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‘Our imagination is struck only by what is great; 

but the lover of natural philosophy should reflect equally 

on little things’ 
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‘If anything is worth analyzing and understanding 

it is human speech in its fabulous diversity’ 
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Resumo 

 
Apresentamos aqui os resultados da investigação de um conjunto de fenômenos 

relativos à fonotática de sequências vocálicas em línguas pertencentes a distintos 

agrupamentos genéticos e cujas gramáticas ocupam pontos distintos do espaço 

tipológico de possibilidades a esse respeito. Embora as análises aqui discutidas sejam 

construídas utilizando-se o aparato da Teoria da Otimalidade (TO), argumentamos que 

as hipóteses aqui defendidas se sustentam por si mesmas, independentes de um 

compromisso com a correção ou o caráter iluminador dessa teoria particular. De forma 

sucinta, podemos dizer que o problema tratado é o de avaliar hipóteses alternativas para 

a análise fonológica de sequências de superfície [VV] e - indo do input para o output - 

como diferentes línguas lidam com inputs de estrutura /V1 + V2/. O tratamento de 

sequências vocálicas pelas gramáticas das línguas naturais envolve uma interação entre 

o caráter marcado de configurações como ditongos, hiatos e vogais longas, e a 

necessidade de preservação de contrastes subjacentes: exatamente o tipo de interação 

que a TO visa a compreender. Para cada uma das línguas oferecemos uma gramática 

parcial - isto é, um conjunto hierarquizado de restrições sobre formas de output e 

potencialmente conflitantes entre si – que constituem cada uma delas uma forma 

alternativa de lidar com esse conflito, e que serão justificadas a partir de comparações 

entre as formas atestadas e outros candidatos a output. 
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Abstract 

 
We present here the results of an investigation on a diverse set of phenomena related to 

the phonotactics of vowel sequences in languages belonging to distinct genetic 

groupings, whose grammars exemplify typologically distinct strategies in this regard. 

The analyses are built with the framework of Optimality Theory (OT) though, as we 

argue, most of the relevant points made here are independent of this particular 

framework and may be sustained as cogent statements on the phonological organization 

of the languages under scrutiny. In a nutshell, the problem addressed here is that of 

evaluating alternative analyses for surface sequences [VV] and, from input to output, 

how different languages deal with inputs with a structure /V1 + V2/. The behavior of 

vowel sequences in the grammar of natural languages crucially depends on an 

interaction between the marked status of structures such as long vowels, hiatus and 

diphthongs on the one hand and, on the other, on the drive towards maintenance of 

contrast and preservation of input structure. This is exactly the kind of interaction OT 

seeks to understand. To each one of the languages we propose a partial grammar – that 

is, a set of ranked, conflicting constraint holding of output representations – which 

consists in one way whereby these conflicts are dealt with and which will be thoroughly 

justified by the comparison of candidate outputs.  
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Introdução 
 

 

 Apresentamos aqui os resultados de uma investigação, construída utilizando-se o 

aparato da Teoria da Otimalidade (TO), de um conjunto de fenômenos relativos à 

fonotática de sequências vocálicas em línguas de diferentes grupos genéticos que 

exemplificam estratégias alternativas empregadas pelas gramáticas das línguas naturais 

para lidar com uma tensão básica que caracteriza a organização da linguagem, e que foi 

descrita de forma particularmente feliz pelo “Princípio da Polaridade” de Charles 

Kisseberth (1976): a ideia central é a de que os sistemas fonológicos consistem em 

soluções alternativas para equilibrar (otimizar) as demandas de dois princípios 

conflitantes na organização das gramáticas das línguas naturais: um deles requer a 

preservação de informação fonológica relevante para a implementação de contrastes 

gramaticais e semânticos; o outro, estruturado em torno de exigências de facilitação 

articulatória e perceptual poderia, se atuando livre de restrições, implicar na eliminação 

destes contrastes. A forma como essa tensão é resolvida constitui o núcleo da 

estruturação dos sistemas fonológicos, e a TO oferece uma formalização particular para 

explorar soluções alternativas implementadas por diferentes línguas.  

 O cerne das discussões e análises aqui apresentadas consiste em oferecer, para 

cada uma das línguas, uma gramática parcial - isto é, um conjunto hierarquizado de 

restrições sobre formas de output e potencialmente conflitantes entre si - que permitam, 

a partir de comparações entre as formas atestadas e outros candidatos a output, 

selecionar as primeiras como formas ótimas, isto é,  como as formas mais harmônicas 

dentro do conjunto de candidatos considerado. O quadro geral será construído, 

idealmente, pela exposição sistemática da forma pela qual, a partir da interação de um 

mesmo conjunto de restrições, podem emergir as diversas estratégias utilizadas por 
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essas línguas para evitar configurações de hiato nas formas geradas pelas gramáticas, 

isto é, diferentes mapeamentos entre inputs e outputs. De maneira distinta, podemos 

dizer que o problema tratado é o de avaliar hipóteses alternativas para a análise 

fonológica de sequências de superfície [VV] e - indo do input para o output - como 

diferentes línguas lidam com inputs de estrutura /V1 + V2/. 

 Os capítulos que formam o presente estudo tiveram sua origem em pesquisas 

independentes realizadas pelo autor acerca de aspectos diversos dos sistemas 

fonológicos das línguas em questão. As línguas aqui analisadas pertencem a grupos 

geográfica e historicamente separados, e instanciam formas alternativas, dentro do 

espaço de variação tipológica característico das línguas naturais, pelas quais as 

gramáticas lidam com a fonotática das sequências vocálicas. A unidade temática ou 

substantiva da tese foi estabelecida em torno deste conjunto particular de fenômenos 

fonológicos, com a implicação de que princípios fonológicos gerais subjazem aos 

padrões analisados e que esses princípios não podem ser atribuídos simplesmente a uma 

origem comum recente ou ao contato e difusão histórica entre as línguas analisadas.  

Como observa Goldsmith (2009), o fenômeno básico que motiva o 

desenvolvimento de teorias da organização silábica pode ser compreendido em termos 

da conjunção de duas afirmações: 

 

(1) O conjunto de segmentos contrastivos presentes em uma língua qualquer pode ser 

divido em dois subconjuntos mutuamente exclusivos e no interior dos quais seus 

elementos partilham de uma série de propriedades acústicas e articulatórias: as 

consoantes e as vogais; e 
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(2) os enunciados das línguas naturais são compostos em termos de um padrão 

preferencial no qual sequências de segmentos são produzidas por uma alternância: os 

segmentos sucessivos, adjacentes nessas sequências, são tomados ora de uma classe ora 

de outra, de maneira alternada e produzindo, ou aproximando-se, de um padrão 

CVCVCV. 

 

Como o próprio Goldsmith (2009) faz questão de notar, os sistemas fonológicos das 

línguas naturais apenas aproximam-se desse modelo de estrutura alternante (ver também 

Clements 1990, 2009). De particular importância para a teoria da sílaba (ver Hyman 

1985: 1-3 para um diagnóstico similar), os “desvios” com relação ao ideal de alternância 

ocorrem quando sequências de vogais e sequências de segmentos consonantais são 

produzidas. Ademais, quando os tipos de sequências bissegmentais possíveis são 

analisados - isto é, sequências de vogais (VV), sequências de consoantes (CC) e a 

sequência alternante CV - observa-se um interessante padrão: se, por um lado, as 

sequências CV em uma língua qualquer são relativamente pouco restritas, no sentido de 

que (salvo exceções) todas as consoantes da língua em questão podem ocorrer 

precedendo todas as vogais, o mesmo não ocorre, por outro lado, com as sequências 

formadas exclusivamente por vogais ou consoantes apenas. As sequências VV e CC, 

quando admitidas em um sistema fonológico qualquer, tendem ao contrário a ser 

bastante restritas, atualizando apenas um pequeno subconjunto do espaço total de 

variantes combinatórias que poderia ser produzido pela livre concatenação dos 

segmentos destas classes
1
. Linhas independentes de investigação também apontam as 

                                                             
1
 Ver também a esse respeito Prince 1984: 242, em que o autor observa que “consider a laguage that has 

only CV syllables (...) Here there can be no question of sequencing constraints” (“considere-se uma 

lingua que tem apenas sílabas CV (…) Nesse caso não se levanta a questão da existência de restrições de 

sequenciamento”). 
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razões perceptuais, relacionadas com a robustez com que elementos acústicos 

funcionam como pistas para os parâmetros e categorias fonológicas relevantes, pelas 

quais alternâncias CV têm um caráter preferencial. Como consequência da preferência 

pelo padrão CV, temos o caráter marcado dos padrões fonotáticos distintos, não 

alternantes (ver e.g. Wright 2004: 48-52). A análise de um subconjunto dessas 

configurações marcadas, as sequências vocálicas VV, é o foco central desta tese. 

 A opção por empregar a Teoria da Otimalidade encontra sua justificativa no 

compromisso desta teoria com a expressão de padrões tipológicos ou de variação inter-

linguistica através da interação de um conjunto (idealmente, mas nem sempre na 

prática) universal de restrições, em especial para dar expressão de conspirações e da 

noção correlata de “homogeneidade de alvos/heterogeneidade de processos” (McCarthy 

& Prince 1993; McCarthy 2002: 25-6). Assumimos também o precedente, instanciado 

especialmente no trabalho de Casali (1996, 1997) e Rosenthall (1994, 1997), que 

apontam para a utilidade da TO em prover explicações unificadoras e bem 

fundamentadas para os fenômenos fonotáticos relacionados ao caráter marcado das 

sequências vocálicas.  

 As línguas aqui analisadas são as seguintes: o Ivie, uma língua da família 

Edoide, pertencente ao grande filo ou tronco Niger-Congo, falada na Nigéria (capítulo 

2). Duas outras línguas da mesma família Edoide e igualmente faladas na Nigéria: o 

Esan e o Edo (capítulo 3). O Zulu, língua Bantu meridional falada por uma grande 

população localizada principalmente na porção oriental da África do Sul (capítulo 4). A 

variedade Mbyá do Guarani, língua pertencente ao subgrupo I da família Tupí-Guaraní 

e falada por diversos grupos dispersos pelo Sul e Sudeste do Brasil e por grupos 

menores no Paraguai (capítulo 5). Por fim, consideramos também o Squliq Atayal, aqui 

referido simplesmente como Atayal, uma língua da grande família Austronésia, 
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pertencente ao subgrupo Formosano e falada na ilha de Taiwan (capítulo 6). Em cada 

um dos capítulos é apresentado um conjunto de padrões e generalizações fonotáticas 

relacionadas ao comportamento das sequências vocálicas.  Apresentamos igualmente 

uma análise otimalista para os padrões observados. Em alguns casos, em especial nos 

capítulos 4, 5 e 6, argumentamos explicitamente em favor da superioridade das análises 

propostas aqui, quando comparadas com afirmações e análises alternativas presentes na 

literatura sobre as línguas em questão.  

 No capítulo final, de número 7, incluímos algumas outras breves análises: de 

forma a oferecer uma comparação do Zulu com padrões encontrados em outras línguas 

da família Bantu, apresentamos uma breve comparação desta língua com o Chitonga, 

língua da mesma família, mas que, diferentemente do Zulu, exibe vogais longas e não 

tem a restrição UNIFORMITY em uma posição tão baixa na sua hierarquia, não 

apresentando assim tantas instâncias de coalescência como o Zulu. Outro ponto de 

comparação dentro da família é o Bukusu, no qual identificamos um padrão interessante 

de haplologia morfológica cujo tratamento envolve a ação de diversas das restrições que 

são o foco dos seis capítulos anteriores. A maior parte deste capítulo final é dedicada, 

no entanto, ao igualmente interessante fenômeno de interação entre epêntese, tom e 

formação de glides em Temne, uma língua Atlântica (Niger-Congo) falada em Serra 

Leoa, na África Ocidental. Esse constitui, de fato, o único exemplo de uma língua 

tratada neste trabalho que apresenta processos regulares de epêntese consonantal como 

estratégia de dissolução de hiato potencial. 

  Como observação final, porém crucial, notamos que, embora articuladas dentro 

dos limites do maquinário conceitual e analítico de uma teoria particular – a Teoria da 

Otimalidade –, as propostas aqui apresentadas sustentam-se por si mesmas como 

apreensões de generalizações e padrões fonológicos das línguas em questão. A despeito 
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dos efeitos eventuais de investigações futuras sobre a credibilidade ou correção da 

escolha aqui efetuada por um modelo não-derivacional de organização fonológica 

baseado na interação entre restrições de output – efeitos esses que podem naturalmente 

surgir da pesquisa em curso pelo próprio autor –, cremos ter estabelecido, por exemplo, 

que os argumentos para a existência de hiato em línguas Edoides são menos do que 

convincentes; que a restrição sobre codas e a preferência por vogais monomoraicas não 

podem ser ignoradas em qualquer abordagem à fonotática do Atayal; que existiam (e 

existem ainda) problemas relativamente negligenciados sobre a natureza das sequências 

vocálicas em Guarani e que algumas propostas analíticas correntes na literatura a esse 

respeito podem ser seguramente descartadas; que a opção pela epêntese em detrimento 

da formação de glides em Temne está relacionada com o imperativo de se preservar tons 

altos. Embora nenhum pesquisador maduro possa se dar ao luxo de incorrer na 

inocência de imaginar que hipóteses empiricamente justificadas devam ser construídas 

em um “vácuo teórico” – uma vez que esse não existe –, não parece haver problema em 

supor, como fazemos agora, que uma eventual mudança de referencial teórico irá 

preservar se não a letra, ao menos o espírito das hipóteses e propostas aqui avançadas.  
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Capítulo 1 

 

Estrutura Silábica e Resolução de Hiato na Teoria da 

Otimalidade 
 

 

1. Pressupostos Teóricos e Questões 

1.1. A Teoria Moraica 

 

 A teoria moraica da estrutura silábica, aqui adotada como modelo 

representacional para análise, tem como uma de suas principais características – e, para 

alguns, como uma virtude central - o fato de oferecer um modelo enxuto, “minimalista”, 

das representações da estrutura silábica (e.g. Hayes 1989; McCarthy & Prince 1986: 56; 

Vaux & Wolfe 2009: 101). Nas representações moraicas mais austeras, constituintes 

como a Rima, essenciais para as concepções de estrutura silábica em outros modelos, 

são usualmente eliminados (ver também Clements & Keyser 1983; Davis 1985). 

 Na concepção moraica da estrutura silábica aqui adotada - Hyman 1985; Hayes 

1989; Itô & Mester 1993; Zec 1995, 2007 - podemos em princípio dispensar a 

postulação de uma camada de unidades CV (Broselow 1995). Ao invés disso, unidades 

que codificam peso silábico e informação temporal, chamadas de moras (), são o 

único tipo de unidade fonológica intermediando a relação entre as raízes dos segmentos 

e o nó silábico ‘’. Temos como exemplo as seguintes representações para algumas 

palavras da língua Ivie: 

(1) 

     

     

        [] “criança”  

 



17 

 

 

 

 

      

      

                [] “pular sobre” 

 

Assumimos adicionalmente uma estrutura bimoraica como a complexidade estrutural 

máxima, por default, para as sílabas (Steriade 1990; Zec 1995: 86; Féry 2003) 

exemplificando essa expansão máxima com a forma [] “início”, do Atayal: 

 

(2) 

      

       

       

 

 É importante observar que, a despeito do fato acima notado de a teoria moraica 

dispensar o uso de constituintes como a rima e o núcleo, constituintes fundamentais da 

estrutura silábica como o ataque (ou onset) e a coda encontram expressão na teoria. 

Embora a noção de ataque silábico seja não controversa e encontre uma tradução direta 

no formato representacional baseado em moras (o ataque é qualquer segmento não-

moraico que precede a mora nuclear da sílaba; ver Green 2003: 239; Smith 2007: 263), 

no caso da coda a questão não é assim tão clara, existindo certa ambiguidade (cf. Smith 

2007: 264)
2
. A existência dessa incerteza advém, claramente, do status moraico ou não 

das codas em uma língua particular (Hayes 1989; Tranel 1991; Zec 1995, 2007). Os 

padrões usualmente empregados como diagnósticos da existência de codas moraicas 

                                                             
2 Ver também Itô (1989) para uma discussão clássica de alguns dos problemas envolvidos na “tradução” 

entre teorias não-moraicas, esqueletais, da estrutura silábica e a concepção moraica. Notamos também 

que a existência de onsets moraicos é aceita e descrita para algumas línguas (Topintzi 2006). 
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incluem: alongamento compensatório, a possibilidade de contrastes tonais ou a presença 

de um sistema acentual sensível ao peso. Nas seções individuais, dedicadas a línguas 

particulares, teremos a oportunidade de discutir a questão do caráter moraico ou não dos 

segmentos pós-nucleares, sempre que uma decisão sobre esse aspecto da análise for 

crucial para os argumentos desenvolvidos. 

 Uma suposição adicional do presente estudo, e que recebe expressão variada em 

trabalhos em outros aspectos tão distintos como Kiparsky 1979; Prince 1983; Kager 

1993 e Zec 1995: 92, 2007, é a de que existe um contraste de proeminência (ou 

sonoridade) interno às sílabas pesadas, isto é, bimoraicas. De forma mais específica, 

uma diferença de sonoridade relativa é observada entre a mora nuclear da sílaba (h) e a 

mora não-nuclear (): 

 (3) 

h  >   : O valor de sonoridade do segmento associado com a mora nuclear deve  

  ser maior do que aquele do segmento associado com a mora não-nuclear.   

 

Na implementação da restrição em (3) acima para sequências vocálicas, assumimos a 

conhecida escala de sonoridade decrescente:  > ,  > ,  (e.g. Selkirk 1984; de Lacy 

2007: 284; mais detalhes na seção seguinte). Pode ser necessário invocar uma 

formulação alternativa, mais fraca para (3) e que demande que o elemento associado à 

mora nuclear tenha uma sonoridade maior ou igual à do segundo elemento (Rosenthall 

1994). 

 Como nota terminológica, observamos que nas seções seguintes, em momentos 

diversos, vamos nos referir a certos segmentos como sendo “não-silábicos”. 

Entendemos aqui a noção de silabicidade como próxima à noção utilizada por Hyman 

(1985) em que um segmento é dito “silábico” quando projeta (ou associa-se) a uma 

mora independente. Este uso difere daquele de Zec (1995), para quem a noção de 
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“segmento silábico” refere-se exclusivamente àquele segmento que se associa à mora 

nuclear de uma sílaba (sendo o segmento que se associa à mora não nuclear chamado de 

“segmento moraico”). Segmentos que, dadas as nossas suposições representacionais, 

associam-se diretamente ao nó silábico, sem a associação intermediária a uma mora, são 

chamados “não-silábicos”. 

 Além da existência desse contraste intra-silábico de proeminência ou 

sonoridade, aceitamos também, seguindo Prince (1983: 57-9), Kager (1993) e Zec 

(2007), que esse contraste de proeminência possui um contorno descendente. Isto é, a 

mora nuclear ou mais proeminente precede a mora não-nuclear: 

 (4) 

[h ] :  A mora nuclear precede a mora não-nuclear.  

 

A restrição ou princípio em (4) acima é também aceita em teorias como a Fonologia de 

Regência, encapsulada na ideia de Direcionalidade Estrita das relações de regência (cf. 

Kaye 1990: 306-7).  

 Finalmente, uma suposição particular, ou mais propriamente uma “hipótese de 

trabalho” aceita por nós de início, é que, ao contrário do que ocorre, por exemplo, em 

algumas variedades do Berbere (Guerssel 1986) não há contraste subjacente entre 

vogais altas (como // e //) por um lado e seus glides correspondentes (// e //) por 

outro. Isto é, assumiremos que, pendendo evidências contrárias, as ocorrências de glides 

de superfície são nada mais do que variantes assilábicas previsivelmente derivadas de 

vocoides subjacentes (ver também Rosenthall 1997).  

 Sabe-se, no entanto, que em inúmeras línguas existem semivogais ou glides que 

são, como assumido aqui, derivados de vogais subjacentes de forma previsível, 

coexistindo no mesmo sistema linguístico com semivogais subjacentes que nunca 
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alternam com vogais (Levi 2008; Padgett 2008).
3
 Entre as línguas aqui analisadas, há 

alguma evidência para a existência de glides subjacentes no Atayal. Formas como 

[] “mosca” (Rau 1992: 20), em que ocorrem duas vogais epentéticas [], indicam 

que a sequência subjacente de consoantes é //. Se o glide não existisse 

subjacentemente a análise esperada não envolveria epêntese e teria como output a forma 

não-atestada *[]. Não trataremos dessa questão na seção devotada ao Atayal, no 

entanto, uma vez que os exemplos de glides não-derivados são extremamente reduzidos 

e a análise destas formas ainda não é clara. Em síntese, a suposição do caráter derivado 

de todos os glides foi sustentada aqui por ser, no mínimo, consistente com as análises 

aqui apresentadas e por não acarretar nenhum problema óbvio para as nossas propostas. 

 Assumiremos aqui, seguindo Hayes 1989, Hume & Odden 1996 e em especial 

Rosenthall 1994, 1997 que a explicação dos padrões de distribuição de vogais em 

sequências vocálicas passa pela avaliação comparativa de análises moraicas e não-

moraicas de vocoides subjacentes. Em particular, dada uma sequência particular de 

vocoides como [], a distinção entre uma análise da mesma como um ditongo [] ou 

como uma sequência de vogal-semivogal [] é capturada em termos representacionais 

como apresentado abaixo: 

(5) 

(a)      (b)  

   

        
 

    []     [] 
 

                                                             
3
 cf. Nevins & Chitoran (2008) no qual os autores argumentam, contrariando a suposição tradicional e que 

aqui assumimos, que glides e vogais não diferem apenas em termos da sua associação a alguma unidade 

prosódica (no caso, a mora) mas que diferem também ao nível segmental, em termos das suas 

especificações de traço. 
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A despeito das representações em (5), as línguas naturais podem apresentar, como bem 

se sabe, glides moraicos em posição de coda, como consequência do chamado 

‘Parâmetro do Peso por Posição’, que atribui peso (i.e. afiliação moraica) a segmentos 

pós-nucleares (cf. Hayes 1989; Tranel 1991). Neste trabalho, entretanto, não trataremos 

de casos em que se faça necessário o reconhecimento de glides moraicos, por não 

tratarmos diretamente de fenômenos como tons associados à codas, ou alongamento 

compensatório engatilhado pelo apagamento de glides. 

 

1.2. Teoria da Otimalidade: Pressupostos do Presente Trabalho 

 

 A presente seção tem como objetivo apresentar de forma explícita algumas 

suposições a respeito da TO, em especial no que dizem respeito à forma de apresentação 

e construção dos argumentos. 

