza como [j] nessas circunstancias. 

Em posi~ao final de vocábulo, diante de pausa total, todas as conso
antes se mantem. Quando náo há pausa, a regra de sandi externo é a 
mesma da de sandi interno. Em ( 45) abaixo apresentam-se alguns exemplos 
de sandi interno com encontro consonantal, já que, em ambiente vocálico, 
exemplos de sandi interno foram dados em (31-33 ). 

(45) a. a-xe-pi-ko'tok 'eu furei mi nha pele' 
1 ªso-refl.-pele-furar (-pit 'pele') 

b. a-papá-kwa'am 'eu sei contar' 
1 ªso-contar-saber (pápáp 'contar') 

c. taIJá'to 'aldeia bonita' < tap+ ka'to 
d. awipo'ko 'casa comprida' < á'wit + po'ko 
e . haka'to 'folha bonita' < hap+ ká'to 

Esse comportamento é típico de segmentos extra-silábicos, isto é, seg
mentos que, embora presentes na representa~ao subjacente, náo estao 
ligados ao esqueleto si lábicQ: eles só se mantem c.¡uando podem, de acordo 
com os princípios de urna língua específica, se ancorar a um segmento 
antecedente ou subseqüente. 

Em Tapirapé, os segmentos consonantais em posi~ao fina l de raiz, 
com exce~ao de / tj / , sao extra-silábicos. Eles formam sílaba com o núcleo 
silábico subseqüente, quando o morfema seguinte comec;a por voga1 ou 
com a sílaba precedente se em final absoluto de palavra. Se a sílaba 
seguinte come~ar por consoante, sao cancelados. Essas regras sáo esquema
tizadas abaixo: 

) 
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a a a a 
¡\ 1 ~ A 

(46) a. C V C + V C V C V 

a a a (1 

~ 1 A A 
b. e v e + V - e V e V 

a a 

/\ ~ 
c. C V e # - e v e em que # representa pausa 

total 

a a (] (] 

/\ ' cAv ~ A 
d. C V e + - e V e V 

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

3.6 A forma~ao do gerúndio e a extra-metricalidade 
O morfema de gerúndio representado por -wa resulta na seqüencia 

si lábica e + e, em que o primeiro e é [ - aproxiinante] e o segundo 
[+aproximan te] , a qual é agramatical na língua. 

Tres solu~óes sao possíveis: 

1) o cancelamento de e [ -aproximante] e extra-métrico. 

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

3) Um processo de assimila~áo total desencadeado por C [ -aproximante]. 
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As duas solu~óes que permitem obter o resultado desejado sao (2) e 
(3). Descartamos a segunda, por exigir urna restri~áo na regra de ressilabi
fica~áo ( 46d), tornando-a menos geral e circular. Seria necessário estipular 
que a consoante extra-métrica se mantém quando se segue um outro 
segmento C [+aproximan te] métrico, e que é este segmento que se can
cela, C [ -aproximante] se ressilabificando com a vogal seguinte. E essa 
restri~áo só existiria para dar conta da forma~áo do gerúndio. 

Na solu~áo (3) aqui adotada, tem-se urna assimila~áo pelo espalha
mento do nó da raiz. Segundo Clements e Hume (1993: 15), nesse tipo de 
assimila~áo em que o nó de urna raíz se es pal ha para ou tro segmento 
adjacente, o segmento afetado adquire todos os tra~os do segmento 
propulsor do processo, o que resulta numa assimila~áo total. Esse tipo de 
assimila~áo, ainda segundo Clements, tem como conseqüencia o apagamen
to de urna das raízes com alongamento compensatório. 

Em Tapirapé, verifica-se o apagamento da consoante [ - aproximante], 
propulsora do processo, mas náo há o alongamento compensatório. Isso 
pode se explicar pelo fato de ser essa consoante extra-métrica, nao tendo 
onde se ancorar, já que o segmento que se segue é C. Urna consoante 
extra-métrica que se cancela nao deixa o seu tempo. 

