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A teoria fonológica e as línguas 
indígenas brasileiras 

Leo Wetzels• 

O. A relevancia das línguas indígenas para o debate lingüístico 
A teoría fonológica clássica e a fonologia nao-linear se desenvolveram 

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

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

. das e irreparáveis já ocorridas - Rodrigues (1993) estima em 1175 o 
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número de línguas indígenas faladas no Brasil ao final do século XV - , há 
ainda 180 línguas diferentes faladas no Brasil, as quais pertencem a mais 
de 20 famflias lingüísticas, que, segundo nosso estado corrente de conheci
mento, nao poderiam convincentemente ser vistas como relacionadas. É 
somente agora, com o interesse internacional crescente na preserva~áo da 
biodiversidade existente no mundo da flora e da faun.a, que parecem 
prósperas as condi~óes para que se traga com exito ao debate a importan
cia da preserva~ao da diversidade lingüística e cultural.1 

Além disso, na extensáo em que existem, valiosos estudos das línguas 
indígenas da América do Sul tem sido, e ainda sao, dificilmente accessíveis · 
ao lingüista interessado de fora. Talvez isso se deva a urna tradi~áo acade
mica particular, também típica dos países ao sul da Europa, de acordo com 
a qual considera-se que urna tese representa primariamente urna prova da 
competencia academica de seu autor e um importante passo na sua 
carreira academica, mais propriamente do que urna contribui~áo ao debate 
científico internacional. O fato é que muitas descri~óes lingüís_ticas úteis 
permanecem inéditas, ocultas nas bibliotecas ou nos estoques de institui
~óes lingüísticas, academicas e religiosas. 

Finalmente, descri~óes fonológicas de línguas indígenas brasileiras 
freqüentemente nao contem urna análise morfológica completa, o que 
torna difícil para o nao-especialista vir a compreender a parte da fonología 
que interage com a morfologia. A tradi~áo academi'c~ brasileira na pes
quisa com lfnguas indígenas é claramente orienta,da para o estruturalismo 
europeu e o seu interesse primordial na análise/fonemica. Talvez urna das 
contribui~óes mais importantes de The Sound Pattern or English para a 
teoría fonológica tell.ha sido sua visáo -da gramática como um modelo 
estrutural do conhecimenta pelo falante nativo das regularidades lingüísti
cas, incluindo a coAfigura~áo sistemática das unidades fonológicas. A 
aboli~áo subseqüente da dicotomia entre fonología (alofonia) e morfofono
logia, embora provavelmente mal recomendada em essencia, teve COJIIO 

efeito secundário afortunado o de alertar o fonólogo para a importancia 
das alternAncias fonológicas morfologicamente condicionadas. De um ponto 
de vista estritamente gramatical, a morfofonologia representa provavel
mente a parte mais interessante da estrutura sonora de urna língua. Ela 
pressupoe um momento da -gramaticaliza~ao das alternancias, que, com 
freqüencia foneticamente motivadas na sua origem, entram plenamente no 
mapeamento forma/significado da língua, Como isso acontece exatamente 

( 
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em urna dada língua é algo que somente pode ser compreendido se urna 
análise morfológica desenvolvida está disponível. . 

Tentei acima explicitar as razóes que, no meu entender, sao responsá
veis pelo papel relativamente menor que as línguas indígenas brasileiras 
tem desempenhado na discussao lingüística. Nao há, porém, razAo para ser 
pessimista com rela~áo ao futuro. A riqueza da diver~idade lingüística 
existente no Brasil é ainda impressionante. Nesse momento, há um .in~ 
egável crescimento na pesquisa com lfnguas indígenas. Jovens pesquisado
res estáo cada vez mais familiarizados com a moderna teoría fonológica, e, 
paralelamente, vem aumentando a disposi~áo e as possibilidades de 
publicar os resultados da pesquisa lingüística. 

Como se pode esperar, a rela~áo entre dados de línguas indígenas e a 
teoria fonológica é urna rela~áo de interesse mútuo. Embora a teoria 
lingüística tenha sido construída sem ser capaz de contar com urna quanti
dade representativa de descri~óes de lfnguas indígenas, ela é, em esséncia, 
urna teoría universal. Podemos, portanto, esperar que a aplica~o de urna 
teoria moderna a análise de Hnguas indígenas aumentará nos.5a com
preensáo do modo como línguas indígenas sáo estruturadas. Por outro lado, 
o fato de que línguas indígenas da América do Sul tenham seguido sua 
própria evolu~áo isolada por pelo menos dez milenios ( talvez muito mais) 
torna provável que elas tenham desenyolvido tra~os lingüísticos que sio 
únicos de um ponto de vista tipológico.2 

. . 

No restante desta introdu~áo, fornecerei um esbo~o da teoria ne 
interior da qual se situam as diferentes análises fonológicas apresentadas 
neste volume. Mais a frente, posicionarei os assuntos discutidos pelos 
autores com rela~ao a teoria fonológica esbo~a_da. 

l. Desenvolvimentos recentes na fonologia moderna 
Desde_ The Sound Pattern of English, o trabalho de Noam Chomsky e 

-Morri-s-1fáne (1968) que veio a constituir a primeira apre~enta~? com
preensiva da fonologia gerativa, a teoria fonológica tem sido objeto de 
várias modifica~óes espetaculares. Em um período correspondent~ a pouco 
mais de vinte anos, desenvolveu-se um quadro formal e conce1tual be?1 
articulado, o qual, mais do que urna teoria integrada, representa u~a ~ne 
de diferentes subteorias globalmente conhecidas como fonologia náo-
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linear'. Essas subteorias definem, em seu conjunto, as linhas descritivas e 
explanatórias das gramáticas fonológicas da linguagem humana. 