 A versão da TO assumida aqui é aquela identificada por McCarthy 2007: 6 como 

a versão clássica da teoria: uma síntese entre as propostas fundamentais de Prince & 

Smolensky 2004[1993] e as modificações introduzidas pela teoria da fidelidade por 

correspondência de McCarthy & Prince 1995, 1999. 

 O que é possivelmente o objetivo ou ideal principal deste trabalho é o de 

alcançar uma abordagem global aos fenômenos particulares aqui abordados que logre 

contemplar as duas condições propostas por Prince & Smolensky (2004[1993]) sobre a 

definição de H-Eval
4
, isto é, sobre a construção de gramáticas na TO. Como descrito em 

Prince & Smolensky 2004[1993]: 6, duas condições se colocam sobre a definição de H-

Eval:
5
 

                                                             
4
 H-Eval, ou simplesmente, Eval, refere-se à função avaliadora que efetua a seleção do candidato ótimo, a 

forma atestada na língua em questão, a partir do conjunto de candidatos considerados. Eval é, por essa 

razão, considerado o principal componente de uma gramática TO (McCarthy 2008: 19). 

5 ‘H-Eval is to be constructible in a general way if the theory is to be worth pursuing. There are really 

two notions of generality involved here: general with respect to UG, and therefore cross-linguistically; 

and general with respect to the language at hand, and therefore across constructions, categories, 

descriptive generalizations, etc.’ 
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‘Para que a teoria tenha apelo é necessário que H-Eval seja 

definido de forma geral. Duas noções de generalidade têm 

importância direta a esse respeito: generalidade com relação à GU 

e, portanto, translinguisticamente; e generalidade com relação à 

língua sob análise e, portanto, através de construções, categorias e 

generalizações descritivas.’ 

 

A noção de “generalidade universal” para as propostas particulares sobre H-Eval, isto é, 

sobre gramáticas TO particulares, é usualmente entendida como implicando o emprego 

de restrições universais justificadas dentro de uma teoria geral do conjunto de restrições 

CON. Entretanto, como observa McCarthy 2007: 19, a suposição do caráter universal 

das restrições presentes em CON tem o status de uma “hipótese nula”, não sendo, 

portanto, um aspecto estritamente necessário da teoria e que pode ser relaxado ou 

abandonado. Neste trabalho, adotamos posição similar à de McCarthy, e consideramos 

ser necessário, em algumas instâncias discutidas nos capítulos seguintes, introduzir 

restrições específicas de uma gramática particular. 

 Nas análises e argumentos apresentados abaixo empregaremos os chamados 

tableaux em formato combinado (McCarthy 2008: 46-7), que combinam o tradicional 

tableau de marcas de violação (Prince & Smolensky 2004[1993]) com o formato de 

tableau comparativo (Prince 2002, 2007). Além da informação contida nos tableaux de 

marcas de violação, cada linha do tableau que contém um candidato sub-ótimo inclui 

ainda pelo menos um rótulo “W” ou “L” que indica a preferência da restrição pelo 

output atestado (isto é, pelo candidato ótimo ou Winner) ou pelo candidato sub-ótimo 

(um perdedor ou Loser). A inclusão das marcas W e L é indicada para os chamados 

problemas de ranqueamento, isto é, problemas que consistem na inferência da relação 

correta de dominância entre restrições necessária para produzir o conjunto de outputs 
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atestados (Brasoveanu & Prince 2005: 3) e que é de fato o problema central para cada 

uma das análises aqui discutidas. 

 Uma distinção importante entre o formato de tableau adotado aqui e o formato 

tradicional consiste na ausência de linhas pontilhadas no primeiro. A diferença entre 

linhas pontilhadas e linhas contínuas é de pouca ou nenhuma utilidade uma vez que o 

maquinário dos tableaux comparativos é adotado (poderíamos em princípio utilizar 

somente linhas pontilhadas, como opta por fazer McCarthy 2008 em diversos pontos). A 

ordenação das restrições nos tableaux é relativamente arbitrária. Em termos bastante 

gerais, a informação relevante sobre as relações de dominância é dada pelas chamadas 

Condições Elementares de Ranqueamento (ERCs; Elementary Ranking Conditions). 

Estas consistem em toda a informação sobre o ranqueamento que pode ser extraída de 

cada linha do tableau que contenha os rótulos W e L. Cada ERC exige, para que o 

caráter ótimo do output atestado seja explicado, que o ranqueamento das restrições seja 

tal que ao menos uma das restrições que atribuem uma marca W (i.e. uma restrição que 

prefere o output ótimo ao invés de um output sub-ótimo) domine todas as restrições que 

atribuem uma marca L (i.e. aquelas restrições que preferem um candidato sub-ótimo 

qualquer ao invés do candidato ótimo). Dada a definição de uma ERC, e assumindo-se 

que a forma atestada tenha sido efetivamente selecionada como output ótimo entre os 

candidatos, as distribuições dos rótulos W e L em um tableau específico podem ser 

tomadas pelo analista como provendo os argumentos em favor dos ranqueamentos ou 

relações de dominância entre restrições que caracterizam a gramática em questão (ver 

Prince 2002: 1-2, 2007: 35-7; McCarthy 2008: 125-32). 

 Como exemplo do uso dos tableaux combinados e da noção de ERC, indicamos 

abaixo um tableau combinado simples, indicando a interação entre as restrições de 
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fidelidade MAX, DEP, a restrição de marcação ONSET (discutidas em detalhe adiante) e 

um input //: 

(6) 

 // MAX DEP ONSET 

(a) [] * W  L 

(b) [.]  * W L 

(c) [.]   * 

 

Tomando-se (c) acima como o candidato ótimo, o fato de que esse candidato incorre em 

uma violação da restrição ONSET, por não possuir uma consoante em posição de ataque 

na sua sílaba inicial, indica que ONSET prefere ou expressa uma preferência por 

qualquer candidato que não contenha uma violação dessa mesma restrição, em 

detrimento da forma ótima atestada (i.e. o candidato (c)). Para que [.] seja, portanto, 

selecionado pela gramática como a forma ótima, duas condições mínimas devem se 

cumprir: deve haver um conjunto de restrições que expressem a preferência contrária - 

isto é, que prefiram [.], a forma atestada, ao invés de qualquer outro candidato 

possível; e essas restrições devem necessariamente dominar ONSET. Caso contrário, 

Onset seria capaz de expressar a sua preferência (na qualidade de membro mais alto da 

hierarquia) e eliminar [.], erroneamente, como se fosse esse um candidato sub-ótimo. 

Essa condição é indicada, nas linhas de cada um dos candidatos sub-ótimos (a e b) no 

tableau acima pela inclusão de um L, que poderia ser verbalmente traduzido como: “a 

restrição dessa coluna, ONSET, prefere o perdedor (L) ao candidato ótimo”. 

 As linhas dos candidatos sub-ótimos (a) e (b) no tableau acima contêm as ERC 

relevantes, isto é, os argumentos de ranqueamento. No caso do candidato (b), gerado a 

partir do input pela inserção de uma consoante epentética temos, por essa razão, a 

restrição DEP (violada por todo elemento epentético, ausente do input) como tendo o 

papel de expressar a preferência pela forma ótima. Para que tal seja o caso, o 
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ranqueamento DEP >> ONSET deve ser postulado, como indicado pela distribuição das 

marcas W e L na linha em questão. O mesmo raciocínio se aplica ao candidato (a), mas, 

dessa vez, com a restrição MAX, a restrição de fidelidade que penaliza o apagamento de 

estruturas do input.  

 Como expediente para facilitar a apresentação dos ranqueamentos justificados 

em cada uma das análises, utilizaremos os diagramas de Hasse. O diagrama de Hasse é 

um recurso gráfico para expressar relações em um conjunto de elementos parcialmente 

ordenados. Em termos gerais e mais diretos para as preocupações presentes, os 

diagramas são lidos de cima para baixo e cada linha associando duas restrições 

quaisquer é uma indicação de uma relação de dominância entre as duas restrições – com 

a restrição superior sendo a restrição dominante ou preferencial. No caso de uma relação 

de dominância C1 e C2, por exemplo, em que C1 >> C2, temos o diagrama de Hasse 

correspondente em (7a) abaixo.  

(7) 

(a)  C1  (b)  C1  C2 

 

  C2     C3 

 

Em (7b), acima, temos o caso de duas restrições, C1 e C2, que dominam, 

independentemente, uma terceira restrição C3, isto é, existem argumentos para se 

justificar os ranqueamentos C1 >> C3 e C2 >> C3. É importante notar que, na ausência 

de argumentos adicionais, C1 e C2 não estão mutuamente ranqueadas entre si, o que é 
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indicado no diagrama de Hasse em (7b) pela ausência de uma linha conectando as duas 

restrições
6
.  

 Os diagramas de Hasse são utilizados, por exemplo, em McCarthy 2008 para 

representar relações de dominância entre restrições em gramáticas. Como observa 

McCarthy 2008: 48-50, o uso de tais diagramas se faz necessário para evitar a falsa 

atribuição de relações de dominância entre restrições quando, em realidade, estas não 

estão em conflito na avaliação de nenhum par de candidatos - o que, portanto, exclui a 

possibilidade de que as mesmas sejam ranqueadas entre si por meio de argumentos em 

tableaux. De forma mais geral, os diagramas de Hasse apresentam mais claramente as 

relações de dominância quando o conjunto de restrições considerado pelo analista não 

apresenta uma ordenação total, mas apenas parcial, nas propostas ou hipóteses 

discutidas. 

 As principais restrições, elementos do conjunto universal CON de restrições (ou 

restrições derivadas de esquemas devidamente motivados) aqui utilizados são
7
:  

 

(8) 

(a) MAX-: Atribua uma marca de violação para cada mora presente no input  

   que não possui uma mora correspondente no output. 

(b) SONFALL:  Dada uma sequência tautossilábica, bimoraica de segmentos,  

   atribua uma marca de violação caso a sonoridade do segmento  

   mais à esquerda não seja maior do que a do segmento mais à  

   direita. 

                                                             
6 Nos diagramas de Hasse apresentados neste trabalho, restrições não ranqueadas entre si aparecem 

muitas vezes em linhas distintas, ao invés de imediatamente adjacentes em uma mesma linha. Isso ocorre, 

evidentemente, por razões de espaço e acomodação nas margens da folha, não implicando nenhuma 

diferença teórica ou analiticamente relevante entre as restrições em questão. A propriedade crucial dos 

diagramas é a presença das linhas que denotam as relações de dominância. 

7
 A despeito da redundância resultante, optamos aqui por seguir o conselho de McCarthy 2008: 174-6 e 

oferecemos definições, para cada uma das restrições, que mencionem explicitamente o processo pelo qual 

marcas de violação são atribuídas a candidatos a output - ou pares input-output - que apresentem os loci 

de violação relevantes. Notamos também que outras restrições serão introduzidas, quando necessário, nos 

capítulos individuais. 
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(c) *CG:  Atribua uma marca de violação para cada sequência de consoante  

   e glide (semivogal). 

(d) MAX-V: Atribua uma marca de violação para cada vocoide presente no  

   input que carece de um correspondente no output. 

(e) ONSET: Atribua uma marca de violação para cada sílaba que não possui  

   um ataque.  

(f) NODIPH: Atribua uma marca de violação para cada ditongo presente no  

   output. 

(g) *LONGV: Atribua uma marca de violação para cada vogal longa presente no 

   output. 

(h) UNIFORMITY: Dada uma sequência i1i2i3…in de input e uma sequência   

   o1o2o3…on de output, atribua uma marca de violação para cada par 

   ii, ij (i  j) tal que R (ii, ij, oi).  

(i) NOCODA: Atribua uma marca de violação para cada coda silábica   

   preenchida por uma ou mais consoantes. 

(j) DEP-C:  Atribua uma marca de violação para cada consoante presente no  

   output que não possua correspondente no input. 

(k) DEP-V: Atribua uma marca de violação para cada vogal presente no  

   output que não possua correspondente no input. 

 

 

A restrição SONFALL, como definida em (b) acima poderia ser empregada, em princípio, 

para banir vogais longas, caso das formas de output, tornando assim desnecessária a 

postulação de uma restrição específica que proíbe vogais bimoraicas (em g acima)
8
. 

Como veremos adiante, entretanto, essa alternativa introduz problemas empíricos 

bastante óbvios e diretos: se, por um lado, na análise dos processos de resolução de 

hiato na língua Ivie, podemos, por uma questão de simplicidade e parcimônia, utilizar 

apenas SONFALL, por outro lado, nos casos de outras línguas da família Edoide, se faz 

necessário o emprego de ambas as restrições. De fato, uma análise mesmo que 

superficial da literatura em TO mostra que uma restrição como *LONGV (g acima) é 

assumida de forma incontroversa como membro de CON (ver e.g. Rosenthall 1994: 42; 

                                                             
8 Cumpre notar que SONFALL, como definida acima, expressa uma preferência por ditongos decrescentes, 

sendo violada por ditongos crescentes. Embora os ditongos crescentes sejam, em diversas línguas, 

monomoraicos, se comportando como vogais breves em línguas como o Vata (família Kru, África 

Ocidental; Kaye 1983) ou o Italiano (Calabrese 1988), em línguas como o Eslovaco esses ditongos são 

claramente bimoraicos (Kenstowicz & Rubach 1987). Padrões como o do Eslovaco são importantes por 

indicar que SonFall é, de fato, uma restrição violável, e não um princípio. 
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Alderete 1997; Zoll 1998) e, como veremos adiante, terá um papel crucial na expressão 

de generalizações. A justificativa para a presença de uma restrição *LONGV em CON 

segue a linha usual de codificação das relações de marcação no conjunto de restrições 

na TO: uma vez que a presença de vogais breves não implica a presença de vogais 

longas, mas o inverso, sim, é verdade, há necessidade da presença, no conjunto 

universal de restrições, de uma restrição de marcação negativa que proíba a presença do 

membro marcado dessa relação assimétrica, isto é, as vogais longas (McCarthy 2008: 

236-7).   

 A restrição *CG é empregada em Casali (1997: 499) e tem basicamente um 

efeito idêntico à restrição SECARTIC de Rosenthall (1997)
9
. A restrição em (f), NODIPH, 

atribui uma marca de violação para cada ditongo em um dado candidato a output. Essa 

restrição deve ser incluída na discussão pelo fato de que a formação de ditongos é uma 

das estratégias atestadas de resolução de hiato (Rosenthall 1994; Casali 1996) e pela 

razão de que inúmeras línguas proíbem expressamente a presença de ditongos em 

outputs, o que indica a existência de uma restrição de marcação negativa similar a 

NODIPH no conjunto CON. Assumimos aqui que os ditongos têm uma estrutura como 

em 9 abaixo (Rosenthall 1994, 1997; Zec 2007): 

 

 

                                                             
9
 Poderia se apontar aqui que uma sequência de consoante seguida de glide (proscrita por *CG) e um 

segmento consonantal com uma articulação secundária vocálica (o alvo de SECARTIC) são 

fonologicamente distintos e que, portanto, as duas restrições não são precisamente equivalentes. 

Entretanto, embora argumentos para uma ou outra análise – bissegmental como em [kw] ou 

monossegmental com um segmento complexo [k
w
] – possam ser defendidos para línguas particulares, 

assumimos que o contraste em um mesmo sistema entre as duas configurações é virtualmente impossível 

por razões perceptuais. Optamos assim por ignorar, ao menos por agora, a distinção entre as duas 

configurações (ver Steriade 2007: 140-1 para observações nessa direção). 
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(9)       

    
   

  Vi Vj (i  j) 

 

 A restrição MAX-V merece discussão separada, uma vez que há certa 

ambiguidade inerente na sua operação. Poderia se colocar em questão a pressuposição 

de que, dada uma forma hipotética de output como [],  presumivelmente relacionada 

ao input //, as relações de correspondência sejam /12/ - [12]. Negar que a vogal 

alta e o glide presente no output estejam em relação de correspondência implicaria em 

negar que MAX-V não é violado na formação de glides, o que, no entanto assumimos 

aqui como verdadeiro. Como afirmado acima, tomamos como sendo a diferença entre 

uma vogal e um glide o fato de que a primeira, mas não o último, está associada a uma 

mora (Hayes 1989, Rosenthall 1997). A suposição de que esta é a única diferença entre 

vogais e glides e de que a formação de glides não implica a violação de MAX-V, 

parecem ser suposições padrão na literatura (ver Casali 1997: 499; Rosenthall 1997: 

153; Bakovic 2007)
10

. O termo vogal, e, mais ainda o rótulo “V”, é notoriamente 

ambíguo: pode referir-se tanto à classe de segmentos também identificada pelo termo 

“vocoide” (funcionando então como um termo para a classe que inclui vogais e 

semivogais como [], []) ou pode se referir a uma posição funcional dentro da sílaba, 

como em Clements & Keyser 1983. A interpretação assumida aqui é a de que MAX-V 

refere-se a “vocoide” e a de que vogais não-baixas e seus glides correspondentes são 

                                                             
10

 Embora seja verdade que tanto Casali 1997 quanto Rosenthall 1997 empregam apenas a restrição 

simples MAX-IO, Bakovic 2007 emprega MAX-V. De qualquer forma, a informação crucial, e presente 

em todos os estudos citados, é a de que a formação de glide não viola essa restrição, enquanto a elisão 

vocálica a viola. 
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idênticos quanto à especificação de traços, diferindo apenas em termos das estruturas 

prosódicas em que se inserem. 

 A restrição em (8h), UNIFORMITY, é, por sua vez, a restrição que proíbe a 

coalescência, entendida, nos termos da Teoria da Correspondência (McCarthy & Prince 

1995), como um padrão em que um ou mais elementos independentes do input 

apresentam como correspondente um único elemento do output. Na definição desta 

restrição, ‘R’ denota a relação de correspondência entre elementos do input e elementos 

do output
11

. Sobre a restrição NOCODA (8i), a única observação pertinente é a de que a 

definimos aqui de forma top-down, atribuindo uma marca de violação para cada sílaba 

que possua uma coda, e não para cada consoante presente em posição de coda.
12

 Restrições de aplicação mais restrita, que serão invocadas apenas em casos 

particulares, além de outras suposições teóricas mais gerais, serão discutidas durante as 

análises apresentadas em cada uma das seções abaixo. 

 

2. Questões e Temas: A Resolução de Hiato e a Fonologia das Sequências Vocálicas 

 

 A elisão vocálica e a formação de glides - ou semivogais - são apenas duas 

possibilidades entre um conjunto mais amplo de estratégias de reparo empregadas pelos 

sistemas fonológicos das línguas naturais para lidar com potenciais configurações de 

hiato, estruturas tidas como relativamente marcadas e, portanto, instáveis e usualmente 

eliminadas das representações linguísticas (Rosenthall 1994; Casali 1996, 1997; Féry & 

                                                             
11

 De forma mais explícita, dado um conjunto Si de elementos do input e um conjunto So de elementos do 

output, R denota um subconjunto do produto cartesiano Si  So, grosso modo, um par qualquer (si, so) para 

si  Si e so  So. 

12 cf. McCarthy 2008: 176-7 a respeito da importância desse ponto, usualmente ignorado em definições 

mais ambíguas ou vagas desta restrição. 
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van de Vijver 2003; cf. Rice 2007: 80 para a instabilidade como diagnóstico de formas 

marcadas). Em (10) abaixo, apresentamos os processos atestados nas línguas naturais 

para lidar com as potenciais configurações de hiato produzidas por encontros vocálicos 

(baseado em Casali 1996: 1; note que (10a) consiste em não aplicar qualquer estratégia 

de reparo, tolerando a produção de um hiato de superfície, e que fronteiras silábicas são 

indicadas abaixo por um ponto):  

(10) (a) Heterosilabificação: V1 + V2  .V1.V2. 

 (b) Ditongação:  V1 + V2 .V1V2. 

  

 (c) Epêntese   V1 + V2  .V1.CV2. 
  

 (d) Elisão Vocálica:  V1 + V2  .V1(:). ou .V2(:). 

  

 (e) Formação de Glide: V1 + V2  .GV2(:). ou .V1(:)G. 

  

 (f) Coalescência:  V1 + V2  V3(:) 

 

Como observado na Introdução, além do problema exposto acima, relacionado com as 

diferentes estratégias observadas, mesmo dentro de uma única língua, para se lidar com 

inputs que contêm sequências /V1 + V2/, há o problema relacionado - que nos casos 

discutidos abaixo será muitas vezes o nosso ponto de entrada - de quais são as análises 

corretas, ou mais satisfatórias, para sequências de output [VV]
13

. Nos capítulos 

seguintes apresentaremos, para seis línguas distintas, uma descrição de alguns dos seus 

padrões de resolução de hiato, e também de alguns dos seus padrões fonotáticos mais 

gerais, seguidos de análises otimalistas desses padrões. 

 Até o momento, a discussão desenvolvida parece implicar que há uma 

configuração de output marcada – o hiato, em (10a) acima – e uma série de estratégias 

                                                             
13 Notar que nesse momento estamos tratando as noções de input e output como sendo basicamente 

sinônimas das noções de forma subjacente e forma de superfície das teorias fonológicas tradicionais, 

baseadas em regras. Embora inofensiva para a presente discussão, essa identificação será discutida mais 

adiante no capítulo 4, sobre o Zulu. 
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ou modificações de representações de input, que conduzem, portanto, a violações de 

restrições de fidelidade, que podem ser vistas como estratégias empregadas pelas 

línguas para evitar o hiato. Em realidade, ao “evitar” a presença de hiato, as gramáticas 

podem, além de implicar a violação de restrições de fidelidade, produzir estruturas de 

output que são também marcadas, mas ao longo de dimensões distintas de marcação, 

codificadas no conjunto CON por meio de restrições independentes, como discutido em 

1.2 acima. Assim, a formação de ditongos, por exemplo, evita a criação de 

configurações de hiato, mas ao mesmo tempo leva à criação de vogais tautossilábicas 

adjacentes, estruturas marcadas e que são, de fato, proibidas em diversas línguas 

naturais. Outro resultado possível da resolução de hiato, embora ignorado por Casali 

(1996, 1997) é a formação de vogais longas. Mais uma vez trata-se de uma estrutura 

marcada que é, no entanto, admitida em outputs ótimos como alternativa preferencial à 

produção de hiato. A interação entre estas diferentes dimensões de marcação terá papel 

fundamental nas análises aqui apresentadas. 

 Neste capítulo discutimos um conjunto básico de suposições e fundamentos que 

serão assumidos em todas ou em grande parte das análises e propostas apresentadas nos 

capítulos seguintes. Quando necessário, em capítulos individuais, outras restrições e 

assunções serão também introduzidas e justificadas. 
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Capítulo 2 

 

Elisão e formação de glides em Ivie 

2.1. Introdução 

 Em G. Masagbor (1989) é apresentada uma análise dos processos de formação 

de glide e elisão vocálica em Ivie, uma língua da família linguística Edoide, pertencente 

ao grande grupo linguístico Benue-Congo (Bennett & Sterk 1977, Williamson 2006). 