Pode-se esquematizar o processo de assimila~ao total em Tapirapé 
como: 

(47) a C1 

1 A 
V e + e V 

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

r-voc J r voc ] - apr +apr 
-soan +soan 

Como se verá em § 3.7, a seguir, é também um processo de assimila~ao de 
outro tipo - espalhamento de um nó de urna classe de nível mais baixo -
que dará conta da forma~ao do gerúndio das raízes cuja consoante final é 
silábica e coronal. 
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. 
3.7 A representac;ao tJ e o gerúndio 
3.7.1 Urna regra lexical e a metricalidade de / ti/ 

Na análise distribucional apresentada em § 3.1, o gerúndio das raízes 
terminadas em [j] tem os alomorfes -ta e -na (cf. (26) e (27)). Ainda mais 
diferentemente das outras consoantes finais, Lil nao é cancelado quando ~ 
ele se segue, nos processos de composi~áo, um elemento [ -aproximante] 
(cf. (48a,b)). Aparentemente, a restri~ao tratada em § 3.2 de que a nasali
dade de /á/ náo se estende a urna consoante em onset, permanecendo na 
sílaba da qual é núcleo, nao se aplica, como os exemplos abaixo parecem 
indicar. 

(48) a . ti j'mira 'gengiva' (ti'tj +pit +a) 

b. wajmo'ko 
dente + pele + nominalizador 

' rabo comprido' (watj + po'ko) 

c. poraajmatan 'querer dan~ar' 
rabo + comprido 
(poraat; + patat ) 
dan~ar + querer .. 

Mantendo-se a análise apresentada em § 2.3 na qual Ul é represen
tado lexicalmente por /tJ/, os fatos acima levam a considerar que o pro
cesso pelo qu~l /tl / - Lil se aplica no léxico. Se considerarmos as regras 
pelas quais /tl / se realiza como Ul ou [j] como regras lexicais, a contra· 
di~ao a nao-assimila~ao pela consoante em onset da nasalidade de /a/ 
(exemplos (48)) se desfaz. O que acorre quando a coda que se segue a /a/ 
é U1 é a assimila~ao da nasalidade de /á/ por Li], que passa a [j ]. E é esta 
nasalidade e náo a de / á/ que se espraia para a consoante em onset. O 
tra~o definidor da raíz de /j/ [ +vocóide] acarreta nesses casos as mesmas 
realiza~óes morfofonemicas das vogais nasalizadas. 

A pe rmanencia de U] nos processos de composi~ao quando se segue 
um segmento [ -aproximante] indica ademais ser /tj/, e suas realiza~óes 
em posi~áo de coda, silábico, e náo extra-silábico como os demais elemen
tos [ - ap·roximante ]. 

Essa análise torna possível manter como sufixo único para o gerúndio 
-wa e explica o comportamento diferenciado das raízes terminadas em [j] 
ou [j] como se verá a seguir. 
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3.7.2 O processo de coronaliza~ao 

Partindo das formas já listadas em (26) e (27), e acrescentando-se a 
nova representa~áo do gerúndio, tem-se como formas sobre as quais 
open\m as regras fonológicas, 

(49) a . pora aj + wa -+ pora'áta 'dan~ando' 

b. e kij + wa -+ e'kita 'puxando' 

c. koj + wa - 'kota 'caindo' 

d. e ?1 j + wa -+ e'?ina 'co~ando' 

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

O processo de coronaliza~áo é esquematizado em (50). 

I 

1' 

(50) 

'( 
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Lil [w] 

e e 
1 1 
r r 

+voc +voc 
+soan +soan 
+aprox + aprox 

Lar Lar 
1 1 

[+voz] [+voz] 

SL SL 

[-n!i\ [ -n~ 
co 

[+con(\ 
PAC 

co 

[+comT\ 
PAC 

1 ......... =f= 
Vocálico , ... ' Vocálico 

~ ~-/_/ ~ ~ 
PAV abertura / PAV abertura 

1 __ .......... P 1 1 
I,... ... [ - aberto2] 1 [ - aberto2] 

[coronal] [dorsa l] 