Embora possa ainda ser considerada urna teoría 'gerativa', na medida 
em que supóe a existencia de diferentes níveis de representa<;ao conectados 
a través de um componente de regras, a fonología nao-linear dif ere, em 
muitos aspectos, do quadro dássico estabelecido em The Sound Pattern of 
English. As principais diferen~as sao as que se seguem: 

- Os autores de The Sound Pattern of English (SPE) náo reconheceram 
a sílaba como urna unidade descritiva necessária. Logo foi demon
strado que essa decisáo incorporava urna quebra deplorável com a 
tradi<;áo fonológica. Foi afirmado de maneira convincente, o mais 
vigorosamente por Vennemann (1972) e Hooper (1976), que urna 
teoría explicativa da fonología náo poderia operar sem o conceito de 
sílaba, que se tornou completamente reabilitado na fonología náo
linear. 3 A Teoria da Sílaba também lida com a estrutura interna da 

~sílaba, mais particularmente com a questáo de se e quanta estrutura 
interna é necessária para expressar generaliza~óes fonologicamente 
significativas. 

- Na fonología gerativa linear o acento foi considerado como represen
tando um tra<;o segmenta!. Ao fazer isso, a teoría fo no lógica f oi 
obrigada a urna inconsistencia formal, por permitir que esse tra~o 
fosse multivalorado ([acento 1], [acento 2], [acento 3], etc.), enquanto 
todos os outros tra<;os eram tidos como binários. Na Teoria Métrica 
do Acento, é dado ao acento um tratamento que difere fundamental
mente daquele proposto em SPE. O acento náo mais é considerado 
como. representando urna propriedade inerente de vogais, mas urna 
propnedade relativa da rima silábica (núcleo e coda). O grau de 
acento para urna dada rima é derivado da posi~ao dessa rima em urna 
hierarquía prosódica, envolvendo os domínios do pé e da. palavra. Por 
sua vez, o estudo das categorías prosódicas fonologicamente relevan
tes, que também envolvem domínios mais extensos do que a palavra 
fonológica, tal como o grupo clítico, a frase fonológica, a frase en
toacional, etc. é o objeto da Fonologia Prosódica. 

N_a fonología linear os sons da fala sao represe11tados como conjuntos 
nao-ordenados de tra~os ou matrizes de tra<;os. Cada segmento é 
(positiva ou negativamente) especificado para todos os tra<;os, e as 
regras fonológicas substituem matrizes completamente especificadas 
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por matrizes completamente especificadas diferentes, e apagam ou 
introduzem matrizes completamente especificadas. Ao agir assim, a 
teoria é incapaz de expressar, guiada por princípios, o fato de que 
tra~os podem se estender por sobre domínios maiores do que o 
segmento. Ela também náo pode explicar por que alguns tra~os 
assumem juntos urna mesma disposi<;áo em processos fonológicos, 
enquanto outros tra<;os nunca o fazem. A Fonologia Auto-segmental 
( ou geometria de tra~os) expressa a relativa solidariedade dos tra<;os 
em termos de urna estrutura hierárquica e permite que as regras 
fonológicas manipulem diretamente essa estrutura. A assimila<;ao é 
tratada como espalhamento de tra<;os ou feixes de tra<;os e permite-se 
a ela criar estrutura~ nas quais segmentos compartilham o mesmo 
(conjunto de) tra<;o(s). 

- Em The Sound Pattern of English, a distin<;áo pré-gerativa entre 
regras da fonología e regras da morfofonologia foi abandonada. Como 
conseqüencia, o fato de que línguas possuem regras com diferentes 
grupos de características4 foi considerado como acidental ou, em todo 
o caso, irrelevante para o modo como o falante nativo organiza seu 
conhecimento sobre padróes fonológicos. Na Fonologia Lexical, a 
importancia de tal dicotomia foi reestabelecida de urna maneira 
ligeiramente diferente, através do reconhecimento de duas classes de 
regras distintas: regras lexicais, que interagem com a morfologia; e 
regras pós-lexicais, que sáo insensíveis a estrutura interna da palavra. 