Em todas as línguas Edoide os nomes se iniciam e terminam em vogal e os verbos 

terminam em vogal (ver e.g. Omoruyi 1986: 66 para o Edo; Thomas 1978: 15 para o 

Engenni e Donwa-Ifode 1985: 43 para o Isoko). Esse padrão cria assim a possibilidade 

para a produção de configurações de hiato, que translinguisticamente tendem a ser 

evitadas através de processos como elisão ou formação de glides (cf. Rosenthall 1994; 

Casali 1996).   

 A análise apresentada em G. Masagbor (1989) para os processos em questão 

partilha de dois compromissos teóricos fundamentais: em termos representacionais a 

autora adota a teoria autossegmental da sílaba exposta em Clements & Keyser (1983), 

assumindo, portanto a existência de uma camada prosódica de unidades C e V que 

identificam ‘posições funcionais’ dentro do constituinte silábico. Em termos do modelo 

de gramática fonológica adotada, a autora assume a existência, e constrói a sua análise, 

em termos de regras fonológicas extrinsecamente ordenadas.  

 Neste capítulo propomos uma análise e discussão alternativa dos fenômenos de 

elisão vocálica e formação de glide na língua Ivie. Todos os dados do Ivie aqui 

discutidos são retirados das descrições encontradas em G. Masagbor (1989) e R. 

Masagbor (1989). 
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 Como já observado, entendemos por formação de glide o processo que converte 

um vocoide em um vocoide não-silábico ocupante de uma posição de margem silábica 

em outputs. Em Ivie, cujo inventário contrastivo de vogais é dado em (11) abaixo, as 

vogais / / podem ser realizadas como o glide palatal [], ao passo que o glide lábio-

dorsal [] pode ocorrer como realização não-silábica de / /, como mostramos em (12) 

abaixo com base em G. Masagbor (1989: 90-1): 

 (11)  

 [alto] [baixo] [posterior] [arredondado] 

// + - - - 

// - - - - 

// - + - - 

// + - + + 

// - - + + 

// - + + + 

// - + + - 

   

(12) 

 (a) / /  [] ‘a xícara da criança’     

 (b) / /  [] ‘a boca da vaca’ 

 (c) / /  [] ‘soprar vento’ 

 (d) //  [] ‘roubar’ 

 (e) //  [] ‘caramujo’ 

 (f) //  [] ‘torcer’ 

  

Com base em (11) acima, podemos inferir que a especificação de traço [- baixo] 

identifica a classe natural de vogais que pode ser alvo do processo de formação de 

glide14
. Os dados em (12) incluem tanto vogais com uma especificação [- baixo] que 

alternam em sua realização com glides (a-c) quanto glides não alternantes que, dada a 

suposição de que vogais e glides não contrastam subjacentemente, são igualmente 

                                                             
14 G. Masagbor 1989: 87 afirma que “Our Ivie data include two additional vowels  and . At this point 

the phonemic status of these is uncertain” (“Os nossos dados sobre o Ivie incluem duas vogais adicionais, 

 e . O status fonológico dessas [vogais] é incerto”). Dada essa incerteza, omitimos qualquer referência a 

essas vogais na presente discussão. 
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derivados a partir de vogais subjacentes (d-f). Esse último conjunto de glides não-

alternantes é referido por G. Masagbor (1989: 90) como exemplificando a “formação de 

glides interna à palavra”. 

 Assim, em Ivie, as vogais com a especificação de traço [+ baixo] /  / nunca 

alternam com glides, participando, dessa maneira, de um padrão universal segundo o 

qual as vogais em posição pré-vocálica distinguem-se em dois conjuntos: um conjunto 

de vogais altas que alternam com glides e outro conjunto de vogais não-altas que são 

sujeitas à elisão (Rosenthall 1997: 140). Em contraste com (12a) acima, em que // 

aparece como [] no output, as vogais com a especificação de traço [+ baixo] são 

simplesmente apagadas (dados de G. Masagbor 1989: 96): 

(13) 

(a) / /  []  “orelha da vaca”  *[] 

(b) // “árvore”  / + /  [] “árvores” 

 

 Como discutido na seção seguinte, restrições sobre o contorno de sonoridade das 

sílabas têm um papel na operação de estratégias de reparação de hiato empregadas em 

Ivie. Há, por isso, a necessidade de se dizer algo a respeito da relação entre os valores 

de traços em (11) e a sua relação com a sonoridade relativa das diferentes vogais. 

Assumo aqui que todas as vogais com uma especificação [+ baixo] têm um valor de 

sonoridade maior do que todas as vogais com uma especificação de traço [- baixo] e 

que, dentro do conjunto de vogais com a especificação [- baixo], aquelas com uma 

especificação [- alto] são mais sonoras do que as vogais especificadas como [+ alto]. 

Essas observações são aparentemente não-controversas e estão de acordo com diversos 

estudos sobre as vogais e seu lugar na hierarquia de sonoridade (Selkirk 1984; 

Crosswhite 2004; de Lacy 2007).  
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 Uma restrição que demanda um contorno de sonoridade descendente sobre 

vogais tautossilábicas, que se presume seja parte da gramática universal (como 

concebida na Teoria da Otimalidade), aparece na análise de alguns pares de inputs e 

outputs nessa língua. Nos antecipando um pouco, notamos que, nos casos de formação 

de glide em (12) acima, se as sequências vocálicas fossem toleradas em outputs e 

silabificadas como sequências tautosilábicas de vocoides, estas sequências teriam um 

contorno ascendente ao invés de um contorno descendente. Com esse ponto em mente, 

podemos observar os seguintes dados:  

(14) 

 

(a) // “ano”  / +  + /  [] “anualmente” 

(b) // “dinheiro” / + /  [] “dinheiro” (pl.) 

(c) / /  [] “nossa bolsa” 

 

Uma diferença importante entre os dados em (14) acima e os dados em (12) é que, no 

primeiro caso, a preservação das sequências vocálicas no output e a análise das mesmas 

como contidas na mesma sílaba não produziria os contornos ascendentes de sonoridade 

que são proibidos pela restrição referida (e.g. / /  *[]). Como 

discutido na seção seguinte, a ação de um princípio ou restrição independente permite 

dar conta da forma em (14c). Aquelas em (14 a,b), entretanto, serão apresentadas na 

parte final dessa análise como resistentes à análise aqui apresentada. 

 Finalmente, os seguintes padrões de resolução de hiato são também encontrados 

em Ivie: 

(15) 

 (a) / /  [] “costurar roupa” 

 (b) / /  [] “seguir o pai” 

 (c) / /  [] “boca do caramujo” 
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Em (a), (b) e (c) acima, sequências de vogais idênticas são sujeitas a tratamentos 

distintos em função da qualidade das vogais envolvidas. Quando duas vogais altas 

idênticas tornam-se adjacentes, / + / ou / + /, a elisão de V1 ocorre, enquanto que em 

sequências / + / a formação de glide é o processo que se aplica. A análise oferecida 

por G. Masagbor (1989: 91) dá conta desse tratamento diferencial em função de uma 

suposta “diferença de altura vocálica” entre as duas vogais em sequências / + /, de 

modo que V1 não sofreria elisão por ser mais alta do que V2. O problema mais óbvio 

com essa análise é o seu caráter ad hoc, dado que não há evidência independente em 

favor da hipótese de que seja fonologicamente real tal diferença de altura entre duas 

vogais foneticamente idênticas. Mais adiante apresentaremos uma análise desse caso 

que dispensa a suposição dessa hipotética diferença de altura. 

 Neste ponto, assumirei que a elisão vocálica aplica-se apenas como uma espécie 

de operação de last resort invocada quando a formação de glide é bloqueada pela ação 

de uma restrição de mais alta prioridade na gramática do Ivie. A não aplicação da 

operação da formação de glides em sequências de vogais altas idênticas pode ser vista 

como uma consequência do status marcado das sequências [] e [] (ver e.g. Booij 

1989: 322; Maddieson & Precoda 1992). Mais adiante consideraremos brevemente 

algumas consequências destes padrões para a análise aqui apresentada, muito embora 

dar conta deste comportamento diferencial não esteja entre os objetivos centrais da 

nossa proposta. 

 Antes de apresentar a análise otimalista dos fenômenos descritos para o Ivie 

iremos discutir, no restante desta subseção, como algumas das suposições 

representacionais aqui adotadas (capítulo 1) atuam no caso em questão.  
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 Assumindo que todos os vocoides subjacentes associam-se (ou projetam) moras 

previsivelmente, as seguintes representações intermediárias podem ser postuladas para o 

Ivie (associações tonais serão omitidas):  

 

(16)  

(a)         

  

 h       

 

          // “caramujo” 

 

(b)              

 

     h       

 

           // “torcer” 

 

 

(c)         

 

     h        

 

           // “roubar” 

 
 

Em (16a-c) acima apenas as associações não problemáticas entre segmentos e elementos 

prosódicos, moras e nós silábicos, são apresentadas. Em (16a), por exemplo, uma mora 

seguida por uma consoante projeta o seu próprio nó silábico. Em (16b-c) consoantes 

que precedem segmentos moraicos associam-se diretamente aos nós silábicos, 

constituindo assim ataques. Qualquer teoria da estrutura silábica até hoje proposta 

possui expedientes que demandam a análise de tais consoantes como ataques (cf., por 

exemplo, a Regra de Ligação CV de Steriade 1982; a Regra de Criação de Ataque de 

Hyman 1985: 15; o Princípio da Prioridade do Ataque de Clements & Keyser 1983: 37 

e o Princípio do Ataque de Selkirk 1982: 259). 
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 Dadas representações como as em (16) acima, e assumindo que vogais e glides 

diferem apenas quanto à associação a uma mora independente (Hayes 1989, Rosenthall 

1997: 145), o objetivo de qualquer abordagem à formação de glide consiste 

essencialmente na especificação das condições sob as quais um vocoide deve aparecer 

em formas de superfície sem uma associação moraica independente. Argumentamos 

aqui que os princípios de organização da estrutura moraica intrassilábica apresentados 

em 1.1 (Capítulo 1) - referentes à ordem linear entre a mora nuclear e a mora não 

nuclear de uma sílaba bimoraica, além da exigência de um contorno de sonoridade 

descendente (ou a proibição de um contorno ascendente) - são fundamentais em explicar 

a distribuição dos glides em Ivie. 

 À guisa de demonstração da operação destas restrições, apresentamos em (17) 

abaixo duas análises silábicas completas minimamente distintas para o item em (16a): 

(17)  

 

(a)    (b)  

                
  

 h     h     h   h  

 
                      

 
 

A característica mais importante das análises alternativas em (17) acima - que diferem 

em termos da atribuição de nuclearidade para os membros da sequência vocálica // - é 

a de que em nenhuma delas ambos os princípios (3) e (4), apresentados em 1.1 podem 

ser conjuntamente satisfeitos, isto é, há uma situação de conflito. Em (17a) a restrição 

que exige um contorno descendente de sonoridade é violada, mas a restrição que 

demanda a relação de precedência entre a mora nuclear e a mora não-nuclear é 

satisfeita. Em (17b) o segmento associado à mora nuclear possui um valor de 
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sonoridade maior do que o do segmento associado à mora-não nuclear, mas a relação de 

precedência linear exigida por (4) não é observada. 

 Como um passo em direção à resolução deste conflito, e de certa forma 

antecipando a análise apresentada abaixo, nós assumiremos aqui que a restrição em (4) é 

universalmente não-violável, ou pelo menos não o é na gramática do Ivie (ver discussão 

em Rosenthall 1994: 19). Isto é, assumiremos aqui que todas as sílabas bimoraicas têm 

uma estrutura [h ] , apresentando portanto um padrão trocaico de proeminência (ver 

Prince 1983; Kaye 1990 e Kager 1993). Segue-se então que a única análise possível 

para o item // é (17a) acima, implicando que a restrição que demanda a associação 

da mora nuclear com o vocoide de maior valor de sonoridade em uma sequência é 

violada. O cerne da proposta aqui apresentada é de fato a afirmação de que a formação 

de glides em Ivie ocorre como uma maneira de se evitar tais violações da restrição (3) 

(resolução 1.1), através da eliminação ou apagamento da mora associada com o 

segmento relativamente menos sonoro da sequência, como mostrado em (18) abaixo: 

(18) 

 

(a)         (b)             

  

 h     h    h      h  

 

                     [] “caramujo” 

   

A representação em 18b acima mostra o output do processo de formação de glides que 

consiste, como observado acima, na associação de um vocoide diretamente ao nó 

silábico de forma a evitar uma violação da restrição de sonoridade sobre a estrutura 

moraica intrassilábica. A mesma análise se aplica de maneira transparente aos outros 

exemplos em (16), derivando os outputs [] e []. 
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 Como observação final dessa seção, notamos brevemente o fenômeno de 

preservação ou estabilidade tonal nos casos de formação de glide em Ivie. Um tom que 

esteja associado subjacentemente a um vocóide que é, em superfície, mapeado em um 

glide, deve encontrar outro ponto de ancoramento, uma vez que a mora anteriormente 

associada ao vocóide foi apagada pelo processo de formação de glide. Assim, o tom 

baixo do vocóide alto, recuado e arredondado // em // desloca-se para a mora 

seguinte, tendo como resultado um tom de contorno no output []. Em termos 

representacionais podemos expressar esse processo da seguinte forma: 

(19) 

 L H  L H 

      

      

Na próxima seção introduzimos uma análise otimalista dos padrões aqui apresentados 

de resolução de hiato em Ivie. 

2.2. Uma Análise Otimalista da Resolução de Hiato em Ivie 

 Iniciaremos a análise dos padrões encontrados em Ivie pela avaliação da posição 

da restrição ONSET na gramática desta língua. Como observa McCarthy 2008: 87, 

mapeamentos fiéis entre inputs e outputs são especialmente interessantes para indicar o 

caráter dominado de restrições de marcação particulares: dado o caráter ‘ótimo’ e não 

‘perfeito’ das formas gramaticais de uma língua, é bastante provável que em 

mapeamentos fiéis, caracterizados pela não-violação de restrições de fidelidade, ao 

menos uma restrição de marcação será violada nesses candidatos. O tableau 1 abaixo 

demonstra como um mapeamento fiel oferece evidências em favor do status 
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relativamente dominado de ONSET na gramática do Ivie. O candidato ótimo em (b) 

abaixo viola a restrição ONSET, enquanto o candidato subótimo em (a) evita violação 

semelhante ao custo de incorrer em uma violação da restrição de fidelidade MAX-V (o 

output ótimo será indicado aqui pela célula acinzentada na coluna mais à esquerda dos 

tableaux; o input nesse caso é o nome // “criança”): 

Tableau 1. Evidência para a relação de dominância MAX-V >> ONSET. 

 //  [.] MAX-V ONSET 

(a) [] W*  

(b) [.]  * 

 No tableau 2 abaixo lidamos com a suposição apresentada em 1.1 de que glides e 

vogais não contrastam, de forma que mesmo glides não alternantes devem ser derivados 

a partir de vocoides subjacentes, sem uma especificação subjacente do seus status não-

silábico. Um output como [] “pé” (morfologicamente /-/) é selecionado da 

seguinte forma
15

: 

 

Tableau 2. Evidência da ação de SONFALL na exclusão de candidatos sub-ótimos: 

 //  [.] MAX-V SONFALL ONSET MAX- 

(a)     

 

[] 

 W*  L * * 

(b)     

 

[.] 

  * * 

(c)       

 

[..] 

 W* L * 

(d)     

 

[..] 

 W* * L 

 

                                                             
15 Como discutido no capítulo 1, assumimos que os vocoides projetam moras previsivelmente. Embora 

isso não esteja indicado nos tableaux, os vocoides nos inputs devem ser assumidos como contendo, cada 

um, uma mora. É por esta razão que, por exemplo, o candidato ótimo no tableau 2 contém uma violação 

de Max-, pois a realização do vocoide // como glide [] implica a perda de uma mora. Outros fatores 

envolvidos na análise de vocoides subjacentes como glides de superfície serão considerados nos capítulos 

4 e 5 sobre o Zulu e o Mbyá, respectivamente. 
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Uma comparação entre os candidatos (a) e (b) demonstra que a violação da restrição 

MAX-V pelo candidato [] é suficiente para torna-lo sub-ótimo, embora o candidato 

ótimo viole ONSET. Este resultado é consistente com o ranqueamento estabelecido no 

tableau 1. O fato de que o candidato (b) é mais harmônico do que o candidato (c) mostra 

que SONFALL domina ONSET. Para o Ivie, então, o output ótimo é aquele que não inclui 

o alongamento compensatório como efeito concomitante da formação de glide, 

diferentemente do que ocorre em contextos de resolução hiato em línguas como o 

Luganda (Clements 1986) ou o Kimatuumbi (Odden 1995). 

 O tableau 3 abaixo apresenta um conflito envolvendo as restrições SONFALL e 

MAX-, indicando que o output atestado (b) é selecionado como candidato ótimo apenas 

sob os ranqueamentos SONFALL >> MAX-, *CG e MAX-V >> *CG (para a forma input 

// “caramujo”): 

Tableau 3. Evidência para as relações de dominância: SONFALL >> MAX-, *CG e MAX-V >> *CG. 

 //  [.] SONFALL MAX-V MAX- *CG 

(a)        
 

[.  ] 

W *  L L 

(b)          
 

[.  ] 

  * * 

(c)        
 

[ . ] 

 W * * L 

 

Como continuação, o tableau 4 demonstra a ação da mesma hierarquia local no caso de 

uma sequência vocálica / - / (notar o símbolo ‘#’ indicando fronteira de palavras. O 

input é constituído do sintagma verbal que significa “costurar roupa”): 
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Tableau 4. Ação da Hierarquia SONFALL >> MAX-, *CG em um input /o + o/. 

  #   [.] SONFALL MAX-V MAX-              *CG 

(a)      
 

[.] 

W *       L                 L 

(b)         
 

[.] 

        *                * 

(c)       
 

[.] 

 W *       *                L 

 

Os dois tableaux acima apresentam os argumentos para as relações de dominância 

aludidas na subseção anterior como instrumentais para motivar o processo de formação 

de glides em Ivie. Em particular, a restrição SONFALL proíbe a ocorrência de sequências 

tautossilábicas de vogais com um contorno de sonoridade ascendente. A formação de 

glide evita a violação desta restrição nos candidatos ótimos, a despeito do fato de que as 

restrições MAX- e *CG sejam violadas, indicando que estas restrições ocupam uma 

posição relativamente baixa na gramática do Ivie.  

 O tableau 5 lida com o fenômeno, discutido na subseção de introdução para essa 

análise, de que inputs com as sequências / - / têm um tratamento distinto na gramática 

do Ivie daqueles inputs que contêm uma sequência de vogais altas como / - /. Note que 

os ranqueamentos justificados acima produzem um resultado incorreto para esses casos, 

como mostrado no tableau 5 abaixo (input / / “seguir o pai”):  

Tableau 5. Demonstração de que a hierarquia falha com inputs com vogais altas: 

    [...] SONFALL MAX-V  MAX- *CG 

(a)          

 
        

W *  L  

(b)           
 
        

 * *  

(c)            
 
        

 L * W* 
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O tableau 5 indica que, para que o output atestado, o candidato (b), seja mais harmônico 

que o candidato subótimo (c), a gramática do Ivie teria de incluir a relação de 

dominância *CG >> MAX-V. Como demonstrado anteriormente no tableau 4 entretanto, 

a relação que encontramos para o Ivie é MAX-V >> *CG. O candidato (c), erroneamente 

selecionado como output ótimo, é indicado por meio da célula acinzentada, seguindo a 

convenção aqui adotada. 

 Como sugerimos anteriormente, uma explicação possível para essas 

singularidades pode basear-se no status marcado das sequências [] e [] que 

resultariam da aplicação do processo de formação de glides sobre sequências de vogais 

altas (ver e.g. Booij 1989: 322; Maddieson & Precoda 1992). Essa hipótese não será 

considerada aqui, permanecendo, portanto um ponto em aberto para investigações 

posteriores. Será suficiente apenas observar que, ao menos no que diz respeito ao 

exemplo considerado no tableau 5, uma explicação alternativa pode fundamentar-se 

sobre uma proibição sobre laterais palatais em Ivie. Evidência indicadora da correção 

desta hipótese é o fato de que o mesmo contexto - uma consoante lateral precedente - 

também bloqueia o processo de formação de glides no caso do marcador de foco // em 

contexto prevocálico (ver G. Masagbor 1989: 97). 

 O tableau 6 introduz a ação da restrição de marcação NODIPH (ver capítulo 1 

para discussão sobre a justificativa para se assumir a existência dessa restrição) e 

considera um candidato subótimo que evita a configuração de hiato pela inserção de 

uma consoante epentética (forma input constituída do sintagma “nossa bolsa”): 
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Tableau 6. Evidência para as relações de dominância NODIPH >> MAX-V e DEP-C >> MAX-V 

 / # /  [..] NODIPH DEP-C MAX-V 

(a)               
 

[ .   .  ] 

W *  L 

(b)              
 

[ .  . ] 

  * 

(c)               
 

[ .     ] 

 W * L 

 

 Em (20a) abaixo apresentamos cada uma das relações de dominância entre 

restrições justificadas até o momento, com uma indicação do tableau em que os 

argumentos de ranqueamento cruciais são oferecidos. É importante notar que a relação 

de dominância entre NODIPH e ONSET for estabelecida com base no caráter transitivo da 

relação de dominância: dado que NODIPH >> MAX-V (5) e MAX-V >> ONSET (1,2), 

segue-se que NODIPH >> ONSET. Em (20b) um diagrama de Hasse é apresentado 

mostrando as mesmas relações de forma mais explícita, o que é necessário uma vez que 

uma ordenação total do conjunto de restrições assumido não foi aqui produzida 

(McCarthy 2008: 48-9): 

 (20) 

 

(a) MAX-V >> ONSET (1, 2) 

 SONFALL >> ONSET (2) 

 SONFALL >> MAX-, *CG (3, 4) 

 MAX-V >> *CG (3, 4) 

 NODIPH >> MAX-V (6) 

 DEP-C >> MAX-V (6) 
 

 

(b)  SONFALL     NODIPH DEP-C 

 

   

  MAX-     MAX-V 

 

     

    *CG 

      ONSET 
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2.3. Observações sobre a ação de ONSET 

 

 A presente seção tem como objetivo analisar em maior detalhe a ação da 

restrição ONSET, tida como a motivadora dos processos de resolução de hiato, como a 

razão pela qual as configurações de hiato são relativamente marcadas 

translinguisticamente. Focando-nos nesse ponto particular, reapresentamos o tableau 3 

acima na forma do tableau 7 abaixo, modificado pela adição de um candidato a output 

que contém vogais heterossilábicas adjacentes 

Tableau 7. Reapresentação do tableau 3 com atenção para a ação de ONSET. 