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

Mais urna vez pode se avocar a teoria da marca de Chomsky e Halle 
(1968: Cap. IX) para motivar as mudan~as internas decorrentes do pro
cesso de coronaliza~ao. Tendo sido o nó Vocálico desligado, o segmento 
resultante <leve ser ou urna líquida ou urna consoante. Há, no sistema 
Tapirapé, dois candidatos com a arti cula~ao [coronal]: o tepe [r] e a 
oclusiva [t]. Pelas conven~óes de liga~ao, o segmento menos marcado é a 
oclusiva [t]. Urna adapta~ao dessa teoría ao modelo auto-segmenta! leva a 
urna mudan~a automática dos tra~os definidores da raiz e do [ + contínuo] 
dominado pelo nó de Cavidade Oral. 

U ma evidencia de que / j/ estende a sua coronalidade advém das 
constru~óes com o morfema circunstancial. Embora nao se tenha feíto urna 
análise mais profunda dessa forma~áo, há razóes para que se estabele~a 
para sua representa~áo a forma háp. Quando é ela antecedida por urna 
raiz terminada em j sua realiza~ao fonética é tap como se pode ver abaixo: 

(51) a. poraaj + hap + a - poraaj'tawa 
raiz verbal + instr + nominalizador 

b. koj + hap + a - koj'tawa 
c. hí j + hap + a - hí j'tawa 
d. e?íj + hap +a - e''l1 j'tawa 

Nesse caso j se mantém porque a sílaba que se segue é tónica. No 
gerúndio, por ser a sílaba subseqüente átona, a extensüo da coronalidade 
de j acarreta seu apagamento. 

Na análise aqui proposta, que segue em suas linhas gerais as formu la
~óes de Clements, a forma~ao do gerúndio envolve apenas regras elemen
tares: espraiamento e cancelamento. Essas, segundo Clements ( 1993: 23), 
sao, entre os vários tipos de regras, as menos marcadas. 

Assim, a produ~áo dessa fonna que, na aná lise tradicional, exige 
padróes de distribui~ao alomórfica complexos, é reduzida a processos 
fonológicos de fácil formaliza~ao. A inexistencia de 'erros' na sua produ~ao 
sao um indicativo de que a forma~ao do gerúndio deve ser captada por 
regras fonológicas elementares e nao tratada como varia<;óes alomórficas, 
condicionadas caso a caso. 
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A seguir, serao analisadas as alternancias do morfema de passado 
kw era ,...., wera ,...., era. 

4. As alternancias do morfema de passado nominal 
4.1 Os dados 

O morfema de passado -kw et- que se acrescenta as raízes nominais 
tem as seguintes variantes de superfície: 

(52) a. hap + kwet .+ a - ha'-wer-a 'folha' 1 

b. hap + kwet + a - ha'-wer-a 'pena' 
c. pe'tim + kwet +a - peti-'wer-a 'fumo' 
d. pi'ik + kwet +a - .. ' 'ato de pegar' pu -wer-a 
e . kil) + kwet + a - ki'-wer-a 'osso' 
f. itátjokój + kwet+a - itatj okój-'wer-a ' tesoura' 
g. iwirápát +kwet+a - iwirapa'r-er-a 'arco' 

A forma plena kw et só aparece quando a raiz termina em vogal. 

(53) ta wá+ kwet+a 
ka+ kwet +a 
miiro + kwet +a 

-+ tawa'kw era 
-+ ka'kwera 
-+ miiro'kwera 

'cara grande (=máscara)' 
'ro~a' 
'sapa to' 

4.2 A representa~ao de kw: um ou dois segmentos? 
Como já se viu, as sílabas em Tapirapé sao em sua maioria do tipo 

(C)V, o padráo CVC só se realizando quando j está em coda. As demais 
consoantes em coda sao extra-métricas. 