Os estudos reunidos neste volume lidam de várias maneiras com 
questóes teóricas da fonología náo-linear. Os artigos de Tania Clemente, 
Bruna Franchetto, Leo Wetzels (Maxacalí) e de Leo Wetzels e Willebrord 
Sluyters lidam todos com a estrutura interna dos sons da fala. As análises 
apresentadas por Yonne Leite, Marília Facó Soares e Leo Wetzels (Kain
gáng) contam com a existencia da sílaba e de sua estrutura interna. Os 
estudos de Daniel Everett e Márcia Suzuki discutem assuntos relativos a 
teoria métrica do acento. A ordem em que os artigos aparecem neste livro 
é derivada da classifica<;ao temática fornecida acima. Essa classifica<;ao é 
necessariamente global, tendo · em vista que, na maioria dos casos, os 
diferentes autores lidaram tanto coro questóes referentes a representa<;áo 
auto-segmental quanto com aquelas que dizem respeito a sílaba. Portanto, 
a classifica~ao de um dado artigo sob um ou outro tema é urna questao 
relativa, baseada no que pensei ser a principal preocupa<;áo do artigo. 
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No que se segue, farei, como introdu~áo a este volume sobre a 
fonología de línguas indígenas brasileiras, urna revisáo das diferentes 
subteorias referidas acima como Geometria de Tra~os, Teoria da Sflaba e 
Teoria Métrica do Acento, com o fim de real~ar os tópicos tratados nos 
estudos fonológicos contidos neste livro. 

1.1 A estrutura auto-segmental dos sons da fala 
The Sound Pattern of English nao oferecia virtualmente qualquer 

f~rmalis.mo para a representa~áo e manipula~áo de propriedades prosó
dicas tais como altura e dura~áo. Chomsky e Halle fazem, a esse respeito, 
a seguinte observa~áo: 

"Our investigation of these features have not progressed to a point 
where a discussion in print would be useful". (1968: 329) 

A excl~sáo dos fenómenos prosódicos da representa~áo apropriada 
resultou particularmente da ado~áo de um pressuposto teórico identificado 
por Poser como Restri~áo de Bijetividade ('Bijectivity Constraint'; 1982: 
122). Conforme apresentada por Poser, essa restri~áo afirma que cada 
segmento corresponde exatamente a urna especifica~áo em termos de 
tra~os e, conversamente, que cada especifica~áo em. termos de tra~os 
corresponde exatamente a um segmento. A aplica~áo dessa restri~áo 

proíbe, assim, tanto o apagamento parcial de um segmento, como a 
inser~áo, nas representa~óes, de um feixe incompleto de especifica~óes de 
tr~~~s, .opera~óes essas que dariam origem a segmeñtos que violariam a 
exigencia de que cada segmento deve conter exatamente urna especifica~ao 
para ca~a um dos tra~os que o definem. Essa mesma restri~áo também 
desautoriza representa~óes nas quais um único tra~o seja compartilhado 
por . dois o~ mais segmentos; ou aquelas em que um mesmo segmento 
esteJa assoc1ado a dois tra~os (como no caso de melodías tonais altas e 
baixas cor~e.spondentes a um mesmo segmento); ou, ainda, casos em que 
urna especifica~áo de tra~o nao esteja associada a segmento algum. 

A teoría auto-segmenta} de Goldsmith (1976) é basicamente urna 
v:rsao en.~iq~~cida da fonología gerativa clássica, porque elimina a restri
~ao de biJet1v1dade. Nesse modelo, propóe-se que: 1) alguns tra~os tem, 

• 
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cada um, seu próprio nível de 'segmentaliza~áo' ( ou camada auto
segmental); 2) o número de auto-segmentos nao corresponde necessaria
mente ao número de fonemas presentes em urna determinada seqüencia· e 
3) os auto-segmentos estao ligados a stras unidades segmentais por meio' d~ 
linhas de associa~áo. As associa~es devem observar a condi~áo mínima de 
boa f orma~áo segundo a qual as linhas de associa~áo nao podem-se cruzar. 
A versao mais geralmente aceita dessa restri~ao de nao-cruzamento (No
Crossing Constraint) pode ser formulada como se segue: 

Em urna representa~áo bem-formada de associa~óes, para cada 
unidade x e y em um nível designado, se x precede y, entao 
nenhuma unidade associada a x pode vir depois de urna unidade 
associada a y. 

Essa formula~áo corretamente permite (a) e (b), abaixo, enquanto 
proíbe (c): 

(1) a. X y 

y . 
b. X y 

1 1 
a b 

Até meados da década de oitenta, a pesquisa concentrou-se principal
mente no comportamento auto-segmenta! dos tra~os individuais; tais como 
o tom, e em tra~os envolvidos na harmonia vocálica ou em processos de 
longa distancia. Tornou-se rapidamente claro que cada tra~o poderia exibir 
pelo menos algum grau de independencia fonológica, assim como todos os 
tra~os poderiam estar individualmente envólvidos em processos de assimila
~áo, dissimila~áo, epentese, apagamento, propaga~ao harmónica, ou entáo 
poderiam apresentar um efeito bloqueador com rela~áo a processos de 
espalhamento. Conseqüentemente, a representa~áo fonológica do segmento 
deveria ser tal que possibilitasse a ·manipula~áo dos tra~os individuais. Em 
anos. subseqüente.s, a aten~o dos fonólogos voltou-se para a unidade 
fun~1onal dos grupos de tra~os. Sabia-se já, havia bastante tempo, que 
conjuntos de tra~os específicos funcionam juntos nas regras fonológicas de 
língua· após língua. Para dar conta desse fato, desenvolveu-se urna repre
senta~ao arbórea do segmento denominada 'geometría de tra~os' (feature 
geometry_) q~e se constituiu na primeira formula~ao compreensiva daquilo 
que hav1a sido proposto em Clements (1985). A geometria de tra~os estuda 
a maneira pela qual os tra~os se agrupam em unidades funcionais. Mais 
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especificamente, ela formaliza o fato de que essas unidades funcionais, 
geometricamente expressas como 'nós de classe' (class nodes), exibem um 
comportamento fonológico exatamente igual ao dos tra~os individuais. 
Assim, da mesma forma como os tra~os, os nós de classe podem estar 
envolvidos em espalhamento, apagamento ou epentese, e sua presen~a 
pode bloquear a propaga~ao do mesmo nó de classe. Torna-se assim 
possível expressar tao facilmente a assimila~ao de urna consoante a outra 
em termos de um dado tra~o, quanto expressar a assimila~ao em termos de 
um grupo de . tra~os que estao reunidos sob um mesmo nó de classe. Um 
exemplo ajudará a tomar claro esse ponto. 