 //  [.] SONFALL   MAX-

V          

ONSET MAX- *CG 

(a)       
 

[.  ] 

W *  * L L 

(b)          
 

[.  ] 

  * * * 

(c)        
 

[ . ] 

   W * * * L 

(d)      
 

[. .] 

             W ** L L 

 

 A linha (d) no tableau acima é obviamente o cerne da discussão, pois inclui o 

candidato que contém a configuração de hiato. Note que esse candidato é preterido com 

relação ao output ótimo em função de possuir múltiplos loci de violação da restrição 

ONSET, o que o torna menos harmônico que o output atestado, que incorre em apenas 

uma violação dessa restrição (ver McCarthy 2003 para uma discussão da noção de lócus 

de violação). A dupla violação de ONSET presente no candidato (d) é obviamente uma 

consequência do fato de que em Ivie, e nas línguas Edoides em geral, os nomes sempre 



48 

 

se iniciam com uma vogal. Por uma questão de completude, apresentamos no tableau 8 

abaixo a ação da restrição ONSET em verbos, isto é, palavras iniciadas com consoantes 

(/ / “soprar vento”): 

Tableau 8. Ação de ONSET em verbos. 

 / # / [..] 
 

SONFALL MAX-V ONSET MAX- *CG 

(a)               
 

[..] 

   * * 

(b)             
 

[..] 

W *   L L 

(c)               
 

[...] 

  W * L L 

 

Em relação ao tableau acima, devemos esclarecer que não estamos sugerindo que a 

fonologia do Ivie, e os processos de resolução de hiato em particular, sejam sensíveis à 

categoria lexical dos formativos envolvidos. Como discutido no capítulo seguinte, nas 

línguas Edóides, assim como em outras línguas Kwa e Benue-Congo da África 

ocidental, os nomes possuem uma estrutura básica VCV, ao passo que os temas verbais 

são iniciados por consoantes e construídos em torno de raízes de forma CV. Essa 

diferença implica em possibilidades distintas para a criação de contextos em que vogais 

apareçam em adjacência, levando, assim, a um comportamento distinto para das duas 

classes lexicais no que diz respeito aos processos de resolução de hiato. Em nenhum 

momento há, portanto, a implicação de que os processos fonológicos em questão, ou as 

restrições que possamos postular, sejam sensíveis aos traços ou propriedades 

morfossintáticas que definam cada uma dessas classes.  

 O objetivo dessa breve discussão era o de indicar que, a despeito da sua posição 

relativamente baixa na hierarquia de restrições que caracteriza a gramática do Ivie, a 
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ação da restrição ONSET é crucial para eliminar candidatos subótimos que apresentam 

sequências de vogais heterossilábicas adjacentes, sem a necessidade de se invocar uma 

restrição específica, como *V.V ou NOHIATUS, que atribua marcas de violação para 

hiatos especificamente. Mais adiante, no capítulo 6, ao tratarmos da resolução de hiato 

em Squliq Atayal, teremos a oportunidade de tecer mais comentários sobre o papel da 

restrição ONSET em motivar o reparo de configurações de hiato. Neste ponto, 

considerando a informação adicional sobre ranqueamento advinda dos tableaux 7 e 8, é 

necessário revisar as relações de dominância propostas para o Ivie. Apresentamos 

abaixo uma versão final, na forma de um diagrama de Hasse, destas relações: 

 (21) Diagrama de Hasse com as relações de dominância para a gramática do Ivie: 

 

   SONFALL      NODIPH DEP-C 

 

 

       MAX-V 

 

        

       ONSET 

 

 

 

MAX-  *CG 

 

 As relações de dominância motivadas pela análise apresentada acima podem ser 

descritas verbalmente em termos do seguinte cenário: os ditongos são totalmente 

banidos dos outputs ótimos em Ivie, e essa demanda pode ser cumprida pelo 

apagamento de vogais presentes no input (implicando assim violações da restrição de 

fidelidade MAX-V). Essa mesma restrição de fidelidade, por outro lado, não pode ser 

violada apenas como um expediente para que se evite uma violação da restrição de 

marcação ONSET: por essa razão, palavras iniciadas por vogal são permitidas em Ivie. A 

restrição ONSET tem, no entanto, preferência sempre que entra em conflito com 
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restrições que proíbem o apagamento de moras presentes no input (Max-) ou 

sequências de consoante e glide (*CG): desta forma, um candidato a output que 

“repare” uma sequência vocálica do input por meio da formação de glide é mais 

harmônico do que um candidato que as analise como uma sequência heterossilábica de 

vogais. 

 Tanto NODIPH quanto SONFALL têm efeitos sensíveis e generalizados em nas 

formas atestadas e ocupam posições altas, não-dominadas, na hierarquia de restrições da 

gramática do Ivie. A segunda dessas restrições em especial tem um papel crucial ao 

forçar violações de MAX-, *CG e ONSET sempre que a satisfação de qualquer uma 

destas restrições estiver em conflito com a exigência de que moras tautosilábicas 

tenham um contorno de sonoridade descendente. As sílabas no Ivie são efetivamente 

restritas ao padrão monomoraico []. 

 No capítulo seguinte, argumentaremos que outras duas línguas também 

pertencentes a família Edoide diferem do Ivie em alguns aspectos centrais relacionados 

com a tipologia dos processos de resolução de hiato e dos padrões fonotáticos 

permitidos para sequências de vocoides. 
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Capítulo 3 

 

Sequências [VV] em línguas do grupo Edoide 

 
 

3.1. Introdução 

 

 Em inúmeras línguas do grande grupo Niger-Congo, processos sincrônicos e 

diacrônicos de apagamento consonantal têm como resultado a criação de sequências 

vocálicas. Historicamente, a consoante medial (C2) em formas de estrutura C1VC2V tem 

sido vista como licenciando menos contrastes ou como sujeita frequentemente a 

processos de enfraquecimento, lenição ou perda de contrastes (Stewart 2002: 212). As 

formas em (22a) abaixo, de línguas do grupo Guang, exemplificam o processo de 

enfraquecimento consonantal em posição intervocálica ou medial em temas (Snider 

1990: 10-11); as formas em (22b) mostram casos de lenição de oclusivas em posição 

intervocálica em Ibibio (Essien 1990: 24-5). Em (22c), apresentamos algumas 

correspondências dentro do grupo Lower Cross River, em que enfraquecimentos 

similares podem ser observados (ver Connell 1994):
16

  

 

(22) 

 (a) Enfraquecimentos mediais em Guang: 

 

  Chumburung -  <  Proto-Guang * -V “folha” 

       <    *V “estragar” 

       <    * “bater” 

    -  <   *- “carregar” 

  Gichode    <    *VV “novo” 

  Cherepong -- <   * “tear” 

 

 

 

                                                             
16 No grupo Cross River, ao qual pertence também o Ibibio, esses contextos de lenição são em geral 

referidos como contextos ambissilábicos ou internos ao pé métrico (ver Connell 1994: 7; Akinlabi & Urua 

2002). 
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 (b) Enfraquecimento consonantal em Ibibio: 

 

   “vestir um chapéu”   “vestir um chapéu em si mesmo” 

   “amarrar”   “amarrar a si mesmo” 

   “empilhar”   “estar empilhado” 

 

 (c) Correspondências no grupo Lower Cross River: 

 

  Obolo  : Anaang  “cabeça” < * - 

  Iko  : Anaang  “cabelo” < * - 

  Nkari  : Anaang  “pilão”  < * - 

 

  

 No desenvolvimento histórico das línguas Edoides, grupo ao qual pertence o Ivie 

analisado no capítulo 2, uma série de processos de lenição consonantal, em geral 

levados ao extremo da deleção segmental completa, foram postulados. Temas com um 

formato básico C1VC2V no Proto-Edoide (PE) foram em diversas línguas deste grupo 

reduzidos a CVV pelo apagamento de C2, usualmente reconstruída como um segmento 

“lenis”. Como apresentado em (23) abaixo, o resultado é o aparecimento de uma série 

de sequências vocálicas em diversas línguas modernas pertencentes a este grupo (dados 

de Elugbe 1983):  

(23) 

 Proto-Edoide: *N “cair”  >  Engenni:  
        Degema:   
        Edo:  

   * “inchar” >  Engenni:  

        Degema:  

   *-N “ovo” >  Engenni: - 

        Degema: - 

 

 Pode-se encontrar frequentemente, na literatura devotada à descrição de línguas 

Edoides particulares, a afirmação de que tais sequências vocálicas, especialmente 

comuns em raízes e temas verbais, são analisadas de forma heterossilábica, i.e. estas 
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constituiriam configurações de hiato
17

. Certo ceticismo com relação a essas propostas 

pode se justificar mesmo previamente a qualquer análise dessas afirmações, uma vez 

que há uma literatura relativamente grande a respeito de como línguas deste grupo 

possuem inúmeras estratégias para evitar que configurações de hiato ocorram em seus 

outputs (ver e.g. Omoruyi 1990 para o Edo; Masagbor 1989 e o capítulo 2 acima para o 

Ivie). É verdade, entretanto, que tais estudos dizem respeito em geral a generalizações e 

alternâncias observadas em contextos morfologicamente derivados, ou mesmo pós-

lexicais, como a fronteira entre verbos e nomes. Outras restrições gramaticais, como 

OCP e filtros sobre combinações subjacentes de traços são conhecidos por operar 

seletivamente, exigindo certas estruturas e configurações apenas em formas não 

derivadas ou somente em estruturas derivadas (ver Kiparsky 1985; Odden 1986, entre 

outros). Em princípio, então, configurações de hiato poderiam ser permitidas em temas 

e raízes verbais nas línguas Edoide e, ao mesmo tempo, serem proibidas em ambientes 

derivados. 

 Neste capítulo argumentaremos, entretanto, que as razões apresentadas na 

literatura como evidência em favor destas análises não são convincentes e alternativas 

mais simples, que não exigem a postulação de hiato generalizado nessas línguas, podem 

ser facilmente desenvolvidas. Dito de outra forma, os fenômenos discutidos na literatura 

são compatíveis com a hipótese de que as línguas em questão não apresentam hiato 

generalizado.  

 Na seção seguinte, apresentaremos alguns dos padrões descritivos e algumas das 

afirmações e argumentos presentes na literatura em favor de uma análise heterossilábica 

destas sequências vocálicas. Alguns problemas com esses argumentos serão discutidos 

                                                             
17 A ideia de que essas sequências VV são analisadas como vogais heterossilábicas tem sido questionada 

recentemente em uma parcela pequena na literatura sobre as línguas Edoides. Ver por exemplo: Yuka & 

Omoregbe 2010 e Omozuwa 2003 com argumentos, entretanto, distintos daqueles aqui apresentados. 
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conjuntamente. Uma análise otimalista dos padrões apresentados será oferecida e 

procuraremos demonstrar que não há a necessidade de se assumir a existência 

generalizada de configurações de hiato. O mapa abaixo indica, para referência do leitor, 

a localização das línguas do grupo Edoide no território da Nigéria, localizadas 

essencialmente nas regiões circunscritas pelos quadrantes 9 e 6.  
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Mapa etnolinguístico da Nigéria, com indicação do grupo Edoide (fonte: Lewis, 

Simons & Fennig 2014). 
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3.2. Esan 

 

 Em Esan, uma língua do grupo Norte-Central da família Edoide, há um processo 

fonológico de “enfraquecimento de líquidas” em sílabas finais. Ejele 1994 contém uma 

discussão extensa desse processo opcional que tem como alvo sílabas finais iniciadas 

por uma consoante líquida, dando origem a formas reduzidas que não apresentam uma 

sílaba [lV1] (24b) ou apenas um segmento [] (24a) que aparecem nas formas ‘plenas’. 

Exemplos dessa variação são dados abaixo: 

 

(24) 

   (a)  (b) 

 

  ~  ~   ‘nós’ 

  ~  ~  ‘pensamento’ 

  ~  ~  ‘frio’ 

 

O autor observa que as formas reduzidas são mais frequentes do que as não reduzidas, 

em especial na fala dos indivíduos mais jovens, o que parece indicar que uma mudança 

no sentido dos padrões de enfraquecimento consonantal notados em Elugbe 1983 se 

encontra em curso. Embora Ejele 1994: 69 observe que as vogais // e // ocorram como 

glides quando precedem imediatamente vogais de uma qualidade distinta, o mesmo 

autor afirma explicitamente (Ejele 1994: 71-2) que o contraste entre temas verbais como 

// “colocar” e // “lavar” baseia-se no contraste entre o monossilabismo da primeira 

forma e o caráter dissilábico da segunda. A despeito dessa afirmação, o autor também 

descreve oposições como esta como sendo evidência de que “a duração vocálica é 

fonêmica em Esan” (pg. 71) e que alternâncias como as em (25) abaixo fornecem 

evidência adicional para a ideia de que vogais breves e longas contrastam em Esan: 

 

(25) 

 

 (a)    []  “botar ovo” 
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 (b)    [] “lavar roupa” 

  

Em (a) acima ocorre a elisão de V1 quando duas vogais tornam-se adjacentes na 

fronteira entre nome e verbo; em (b), entretanto, apenas a última vogal do que, segundo 

algumas análises e como implícito nas transcrições empregadas, constitui uma 

sequência bissegmental é apagada. É óbvio, no entanto, que temas como // não 

podem ser ao mesmo tempo dissilábicas e constituir evidência em favor de um contraste 

de duração nas vogais do Esan. A representação padrão adotada para vogais longas, 

como em (26a) abaixo (Prince 1984; Hyman 1985; Hayes 1989) é crucialmente distinta 

da representação assumida para sequências de vogais idênticas heterossilábicas, 

necessária para a interpretação dissilábica de temas verbais como //:  

(26) 

 (a)     (b)    

 

          
 
                   

 

Assumimos aqui que a representação correta para tais items é aquela em (26a) acima, 

não havendo necessidade de se postular configurações de hiato como em (b). Na 

subseção devotada à análise otimalista das sequências vocálicas em Edoide 

demonstraremos como as diferenças entre as formas em (25a) e (25b) podem ser 

derivadas de forma não problemática. 

 

3.3. Edo 

 

 Afirmações similares já foram feitas a respeito do Edo (também conhecido como 

Bini), a língua Edoide mais bem descrita. Amayo (1975) afirma que formas como // 

“ser bom” são dissilábicas. O argumento do autor é baseado em uma alternância no 

expoente do sufixo de aspecto Completivo: 
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(27)  

  

(a)     “(ele/ela) serviu”      “(ele/ela) enterrou” 

 

(b)   “(ele/ela) tornou-se bom”     “(ele/ela) passou a roupa” 

 

 

De acordo com Amayo (1975: 22), o sufixo em questão tem uma forma subjacente -//, 

uma análise endossada sem controvérsias por outros pesquisadores (cf. e.g. Aikhionbare 

1989). Segundo o autor, quando o sufixo se prende a formas monossilábicas, como 

(27a), a consoante do sufixo é apagada.  

 As mesmas formas são também analisadas como dissilábicas por Omoruyi 

(1986), que classifica os verbos de estrutura CVV em um “tipo dissilábico” junto com 

raízes (não controversamente) dissilábicas de forma CVCV (pg. 288; ver Adeniyi 2010: 

7 para uma análise similar). O autor apresenta os seguintes “verbos adjetivais” que 

teriam tal estrutura [CV.V], embora nenhum argumento em favor dessa análise seja 

apresentado: 

 (28)  “bom”   “vermelho”  “maduro” 

  “pesado”  “preto”   “branco” 

 

Em um artigo posterior, Omoruyi (1990: 100) apresenta padrões como em (29) abaixo 

como evidência da estrutura dissilábica de temas como :  

 

(29)    [] “comprar uma bicicleta” 

     []   “juntar fezes” 

 

    [] “matar um rato” 

    [] “dobrar roupas” 

 

Nos dados em (29) acima, fica claro o padrão segundo o qual verbos monossilábicos 

como // têm a sua vogal apagada quando seguidos de um nome (que, como observado 

anteriormente no capítulo sobre a resolução de hiato em Ivie, sempre se iniciam por 
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vogal em línguas Edoides). Um verbo como // tem apenas a segunda das suas vogais 

apagadas. De acordo com Omoruyi (1990), e de forma quase idêntica à Ejele (1994) em 

sua análise sobre o Esan apresentada acima, padrões como esses em (29) são evidência 

de que tais formas contêm sequências vocálicas e não vogais longas.  

 Para os nomes, Omoruyi 1990: 104 também afirma que sequências vocálicas 

criadas como resultado de um processo opcional de apagamento da consoante // em 

posição intervocálica são heterossilábicas: 

 

 (30) 

 

 . ~ .  “olho” 

  ~ ..  “anel” 

  ~    “borracha” 

  ~   “sapo” 

 

 Como visto acima, análises heterossilábicas para sequências vocálicas têm sido 

propostas para o Edo, algumas vezes apenas conjugadas a argumentos explícitos em 

favor dessas hipóteses. Quando apresentados, entretanto, tais argumentos estão longe de 

serem persuasivos. Na análise de Amayo 1975 (ver (27) acima), notamos a ausência de 

qualquer generalização a respeito da estrutura fonológica da língua que justifique a 

interpretação do autor de que há qualquer relação entre o suposto processo de 

apagamento consonantal operante em (27a) e o caráter mono- ou dissilábico dos temas 

verbais. Em síntese: não é claro em momento algum por que o comportamento distinto 

de temas // e // seria um indicador ou diagnóstico do número de sílabas presentes 

nas respectivas formas. É importante notar que, seja sob uma análise monossilábica ou 

uma análise dissilábica de formas como // tais itens são bimoraicos. Argumentamos 

no restante dessa seção que essa informação é tudo o que é necessário para se explicar o 

comportamento diferencial das duas classes de verbos. 
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 Assumimos aqui que a Regra de Apagamento’ da consoante do sufixo 

Completivo descrita em Amayo 1975 não é nada mais do que a regra (opcional) de 

apagamento da consoante // descrita por Omoruyi 1990 e que, como vimos, possui uma 

contraparte quase idêntica em outras línguas Edoides, como o Esan (ver seção anterior e 

Ejele 1994) e o Etsako (Elimelech 1976). O padrão reportado por Amayo 1975 (ver 

(27)) pode ser explicado simplesmente pela suposição de que essa regra opcional é 

bloqueada em formas verbais aqui analisadas como contendo vogais longas, pela ação 

de restrições que proíbem sílabas trimoraicas e ditongos. Um tema verbal como // 

teria assim a seguinte estrutura (associações tonais omitidas): 

(31) 

     

 

      
 
                

 

 

Uma análise otimalista - e que, portanto, consistirá da comparação entre outputs 

alternativos avaliados por um conjunto de restrições hierarquizadas, sem invocar noções 

como “regras” e “bloqueios” na aplicação das mesmas - será apresentada a seguir. 

Antes, entretanto, vamos discutir mais uma descrição de uma língua Edoide que assume 

e argumenta a favor de uma análise heterossilábica de sequências vocálicas. 

 

3.2.4. Etsako 

 

 Na sua descrição clássica e bastante citada da fonologia do Etsako, Elimelech 

1976 também argumenta em favor de uma análise heterossilábica das sequências 

vocálicas encontradas nessa língua. A descrição anterior e muito mais breve de Laver 

1967: 56 também opta pela mesma análise de vogais adjacentes como pertencentes a 

diferentes “sílabas fonológicas”, embora, segundo o autor, tais vogais sejam parte da 
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mesma “sílaba fonética”. Argumentos específicos que sustentem tal interpretação não 

são apresentados: Laver 1967 afirma apenas que essa solução se faz necessária por 

‘conveniência para a análise tonal’
18

. Elimelech 1976: 22 oferece uma discussão 

mais detalhada do que ele considera como evidência para a sua análise; notemos em 

primeiro lugar os seguintes padrões de derivação de formas de Plural de nomes: 

 

(32) 

 

(a)    ‘xícaras’ 

    ‘ratos’ 

    ‘galinhas’ 

 

(b)    ‘camaleões’ 

    ‘búfalos’ 

     ‘gramas’ 

 

Em (32a) acima temos um exemplo do padrão, recorrente entre as línguas Edoides, pelo 

qual a categoria de Número é expressa pela variação da qualidade da vogal inicial do 

nome, esse tipicamente de estrutura VCV. Como mostrado em (32b), quando um nome 

é iniciado por uma sequência de vocóides - que pode ser analisada seja como um 

ditongo, como um hiato ou como uma vogal longa - apenas o primeiro segmento é 

alterado para expressar a categoria de Plural. Elimelech 1976 argumenta que esse 

padrão fornece a evidência em favor da hipótese de que estamos diante de sequências de 

vogais distintas e heterossilábicas, não sendo, portanto, nem ditongos e nem vogais 

longas, uma vez que os segmentos são tratados de forma independente pela morfologia.  

                                                             
18 A afirmação de que em uma sequência [VV] uma análise heterossilábica se faz necessária porque os 

vocoides nessa sequência podem estar associados a tons distintos (e.g. [v v]) é eventualmente encontrada 

na literatura. Devemos notar, entretanto, que há evidências de que a mora, e não a sílaba, seria a unidade 

portadora de tom (Tone Bearing Unit ou TBU) universal (Hyman 1993) - o que não ofereceria problemas 

para uma análise destas sequências de vocoides como vogais longas ou ditongos, isto é, como sequências 

tautossilábicas de vocoides (ver também discussão em Odden 1995 sobre a noção de TBU).  
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 Tal argumento carece de força, entretanto, uma vez que tem como premissa a 

suposição de que fronteiras ou limites de sílabas coincidem necessariamente com 

fronteiras e limites de morfemas e não será, portanto, considerado nas análises 

apresentadas adiante. Não consideraremos em detalhe, no presente estudo, uma análise 

da morfologia da exponência da categoria de número em Etsako e nas línguas Edoides 

em geral. É suficiente observar que uma restrição foi proposta na literatura otimalista, 

CRISPEDGE (Hume 1998; Orie 2000), que demanda a coincidência entre os limites de 

sílabas e os limites de morfemas. Sendo essa uma restrição de marcação comum e, por 

isso, violável, assumimos que não há necessidade alguma de que fronteiras de sílabas e 

fronteiras de morfemas coincidam e, dessa forma, não há razão para supor que os 

padrões de formação de Plural nos nomes do Etsako seja evidência a favor de uma 

análise heterossilábica das sequências de vocoides envolvidas. 

  

3.2.5. Sínteses e generalizações 

 Os padrões descritivos apresentados podem ser assim sintetizados: 

(33) 

 

(a) Em Edo, a consoante inicial do sufixo -// de aspecto Perfectivo ou ‘Completivo’ 

pode ter sua consoante apagada quando afixado a formas ‘breves’ como //, mas não 

pode ser apagada em termos como //. De acordo com Amayo 1975, esse padrão 

seria evidência para se assumir que formas como // são dissilábicas. 