O fone labializado [kw) deve ser interpretado como urna unidade 
f onemica e náo duas, urna vez que nao há grupos consonantais na língua. 
Também náo pode ser analisado como a seqüencia de k +u ou k +o porque 
há o contraste entre e'kw e 'agora' e eku'e 'ontem'. / kw / só ocorre em onset 
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silábico, tanto intervocálico, seguido das vogais a, i, e, isto é, voga1s nao
labiais, quanto inicial de morfema. 

Porém os dados apresentados em (52) com o sufÍJCo k 11
'et parecem 

evid~nciar que o segmento se comporta ora como se fosse dois segmentos 
- quando se acrescenta as raízes terminadas em p, 111, k, 11 e j - em que 
ocorre a variante ·-wera - , ora como um segmento só, quando a raíz 
precedente termina em t ou n em que acorre -era. Mais urna vez o tipo de 
representa~ao subjacente permitido pelas f onologias lineares só autoriza 
tratar essa varia\ao como específica do morfema em questao. Torna-se 
também extremamente complexo formular as regras para a realiza~ao das 
variantes alomórficas. 

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

O modelo e os princípios propostos por Clements, já referidos e 
utilizados nas se\óes precedentes, permitem, com urna representa~ao nao
linear, descrever essa alomorfia de maneira bastante simples e independen
temente motivada do morfema de passado, e demonstrar que [kw] deve ser· 
considerado um só segmento e nao ser derivado da sequencia ku . 

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

(54) 

Lar 
1 

e 
1 
r 

-vocóide 
- aproximan te 
- soante 
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[ -vozeado] 
SL 

[-na~ 

' 

co 

[-contí~ 
PAC 

Vocálico 

~ 
PAV abertura 

1 
[bbial] 

1 

[ - abeno 2) 

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

(55) a. apagamento das consoantes finais das raízes terminadas em p, 
m, k, fJ. 

b. apagamento da articula~ao consonantal do segmento com arti
cula<;ao secundária, quando precedido por p, 11i, k, 11 ej. 

c. apagamento de todo o segmento kw quando antecedido das con
soantes extra-silábicas finais da raíz t e n , isto é, antecedido de 
consoantes coronais. 
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A no~ao de extra-silabicidade desenvolvida em § 3.5 serve como me
canismo para que sejam atingidos os resultados corretos, reafirmando assim 
a análise ali proposta. 

Conforme se viu, as consoantes finais p, m, k, 11 sao extra-silábicas e 
só permanecem quando tem onde se ancorar. j é o único segmento silábico 
em coda. Com essa distin~áo pode-se formular as regras ordenadas expres
sas em (56) 

(56) a. Urna consoante com articula~ao secundária se cancela inteira se 
a consoante precedente for extra-silábica e coronal. A consoante 
extra-silábica após a regra de leni~ao se ressilabifica com a vogal 
do sufixo. 

b. Se nao for precedida por V, urna consoante com articula~ao 
secundária cancela sua articula~ao consonantal. Essa regra é 
ordenada após a regra de assimila~ao do gerúndio. 

c. As consoantes extra-silábicas se cancelam se náo se ancorarem 
na vogal seguinte, isto é, se nao se ressilabificarem. 

Assim os segmentos p, m, k, IJ, que sáo extra-silábicos, náo tém onde 
se apoiar e sao cancelados, pois o que permanece após o cancelainento da 
parte consonantal de kw é dominado por C - un1 elemento nao-nuclear da 
sílaba - sendo, portanto, urna consoante. 

As consoantes extra-silábicas coronais t e n,que acarretam o cancela
mento integral da consoante labializada, podem formar sílaba com a vogal 
subjacente após a aplica~áo da regra de Íeni~ao pela qual t - r (vide 
§ 3.2), nao se cancelando, portanto. Esse comportamento das coronais 
extra-silábicas fornece mais evidencias de que [kw] deve ser considerado um 
só segmento por nao podér seu cancelamento ser feito em dLras etapas. 
Dados como (52g) em que iwirápát + kwet + a - [iwirapa'rera] 
mostram que a regra de leni~ao t - r se aplica, o cancelamento de . kw 
devendo ser ordenado antes dela. Se kw fosse representado corno ku ()U kw 
seria necessário urna regra que primeiro cancelasse a consoante velar, e 
depois u ou w. Essa regra seria postulada apenas para dar conta desse caso. 
Do mesmo modo, numa representa~ao kw, se o cancelamento fosse feito 
em duas etapas, urna regra específica para esse caso seria necessária. 