O grego clássico possui tres séries de oclusivas: surdas nao-aspiradas 
/p, t, k/, surdas aspiradas /ph, th, kh/, e sonoras / b, d, g/. Nessa língua, 
encontros. de oclusivas sofrem assimila~ao regressiva · em termos de vozea
mento e aspira~ao. Em outras palavras, os tra~os laríngeos espalham-se em 
bloco. Considerem-se os exemplos em (2), extraídos de Kenstowicz (1994): 

(2) trii/b/-oo tetrii[p ]-tai 'friccionar' 
gra/ph/-oo gegra[p]-tai 'escrever' 
pem/p/-oo epem[ph]-theen 'enviar' 
trii/b/-oo etrii[ph]-theen 'friccionar' 
kle/p/t-oo kle[b ]-deen 'ro u bar' 
gra/ph/-oo gra[b ]-deen 'escrever' 

' 

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

(3) X 
1 
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X 
1 . . 

ra1z ra1z 
(-soante] [ -soante) ¡---------- ---------- -- ------~ 

laríngeo laríngeo 

/~ 
{ (sonoro, surdo, aspirado)} { (sonoro, surdo, aspirado)} 

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

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

(4) paa 
baa 
phaa 

'floresta' 
'ombro' 
'cindir' 

kat 'morder' 
khat 'interromper' 

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

(5) * X ) sn 
1 . 

ra1z 
[ -soante] 

1 
lar 

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

É com base nesse tipo de observa~ao que lingüistas que trabalham 
com geometria de tra~os tentam determinar a quantidade de estrutura 
interna do .segmento, isto é, o número de nódulos de classe e as rela~óes 
existentes entre eles (ver, entre outros, Clements 1985, 1987, 1991a/ b, 
Sagey 1986, McCarthy 1988, Yip 1989, Wetzels 1991, 1994, Clements & 
Hume 1995). 

Um importante princípio da fonologia auto-segmenta!, conhecido 
como Princípio do Contorno Obrigatório (doravante PCO), proíbe a 
presen~a de segmentos adjacentes identicos na representa~áo fonológica. A 
representa~ao auto-segmenta! de vogais e consoantes longas como duas 
unidades temporais dominando urna única raíz poderia ser vista como um 
efeito do PCO. Por exemplo, se urna consoante longa fosse lexicalmente 
representada como urna seqüencia de duas consoantes identicas, como em 
(6a), urna tal seqüencia representaria urna viola~áo ao PCO, porque os dois 
nódulos raiz sao adjacentes e identicos. Admite-se ( cf. McCarthy 1986) que 
o PCO aja universalmente como um mecanismo de fusáo no nível da 
representa~áo lexical e que, conseqüentemente, ele converterá (6a) em 
(6b). Isso é ilustrado abaixo para /p/ geminado (r = 'nódulo raiz', lar= 
'nódulo laríngeo'). 

(6) a. 
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e 
1 
r 

[ -soante] 

la/ 

1 
[-sonoro] 

cavidade 
oral 

lugar 

1 
labial 

e 
1 
r 

[ -soante] 

la/ 

1 
[-sonoro] 

cavidad e 
oral 

lugar 

1 
labial 
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b. c~c 
r 

[ -soante] 

lar 
1 

[-sonoro] 

cavidad e 
oral 

lugar 
1 

labial 

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

A teoría fonológica e as línguas indígenas brasileiras 13 

tra~o labial com um segmento contíguo. Exemplos do fenómeno oposto, em 
que o PCO cria o contexto apropriado para a aplica~ao de urna regra, 
também estao presentes em Kuikúro. De maneira similar, o PCO cria o 
contexto para urna regra de vocaliza~áo em Maxacalí, como mostrado por 
Wetzels & Sluyters. · · 

No curso da deriva~ao, o PCO nao possui somenté o efeito de 
eliminar tra~os identicos adjacentes ou nódulos de classes através da fusao 
desses tra~os ou nódulos. McCarthy (1986) mostrou que o PCO pode 
controlar o output de regras fonológicas, tal como bloquear sua aplica~ao 
se seqüencias de auto-segmentos identicos adjacentes forem criados. Por 
exemplo, em alguns dialetos do árabe, o apagamento de vogal se aplica 
livremente entre consoantes nao-identicas. Entre consoantes identicas, a 
regra de apagamento é bloqueada, porque de outro modo poderiam 
resultar seqüencias de segmentos identicos. Além disso, o PCO pode 
desencadear regras de dissimila~ao ou epentese, ou ainda determinar o 
formato fonológico do auto-segmento a ser introduzido. Na análise que 
Tania Clemente faz do Bakairi, a ocorrencia alternante de segmentos 
sonoros e sur dos na seqüencia fonológica pode ria ser facilmente interpre
tada como causada por urna proibi~áo específica da língua quanto a 
presen~a de dois tra\OS [sonoro] identicos adjacentes .. A introdu~ao de 
[-sonoro] após um auto-segmento [+sonoro] e, vice-versa, a introdu~ao de 
um auto-segmento [+sonoro] após um [ - sonoro] podem ser consideradas 
co~o urna escolha, dirigida pelo OCP, das especifica~óes laríngeas previsí
ve1s. 