 

(b) Em Edo, um tema verbal como // perde sua vogal única em contextos de elisão 

precedendo um nome, ao passo que temas como // perdem apenas sua vogal final. 

Omoruyi 1990 argumenta que essa diferença é um diagnóstico de que sequências 

vocálicas são em realidade configurações de hiato. Um argumento virtualmente idêntico 



63 

 

é construído por Ejele 1994 como evidência para uma análise dissilábica de algumas 

raízes verbais em Esan. 

 

(c) Em Etsako, na derivação da forma Plural de temas nominais iniciados por 

sequências de vocoides de qualidade idêntica ou distinta, apenas o primeiro segmento 

destas sequências é modificado: // ‘camaleão’, // ‘camaleões’. De acordo 

com Elimelech 1976, esse padrão seria evidência de que estas sequências de vocoides 

devem ser analisadas como sequências heterossilábicas de vogais, e não como ditongos 

ou vogais longas. 

 

 Os pontos em (a) e (c) já foram discutidos acima e demonstrados como sendo 

argumentos pouco persuasivos. O ponto em (b), tal como visto na Introdução, será 

discutido na seção seguinte, de modo a demonstrar que o comportamento de vogais 

longas em contexto de resolução de hiato pode ser incorporado sem problema em uma 

análise mais ampla da ação dos reparos de estruturas de hiato. Apresentamos aí, em 

detalhe, uma análise construída dentro do aparato da TO que oferece explicações para 

os padrões discutidos acima sem a necessidade de se assumir estruturas de hiato, 

enfraquecendo, portanto, qualquer insinuação de que esses fenômenos constituem 

evidência de que as línguas em questão tolerem configurações de hiato em suas formas 

de output.  

3.2.6. Uma análise Otimalista da Resolução de Hiato em Línguas Edoides 

  

 De modo a implementar aqui os fundamentos de uma análise em TO para a 

resolução de hiato, em especial para os processos de elisão vocálica, assumimos a 

abordagem de Casali (1996, 1997) baseada em restrições de fidelidade posicional (uma 

discussão mais extensa sobre a noção de fidelidade posicional será apresentada no 
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capítulo seguinte, dedicada à resolução de hiato em Zulu). Propomos aqui a utilização 

de uma restrição posicional de fidelidade - MAXWI-V - que domina a restrição mais 

geral MAX-V e que penaliza especificamente o apagamento de vogais em posição inicial 

de palavra: 

 

(34) 

 MAXWI-V: Atribua uma marca de violação para cada vogal em posição  

   inicial de palavra no input que não possua um correspondente  

   no output.  

  

  
Tableau 9. Elisão vocálica com V1 monomoraica em Esan. 

  #  [.] NODIPH MAXWI-V ONSET DEP-C MAX-V 

(a) [..]   W *  L 

(b) [..]    W * L 

(c) [.] W *    L 

(d) [.]     * 

(e) [.]  W *   * 

 

 O tableau 9 acima apresenta candidatos a output para o input / / “colocar 

ovos”.  Os candidatos em (a-c) mostram que a heterosilabificação (a), a epêntese 

consonantal (b) e a formação de ditongo (c) produzem outputs menos harmônicos do 

que a simples elisão vocálica. O candidato ótimo, (d), incorre em uma única violação de 

MAX-V pelo apagamento da vogal do verbo e, como indicado pelo candidato (a), essa 

situação é preferível a heterossilabificação, justificando, portanto, a relação ONSET >> 

MAX-V. O candidato (e) não oferece nenhuma informação sobre relações de 

dominância entre restrições. Este candidato é aqui incluído apenas para ilustrar o fato de 

que, dado o conjunto de restrições posicionais e gerais de fidelidade aqui assumidas, (e) 

é um perdedor perpétuo quando comparado ao candidato ótimo: a ERC em (e), por 

possuir apenas uma marca W, indica que o candidato em (e) está harmonicamente 

limitado pelo candidato em (d), uma vez que as violações de (d) são um subconjunto 

próprio das violações de (e) (ver o capítulo 1, onde apresentamos a noção de ERC). Em 
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qualquer ranqueamento entre MAXWI-V e MAX-V, o candidato (e) seria eliminado em 

uma comparação com (d) (ver Prince 2002, a propósito dos tableaux comparativos para 

a identificação de relações como a de limitação harmônica).  

 As seguintes relações locais de dominância são, portanto, justificadas pelo 

tableau acima: 

 

(35) 

 

 (a) ONSET >> MAX-V 

 (b) DEP-C >> MAX-V 

 (c) NODIPH >> MAX-V 

 

O tableau 10 abaixo demonstra a seleção do output ótimo dado um input com uma vogal 

bimoraica (/ / “mexer os cabelos”). A diferença crucial em relação ao input 

monomoraico, do tableau 9, é que no tableau abaixo o ditongo é agora permitido na 

forma ótima. Antes de discutir o tableau 10 devemos introduzir uma restrição adicional, 

discutida em Sherer 1994 (ou na formulação alternativa de Féry 2003: 225 como 

BIMOR): 

(36) 

 

 *[]: Atribua uma marca de violação para cada sílaba que domine três  

   moras.  

 

 

A restrição em (36) acima expressa a preferência por um máximo bimoraico para 

estruturas silábicas (Rubach 1993: 628; Sherer 1994; Féry 2003). 

 
Tableau 10. Elisão vocálica com uma vogal bimoraica e [-alta] V1 em Esan. 

  #  [.] * [] ONSET NODIPH MAXWI-V MAX-V MAX- 

(a) [.] W *     L 

(b) [.]   *   * 

(c) []   L  W * W ** 

(d) [.]   L W * W *  * 

(e) [.]  * W L   * 
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O candidato (a) é menos harmônico que o output ótimo devido a sua violação da 

restrição em (36) acima. O candidato (c), por outro lado, tem a estrutura básica do 

candidato ótimo no caso de inputs monomoraicos (cf. tableau 9). A ERC nessa linha 

mostra que ao menos uma das restrições que prefere o candidato ótimo - as duas 

restrições que atribuem uma marca W, isto é, MAX-V e MAX-, devem dominar 

NODIPH. Uma vez que já estabelecemos no tableau 9 acima (linha c) que NODIPH >> 

MAX-V, apenas MAX- pode cumprir o papel de restrição altamente ranqueada que 

estabelece a forma (b) como ótima em comparação com (c). A suposição crucial aqui é 

que, dada a estrutura bimoraica da vogal do tema verbal no input, apagar V1 implica no 

apagamento de duas moras.  Em (d) temos um argumento para a relação MAXWI-V >> 

NODIPH >> MAX-V, mostrando então que NODIPH ocorre posicionado entre as duas 

restrições de fidelidade. Por último, o candidato em (e) apresenta um argumento para o 

ranqueamento ONSET >> NODIPH.  

 Em síntese, os tableaux 9 e 10 acima apoiam as seguintes relações locais de 

dominação entre restrições: 

  

(37) 

 

 (a) ONSET >> MAX-V (tableau 9, a) 

 (b) DEP-C >> MAX-V (tableau 9, b) 

 (c) NODIPH >> MAX-V (tableau 9, c) 

 (d) *[] >> MAX- (tableau 10, a) 

 (e) MAX- >> NODIPH (tableau 10, c) 

 (d) MAXWI-V >> NODIPH (tableau 10, d) 

 (e) ONSET >> NODIPH (tableau 10, e) 

 

Neste momento podemos recuperar uma afirmação feita no capítulo 1, quando 

introduzimos os pressupostos teóricos e restrições adotadas aqui. Observamos que, no 

caso do Ivie, discutido no capítulo anterior, uma restrição como SONFALL poderia ser 

suficiente para proibir tanto ditongos quanto vogais longas. Claramente esse não é caso 
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nas outras línguas Edoides aqui analisadas. Nas análises acima, SONFALL não foi 

introduzido na discussão. Os ditongos permitidos em formas de superfície em Esan, 

entretanto, organizam-se todos de acordo com o perfil descendente de sonoridade 

(marcas tonais omitidas; Ejele 1994: 72): 

 

(38) 

 /  /  [ ] “pare de ir para (a casa de) Efe” 

  

 / /  [] “lavar roupa” 

 

 / /  [] “mexer no cabelo” 

 

 

Esse fato parece indicar um ranqueamento relativamente alto da restrição SONFALL na 

língua. Como, entretanto, em Esan, mas não em Ivie, vogais longas ocorrem em formas 

output ótimas, SONFALL não pode ser interpretado como exigindo um contorno de 

sonoridade descendente, mas apenas como proibindo um contorno ascendente (ver 

Prince 1984 para observações similares com relação ao Finlandês). Como observamos 

na discussão do capítulo 1, uma restrição independente, como *LONGV, é 

independentemente requerida para dar conta do caráter marcado das vogais longas. 

Devemos, então, redefinir a restrição SONFALL da seguinte forma: 

(39) Reformulação da restrição SonFall: 

 

 SONFALL: Dada uma sequência tautossilábica, bimoraica de segmentos,  

   atribua uma marca de violação caso a sonoridade do segmento  

   mais à direita seja maior do que a do segmento mais à esquerda. 

  

 A análise apresentada acima para os dados do Esan com raízes verbais mono- e 

bimoraicas seguidas por um nome de estrutura VCV pode ser aplicada, sem 

modificação, aos padrões idênticos encontrados em Edo e descritos em Omoruyi 1990 

(ver 29b acima): 

(40) 

 (a) / /  [] “comprar uma bicicleta” 
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 (b) /  /  []   “juntar fezes” 

  

Em (40a) acima, uma sílaba monomoraica resulta da resolução de hiato que ocorre pelo 

apagamento de V1 em uma sequência V1 + V2, como no caso da forma do Esan 

analisada no tableau 9. Em (40b), entretanto, um ditongo aparece quando a forma de 

input contem três moras adjacentes. 

 Nós não ofereceremos aqui uma formalização ou investigação exaustiva do 

processo opcional de apagamento de uma consoante líquida, processo observado tanto 

em Esan quanto em Edo e que produz sequências de vocoides. Nos limitamos aqui a 

incluir um candidato que não possui um correspondente à consoante presente no input 

(candidato (b) no tableau 11 abaixo) e a considerar uma restrição fictícia, *[VV], que 

emula a operação da regra em questão através do expediente de converter a descrição 

estrutural da regra em uma restrição negativa de marcação (ver e.g. Roca 1997 para essa 

relação conceitual). Como demonstrado no tableau 11, e dando formalização à nossa 

afirmação na subseção anterior, a não aplicação do processo de apagamento de 

consoantes líquidas em inputs com verbos bimoraicos não requer que admitamos a 

presença de vogais adjacentes heterossilábicas: 

 

 

Tableau 11.  

 / - / [.] *[] *[VV] MAX- *LONGV 

(a) [.]  *  * 

(b) [..] * W L  L 

(c) [.]   * W L 

 

Como vemos acima na comparação entre o candidato ótimo (a) e o subótimo em (b), o 

efeito de bloqueamento do processo de apagamento de consoante nesse contexto requer 

apenas que a relação de dominância *[]  >> *[VV] ocorra. O candidato (c) é 

incluído para ilustrar o ponto, central para a nossa tese de que não há necessidade de se 

postular hiato para raízes como a que forma o input no tableau 11, de que as vogais 
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longas eventualmente presentes nos inputs são preservadas nos outputs ótimos. No caso 

de um input com um verbo monomoraico, entretanto, como apresentado no tableau 12 

abaixo, o processo pode se aplicar, indicando apenas que o mapeamento não-fiel 

introduzido por sua ocorrência seja tolerado, portanto, que *[VV] >> MAX-C (notar 

também que assumimos ocorrer a criação de um ditongo): 

Tableau 12.  

 / - / [] *[] *[VV] MAX-C NODIPH 

(a) [..]   * * 

(b) [.]  * W L L 

 

A presunção de que formas derivadas pelo apagamento da consoante do sufixo -// 

apresentam ditongos é evidentemente consistente com dados já apresentados (repetidos 

abaixo como (41)) e a análise no tableau 10, que demonstram a presença de ditongos 

ocorrendo em contextos derivados tanto em Esan (41a) quanto em Edo (41b): 

(41) 

 (a) 

/  /  [ ] “pare de ir para (a casa de) Efe”  

  

 / /  [] “lavar roupa” 

 

 / /  [] “mexer no cabelo” 

 

 (b) 

 

/  /  []   “juntar fezes” 

 

 / /  [] “dobrar roupas” 

 

 Podemos presumir que as mesmas relações de dominância entre restrições 

justificadas até o momento também se aplicam na derivação de formas simples como 

verbos que ocorrem nus, sem a adição de morfologia. Propomos aqui que verbos 

bimoraicos como // “passar roupa”, // “ser bom” ou // “juntar”, tanto em Edo 
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como em Esan contêm vogais longas, como indicado pelo ranqueamento MAX- >> 

*LONGV, justificado no tableau 11 (candidato c):
19

.  

(42)     

 

      
 
               

 

 Para as formas não derivadas que contêm vocoides de qualidade distinta, como 

nas formas do Edo em (43) abaixo (ver Omoruyi 1986), assumimos que o processo 

geral de formação de glides identificado pelo mesmo autor (Omoruyi 1990) aplica-se:  

 

(43) 

 

  “pesado”   “preto”   “branco” 

 

Como observado acima, embora ditongos sejam permitidos em Esan e Edo, em nenhum 

caso encontra-se um contorno ascendente de sonoridade como seria exigido caso as 

formas em (43) acima fossem interpretadas como contendo ditongos. Embora NODIPH 

seja violado em ambas as línguas, SONFALL (definido em 39) não o é: 

 
Tableau 13.  

 // [] SONFALL MAX- NODIPH 

(a) []  *  

(b) [] * W L * W 

  

No tableau 13 acima, pela inspeção da ERC em (b) pode-se ver que o ranqueamento 

MAX- >> NODIPH, justificado no tableau 10, é incapaz de selecionar a forma atestada 

como sendo o candidato mais harmônico. Para tanto, é necessária a ação de uma 

restrição mais altamente ranqueada, neste caso SONFALL. O ranqueamento SONFALL >> 

                                                             
19

 Poderíamos assumir também que, se por um lado, a silabicidade está presente nessas línguas - 

compreendida como associação a unidades de peso ou moras - , a noção de sílaba é, por outro, irrelevante 

para se compreender a sua fonologia e pode por isso ser descartada (ver Hyman 1985). Não 

consideraremos no momento essa alternativa. 
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MAX- >> NODIPH expressa a generalização de que a formação de ditongo é preferida à 

formação de glide, a não ser que o ditongo tenha um contorno de sonoridade crescente. 

Note que a distinção crucial entre os dois candidatos no tableau 13 acima é uma 

diferença de associação moraica: a sequência glide-vogal [] indica que apenas [] 

está associado a uma mora, ao passo que [] associa-se diretamente ao nó silábico (essa 

é, de fato, a definição de glide assumida aqui (ver capítulo 1). A sequência [] indica 

um ditongo, isto é, uma configuração em que ambos vocóides associam-se, cada um 

deles independentemente, a uma mora. Por essa razão, o candidato ótimo (a) não viola 

SONFALL trivialmente, uma vez que não possui a estrutura sobre a qual essa restrição 

legisla, isto é, duas moras tautossilábicas. 

 O objetivo deste capítulo foi o de analisar alguns fenômenos relativos à 

fonotática de sequências vocálicas em línguas Edoides, fenômenos não encontrados na 

língua Ivie, também pertencente a essa família e discutida anteriormente. Como 

mostramos aqui, esses padrões podem ser analisados de forma não problemática sem 

que seja necessário assumir a existência generalizada de configurações de hiato nas 

línguas em questão.   

 Como conclusão, observamos que, ao contrário do que ocorre em Ivie, outras 

línguas da família Edoide, como o Edo e o Esan, permitem vogais longas e ditongos em 

algumas configurações de output. As relações de dominância entre restrições 

justificadas para o Esan e o Edo são as seguintes: 
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(44) 

 SONFALL *[] 

 

 

 ONSET  MAX-  MAXWI-V  *[VV] 

 

  

 DEP-C  NODIPH *LONGV MAX-C 

 

  

 MAX-V 

  

Como indicado no diagrama de Hasse acima, o Edo e o Esan diferem do Ivie e do Zulu 

(tratado no capítulo 4) por darem à restrição NODIPH um lugar intermediário na 

hierarquia, o que torna possível em alguns contextos o aparecimento de ditongos, de 

forma similar ao que ocorre no Mbyá (capítulo 5). As duas línguas Edoides examinadas 

são ainda as únicas línguas do conjunto analisado neste trabalho a apresentarem o 

ranqueamento MAX- >> *LONGV e terem, portanto, um contraste entre vogais longas e 

breves. 
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Capítulo 4 

Resolução de Hiato em Zulu 

4.1. Introdução 

 Em todas as línguas do grupo Nguni - o grupo de línguas Bantu meridionais que 

inclui não só o Zulu (S42), mas também outras línguas como o Xhosa (S41), o Ndebele 

(S44) e o Swati (S43)
20

 - sequências de vocoides não são toleradas em formas de 

superfície e são ativamente eliminadas na fonologia sincrônica destas línguas (ver e.g. 

Aoki 1974 sobre o Xhosa; Taljaard, Khumalo & Bosch 1991: 33 sobre o Swati e 

Sibanda 2009 com ênfase especial sobre o Ndebele; Gowlett 2003: 612 oferece uma 

caracterização geral para as línguas do grupo S). No mapa abaixo indicamos a 

localização das línguas Bantu meridionais, incluindo o Zulu, cujos falantes localizam-se 

em sua maioria na porção oriental da África do Sul (número 14 no mapa).  

                                                             
20 Seguimos aqui o padrão entre bantuístas e incluímos, na referência a cada uma das variedades 

linguísticas discutidas, o índice que as identifica na classificação referencial de Guthrie (1971). As letras 

iniciais dos índices, no caso ‘S’, indicam a qual área ou subgrupo da família Bantu as línguas em questão 

pertencem. Deve-se, no entanto, atentar para o fato de que tais grupos não são entidades genéticas, isto é, 

não são definidos em termos de inovações diacrônicas compartilhadas, mas são largamente definidos em 

termos geográficos e em função do compartilhamento de características que não são claramente 

isoglossas definidoras de subagrupamentos. Ver Maho (2003) para mais detalhes. 
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Mapa etnolinguístico indicando a localização do Zulu (fonte: Lewis, Simons & Fennig 

2014). 

 Nesta seção, oferecemos uma descrição básica dos contextos que engatilham 

esses processos de dissolução de hiato em Zulu, seguido de uma análise otimalista dos 

padrões e generalizações identificados. Em pontos específicos da discussão, nossos 

argumentos estarão voltados para a forma como as propostas aqui apresentadas são 

superiores àquelas propostas para a análise de outras línguas do grupo Nguni (e.g. em 

Sibanda 2009) e para outras línguas Bantu meridionais, por exemplo, em Mudzingwa & 

Kadenge (2011). Ao final, e tendo o Zulu no papel de uma base de comparação mais 

bem compreendida, daremos prosseguimento a uma breve discussão de outras línguas 

Bantu que apresentam sistemas e regularidades que diferem daquele descrito para o 

Zulu em alguns aspectos, estendendo assim o escopo tipológico da análise adotada para 

o Zulu.  
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 Como parte desta seção de introdução, apresentaremos alguma informação sobre 

o sistema de classes nominal típico das línguas Bantu, uma vez que padrões 

característicos da expressão morfofonológica dessas classes serão discutidos em 

inúmeras ocasiões abaixo. Uma definição suficientemente concisa e esclarecedora do 

sistema de classes nominais Bantu é a seguinte: 

(45) 

“Em um típico sistema de classes nominais Bantu os nomes são divididos 

em diversas classes marcadas por prefixos. Muitas dessas classes formam 

pares, denotando o singular e o plural; existe ainda um conjunto de 

classes não pareadas. Um gênero é formado por um par singular-plural 

ou por uma única classe não pareada. Os demais elementos da sentença 

apresentam concordância, marcada também por meio de prefixos, com os 

nomes” (Williamson 1971: 246, nota 1).
21

 

 

Assim, em Zulu, por exemplo, temos, entre outras, duas classes, convenientemente 

chamadas de Classe 1 e Classe 2, e que são cada uma identificada por um prefixo 

característico que se prende a uma raiz ou tema nominal (e também por uma série de 

marcadores de concordância afixados a outros elementos na sentença). As classes em 

questão são tratadas como formando um par ou gênero, uma vez que participam da 

expressão dos traços de número nos nomes do gênero (1/2)
22

: 

(46) 

 umu-ntu “pessoa”  aba-ntu “pessoas” 

 um-fana “menino”  ba-fana “meninos” 

                                                             
21  “In a typical Bantu noun class system, nouns are divided into a number of classes marked by prefixes. 

Many of these classes form pairs, denoting singular and plural respectively; there are a few unpaired 

classes. A gender consists either of a singular-plural pair of classes or an unpaired class. Other elements 

in the sentence show concord or agreement, by means of prefixes, with the noun.” 

22 Os exemplos em questão são dados em forma ortográfica e os prefixos de classe são indicados em 

negrito. A alternância entre os variantes umu- ~ um- e aba- ~ ba- em Zulu é puramente fonológica. Para 

uma discussão clássica dessas alternâncias cf. Guthrie (1956). 
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As classes em questão são definidas em termos puramente formais, em função dos 

prefixos que se prendem aos nomes e do sistema de prefixos de concordância de cada 

uma das classes (Guthrie 1956: 545)
23

. Um exemplo do conjunto de marcas de 

concordância que caracteriza cada classe é dado abaixo com um exemplo do Swahili 

(G40): 

(47) 

 m-toto m-dogo a-mefika “a criança pequena chegou” (-toto, classe 1) 
 cl1-criança cl1-pequena cl-1 chegar 
 

 ki-kapu ki-dogo ki-mefika “o cesto pequeno chegou” (-kapu, classe 7) 
 cl7-cesto cl7-pequeno cl7-chegar 

 

Assim, no Swahili, a classe nominal 1 é definida pelo conjunto de prefixos {-, -, -}, 

ao passo que a classe 7 tem como característica o conjunto de marcadores {-, -, -}. 