Outra evidencia de que /kw / se comporta como um só seKmento 
advém de dados como (52d) no qual piik + kwet + a -+ [pii'we ra]. Con
forme (52) a articula~áo consonantal de /kwet/ é apagada e a consoante 
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dorsal extra-métrica da raíz cai. Se [kw] fosse representado pela seqüencia 
/ku/, com cancelamento da consoante dorsal do morfema de passado, a 
consoante final extra-métrica da raiz poderia se ressilabificar com o /u/ 
restante. Portanto [kw] nao pode ser resolvido como /ku/. No caso em 
questao ter-se-ia : k + ku - k+u - kw. Nao é esse o resultado correto, 
pois nao se iem a seqüencia de dois segmentos. Na análise aqui proposta, 
com o cancelamento da articula~áo consonantal tem-se a seqüencia kw, e 
nao há a possibilidade de se formar por urna regra um onset kw, partindo
se de kw, porque este náo é um onset possível em Tapirapé. O apagamento 
de k extra-silábico dissolve a seqüencia mal-formada. 

O segmento j, que náo é extra-silábico, permanece. Como j é domi
nado por C, a regra (56b) se aplica e acarreta o cancelamento da articula..:· 
~ao consonantal de kwet: A régra de coronaliza~ao (vide (50)) nao se aplica 
por ser ela, como a regra de gerúndio, ordenada antes do cancelamento da 
articula~ao consonantal de /kw /. 

Mais urna vez, o tipo de representa~ao proposto por Clements (1989) 
para as consoantes com articula~ao secundária tornou possível explicar as 
aparentes ambigüidades do comportamento de /kw / no morfema de 
passado nominal. E como na forma~áo de gerúndio, o processo de gera~ao 
da alomorfia kw et - wet - et restringe-se ao uso de regras primárias, no 
caso aquí tratado, cancelamento integral de um segmento complexo ou de 
urna de suas articula~óes. 

5. Estrutura silábica e articula~ao secundária: recapitula~ao 
Tres áreas problemáticas da fonología Tapirapé foram consideradas 

nas se\óes anteriores. 
Na se~áo 2 tratou-se do segmento,que na análise tradicional é fonemi

zado /j/, cuja distribui~áo alofónica é a mais complexa do sistema con
sonantal. A análise apresentada difere substancialmente da de Almeida et 
alii (1983). Nesta [j] é considerado alofone assilábico da vogal alta /i/ e [tj] 
constituí outro fonema. A ortografia desenvolvida para o processo de 
alfabetiza~ao em Tapirapé adota a análise com dois fonemas, escrevendo 
[tj] como x e [j] como j. A análise de Almeida et alii náo explica, porém, 
porque os morfemas e raízes terminados em [j] nao tem o mesmo co1npor
tamento que os terminados em outras vogais. Além disso, complica a regra . 
de acento que náo pode mais ser expressa: acentue-se a última vogal da 
ra1z. 
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A proposta de se representar a alofonia [ tj] [ tS] Li] [j] [J1] como um 
segmento com articula<;áo secundária, em que se cancela em coda silábica 
urna de suas articula~óes, simplifica a descri<;áo da alofonia, permite 
descrever as regularidades da forma<;áo do gerundio e nao complica a regra 
única de acentua<;áo. Os contra-exemplos aparentes, como [i'je] 'eu' 
[towí'pam], em que Li] e [Jl] aparecem no onset e nao em coda, sao o 
produto_ de urna regta de nível fonético em que se insere um glide j_ ou· 
urna nasal [Jl] entre urna vogal alta anterior e outra vogal. 