Urna outra linha de pesquisa na geometría de tra~os trata da questao 
da estrutura interna dos sons complexos, tal. como os segmentos em 
contorno - ditongos, oclusivas pré- ou pós-nasalizadas, africadas etc. Em 
artigo recente de Steriade (1993), é tom~da a posi~ao de que somente 
oclusivas explodidas e africadas podem portar contorno oral/nasal. Essa 
hipótese é discutida e rejeitada no artigo.de Wetzels sobre contornos nasais 
em Kaingáng. Além disso, permanece obscuro como, em urna língua como 
o Maxacalí, a forma\áO· de oclusiva intrusiva ou o processo de pré-vocaliza
~ao poderiam ser reconciliados com a teoria de Steriade sobre segmentos 
em contorng (ver os artigos de Wetzels e de Wetzels & Sluyters). 

Paralelamente a discussao sobre a organiza~áo dos sons da fala, há o 
debate em curso sobre a natureza dos tra~os distintivos, mais particular
mente sobre a questao de se esses tra~os sao binários ou monovalentes. 
Nesse momento, a maior parte dos fonólogos está de acordo quanto a 
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tra~os de ponto de articula~áo (coronal, labial, dorsal, radical) serem 
monovalentes para consoantes e .vogais. Para outros tra~os, a questáo é 
menos clara. Steriadé (1993) argumenta que o tra~o [-nasal] nao existe, 
quer como tra~o fonológico, quer como tra~o fonético. Isso, claro, é 
equivalente a dizer que o tra~o [(+)nasal] é um tra~o monovalente. No 
estudo que Wetzels faz do Kaingáng, a hipótese de Steriade foi adotada e 
foi fornecida urna análise de segmentos em contorno que nao conta com a 
existencia de [-nasal]. Em Lombardi (1991), é afirmado que [-sonoro] 
igualmente nao existe e que [(+)sonoro] é um tra~o monovalente. Entre
tanto, a análise da fonología da voz em Bakairi, realizada por Tania 
Clemente, depende crucialmente do tra~o [ - sonoro] e, como tal, repre
senta um sério desafio a hipótese de Lombardi.5 

2. A sílaba 
Um desenvolvimento interessante da teoria auto-segmenta! pode ser 

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

(7) 

n 

A teoría da sílaba, como a teoría auto-segmental, incorpora a condi~ao de 
boa forma~ao que .exclui o cruzamento de linhas de associa~ao, ao ·mesmo 
tempo que permite representa~óes ambissilábicas. 

Conforme sugerido por Thráinsson (1978), McCarthy (1979) e outros, 
as unidades segmentais sao dominadas por unidades de tempo dif e.r;enciais, 
designadas como C's e V's, que correspondem grosseiramente a elementos 
consonantais e vocálicos. Esta no~áo de unidades de tempo diferenciadas 
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foi posteriormente desenvolvida por Clements e Keyser (1983), que a 
incorporaram em urna teoria da sílaba. A rela~ao de associa~ao· entre as 
unidades de tempo e a camada da raiz (root tier) - mais alto nó de classe 
da estrutura segmental - é análoga a rela~ao entre quaisquer duas cama
das auto-segmentais, no sentido de que nenhuma dessas rela~óes está 
sujeita ao princípio de bijetividade. Sao bem formadas, portanto, as 
representa~óes em (8), abaixo, onde os X's representam unidades de tempo 
e os r's representam os nós de raiz: 

(8) a. b. c. d. 

X X 0 
/\ 

r r 0 r 

(8a) representa, típicamente, segmentos de contorno como consoantes 
pré-nasalizadas, africadas ou ditongos breves, com urna unidade de tempo 
associada a duas árvores de tra~os. O gráfico (8b) representa um segmento 

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

Por outro lado, raízes flutuantes sao por vezes utilizadas para dar 
conta da representa~áo lexical de consoantes 'latentes', como no caso do 
fenómeno da liaison em frances ( cf. Wetzels 1988). 
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A questao de saber se as unidades de tempo sao inerentemente 
diferenciadas como C's ou V's constitui um debate em curso na fonologia 
silábica. Em Levin (1985), por exemplo, argumenta-se no sentido de que os 
elementos terminais da sílaba sao melhor representados como unidades de 
tempo. indiferenciadas, usualmente representadas como X's. Em Milliken 
(1988), as propostas de Clements e Keyser (1983) sao ulteriormente 
desenvolví das. 