 Observamos ainda que os prefixos que expressam a classe nominal nos nomes – 

mas não os marcadores de concordância que ocorrem em verbos, adjetivos e outros 

formativos – possuem, em inúmeras línguas Bantu, uma estrutura complexa. Esta 

estrutura é caracterizada pela presença de um prefixo que codifica a classe nominal em 

si, que ocorre obrigatoriamente e que tem em geral uma forma CV. A esse prefixo nos 

referiremos como “Prefixo de Classe Nominal”. Em línguas como o Zulu e o Bukusu, 

por exemplo, esse prefixo de classe nominal é precedido de outro prefixo, identificado 

na literatura como “pré-prefixo”, “aumento” ou “prefixo determinante”. A estrutura 

complexa desse grupo de prefixos é ilustrada abaixo com exemplos do Bukusu (E31c): 

(48) 

 [pré-prefixo - prefixo de classe nominal - raiz] 

                                                             
23

 “In general a class of nominals is made up of those words that have similar prefixes, which in turn form 

part of a set of concord elements operating a distinct pattern of agreement” (“De forma geral, uma classe 

nominal é formada por aquelas palavras que tem prefixos similares, os quais, por sua vez, são parte de um 

conjunto de elementos que participam de um padrão de concordância”; Guthrie 1956: 545). 
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  - N -   []  “cesto” (Classe 9) 

  -  -  [] “braço, mão” (Classe 3) 

  -  -   [] “mulher” (Classe 1) 

 

Quando necessário, esses formativos serão identificados, em consonância com a 

terminologia já introduzida, como ‘pré-prefixo’ e ‘prefixo de classe nominal’. 

 Em inúmeros casos, os exemplos relevantes para a compreensão dos fenômenos 

de resolução de hiato discutidos abaixo são caracterizados por sequências vocálicas 

criadas na juntura entre prefixos de classe nominal e raízes iniciadas por vogais. 

Passaremos agora à consideração destes e outros casos.  

 

4.2. Os Prefixos de Classe Nominal 

 

 Todas as três vogais básicas /  / ocorrem nos prefixos de classe Nominal e nos 

respectivos marcadores prefixais de concordância. A forma dos marcadores de 

concordância depende da estrutura do prefixo de classe Nominal (Nyembezi 1957; 

Canonici 1995: 22). 

 Como mostrado em 1 abaixo para a classe de “prefixos fracos”, definidos como 

aqueles que possuem uma consoante nasal (Canonici 1995: 22), os seus respectivos 

marcadores de concordância têm a forma simples V. Nesses casos, a formação de glide 

aplica-se para as vogais altas que ocorrem como V1 em sequências V1 + V2 e as 

converte nos glides [ ] (a-f), ao passo que a vogal baixa // é apagada (g-i) (dados de 

Nyembezi 1957: 76-7): 

 

(49) 

  Classe 1: //-  Concordância:  //- 

  

  (a)  /- -/  [ ] “a pessoa constrói” 
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  (b)  /- -/  [ ] “a pessoa faz” 

  (c) /- -/  [ ] “a pessoa frita” 

   

   

Classe 9: /N/-  Concordância:  //- 
 

  (d) /N- -/  [ ] “o chefe constrói” 

  (e) /N- -/  [ ] “o chefe faz” 

  (f) /N- -/  [ ] “o chefe frita” 

 

  Classe 6: //-  Concordância:  //-  

 

  (g) /- -/  [ ] “os homens constroem” 

  (h) /- -/  [ ] “os homens fazem” 

  (i) /- -/  [ ] “os homens fritam” 

  

Com os “marcadores fortes” de classe nominal, cuja característica é a presença de 

marcadores de concordância de forma CV, os padrões de resolução de hiato são 

distintos. Aqui, tanto  // quanto // sofrem elisão (a-c, g-i), enquanto // é sujeito à 

formação de glide exceto quando precedendo // (d-f): 

 

(50)  Classe 7: /--/  Concordância:  //- 
    

  (a) /- -/  [ ] “a velha constrói” 

  (b) /- -/  [ ] “a velha faz” 

  (c) /- -/  [ ] “a velha frita” 

 

  Classe 11: /-/  Concordância:  //- 

  

  (d) /-/  [] “(ele/ela) constrói” 

  (e) /-/  [] “(ele/ela) faz” 

  (f) /-/  [] “(ele/ela) frita” 

 

  Classe 2: //-  Concordância:  //- 

 

  (g) /- -/  [ ] “os meninos constroem” 

  (h) /- -/  [ ] “os meninos fazem” 

  (i) /- -/  [ ] “os meninos fritam” 
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O prefixo marcador da classe nominal 15, usualmente descrito como um marcador de 

Infinitivo, também apresenta um comportamento similar ao dos marcadores de 

concordância de estrutura CV (Nyembezi 1957: 21; Canonici 1995: 19-20): 

(51) 

 (a) /-/ [] “comer” 

  /-/ [] “morrer” 

  /-/ [] “chorar”  

  

 (b) /-/ [] “construir” 

  /-/ [] “fazer” 

  /-/ [] “sangrar” 

 

Como os dados em (b) acima mostram, a formação de glide ocorre antes de / /, mas a 

vogal do prefixo é elidida antes de //. 

 De modo geral, podemos afirmar então que, quando prefixados a formativos 

iniciados por uma vogal, o padrão de dissolução de sequências de vocoides depende da 

qualidade das vogais presentes em uma sequência V1 + V2 particular e da presença de 

uma consoante precedendo V1. 

 

4.3. O Marcador Associativo e o Demonstrativo 

 

 A chamada “flexão associativa”, formada pelo prefixo /-/, também participa 

da produção de contextos em que os processos de resolução de hiato se aplicam (ver 

Sibanda 2009: 39 sobre o Ndebele; dados do Zulu de Nyambezi 1957: 24-5; Canonici 

1995: 36). Quando a vogal desse marcador ocorre precedendo outra vogal, dois 

resultados alternativos são observados: ocorre a coalescência quando a vogal seguinte é 

/ /; a elisão quando a vogal que se segue é //
24

: 

                                                             
24

 Não consideramos aqui a possibilidade, construída em termos similares aos da teoria radical da 

subespecificação, de imputar o caráter aparentemente não-marcado da vogal baixa // ao grau de 

especificação de traços da mesma. Observamos apenas que (1) a especificação [-alto] desta vogal é 

mantida no resultado da coalescência, o que pode ser visto como um indicador do caráter marcado do 
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(52) 

 

 (a)  -  []  “e/com o homem” 

   -  []  “e/com a lâmpada” 

 (b)  -  []  “e/com os homens” 

   -  []  “e/com a água” 

 (c)  -  []  “e/com o professor” 

   -  []  “e/com o primo” 

 

 O demonstrativo la- também aparece em padrões similares (Canonici 1995: 28-

30): 

(53) 

 (a)  -  [] “homem” 

 (b)  -  []  “árvore, madeira” 

 

Como observado acima, a formação de glide não ocorre como operação de reparo 

engatilhada pela adjacência, seja do marcador associativo, seja do demonstrativo, com 

um prefixo nominal. 

4.4. O Marcador de Presente 

 O marcador –[]- é usualmente descrito como um morfema de tempo presente, 

ou o “presente longo”, encontrado não apenas no Zulu, mas também em outras línguas 

do grupo Nguni (e.g. Taljaard, Khumalo & Bosch 1991). Embora descrito como um 

marcador de tempo, cumpre notar que a sua ocorrência é condicionada, também, pela 

presença ou ausência de um SN na função de argumento interno do verbo (Nyembezi 

1957: 20; Canonici 1995: 74-5). O marcador se manifesta como –[]- com verbos 

iniciados em consoante, mas aparece apenas como –[]- com verbos iniciados por 

vogal
25

: 

 

                                                                                                                                                                                   
mesmo (Rice 2007: 80) e que (2) ao contrário do assumido em parte da literatura, não há evidências de 

que // seja a vogal fonologicamente não-marcada nas línguas Bantu (ver discussão em Downing 1999). 

25 A forma subjacente ou fonológica do marcador de presente é aqui dada como -//, em consonância 

com as premissas apresentadas na seção 1 acerca da relação entre glides e vogais. 
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(54) 

 (a) /--/   []  “eu estou construindo” 

  /--/    “eu estou indo” 

 (b) /-- --/    “as pessoas estão trabalhando” 

  /--/  []  “eu estou com medo” 

 (c) /--/   []  “eles estão fritando” 

  /- --/     “o menino está vendo” 

 

O padrão relativamente simples observado acima pode ser caracterizado como 

envolvendo elisão sempre que o prefixo for seguido de uma vogal. 

 

4.5. Síntese e Generalizações 

 Apresentando de forma sumária os padrões discutidos acima para os casos de 

uma sequência V1 + V2 de vogais no input, em que V1 é uma das vogais /  / e V2 

pode incluir também uma das vogais médias / /, a tabela abaixo mostra os padrões de 

output atestados e indica alguns outputs possíveis, mas não atestados (‘’ na coluna mais 

à direita indica uma consoante epentética; duas vogais adjacentes como [] indicam 

um ditongo e [.] indica hiato, i.e. a heterossilabificação das duas vogais do input): 

(55) 

Sequência de input Output ótimo Outputs sub-ótimos 

a. / - / [] *[], *[], *[], *[], *[.] 
b. / - / [] *[], *[], *[], *[], *[.] 

c. / - / 

    / - / 

    / - / 

[] 

[] 

[] 

*[], *[] 

*[], *[], *[], *[.] 

*[], *[], *[], *[] 

d. / - / 

    / - / 

    / - / 

[] 

[] 

[] 

*[], *[], *[], *[], *[.] 

*[], *[], *[], *[.] 

*[], *[], *[], *[.] 

e. / - / 

    / - / 

    / - / 

[] 

[] 

[] 

*[], *[], *[], *[], *[.], *[] 

*[], *[], *[], *[.], *[] 

*[], *[], *[], *[.], *[] 

 

Os padrões atestados em (a) e (b) acima são instâncias particulares do padrão 

mais geral de coalescência de altura (height coalescence, Casali 1996). Os padrões 

apresentados em (c) serão tratados aqui como instâncias de elisão vocálica, e não como 
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ocorrências de coalescência (ver Sibanda 2009 para uma análise desses padrões como 

instâncias de coalescência). Consideramos aqui que casos claros de coalescência são 

restritos a mapeamentos do tipo /V1 + V2/  [V3], isto, quando a vogal V3 no output é 

distinta de ambas vogais do input (cf. Bergman 1968; Aoki 1974: 223; Casali 1996, 

1997: 497). Essa premissa será discutida novamente mais adiante. 

Uma observação importante a respeito da formação de glides, exemplificada em 

(d) e (e), refere-se ao fato, indicado nas descrições acima, de que a sua aplicação está 

condicionada à presença de uma consoante precedente, sendo esse o caso não só no 

grupo Nguni como também nas línguas Bantu meridionais em geral (comparar dados 

em (49) e (50) acima; Sibanda 2009: 40-1; Mudzingwa & Kadenge 2011). 

 A tabela em (55) acima pode ser compreendida como definindo condições 

mínimas de adequação sobre qualquer abordagem interessante aos processos de 

resolução de hiato em Zulu. Deve-se não só dar conta do status preferencial das 

estruturas de output indicadas na coluna do meio como também oferecer explicações 

razoáveis para o fato de as formas na coluna mais à direita não serem atestadas, em 

concordância com a lógica geral da TO, baseada na comparação entre candidatos a 

output (Prince 2002; McCarthy 2008). De forma similar, uma explicação adequada dos 

padrões apresentados acima deve oferecer uma razão para o fato de não haver qualquer 

“operação de reparo” particular que se aplique indiscriminadamente a todos os casos de 

hiato potencial, isto é, quando sequências de vogais estão presentes no input. Por que, 

por exemplo, a coalescência aplica-se em mapeamentos ótimos que contêm uma 

sequência input como // - //, ao mesmo tempo em que produz outputs subótimos 

quando a sequência de input é // - //? Essa e outras questões serão abordadas no 

restante desta seção. 
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4.6. Resolução de Hiato em Zulu: Uma Solução Otimalista 

 Os dois primeiros tableaux abaixo mostram os argumentos para os 

ranqueamentos que produzem a formação de glide em outputs ótimos. Por uma razão de 

completude, incluímos primeiro uma análise das formas contendo o marcador de 

‘infinitivo’, o sufixo de Classe 15 //- seguido de uma raiz verbal iniciada por vogal 

e, em um tableau separado, formas que contêm o marcador de concordância da Classe 1 

//
26

: 

Tableau 14.  

 / - / MAX-V ONSET DEP-C *CG MAX- 

(a) [...]  * W  L L 

(b) [..]    * * 

(c) [..] * W   L * 

(d) [...]   * W L L 

 

O candidato
27

 (a) acima fornece um argumento para a relação de dominância ONSET >> 

*CG, MAX-: o fato de que ataques são exigidos, mas moras presentes no input podem 

ser apagadas, além do fato de que sequências de consoante e glide são toleradas, 

estabelecem uma preferência geral pelo candidato com formação de glide sobre o 

candidato que apresenta uma configuração de hiato. O candidato (c) por outro lado, 

mostra MAX-V >> *CG, o que implica que uma violação de MAX-V é mais grave do 

que uma violação da restrição de marcação *CG. A linha (d) apresenta um candidato 

com uma consoante epentética e provê um argumento para a relação DEP-C >> *CG, 

MAX-. O tableau 14 acima oferece então uma razão pela qual ocorre a formação de 

glide, e não a coalescência, a epêntese de uma consoante ou a elisão vocálica em 

                                                             
26 Ao contar as violações da restrição ONSET nessa seção, ignoraremos o lócus de violação dessa restrição 

formado pela vogal inicial dos prefixos de classe nominal, também chamada de vogal “determinante”. 

27 A questão do status silábico das sequências de nasal-obstruente em línguas Bantu é um tópico aberto à 

discussão. Seguiremos aqui a visão majoritária de que essas sequências são monossegmentais, 

constituindo, portanto, obstruentes com um onglide nasal. (ver Clements 2000: 140-1). 



84 

 

sequências formadas por um vocoide alto seguido de um vocoide [-alto]. Um 

comentário final sobre o tableau acima é que o candidato ótimo, [], não viola a 

restrição *COMPLEXONSET, plausivelmente presente em CON e, portanto, na gramática do 

Zulu. Como discutimos abaixo, parece haver evidências de que estas sequências de 

consoante e glide consistem de fato em consoantes com articulações secundárias e não 

de ataques complexos. Análises semelhantes têm sido oferecidas para outras línguas 

Bantu meridionais como o Shona e Nambya (ver e.g. Mudzingwa & Kadenge 2011: 

209)
28

. 

 O tableau seguinte demonstra que os mesmos ranqueamentos justificados acima 

também selecionam a forma atestada como output ótimo no caso do marcador de 

concordância de Classe 1 //-, isto é, quando a vogal alta não é precedida por uma 

consoante: 

Tableau 15. 

 /-/ MAX-V ONSET DEP-C *CG MAX- 

(a) [.]    * * 

(b) [..]  * W  L L 

(c) [..]   * W L L 

(d) [.] * W   L L 

 

O tableau 15 acima aplica-se, mutatis mutandis, para os casos dos marcadores de 

concordância formados pela vogal anterior alta // que, previsivelmente, aparecem como 

o glide [] em contextos pré-vocálicos (ver exemplos em (49d-f)). 

 Como observado na seção precedente (ver exemplos em (50)), a presença de 

uma consoante precedendo as vogais em uma configuração /CV1 + V2/ pode bloquear o 

processo de formação de glide, como apresentado abaixo: 

(56) 

                                                             
28 De fato, assumimos aqui que o Zulu não permite margens complexas, de modo que optamos por 

ignorar as restrições do tipo *COMPLEX na presente seção. 
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 /-/  [] “(ele/ela) constrói” 

 /-/  [] “construir” 

  

 mas: 

 

 /-/  [] “(ele/ela) constrói” 

 

O padrão ilustrado acima é observado em outras línguas Nguni também (ver e.g. 

Sibanda 2009: 41; Taljaard, Khumalo & Bosch 1991: 33-5). Sibanda (2009) analisa 

casos como esse invocando uma restrição que proíbe consoantes com um off-glide 

palatal, *C
j
. O tableau 16 abaixo apresenta a seleção do output ótimo para um input com 

o tema nominal /-/ “martelo”, tomando como base a análise de Sibanda (2009) para 

o Ndebele
29

:  

Tableau 16. 

 /-/ *C MAX-V ONSET DEP-C *CG MAX- 

(a) [..]  L * W   L 

(b) [..] * W L   * W *  

(c) [...]  L  * W  L 

(d) [..]  *    * 

 

A inspeção do tableau acima torna evidente que, sem a ação da restrição *Cj, o 

candidato submetido à formação de glide (b) emergiria como o output ótimo, como é o 

caso quando // é precedido por uma consoante (ver tableau 14 acima). A ação da 

restrição *Cj elimina o candidato com a consoante palatalizada, provendo então um 

argumento em favor da relação *CJ >> MAX-V. Em termos mais precisos, entretanto, o 

que a ERC em (b) afirma é que pelo menos uma das restrições que prefere a forma 

atestada, isto é, uma restrição que atribui um rótulo W, deve dominar todas as restrições 

que atribuem rótulos L, isto é, que preferem o candidato subótimo. Por conter uma 

                                                             
29

  A restrição *Cj é obviamente particular demais para as prerrogativas da TO ‘clássica’. No momento 

usaremos essa restrição, mas permanecemos abertos à possibilidade de que esta restrição possa ser 

substituída pela ação de uma restrição razoavelmente justificada como um membro possível de CON ou 

de um ‘esquema de restrições’ permitido pela GU. Como discutido adiante, consoantes bilabiais com uma 

articulação secundária labial também são proibidas. 
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disjunção -, duas marcas W independentes - essa ERC não oferece um argumento estrito 

de ranqueamento, a não ser que evidência independente possa ser aduzida mostrando 

que uma das restrições que prefere o output ótimo não pode ser a responsável pela 

eliminação do candidato subótimo em questão (Prince 2002). No caso em questão, 

entretanto, nós sabemos que *Cj, e não *CG, é a restrição que domina MAX-V e que, 

portanto, elimina o candidato subótimo nesse caso (ver tableau 14, em que MAX-V >> 

*CG). 

 Na produção de candidatos para os tableaux acima, ignoramos deliberadamente 

um candidato adicional, aquele que evita uma violação de *Cj através de um 

mapeamento infiel caracterizado pelo apagamento não de //, como o output ótimo faz, 

mas pelo apagamento de //. É importante notar que o output resultante, *[], é 

uma palavra Zulu fonotaticamente bem-formada (compare: [] “pão”, [] 

“tijolo” e muitos outros nomes das Classes 7 e 8). Assumimos aqui que a preferência 

pela elisão de V1 em sequências V1 + V2 expressa uma preferência universal pela 

preservação de elementos em posições ou contextos proeminentes, como raízes e temas 

- por oposição a afixos -, capturada na TO por meio de restrições de Fidelidade 

Posicional (McCarthy & Prince 1995; Casali 1997; Beckman 1998). Segundo Casali 

(1997: 501), essas seriam universalmente ranqueadas como MAX-VROOT >> MAX-V. O 

tableau 17 abaixo apresenta a operação deste ranqueamento na seleção da forma 

produzida pelo apagamento de V1 ao invés de V2:
30

 

                                                             
30

 Observamos que o fato de que apenas restrições de fidelidade estejam incluídas no tableau 17 (assim 

como no tableau 20 adiante) não é de forma alguma problemático. Embora as gramáticas de línguas 

particulares sejam, sob uma perspectiva otimalista, construídas a partir da hierarquização de restrições 

tanto de fidelidade quanto de marcação (cf. capítulo 1) não existe a implicação de que todo e qualquer 

tableau tenha igualmente que conter ambos os tipos de restrições. A função de um tableau é o de ilustrar a 

seleção das formas atestadas, que são, sob um ranqueamento particular de restrições, caracterizadas como 

as formas ótimas dentro de um conjunto de candidatos a output. Cada tableau apresenta a evidência para 

que o ranqueamento existente entre um conjunto de n (n  2) restrições seja inferido para a gramática em 
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Tableau 17. 

 /-/ MAX-VROOT MAX-V 

(a) [..]  * 

(b) [..] * W * 

 

A relação entre restrições de fidelidade posicional e as restrições de fidelidade sem 

restrição contextual, como MAX-VROOT E MAX-V, é uma relação de estringência, o que 

significa que essas restrições não entram em situação de conflito mútuo e que, por 

consequência desse fato, não podem ser mutuamente ranqueadas por meio de 

argumentos de ranqueamento diretos (Prince 1997; McCarthy 2008: 65-8). A ausência 

de conflito é indicada no tableau 17 acima pela presença de apenas um rótulo W na 

ERC em (b), sem a presença de um rótulo L, isto é, não existem restrições com 

preferências distintas para o par de candidatos em comparação (cf. Prince 2002). No 

caso particular das restrições de fidelidade, argumentos gerais - ao invés de argumentos 

derivados de ranqueamentos em gramáticas particulares - são em geral oferecidos para o 

formato universal de ranqueamento ESPECÍFICO >> GERAL para as restrições de 

fidelidade: esse ranqueamento fixo é a forma pela qual a saliência ou proeminência dos 

contextos indicados pelas restrições posicionais é codificada. O ranqueamento assumido 

indica que uma violação da restrição posicional é mais grave do que a violação da 

restrição geral. De modo alternativo, a relação indica que é preferível evitar uma 

violação da restrição posicional do que da restrição geral (Casali 1997; Beckman 

1998)
31

. Ainda com relação a restrições sobre ranqueamento, deve-se notar que *CG e 

*Cj também estão em relação de estringência, uma vez que toda violação de *Cj é uma 

                                                                                                                                                                                   
questão, mesmo que as restrições em questão sejam todas de um só tipo. Dito de outra forma, o predicado 

“consiste de uma hierarquização de restrições de marcação e de fidelidade” aplica-se às gramáticas TO, 

como uma condição global sobre as mesmas, e não aos tableaux particulares. 

31 Lombardi 1999, no entanto, argumenta em favor da hierarquia inversa, Geral >> Específico, para 

explicar alguns fenômenos da assimilação de vozeamento em Sueco 
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violação de *CG, mas o inverso não é verdade. Dito isso, essas restrições não são aqui 

ranqueadas uma em relação com a outra. 

 Como visto nos exemplos de (50f) e (51b), sempre que uma sequência de 

consoante e vogal arredondada (ou Labial) precede uma vogal também arredondada, 

como em /-/, o output ótimo é o resultado de um processo de elisão, ao invés da 

formação de glide esperada (no caso, [], e não *[]). Empregaremos aqui 

uma análise similar a de Mudzingwa (2010: 153), que propõe uma restrição particular 

para lidar com uma regularidade idêntica observada na variedade Karanga do Shona. Já 

que os padrões do Zulu e do Karanga são similares, mas não idênticos, propomos 

abaixo uma versão modificada da restrição de Mudzingwa (2010), adaptada para o caso 

do Zulu
32

: 

 

(57) 

 *[C
w

 Vlabial]: Atribua uma marca de violação para cada sequência de consoante  

   labializada e vogal labial (arredondada).  