O mesmo tipo de representa<;ao foi utilizado na se<;áó 4 para o 
morfema de passado, que apresenta na superficie a alomorfia kwera - wera 
- era, as q~ais derivam de urna forma lexical i kwet/ com as possibilidades, 
tal como / t1/ , de apagamento de urna de sua~ articula<;óes e, mais ainda, de 
todo o segmento, superando-se, assim, urna contradi<;ao da análise linear de 
um comportame~to ora monofonemático, ora bifonemático do segmento 

. eni questáo. Demonstrou-se também ·que (kj deve ser considerado um 
segmento, nao podendo ser representado pela seqüencia ku. 

O fato de a teoria nao-linear possibilitar a postula~ao de segmentos 
extra-métricos no nível do esqueleto silábico levou a urna simpl ifica~ao 

mais reveladora dos padróes silábicos lexicais permitindo, por ressilabifica
~óes e cancelamentos, a deriva<;áo dos padróes silábicos de su perfície. O 
caráter supostamente excepcional de / tj /, cu jos vestígios permanece1n em 
coda mesmo em encontro consonantal - o que náo acorre com as demais 
con~oantes - é conseqüencia de ser esse segmento o único a estar ligado a 
urna consoante de travamento no esqueleto silábico, atualizando, deste 
modo, no léxico, o único caso de padráo (C)VC. A· regra t; -+ j foi conside
rada um processo lexical de modo que se tornou possível, por meio do 
tra<;o [ + aproximante] caracterizador da raíz, generalizar os processos 
fonológicos envolvidos nas f orma<;óes morfo lógicas. 

Para a constru<;áo do gerundio, cuja alomorfia no modelo tradicional · 
obrigava a um tratamento morfológico e caso a caso, foi possível genera
lizar o processo e postular um único' morfema para o sufixo. Dois processos 
de assimila~ao, dependentes do tra~o [±aproximan te] da consoante final da 
raíz e de sua metricalidade, possibilitaram gerar todas as formas por meio 
de regras elementares. Quando as consoantes da qliz sao [ - aproximante ], 
verifica-se um tipo de assimila<;áo total em que se espraiam os tra~os da 
raiz da consoante para a c'onsoante do sufIXO. A ·nap-realiza~áo como urna 
consoante longa advém do fato ·de serem ·essas consoantes extra-métricas, 
que s_e cancelam sem deixar como vestígio o seu tempo. Quando a con-
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soante final da raíz é [ +aproximante], a assimila<;ao se faz a partir de um 
tra~o de urna camada mais baixa na hierarqu ía dos tra<;os, acarretando urna 
coronaliza~áo do primeiro segmento do sufixo. 

Assim, urna representa<;ao de nível independente da sílaba e a no<;ao 
de segmento silábico e extra-silábico, assim como urna hierarquiza<;ao dos 
t~a<;os fonológicos, se tornaram indispensáveis para urna formula<;ao 
simples e geral dos processos fonológicos envolvidos nas constru<;óes 
morfológicas. 

Os procedimentos e principios aquí utilizados independern da língua 
Tapirapé: sao mecanismos universais, propostos pela teoría auto-segmenta} 
e, como tal, nao contam para urna avalia~ao métrica da economía da 
análise. As regras utilizadas sao em sua maioria processos primários de 
espraiaI?1ento e cancelamento. E, conforme se disse na Introdu<;áo, a 
fon~log1a segmenta! e o~ padróes silábicos sáo extremamente simples. 
~s1m a suposta compl~x1dade da fonología Tapirapé decorre de ilnpro
pnedades dos modelos lineares para captar as regularidades das varia<;óes 
alofónicas e morfológicas. 

' Notas 

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

2. A análise de Almeida et alii (1983) difere substancialmente da aquí 
apresentada, que está baseada em Leite (1977). Nao se cotejam aquí as 
duas propostas, ambas ~de cunho estruturalista, por nao ser esse o objetivo 
do presente trabalho. E importante, porém, observar que aquela proposta 
faz constantes men<;óes a estrutura silábica para a dete rmina<;ao do con
texto das variantes alofónicas ( cf. nota 4 ). 