Urna distin~áo muito importante na teoría da sílaba é aquela entre 
sílabas pesadas e leves. Nos modelos da sílaba discutidos até agora, o peso 
silábico pode ser derivado das propriedades da rima silábica: urna sílaba 
leve possui urna só posi~ao de rima ocupada, enquanto urna sílaba pesada 
possui pelo menos duas posi~óes de rima preenchidas. Urna maneira 
diferente de expressar o peso silábico é alcan~ada na teoria da mora (ver 
Hayes 1989). Nessa teoría, as moras funcionam como unidades de peso e, 
como tal, substituem as unidades temporais (X ou posi~óes C/ V) nos 
modelos discutidos acima. Um segmento no núcleo si lábico (usualmente 
urna vogal) está sempre ligado a urna mora. A urna consoante pode ser 
atribuída urna mora, se ela funciona como coda da sílaba. Conseqüente
mente, urna sílaba breve contém urna mora, enquanto urna sílaba pesadá 
contém duas moras, como ilustrado abaixo: 

(9) a a 

/¡ 
d u 

m 

~ 
O conceito de mora desempenha 11m pape l importante para a de

fini~áo da sílaba e da no~áo de 'palavi·a mínima' nos artigos de Marcia 
Suzuki e Daniel Everett. 

A meta explicativa da teoria da sílaba é dar conta da existencia de 
regras específicas ou condi~óes na gramática fonológica de urna língua, ao 
mostrar que essas tém a sua motiva~áo derivada, pelo menos em parte, da 
sílaba e de seus constituintes. Como as regras de si labifica~ao organizam a 
seqüéncia segmenta! em sllaba,:,, prové-se a possibilidade de condicionar as 
regras fonológicas de modo a que elas se apliquem a um segmento so
mente se esse está em urna posi~áo específica na sílaba. No estudo da 
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sílaba em Tikun~ realizado por Marília Facó Soares, o núcleo silábico é o 
domínio para um número de restri~óes de co-ocorrencia nas seqüencias de 
vogais tautossilábicas (ditongos). Ela também mostra que o efeito da 
oclusao glotal no nível de altura de urna vogal contígua depende da 
tautossilabicidade da oclusao glotal com a da vogal: somente oclusóes 
glotais ou segmentos glotalizados em posi~ao de onset tem o efeito de, 
respectivamente, elevar ou abaixar de um grau o nível de altura da vogal 
seguinte. Por outro lado, a laringaliza~ao, pela oclusao glotal, de urna vogal 
precedente é definida de maneira meramente linear, sem interven~ao da 
estrutura silábica. No estudo feíto por Yonne Leite da fonologia do 
Tapirapé, mostra-se que urna compreensao da distribui~ao dos vários 
alofones de / j/ nao pode ser alcan~ada sem urna referencia crucial A 
estrutura silábica. 

As línguas possuem, com freqüencia, restri~óes relativas a estrutura 
silábica. Muitas línguas, por exemplo, colocam restri~óes específicas quanto 
a quantidade de posi~óes segmentais que podem ser preenchidas na rima 
silábica (núcleo + coda), no onset ou na coda. Da mesma forma, podem 
existir limita~óes referentes a natureza dos segmentos passíveis de ocorrer 
no onset, no núcleo ou na coda. Em Kaingáng, somente consoantes sonoras 
(nasáis) sao permitidas como segmentos na coda, enquanto todos os outros 
segmentos podem aparecer como onsets. Segmentos que sao excluídos de 
posi~óes periféricas permanecem nao-silabificados no nível em que condi
~óes de estrutura silábica de urna dada língua sao primeiramente definidas 
- o nível da representa~ao lexical. Se certos segmentos violam o formato 
canónico da sílaba ou restri~óes sobre possíveis onsets ou codas, eles 
permanecem extra-silábicos em nível anterior da representa~ao. Como a 
teoría fonológica possui a exigencia adicional de que todo o material 
fonológico seja silabificado de maneira apropriada em nível mais tardio de 
representa~áo (provavelmente o nível da palavra fonológica), pode-se 
esperar que a fonología de urna língua compreenda regras que sao motiva
das pelas discrepancias entre o material subjacente incompletamente 
silabificado e as necessárias estruturas de superficie plenamente silabifica
das. Y onne Leite argumenta, de maneira convincente, para o Tapirapé que 
todas as consoantes, exceto /ti/, sáo extra-silábicas em final de sílaba na 
representa~ao subjacente. Consoantes extra-silábicas que nao sao silabifica
das por urna regra de silabifica~ao independente podem ser apagadas, 
movidas para a posi~áo de onset ocupada por outro segmento que é, ele 
próprio, apagado, ou inversamente silabificadas sob circunstancias muito 
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específicas. Regras de epentese tipicamente se aplicam antes ou depois de 
segmentos · que náo podem ser propriamente silabificados como se encon
tram. lsso é mostrado para o Kaingáng por Leo Wetzels. 

A existencia de vários níveis de silabifica~áo faz-nos esperar que os 
mecanismos de organiza~áo da seqüencia segmenta! em sílabas náo sejam 
necessariamente identicos em todos os níveis de representa~áo. Por 
exeinplo, em Kaingáng, onsets complexos somente podem ser formados no 
nível lexical mais profundo, mas sao proibidos no estágio da deriva~áo em 
que sao criadas palavras morfologicamente complexas. 