 

O padrão descrito por Mudzingwa (2010) para o Karanga é minimamente distinto 

daquele encontrado em Zulu: enquanto que no Karanga apenas consoantes Labiais com 

uma articulação secundária também Labial são evitadas no contexto relevante, no Zulu, 

como visto em (50f) e (51b), consoantes Dorsais e Coronais também participam deste 

padrão, induzindo a elisão de uma vogal arredondada quando outra vogal arredondada 

segue. O raciocínio a ser empregado na seleção do candidato ótimo é o mesmo 

empregado no caso do tableau 16. A afirmação intuitiva de que “a formação de glide é o 

resultado esperado”, mas que esse não se realiza nesse caso em particular, significa, em 

termos otimalistas, que o par input-output que apresenta a formação de glide no output é 

                                                             
32 Torna-se claro que temos aqui uma instância na qual estamos relaxando a necessidade de ser ter apenas 

restrições universais e estamos, de fato, codificando uma particularidade fonotática do Zulu diretamente 

sob a forma de uma restrição (cf. nota 8 acima). 
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eliminado por uma restrição prioritária. No entanto, caso tal restrição não estivesse 

envolvida, o output com glide apareceria como o candidato ótimo, como é o caso nos 

tableaux 14 e 15: 

 

 
 
 
 
Tableau 18. 

 /-/ *[C
W

 VLABIAL] MAXROOT-V MAX-V *CG MAX- 

(a) [.] * W  L *  * 

(b) [.]   *  * 

(c) [.]  * W *  L 

 

A comparação entre os candidatos em (b) e (c) acima é requerida pela necessidade de se 

distinguir dois resultados alternativos envolvendo elisão: (b) é preferido por envolver a 

deleção de uma vogal do prefixo ao invés de uma vogal da raiz, de acordo com a 

discussão relativa ao tableau 17 e o papel das restrições de fidelidade posicional. O 

candidato (a), que apresenta formação de glide, é subótimo por conter uma violação da 

restrição *[C
W

 VLABIAL]. 

 Analisando agora a aplicação dos processos de coalescência, o tableau 19 abaixo 

mostra que há um estrato na hierarquia de restrições do Zulu que contém as restrições 

NODIPH e NOCODA, junto com as restrições ONSET e MAX-V introduzidas 

anteriormente. Os argumentos de ranqueamento cruciais abaixo demandam que esse 

estrato domine a restrição UNIFORMITY, compelindo, portanto a existência de 

coalescência nos mapeamentos ótimos. O candidato (a) mostra que o ranqueamento 

NODIPH >> UNIFORMITY é suficiente para eliminar o candidato resultante do 

mapeamento da sequência de vocoides do input na forma [] em favor do output 

atestado que apresenta coalescência. O ranqueamento ONSET >> UNIFORMITY (b) mostra 

que o hiato - isto é, a heterossilabificação da sequência V1 + V2 também é uma solução 

menos harmônica. Nesse contexto particular, como demonstrado pela exclusão do 
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candidato (c), a elisão vocálica também é desfavorecida. A comparação entre o 

candidato subótimo em (d) e o output atestado em (e) mostra que a coalescência aplica-

se sem que haja alongamento compensatório: como no caso da formação de glides 

analisado acima, uma das moras presentes no input não é preservada no output. Por fim, 

o candidato (f) é eliminado por produzir uma coda através da formação de glide da 

vogal V2: 

Tableau 19.  

 / - / NODIPH NOCODA ONSET MAX-V *V UNIF MAX- 

(a) [..] * W     L L 

(b) [...]   * W   L L 

(c) [..]    * W  L * 

(d) [..]     * W * L 

(e) [..]      * * 

(f) [..]  * W    L  

 

 Ainda em relação aos tableaux acima, insistimos no ponto de que ONSET teve 

um papel central como uma das restrições responsáveis pela seleção de candidatos que 

não contêm configurações de hiato. No trabalho de Sibanda (2009), talvez a 

investigação otimalista mais extensa dos processos de resolução de hiato em línguas 

Nguni, o referido autor emprega uma restrição *V.V que é violada somente por 

configurações de hiato e não por toda e qualquer sílaba que não possua um ataque. 

Existem argumentos na literatura, entretanto, sugerindo não só que a restrição ONSET é 

o motivador primário das estratégias de resolução de hiato (Rosenthall 1994; Casali 

1996), mas que, além disso, consequências indesejáveis surgem uma vez que uma 

restrição específica como ‘*V.V’ é aceita como parte de CON (McCarthy & Prince 

1993; McCarthy 2002: 116-7; McCarthy 2008). Outra diferença em relação à análise 

apresentada por Sibanda (2009) é que este não inclui candidatos como (a) e (f) do 

tableau acima. Tais candidatos - e a atividade das restrições NODIPH e NOCODA - são de 

importância central para se explicar algumas das assimetrias notadas na tabela em (7), 



91 

 

em especial o porquê de a formação de glides ser permitida com sequências / - / e / - 

/ (ignorando-se a ação condicionante das consoantes precedentes), ao passo que nunca 

opera quando // precede um desses vocoides altos. 

 Devemos notar ainda que o ranqueamento *LONGV >> MAX-, justificado no 

tableau acima, é basicamente o que é necessário para se lidar com o caso de inputs com 

vocoides idênticos // - //: 

 

Tableau 20. 

 / - / *LONGV DEP-C MAX- 

(a) [...] * W  L 

(b) [...]   * 

(c) [...]  * W L 

 

O candidato (c) acima demonstra que a restrição DEP-C, violada em formas que contêm 

consoantes epentéticas, tem também um papel ativo. O ranqueamento *LONGV >> 

MAX- é necessário para se dar conta não só dos padrões de alternância observados, 

como para se expressar a generalização estática de que vogais longas e breves não 

contrastam em Zulu. 

 Antes de considerarmos alguns problemas mais complexos, podemos sintetizar 

as relações de ranqueamento justificadas até o momento para o Zulu: 

(58) 

 ONSET >> *CG, MAX- 

 MAX-V >> *CG, MAX- 

 *LONGV >> MAX- 

 DEP-C >> *CG, MAX- 

 ONSET >> UNIFORMITY 

 NODIPH >> UNIFORMITY 

 NOCODA >> UNIFORMITY 

 MAX-V >> UNIFORMITY 
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4.6.1. Que vogais podem corresponder a glides? 

 

 Uma generalização tipológica robusta é a de que, em todas as línguas que 

apresentam alternâncias entre vogais e glides, esse é um processo sensível à altura das 

vogais: são sempre vogais altas, ou relativamente altas, como / / que participam dessas 

alternâncias. Em outras línguas, vogais médias podem também aparecer como um dos 

vocoides assilábicos com uma especificação de traço [+ alto] (Rosenthall 1997: 140). 

Sabe-se também que a altura vocálica é estreitamente associada - inversamente 

associada - com a sonoridade relativa das vogais (ver e.g. Crosswhite 2004). Assumirei 

aqui, portanto, que a seleção de quais vogais estão submetidas à formação de glide 

responde a considerações de sonoridade (Zec 1988, 1995). Uma visão alternativa foi 

proposta por Mudzingwa & Kadenge 2011. Em uma análise otimalista das estratégias 

de resolução de hiato na variedade Karanga do Shona e em Nambya, línguas Bantu 

meridionais, os autores relacionam a inabilidade de a vogal // em ser um alvo do 

processo de formação de glide à sua especificação de ponto de articulação
33

. Nesta 

seção, apresentamos uma análise das possibilidades de formação de glide em termos do 

valor de sonoridade das vogais envolvidas nos inputs relevantes. 

 Como já observamos, a ocorrência da formação de glide em uma gramática TO 

resulta da comparação entre análises moraicas e não-moraicas (assilábicas) de formas 

input (Rosenthall 1994). É prática comum e padrão em diversos trabalhos sobre 

resolução de hiato em OT assumir-se como dado que, nas formas de input, todas as 

                                                             
33 Outra observação que acentua o caráter implausível dessa proposta é a seguinte: mesmo em línguas em 

que os menos sonoros dos segmentos, as obstruintes, possuem alternantes silábicos, como algumas 

variedades do Berbere (Dell & Elmedlaoui 1984), não se pode afirmar que todos os segmentos participam 

das alternâncias de silabificação: a vogal baixa // é sempre núcleo de sílaba. Segundo a proposta de 

Mudzingwa & Kadenge 2011, seríamos levados a esperar que em algumas línguas - aquelas com 

ranqueamentos distintos do Karanga e do Nambya - a vogal // pudesse participar de alternâncias 

similares e eventualmente corresponder a um glide no output. Tal cenário nos parece, no entanto, pouco 

plausível.   
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vogais estão associadas a uma mora particular (Rosenthall 1997: 145; Mudzingwa & 

Kadenge 2011: 214). Essa suposição é em geral vista como tendo suporte em trabalhos 

prévios, desenvolvidos dentro de modelos derivacionais baseados em regras, que 

argumentam pela necessidade da especificação de associações entre vogais e moras em 

formas subjacentes (Hayes 1989; Pulleyblank 1994). Essa limitação imposta sobre as 

possibilidades combinatórias dos primitivos da teoria representacional nas formas de 

input vai contra um dos princípios centrais da TO: o princípio da Riqueza da Base ou 

ROTB (ver capítulo 9 de Prince & Smolensky 2004[1993]; McCarthy 2002: 70-1; 

Currie Hall 2007). Não é suficiente que a análise funcione quando ‘inputs bem-

comportados’ são previamente selecionados pelo pesquisador. Se inputs ‘ricos’ não 

vierem a ser considerados - nesse caso, inputs em que algumas ou todas as vogais não 

estejam associadas a moras -, não estaremos efetivamente oferecendo uma explicação 

em que a interação entre restrições sobre formas de output hierarquizadas funcionem 

como o lócus explanatório; na realidade, estaríamos nos baseando em uma série de 

restrições implícitas sobre inputs admissíveis. É importante notar que, nesse caso em 

particular, não se pode dizer que a associação entre moras e vogais no input é 

demandada por restrições universais impostas pela teoria representacional: a existência 

mesma dos glides já atesta que vocoides não associados a moras são livremente 

permitidos pelo formato representacional da teoria moraica. 

 A nossa proposta consiste basicamente em re-interpretar a restrição V-mora de 

Rosenthall 1996: 36 como uma família, ou esquema de restrições, com V podendo ter 

como valor qualquer uma das vogais no inventário de uma língua e uma ordenação fixa 

dessas restrições construída por alinhamento harmônico (ver também Zec 1988 e Morén 

1997 para restrições ou princípios similares). Seguirei Morén 1997 e assumirei 

restrições negativas ao invés de restrições de marcação positiva (ver McCarthy 2003 e 
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de Lacy 2002 para argumentos de que todas as restrições de marcação em TO devem 

ser formuladas negativamente, como proibições, e não de forma positiva): 

(59) 

 (a) 

  *V-: Atribua uma marca de violação para cada vogal V que se associe  

   ao nó silábico  diretamente, i.e. sem uma associação moraica  

   intermediária. 

 (b) 

   * - >> *, - >> * ,- 

 

A definição em (59a) oferece a definição da restrição geral *V-. A estrutura em (60a) 

abaixo incorre em uma violação dessa restrição, ao passo que a estrutura em (60b) não 

viola a mesma restrição: 

 

(60) 

 (a)   (b)  

 

       

 

 V V   V V 

 

 Em (59b) acima temos uma representação da relação (universalmente) fixa de 

dominância entre essas restrições. A restrição é derivada através da noção de 

alinhamento harmônico (McCarthy 2002: 21-2; Prince & Smolensky 2004[1993]: 161-

3), refletindo o fato de que quanto mais alta a sonoridade de uma vogal, mais grave é a 

violação incorrida pela associação direta da mesma com o nó silábico, sem que haja a 

presença de um nó moraico intermediário. A gravidade da violação é indicada pela 

relação fixa de dominância entre as restrições. O alinhamento harmônico associa uma 

posição estrutural e um conjunto de objetos linguísticos que ocorrem em uma relação 

específica entre si, relação essa que pode ser derivada a partir de uma ‘escala natural de 

proeminência’ como a escala de sonoridade. Assumimos aqui que a sonoridade das 

vogais é grosso modo equivalente à altura (Clements 1990; Crosswhite 2004), de tal 

forma que uma escala descendente de sonoridade ‘ > , > , ’ associa-se com uma 
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posição estrutural (associação direta com o nó silábico) para derivar a hierarquia fixa 

em (59b) acima. 

 Dada a existência dessa hierarquia de restrições, podemos eliminar agora as 

restrições sobre inputs a que aludimos acima e considerar inputs “ricos” que contenham 

vogais sem associações moraicas. Nos tableaux 21-24 abaixo, ilustramos a ação dessas 

restrições em selecionar o output atestado [] para quatro inputs distintos que 

devem ser assumidos para a base universal (dada a ROTB). Os inputs diferem 

minimamente em termos das associações moraicas das vogais na sequência V1 + V2 (a 

presença de uma mora associada a vogal é indicada nos candidatos por uma mora 

subescrita ‘’). A seguinte hierarquia pode ser em princípio assumida: 

 

(61)  

 ONSET/NODIPH >> *- >> *, - >> MAX/DEP- >> *,- 

 

As seguintes observações são necessárias: tomamos ONSET e NODIPH como sendo 

restrições relativamente altas na hierarquia em virtude das análises já apresentadas: o 

Zulu é uma língua que não apresenta nem ditongos (vogais tautossilábicas de qualidade 

distinta), nem hiato (vogais heterossilábicas adjacentes). Restrições de fidelidade sobre 

moras MAX/DEP-, devem ser incluídas dominando *,-. Chamamos a atenção para o 

fato de que os rótulos W e L abaixo demonstram que, em cada linha dos tableaux a 

seguir, as ERCs relevantes são consistentes com esse ranqueamento assumido (como 

indicado anteriormente, estamos ignorando as violações de ONSET em posição absoluta 

inicial de palavra): 

 
Tableau 21.  

 /-/ ONSET/NODIPH * - * , - MAX/DEP- * ,- 

(a) []    * *  

(b) [] * W   L L 

(c) []  * W  ** W * 

(d) []  * W  * L 
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 No tableau 21 acima, contendo um input com ambas vogais associadas 

independentemente a moras, o candidato []
34

 é selecionado como ótimo por 

incorrer apenas em uma violação de MAX-, resultado da formação de glide, e por uma 

única violação da restrição mais baixa da hierarquia, *,- uma vez que a formação de 

glide produz justamente a configuração proibida por essa restrição: uma vogal alta 

ligada diretamente a um nó silábico, sem associação moraica (i.e., um glide). Todos os 

outros candidatos são menos harmônicos, por incorrerem em violações de restrições 

prioritárias, mais altamente ranqueadas. 

Tableau 22. 

 /-/ ONSET/NODIPH * - * , - MAX/DEP- * ,- 

(a) [-]  * W  L L 

(b) [-] * W   * L 

(c) []    ** * 

(d) []  * W  * L * 

 

 

O mesmo padrão descrito para o tableau 21 aplica-se para o tableau 22, em que V2 no 

input não possui associação moraica. No tableau 23 abaixo a forma [] é 

novamente selecionada como forma ótima, mas agora sem incorrer em violação das 

restrições de fidelidade, dado que as associações moraicas presentes no input são 

preservadas no output atestado: 

  
Tableau 23. 

 /-/ ONSET/NODIPH * - * , - MAX/DEP- * ,- 

(a) []     * 

(b) []  * W  * L * 

(c) [] * W   * W L 

(d) []  * W   L 

 

                                                             
34

 Uma vez que temos como hipótese de trabalho a ideia de que glides são vocoides sem associação 

moraica, a forma [] é representada no tableau acima, e adiante, como [] em que indicamos, 

por meio da ausência de uma mora subescrita, o caráter de glide, de margem silábica, que possui o 

vocoide inicial. 
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Tableau 24. 

 /-/ ONSET/NODIPH * - * , - MAX/DEP- * ,- 

(a)  []    * * 

(b) [] * W   ** W  

(c) []  * W  L * 

(d) []  * W  * L 

 

 Por fim, no tableau 24 acima, temos um input em que as duas vogais na 

sequência V1 + V2 carecem de associações moraicas. Novamente [] é selecionado 

como o candidato ótimo, com uma única violação de DEP-, por atribuir uma mora a 

vogal de maior sonoridade (//) e, portanto, evitar uma violação da restrição prioritária 

*-. 

Temos então que quatro inputs alternativos, que devem ser assumidos, dada a 

ROTB, são mapeados pela gramática do Zulu a um único output ótimo ou forma 

atestada:  

(62) 
 /-/ 

 

 /-/ 

     [] = []  

 /-/ 

 

 /-/ 

 

Esse padrão apresentado em (62) é uma instância particular de uma relação de muitos-

para-um em um mapeamento input-output. Embora as noções de “input” e de “forma 

subjacente” sejam muitas vezes identificadas em análises derivacionais e baseadas em 

regras (e, com menos razão, em grande parte da literatura em TO também), elas são 

claramente distinguidas na TO. Em realidade, o estabelecimento de distinção clara entre 

as noções de forma de input e de forma subjacente é necessária em qualquer discussão 

sobre Riqueza da Base e, portanto, para qualquer discussão sobre o poder explanatório 

de análises otimalistas (McCarthy 2008). A estrutura em (62) apresentando o 

mapeamento de diversos inputs em um único output, a forma [], na gramática do 



98 

 

Zulu, de forma alguma justifica a inferência de que esse output particular possui quatro 

formas subjacentes distintas. Como observa McCarthy 2008, enquanto os inputs são um 

construto da teoria, as formas subjacentes são inferidas durante o processo de aquisição 

da língua. 

 Pode-se levantar a questão, então, a respeito de como uma única forma 

subjacente é inferida para a forma [] por uma criança que esteja aprendendo o 

Zulu. O mecanismo de Otimização Lexical (OL) é proposto em Prince & Smolensky 

2004[1993]: 225-6 para dar conta da seleção de uma forma subjacente em casos como 

esse
35

. O princípio é introduzido da seguinte forma (Prince & Smolensky 2004[1993]: 

225-6): 

 

(63) Otimização Lexical (OL): 

 Supondo-se que inputs distintos I1, I2,…, In quando analisados por uma 

 gramática G levam a outputs O1, O2, …, On, todos os quais são realizados pela 

 mesma forma fonética  - esses inputs são assim foneticamente equivalentes 

 com respeito a G. Um desses outputs deve, no entanto, ser o mais harmônico, em 

 virtude de incorrer nas violações menos significativas de restrições: suponhamos 

 que esse output seja Ok. O aprendiz deve escolher, como forma subjacente para 

 , o input Ik.  

 

Já que todos os outputs, em virtude de serem foneticamente equivalentes, têm um 

mesmo comportamento em relação às restrições de marcação, as violações de restrições 

que devem ser minimizadas durante a seleção da forma subjacente são violações das 

restrições de fidelidade. Dito isso, o mecanismo de OL seleciona como forma 

subjacente o input mais fiel ao output. No caso em questão, a forma subjacente do 

output [] será /-/, isto é, //. Uma inspeção dos tableaux in 21-24 

acima é suficiente para demonstrar que esse é o input que incorre nas violações menos 

severas de restrições. 

                                                             
35 Como Prince & Smolensky 2004[1993]: 225, nota 73 observam, a noção relevante de forma subjacente 

aqui empregada não é idêntica a noção de entrada lexical. 
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4.6.2. Elisão, Apagamento de Mora ou Coalescência? 

As relações de dominância ou preferência entre restrições estabelecidas até o 

momento para a gramática do Zulu, justificadas na análise de casos de formação de 

glide e coalescência como estratégias para se evitar o hiato, implicam a dominação de 

tanto MAX- quanto UNIFORMITY por MAX-V. Não fosse esse o caso, candidatos a 

output com elisão vocálica haveriam sido preferidos ao invés das formas atestadas, 

formas que, ao contrário, ocorrem em mapeamentos caracterizados pela coalescência e 

formação de glides. Nos padrões de resolução de hiato descritos para o Zulu nas seções 

anteriores foram apresentadas, no entanto, instâncias em que a elisão vocálica é o 

padrão regular de reparo. Essas instâncias incluem os marcadores de concordância das 

classes 2 e 6, além do marcador //- de tempo Presente e são repetidas abaixo para 

facilitar o acompanhamento da discussão: 

 

(64) 

 

(a) O marcador de tempo Presente: 

 

/--/   []  “eu estou construindo” 

   

  /-- /    “eu estou indo” 

   

  /-- --/    “as pessoas estão trabalhando” 

   

  /--/  []   “eu estou com medo” 

   

  /--/   []   “eles estão fritando” 

   

  /- --/     “o menino está vendo” 

 

(b) Marcador de concordância verbal da classe 2: 

 

  /- -/  [ ] “os meninos constroem” 

   

  /- -/  [ ] “os meninos fazem” 
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  /- -/  [ ] “os meninos fritam” 

 

(c) Marcador de concordância verbal da classe 6: 

 

  /- -/  [ ] “os homens constroem” 

   

  /- -/  [ ] “os homens fazem” 

   

  /- -/  [ ] “os homens fritam” 

 

 Em primeiro lugar, devemos notar que em todos estes casos são as vogais //, // 

ou //, isto é, todas vogais com uma especificação [-alto] que seguem // na sequência 

V1 + V2. Não encontramos nenhuma instância de um tema verbal que tenha como 

segmento inicial uma das vogais altas / /. De fato, todos os verbos iniciados por vogal 

em Zulu possuem uma das três vogais não altas como segmento inicial (Doke 1927: 

130)
36

. 

  Na discussão da tabela em (55), em que os resultados dos processos de resolução 

de hiato em Zulu foram apresentados de forma sumária, defendemos a suposição de que 

uma definição estrita da coalescência como envolvendo mapeamentos do tipo /V1 + V2/ 

 [V3], em que, como indicado pelos índices numéricos, a vogal do output é de 

qualidade distinta quando comparada às duas vogais do input. Essa premissa elimina a 

possibilidade de tratar qualquer um dos casos acima como sendo exemplos de 

coalescência. Outros autores, como Gowlett (2003: 612) e Sibanda (2009), por exemplo, 

optam pela análise de mapeamentos do tipo de // - //  [] como instâncias de 

coalescência. Tal análise, quando aplicada a línguas como o Zulu (e outros membros do 

grupo Nguni) que apresentam casos não controversos de coalescência, aliados a nenhum 

caso claro de coalescência – excetuada a coalescência induzida pela restrição 

                                                             
36

 Podemos presumir, entretanto, que caso existissem temas verbais iniciados em // ou //, o resultado 

observado seria a coalescência, dado o padrão observado com o marcador Associativo // e com o 

demonstrativo // quando estes precedem uma destas vogais. 
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(relativamente ad hoc) *Cj discutida acima –, permite, aparentemente, um tratamento 

mais simples e geral da fonologia. Parece-nos claro, entretanto, que esse argumento 

carece de força, em especial porque não existem razões fortes o suficiente para supor 

que as gramáticas das línguas naturais demonstrarão o tipo de “simplicidade” ou 

“consistência” implicada por essa linha de raciocínio.  