3. No léxico, o sufixo nominalizador <leve ser representado como /a/. urna 
vez que a vogal a em posi~ao final átona é sempre nasalizada. 

4. Dados como esses levaram i\lmeida et alii a considerarem UJ e [j] 
variantes assi~ábicas de /i/ e /í/ respectivamente, portanto, fonemas 
distintos de /tJ / , o qual repre!)cnLam como urna seqi.iencia [ti]. Essa repres
enta<;ao é motivada pela inexistencia da seqüencia foné tica (ti]. Tem-se, no 
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entanto, [tii] que, na análise seqüencial deveria ser proveniente de /tii/, 
com assilabifica~áo do primeiro i. Esse processo, porém, é ad lzoc e nao se 
verifica em outras situa~óes. Como se viu, a jun~ao de [i] e outra vogal 
ocasiona a inser~áo de um glide e náo a sua assilabifica~ao. Além disso 
existe em Tapirapé o processo de erase de duas vogais identicas como se 
verifica em Petora, ma'pit, Tapara'wo. Essa análise também nao explica por 
que as rafzes terminada~ em Ul tem um comportamento m.orfofonemico 
algutnas vezes distinto das raízes terminadas em vogal. 

5. Para a reconstru~ao do Proto-Tupi-Guarani e os reflexos [tS] e [j] de um 
proto-fonema * /j/, veja-se Lemle (1971). 

6. Em § 3.3 trataremos dos graus de abertura necessários para a classifica
~áo do sistema Tapirapé. 

7. Devemos essa sugestao a Leo Wetzels. 

8. Essa representa~ao foi aceita pelos falantes nativos . no processo de 
estabelecimento de urna ortografía para a alfabetiza\áo em Tapirapé ( cf. 
Leite, Soares e Souza 1987). 

9. A análise aqui proposta para o gerúndio foi inspirada em sugestóes 
feitas por Leo Wetzels, a quem mais urna vez agradecemos. 

I 

10. Veja-se Clements {1993: 56) para o uso de mecanis~o semelhante no 
processo de assimila~áo ki - ti. 
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Núcleo e coda. A sílaba em Tikuna 

Marília Facó Soares * 

l. Introdu<;ao 
Em descri~óes com qué conta a língua Tikuna, a sílaba é apresentada 

de mais de urna maneira. 1 

Em urna dessas maneiras, a sílaba surge con10 possuin<lo urna rima 
que nao ramifica e um núcleo que se ramifica com vogais longas e ditongos 
pesados (cf. Montes 1987: 27).2 Ainda nessa maneira de apresentar a 
sílaba, a posi~áo de coda é resultado da epentese de urna consoante nasal 
entre urna vogal nasal e urna oclusiva surda (iden1: 34-35). Interpretada 
como consequencia da propaga~ao do elemento nasal para a direita, a 
posi~ao de coda é, ainda em Montes (1987), objeto de questionamento: ela 
náo é permitida pelos parametros silábicos postulados para a língua, e 
indaga-se sobre o que é essa nova posi~áo epentética e sobre como explicá
la sem falar de algo nao-fonológico. E, por fim, um possível ocupante de 
urna posi~ao de coda - a oclusao glotal - é descartaua como náo perte
cendo ao nível fonológico, urna vez que o seu aparecin1ento pode ser 
previsto com base na a~áo dos tons (ide1n: 8). 

Em urna outra maneira de apresentar a sílaba em Tikuna ( cf. 
Anderson 1959: 993

), a visao fornecida é a de que a Ííngua possui padróes 
de quatro sílabas, dois dos quais sáo abertos (CV e V) e dois dos quais sao 
fechados (CV? e V?). Nessa visáo, a oclusáo glotal, o segmento que fecha 
a sílaba, náo tem um posicionamento definido em rela~ao a urna possível 
representa~ao hierarquizada da própria sílaba - e isso porque aqui os 
elementos que compóem a sílaba ' 10 vistos como 'casas' linearmente 

* Museu Nacional/UFRJ. 
Pesquisadora bolsista do CNPq. 
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