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

3. A teoria métrica do acento 
Em The Sound Pattern of English, o acento era tratado como a 

propriedade de urna vogal, exatamente como altura ou ponto de articula
~áo. Em princípio, cada vogal poderia ser acentuada. A diferen~a básica 
entre a análise clássica do acento e a fonología métrica está no fato de que 
esta teoría considera o acento urna propriedade da palavra prosódica: 
so mente urna sílaba pode ser portadora de acento principal. Esta dif eren~a 
radical, com rela~áo ao SPE, foi inicialmente proposta por Liberman e 
Prince (1977), em trabalho no qual analisam o acento s:omo urna proemi
nencia relativa, derivada de urna organiza~ao hierárquica da seqüencia 
tomada como input. Como um exemplo, considere-se (10): 
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(10) a. b. 

~ ~ 
w s s s w s 

thirteen men thirteen men 

* * * • * * 
* * • * 

* * 

O aspecto relacional do acento é expresso por meio de urna árvore 
rotulada em termos ·de forte/fracd. A árvore apresenta urna estrutura de 
constituintes binariamente ramificados. Nessa estrutura, para cada par de 
nódulos irmáos, um é rotulado de fraco, o outro de forte. Dado que cada 
constituinte é binário e contém um único elemento forte, apenas um 
elemento (sílaba) por seqüencia poderá ser exclusivamente dominado por 
nódulos fortes (cf. nien em {10), acima). Esse será o elemento identificado 
como portador do acento principal, na seqüencia. A proeminencia relativa 
das demais sílabas é igualmente derivada da natureza (forte/fraco) e do 
número de seus nódulos dominantes. No mesmo trabalho, no entanto, 
Liberman e Prince sugerem outra maneira de representar as diferen~as de 
proeminencia, a grade métrica (1netrical grid), a qual é derivada da árvore 
métrica pela Regra de Proje~ao de Proeminencia Relativa (RPPR), que 
formulam como em (11 ), abaixo: 

(11) Em qualquer constituinte para o qual é definida a rela~áo fraco/fo~te, 
o elemento terminal designado de seu subconstituinte forte é metnca
mente mais forte do que o elemento terminal designado de seu 
constituinte fraco. 

Aplicado a (10a), isto significa que a sílaba nien é mais forte do que a 
sílaba mais forte de tlzineen, seqüencia no interior da qual, por sua vez, 
teen .é mais forte do que tlzir. A estrutura da grade que resulta da RPPR 
está representada na parte inferior de (lOa). As grades fornecem um bom 
insight da estrutura rítmica e, nesse sentido, a refletem, razáo pela qual 
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foram usadas como a base para a formaliza~áo de regras de ajuste rítmico, 
tais como a resolu~áo de colisoes acentuais (stress clashes ). Embora a 
segunda sílaba de thirteen seja a mais proemi~ente. quando essa pal~vra é 
pronunciada isoladamente, a rela~áo de proenunenc1.a pode ser reve~~da ~e 
urna sílaba seguinte tiver proeminencia igual ou ma1or, como na sequenc1a 
thírteén men. (lOb) mostra essa reversáo acentual. 

Pelo fato de tanto as árvores como as grades oferecerem um poten
cial descritivo muito semelhante, poder-se-ia prever que a discussao que se 
seguiria a sua proposta estaria concentrada ness~ interse~áo an~líti~a. De 
fato, a teoria métrica logo se viu dividida em do1s campos, o pnme1ro dos . 
quais defendendo urna teoría 'só-árvore' ('tree-only') e o segundo urna 
teoria 'só-grade' ('grid-only '). 

Hayes (1981) desenvolve urna teoria universal do acento completa
mente articulada a partir da no~áo de 'árvore'. Ele adota a no~áo proposta 
por Selkirk (1980) de pé acentual (stress foot), qu: reduz a dois. tipos.: os 
pés vinculados · (binários ), ingl. bounded, e os náo-v1nculados ( n-ános ), 1ngl. 
unbounded. Hayes elimina o pé ternário autorizado por Selkirk, com base 
na observa~áo de que pés ternários ocorrem apenas nos limites dos domí:
nios acentuais. Propoe, ao invés disso, a no~áo de extrametricidade, que 
torna urna sílaba invisfvel as regras de acento na periferia de um domínio 
de acento. O antigo pé ternário é entáo reinterpretado como um pé binário 
que compreende a segunda e a terceira sílabas de urna palavra (contando a 
partir da margem da palavra ), sendo que a primeira sílaba é consid~rada 
como extramétrica. O tipo de pé e a extrametricidade sáo apenas do1s dos 
parametros necessários a descri~áo dos sistemas acentuais das línguas 
humanas. Outros parametros determinam: o lado dominante (proeminente) 
do pé; se a constru~ao do pé é ou náo sensível ao peso silábico; a dire~áo 
da constru~ao do pé (do lado esquerdo ou direito do domínio acentual); 
iteratividade; e a localiza~áo do acento de palavra determinada sobre a 
representa<;áo arbórea. Por t:-"ernplo, o acento principal no portugues do 
Brasil seria provavelmente descrito como um sistema que se apresenta: 

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

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

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

• 
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d} como sénsível a quantidade (urna sílaba final pesada normalmente 
porta o acento principal, urna sílaba pesada pré-final náo pode ser 
saltada); 

e) com direcionamento direita-esquerda (o acento é localizado na 
margem direita da palavra); 

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

Foi Prince (1983) quem mudou radicalmente a perspectativa, ao 
desenvolver urna teoria 'só-grade'. As teorías só-grade usam um principio 
local de alternancia entre picos e vales (Perfect Gridding), que se inicia a 
partir dos picos existentes (por exemplo sílabas pesadas em línguas sen
síveis a quantidade) ou picos criados pelo próprio princípio PO. Outras 
regras adicionam elementos de grade a margens de donúnios ou dáo conta 
de mudan<;as ou apagamentos de acento. 

Depois de Prince (1983), Halle & Vergnaud (1987) propóem urna 
teoria de grade métrica parentetizada, na qual elementos da gr~de. sá.o 
reunidos em constituintes por meio de parenteses. Um dos pnnc1pais 
argumentos para adicionar constituintes a estrutura da grade foi a observa
~ªº de que a mudan~a acentual causada por apagamento da vogal porta
dora de acento estava vinculada pelo constituinte do qual a vogal acentu
ada era a cabe~a: o acento muda para a vogal adjacente no interior do 
constituinte. Essa observa~áo nao poderia ser formalizada no interior da 
teoría só-grade. Urna proposta ligeiramente diferente é feita por Hayes 
(1991). A diferen~a entre a versao de Hayes da teoría da grade métrica 
parentetizada (usada por Daniel Everett) e da de Halle & Vergnaud 
(utilizada por Marcia Suzuki) é que, na primeira, regras de estrutura de 
constituinte tem acesso ao peso silábico, enquanto, na última, regras que 
constroem constituintes nao podem ter acesso direto ao peso silábico. De 
maneira mais importante, Hayes havia descoberto que os difere~tes 
parámetros que determinam o 'parsing' métrico da seqüenci~ fon~lóg1ca, 
quando livremente combinados, preveem a existencia de mu1tos sistemas 
inexistentes. Com o fim de reduzir o número de 'parsings' possíveis, propós 
Hayes que as línguas devem fazer suas escolhas a partir de um conjunto 
muito limitado de tipos de pé, quais sejam: 
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• 
a) troqueu silábico (J (J - (cr cr); 

• 
sílabas restantes: (cr) 

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

• 
b) iambo (J (J - (cr cr); 

• 
sílabas restantes: (J ( cr ), se a sílaba é pesada 

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

• 
e) troqueu moraico (J (J - (cr cr); 

• 
sílabas restantes: ( (J ), se a sílaba e pesada 

O troqueu moraico agrupa pares de sílabas bre'!es em um pé com 
cabe~a a esquerda, e analisa somente sílabas pesadas (bimoraicas) como 
pés independentes. 

Com Haye~ (1991), os diferentes parametros que juntos determinam a 
localiza~áo do acento em urna dada língua sao: tipo de pé; aplica~áo 
iterativa/nao-iterativa; direcionalidade ( esquerda-direita; direita-esquerda); 
extrametJicidade e· a chamada regra final , ingl. end-rule (dominancia a 
esquerda/direita), que determina o acento principal no interior do domínio 
acentual. 

Marcia Suzuki utiliza a teoria de Halle & Vergnaud para definir o 
acento em Suruwahá. Pés binários, com cabe\a a direita (iamho~. na 
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terminologia de Hayes) sao iterativamente construidos a partir da margem 
direita da palavra. O aspecto interessante do trabalho de Suzuki reside no 
papel de um número de restri~óes no output (definindo a Palavra Ótima e 
a Palavra Mínima do Suruwahá), que, de maneira muito similar aos 
segmentos extra-silábicos, desencadeiam um número de regras de reajusta
mento com o fim de colocar seqüencias subjacentes em conformidade com 
tais restri~óes. 

Urna intera~áo similar entre restri~óes prosódicas e regras segmentais 
é observada no artigo de Daniel Everett, que compreende urna compara~o 
interessante da estrutura prosódica (sílaba e estrutura do pé, minimalidade 
moraica) das línguas Paumari, Suruwahá, Deni, Kulina, Banawá, Yama
madi e Y arawara, todas membros da familia Arawá. Por exemplo, em 
Deni, a preserva~áo da sílaba canónica CV necessita de estratégias de · 
repara~áo (haplologia, ditonga~áo e inser~áo de oclusao glotal}, sempre 
que sao criadas seqüencias CVV no componente morfológico. Everett 
também mostra como as diferen~as observadas na estrutura da sílaba, 
minimalidade moraica e, acima de tudo, na constru~áo do pé podem ser 
explicadas como varia~óes paramétricas ( direcionalidade diferente, dife
rentes tipos de pé) no interior da extensáo permitida pela teórica métrica 
do acento.6 Além disso, urna compara~áo das diferentes línguas sugere urna 
reconstru~áo plaus1vt·1 do sistema prosódico do proto-Arawá, a partir do 
qual línguas indh- • ..iuais podem ser derivadas por meio de mudan~as 
paramétricas naturais . 

4. Conclusáo 
Os artigos reunidos neste volume lidam com urna ampla extensao de 

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

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

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

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

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

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

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

1 , 

' l 
1 . , 
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