 No caso de duas vogais idênticas no input, a opção aqui adotada foi a de 

considerar uma violação de MAX- no seu mapeamento para uma única vogal de output 

(ver tableau 19). Isto é, assumimos, em efeito, a ação “automática” de uma operação 

induzida pelo Princípio do Contorno Obrigatório (PCO) que reduz dois segmentos 

idênticos na camada melódica a apenas um, como indicado em (65) abaixo, e que, como 

consequência do apagamento de uma das moras, evita uma violação de *LONGV nestes 

casos: 

(65) 

                              
 

 // - //   //  // 

 

O que está implicado aqui é, de certa forma, uma restrição na base de inputs, uma vez 

que, pela ação automática da operação acima, apenas candidatos que respeitam a PCO 

serão considerados. Essa alternativa permite, entretanto, capturar de forma clara a 

distinção entre línguas que durante a resolução de hiato preservam as moras do input e 

línguas que como o Zulu não o fazem. Em mapeamentos envolvendo inputs como esses 

não há, portanto, violação de MAX-V (i.e. não há elisão vocálica). Já que há, entretanto, 

uma violação de MAX-, esses casos são, no que diz respeito às relações de 

correspondência entre input e output, não-distintos dos mapeamentos que envolvem 

formação de glides, sendo que esse tipo de mapeamento não fiel é, como já vimos, 

tolerado sem problemas pela gramática do Zulu. 
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 Nos casos das sequências // - // e // - //, obviamente a operação de restrições 

do tipo PCO não é relevante. Para esses casos, é possível oferecer uma análise 

consistente com os ranqueamentos apresentados até o momento e que implique no 

candidato que apresenta elisão como sendo o candidato ótimo: 

 
Tableau 25. 

 / - / [] ONSET NODIPH *[+LOW, -

BACK] 

MAX-

VROOT 

MAX-V UNIFORMITY 

(a) [..] * W    L  

(b) [.]     *  

(c) [.]    * W *  

(d) [.]  * W   L  

(e) [.]   * W  L * W 

 

Em concordância com o que já foi estabelecido nas seções anteriores, restrições 

preferenciais, altamente ranqueadas, como NODIPH e ONSET atribuem um caráter 

subótimo aos candidatos que contêm ditongos e hiato, respectivamente. O 

ranqueamento universalmente fixo entre MAX-VROOT e MAX-V expressa, por outro lado, 

a preferência pela elisão da vogal do prefixo por oposição à vogal da raiz. A informação 

crucial está contida no candidato subótimo (e) e diz respeito à preferência pela elisão à 

coalescência no caso das sequências de input // - //: uma vez que o ranqueamento 

MAX-V >> UNIFORMITY já foi justificado nas seções anteriores, o candidato que 

apresenta coalescência – indicada pela presença de uma vogal [] no output, que possui 

o valor de traço [+baixo] de // e o valor [-recuado] de // - seria esperado como o 

output ótimo. Entretanto, o segmento [] não faz parte do inventário contrastivo do 

Zulu, o que é indicação de que uma restrição que proíbe essa combinação de valores de 

traços é não só altamente ranqueada na gramática desta língua como é também 

independentemente requerida.  

 Uma análise semelhante aplica-se no caso do input // - //: uma vogal que seja 

o resultado da coalescência destas duas, isto é, que seja uma vogal baixa e arredondada, 
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[], é preterida pelo mesmo tipo de filtro sobre combinações admitidas de traços, 

demonstrando mais uma vez o caráter preservador de estrutura dos processos de 

resolução de hiato em Zulu. Em termos mais gerais, a inexistência de vogais abertas (ou 

baixas) com especificações contrastivas para os traços [recuado] e [arredondado] é 

resultado de restrições fonéticas gerais que fazem das vogais altas os alvos preferenciais 

de contrastes baseados nesses traços (cf. e.g. Kirchner 1993; Padgett 2002). 

 

4.6.3. Formação de Glide e Coalescência Simultâneas 

 

 Nesta seção, examinamos por fim um caso mais complexo de resolução de hiato 

em Zulu que envolve tanto a coalescência quanto a formação de glide. Não 

ofereceremos aqui uma análise exaustiva desse fenômeno, tendo apenas como objetivo 

demonstrar que não há conflito entre esse padrão aparentemente mais complexo e a 

análise apresentada e defendida aqui. O fenômeno em questão envolve a derivação de 

certas formas Locativas, caracterizadas pela sufixação do marcador /-/ acompanhada 

da prefixação de /-/ (Nyembezi 1957: 93-5; Canonici 1995: 38-9; ver também Sibanda 

2009: 43-4)
37

: 

 

(66) 

 (a)  - N -  -   [] “na montanha” 

 (b)  -  -  -   [] “na escola” 

 (c)  -  -  -   [] “no rosto” 

 (d)  -  -   []  “no céu” 

 

                                                             
37

 Cumpre notar que não há sequência vocálica e, portanto, hiato potencial entre o prefixo /-/ e a vogal 

do pré-prefixo. O prefixo locativo ocupa o mesmo slot morfológico da vogal do pré-prefixo que está, por 

isso, ausente. A ausência do pré-prefixo é mais facilmente observada em línguas Bantu que preservam o 

mesmo sob a forma CV, ao invés da simples forma V encontrada em Zulu. No Bukusu, por exemplo, 

temos: [] “crianças” (/--/), mas o Locativo [] “próximo, ao lado das crianças” 

(/--/) em que //- é o prefixo Locativo (ver Mutonyi 2000: 26). 
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O mapeamento //  [] consiste em dois processos distintos: a formação de glide 

(//  []) e a coalescência (//  [], i.e. a vogal anterior “herda” a especificação [-

alto] de //)
38

.  

 Para lidar com esse conjunto particular de fenômenos, discutiremos brevemente 

a questão da fidelidade de traços (ver Pater 1999). Podemos considerar as seguintes 

especificações plenas de traços para os segmentos vocálicos do Zulu: 

  

(67) 

 //:  [+recuado], [+baixo], [-alto], [-arredondado] 

 //:  [-recuado], [-baixo], [-alto], [-arredondado] 

 //:  [+recuado], [-baixo], [-alto], [+arredondado] 

 //:  [-recuado], [-baixo], [+alto], [-arredondado] 

 //:  [+recuado], [-baixo], [+alto], [+arredondado] 

 

No caso de uma sequência de input // - // sujeita a coalescência, como é o caso em 

(66a) acima, o resultado é obviamente condizente com a hierarquia já estabelecida (o 

prefixo da forma locativa será ignorado na discussão): 

 
Tableau 26. 

 / - / ONSET NODIPH NOCODA MAX-VROOT MAX-V UNIFORMITY 

(a) [..]      * 

(b) [..]  * W    L 

(c) [...] * W     L 

(d) [..]   * W   L 

(e) [..]    * W * W L 

(f) [..]     * W L 

 

Em termos de fidelidade de traços, a existência de um mapeamento // - //  [] para a 

coalescência indica que a especificação [-alto] da vogal // se sobrepõe à especificação 

[+alto] de //. O mesmo se aplica para os casos envolvendo sequências // + // no input. 

Assumindo-se a existência de restrições de fidelidade sobre valores de traços 

                                                             
38 Esse parece ser um processo recorrente nas línguas Bantu meridionais. Gowlett (2003: 611) descreve o 

mesmo mapeamento como tendo ocorrido na história do Sotho, outra língua Bantu do grupo S. 
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particulares, esses padrões indicam uma preferência, ou alto ranqueamento para uma 

restrição como MAX[-HIGH] na gramática do Zulu. 

 De fato, uma posição relativamente alta para a restrição MAX[-HIGH] é tudo o 

que é necessário para produzir o padrão de formação de glide e coalescência 

apresentado acima. A formação de glides, em consonância com o que temos assumido 

até o momento, consiste na associação de uma vogal diretamente com um nó silábico, 

como consequência do apagamento de uma mora, como representado abaixo: 

 

(68) 

 (a)         

   

          
 
           

 

 (b)        

   

 

  *[-alto] 

 

 

Uma suposição adicional, apresentada em (68b) acima, afirma que um segmento com 

uma especificação de traço [-alto] não pode se associar diretamente a um nó silábico, 

isto é, funcionar como uma margem silábica. Essa descrição é suficiente para os nossos 

objetivos imediatos, mas é obviamente distante de considerações mais amplas e 

profundas sobre silabificação, tendo que ser eventualmente enriquecida por 

considerações de uma teoria de graus de abertura, como em Clements & Hume (1995), 

ou termos de graus de sonoridade e seu papel na silabificação (que será tema de uma 

discussão mais aprofundada no capítulo 5 sobre o Guarani Mbyá). O ponto crucial aqui 

é que, dado o ranqueamento relativamente alto de MAX[-HIGH], estabelecido na 

discussão acima, a especificação de traço [-alto] que é desligado quando uma vogal 

média como // é sujeita a formação de glides deve ser preservado no output ótimo: 



106 

 

após o desligamento de [-alto], este se ancora na vogal seguinte que, por consequência, 

torna-se uma vogal média (uma vez que um mesmo segmento não pode conter as duas 

especificações conflitantes [-alto] e [+alto]). Apresentamos o processo abaixo:  

 

(69) 

  
     [-alto]   [-alto]         [+alto]           [+alto]   [-alto] 

         
  
                           

  

A motivação para a aplicação do processo de formação de glides na sequência / - / é, 

obviamente, a necessidade de se evitar uma sequência de vocóides que, em Zulu, são 

proibidas, seja como elementos de um ditongo, estrutura proscrita pela alto 

ranqueamento de NODIPH, seja como segmentos heterossilábicos constituindo hiato, 

configuração essa que viola a restrição ONSET. Em termos otimalistas, a seleção do 

candidato ótimo tem a forma apresentada no tableau 27 abaixo. Não incluiremos 

candidatos que apresentem ditongos ou hiato, uma vez que estes nunca são outputs 

ótimos em Zulu. A mesma observação aplica-se a um candidato hipotético formado pela 

elisão da vogal da raiz e preservação da vogal do sufixo: 

Tableau 27. 

 / - / MAX[-HIGH] MAX-V MAX[+HIGH] 

(a) [..]  * W * 

(b) [..] * W  L 

(c) [..]   * 

 

O candidato em (a) acima está harmonicamente limitado pelo candidato ótimo em (c): 

isto é, em nenhum ranqueamento possível das restrições acima este candidato poderia 

ser mais harmônico que o output atestado (c). O candidato (b), por outro lado, apresenta 

ERC crucial que estabelece a relação de dominância MAX[-HIGH] >> MAX[+HIGH]. A 

forma ótima incorre apenas em uma violação de MAX[+HIGH], além, é claro, da 

violação de MAX- implicada pela formação de glide. 
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 Uma questão levantada imediatamente a respeito desta análise é a de como ela se 

aplicaria ao caso do mapeamento / + + + /  [] “na escola” em 

(66b). Dados os processos apresentados em (69) acima, o output esperado, nesse caso, 

seria a forma não atestada *[], apresentando a formação de glide de // para [] 

e o abaixamento de // para [] como resultado da coalescência – isto é, como resultado 

da preservação da especificação de traço [-alto] da vogal média presente no input. 

Novamente, podemos demonstrar que uma análise desse mapeamento que seja 

condizente com o que foi estabelecido até o momento para a gramática do Zulu pode ser 

apresentada sem maiores problemas: 

Tableau 28. 

 / - / *Cj MAX-V MAX[-HIGH] MAX[+HIGH] 

(a) [...] * W L  * 

(b) [...]  *  * 

 

O output ótimo, (b), é derivado pela elisão da vogal alta do sufixo, apresentando assim 

violações tanto de MAX-V quanto de MAX[+HIGH]. O candidato subótimo em (a) 

apresenta uma ERC para a relação *Cj >> MAX-V, um ranqueamento já justificado no 

tableau 16. Em suma, o candidato subótimo em (a) é eliminado por incluir uma violação 

da restrição que proíbe consoantes com um off-glide palatal em Zulu. 

 

4.7. Conclusões 

 O presente capítulo discutiu alguns dos padrões de resolução de hiato em Zulu e 

ofereceu uma formalização otimalista que explique os mesmos através da interação de 

restrições violáveis.  

 Podemos apontar em que medida o Zulu apresenta uma solução tipologicamente 

alternativa para a questão das sequências vocálicas em input e para lidar com a potencial 

presença de hiato em outputs. Ao contrário das línguas Edoides, incluindo o Ivie, do 
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Mbyá (capítulo 5) e de forma similar ao Atayal (capítulo 6), o Zulu emprega de forma 

generalizada a coalescência como estratégia de resolução de hiato, o que implica, 

portanto em um ranqueamento baixo da restrição de correspondência UNIFORMITY. Os 

ranqueamentos justificados nos tableaux aqui apresentados para o Zulu são os seguintes: 

(70) 

       *C
J 

 

  
NOCODA NODIPH ONSET  MAX-V  DEP-C  *LONGV 

 

 

    

   UNIFORMITY  *CG  MAX- 
 

 

As relações de dominância entre restrições, indicadas no diagrama (70) acima, 

demonstram que, no Zulu, a existência de mapeamentos entre inputs e outputs ótimos 

que contenham ocorrências de coalescência (violações de UNIFORMITY) são justificadas 

sempre que tal expediente for necessário para que sejam evitadas violações das 

restrições NOCODA, NODIPH, ONSET e MAX-V. A formação de glides – que resulta em 

violações de MAX- e também de *CG, quando há uma consoante precedendo V1 – 

também é permitida sempre que candidatos alternativos incorrerem em violações de 

ONSET, MAX-V, DEP-C ou *LONGV.  
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Capítulo 5 

 

Sequências Vocálicas no Guarani Mbyá 

 

 
5.1. Introdução 

 

 O Guarani
39

 tem sido alvo proeminente de discussões na literatura fonológica 

com relação ao funcionamento do traço [nasal], em especial em considerações acerca da 

proeminência especial de certas posições, como sílabas acentuadas, no licenciamento 

deste traço e pelo seu sistema de harmonia (ver e.g. Poser 1982; Kiparsky 1985; Piggott 

1992). Descrições de variedades particulares do Guarani também devotam atenção 

especial, ou mesmo exclusiva, à análise dos fenômenos de nasalização (e.g. Costa 2007 

sobre o Guarani Nhandéwa; Cardoso 2008 sobre o Kaiowá; Costa 2012, capítulo 4, para 

o Mbyá).  

 O objetivo deste capítulo é contribuir para a compreensão de um conjunto 

particular de fenômenos, relativamente “menores” da fonologia do Guarani, mas de cuja 

análise podemos extrair consequências mais amplas e profundas para a compreensão da 

fonologia desta língua. Trataremos aqui eminentemente de uma variedade específica do 

Guarani, o Guarani Mbyá (de agora em diante referido apenas como Mbyá). O nosso 

                                                             
39

 O que se entende usualmente por ‘Guarani’ corresponde, em sentido amplo, ao conjunto de variedades 

linguísticas que compõe o subconjunto I da família Tupi-Guarani (Rodrigues 1985). Entre elas estão as 

variedades do ‘Guarani Boliviano’, como o Chiriguano e o Izoceño, o Guarani Paraguaio (Avanhe’ém), o 

Tapieté (ou ‘Guarani do Chaco’) além do Xetá, do Guarani Antigo e das variedades mais comunmente 

referidas pelo nome de ‘Guarani moderno’ (Mbyá, Kaiowá e Nhandéva). Em sentido estrito (o sentido 

aqui adotado), apenas o conjunto de dialetos do Guarani moderno, o Guarani Antigo e o Avanhe’ém 

formariam variedades de uma mesma ‘língua Guarani’, as demais variedades sendo suficientemente 

distintas para merecerem, no julgamento de diferentes linguistas, o rótulo de línguas independentes. 

Como não poderia deixar de ser, entretanto, a fronteira entre ‘língua’ e ‘dialeto’ nesse caso é difícil de ser 

traçada. 
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foco está em uma série de suposições analíticas que, brevemente discutidas ou deixadas 

completamente implícitas na literatura existente, dizem respeito à análise de certos 

padrões fonotáticos da língua, em especial ao tratamento adequado das sequências de 

vocoides nesta variedade de Guarani. O nosso objetivo é, portanto, o de buscar uma 

descrição explícita dos fenômenos que permita ao analista identificar possíveis 

consequências indesejáveis de certas suposições feitas na literatura, levantando assim 

aspectos problemáticos das análises existentes. Indicamos, no mapa abaixo, a 

localização das comunidades Mbyá no Brasil (o mapa omite, entretanto, comunidades 

Mbyá do estado do Rio de Janeiro, como aquelas com as quais trabalhou Costa 2012). 

 

 

 



111 

 

 

Mapa etnolinguístico indicando a localização das comunidades Mbyá no Brasil (fonte: 

Lewis, Simons & Fennig 2014). 

 

 

5.2. Fonologia do Mbyá: análise crítica de algumas propostas existentes 

 

 Esta seção discute as descrições primárias do Mbyá existentes na literatura, em 

especial Guedes (1983, 1986) e Martins (2003, 2006). Tentaremos mostrar aqui que as 

análises disponíveis das sequências de vocoides em Mbyá não parecem convincentes ou 

apresentam falhas pontuais, o que aponta para a necessidade de investigações adicionais 

a esse respeito. 

 Nas análises e observações aqui apresentadas a respeito destas sequências de 

vocoides iremos ignorar a distinção entre vogais orais e nasais. Isso quer dizer que, para 
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fins da discussão elaborada abaixo, formas como [] e [] serão tomadas 

como apresentando instâncias da mesma sequência []. 

 Como nas demais variedades do Guarani, o sistema vocálico contrastivo do 

Mbyá é composto das seis vogais orais /     / (ver Guedes 1983, 1986: 80; Martins 

2003: 169), que é o mesmo inventário reconstruído tanto para o Proto-Tupi (Rodrigues 

& Cabral 2012: 502) quanto para o Proto-Tupi-Guarani (Rodrigues & Dietrich 1997).  

Propomos para esse sistema as seguintes especificações de traços ([rec] = [recuado], 

[arre] = [arredondado]): 

(71) 

 

 [- rec, - arre] [+ rec, - arre] [+ rec, + arre] 

[+ alto, - baixo]    

[- alto, - baixo]    

[- alto, + baixo]    

 

 Em sua descrição, Martins (2003: 169; 2006: 3) apresenta // como uma vogal 

anterior, juntamente com // e //. Como nenhum argumento explicito para tanto é 

apresentado pela autora, optamos aqui por apresentar // como uma vogal [+ recuada], o 

que parece ser de fato a posição consensual ou default na literatura (cf. e.g. Sagey 1986; 

Odden 1991; Hall 2007: 333). 

 O conjunto de segmentos consonantais contrastivos é composto por /      

       /. Martins (2003) observa que // tem uma distribuição restrita à posição 

inicial de palavra, como em [] “ele”. Em Martins (2006: 5, nota 7), esse segmento é 

descrito como [+ consonantal, + contínuo]. A suposição de que os chamados glides 

laríngeos como [] apresentam especificação [+ consonantal] é problemática e em geral 

indica um uso implícito do traço [consonantal] como substituto para o traço [silábico] 

pelo analista. Assumimos aqui a definição de [consonantal] como no SPE, o que impede 

a especificação de segmentos sem um articulador oral como [+ consonantal] (ver 
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discussão em Hume & Odden 1996). A especificação para o traço [contínuo] de um 

segmento que carece de articulador primário, como [], também é discutível, mas 

iremos ignorar essa questão por não ser diretamente relevante para os fenômenos 

abordados. 

 Embora restrito à posição inicial de palavra, // contrasta com a sua ausência, 

não podendo, portanto ser analisado como um segmento epentético previsivelmente 

inserido: 

  

(72) 

 [] “raíz dele”   [] “eu pulo” 

   

O mesmo deve ser dito quanto ao status fonológico da oclusiva glotal //: este é um 

segmento contrastivo, de distribuição imprevisível como // porém mais ampla que este, 

como indicado pelas oposições abaixo (Guedes 1983: 28, 34-5): 

 

(73) [] “filho”  [] “formiga” 

 

 [] “ele come” [] “ele vem” 

 

 [] “mato”  [] “saber” 

   

Como observa Rodrigues (1974: 15), a realidade das oposições acima já era de fato 

perceptível aos primeiros documentadores do Guarani no século XVII, como o jesuíta 

Antonio Ruiz de Montoya, que indicava o contraste entre Perú oú ‘Pedro veio’ e Perú 

o-ú ‘Pedro comeu’, com o hífen indicando a presença da oclusiva glotal (embora o 

termo ‘oclusiva glotal’ não tenha sido, obviamente, empregado pelo autor em questão). 

Voltaremos adiante a esse fato, ao qual atribuímos importância central na análise aqui 

esboçada. 

 A estrutura silábica do Mbyá é descrita por Martins (2003: 172-3) como 

seguindo o formato (C) V (V), isto é, ataques simples estão opcionalmente presentes, 
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codas não são permitidas e sequências vocálicas são toleradas. Uma questão central na 

descrição do Mbyá diz respeito ao status fonológico dessas sequências vocálicas. 

 Guedes (1983: 13) descreve sequências de vocoides como as indicadas em (74), 

em negrito, como sequências formadas por um vocoide [+ silábico] seguido de um 

vocoide [- silábico] (em (a-b) o acento primário, que ocorre regularmente no final de 

palavra em Mbyá (Guedes 1983: 15; Dooley 1991/2008), indica o caráter tautossilábico 

dessas sequências de vocoides): 

 

 (74) 

 

 (a) [] “papagaio” 

 

 (b) [] “ele não vem” 

 

 (c) [ ] “eu quero” 

 

 (d) [ ] “eu bato nele” 

 

 

Na análise implícita acima, [ ] são variantes não-silábicos das vogais altas / /, 

sugerindo então que as semivogais não sejam incluídas no inventário subjacente de 

elementos (embora tanto Martins 2003 quanto Guedes 1986 incluam // no inventário 

de elementos contrastivos. Voltaremos a esse ponto adiante). No que diz respeito às 

sequências vocálicas presentes nos itens em (74) acima, podemos nos perguntar se os 

vocoides não-silábicos são distintos de segmentos em posição de coda. No caso de uma 

resposta afirmativa, a afirmação de que as codas silábicas são proibidas em Mbyá deve 

ser revista
40

.  

                                                             
40 Como observamos no capítulo 1, não é claro, uma vez que se assuma a existência de estrutura moraica, 

ao que corresponde o constituinte silábico da Coda postulado em modelos representacionais mais densos 

da estrutura silábica (cf. também Smith 2007: 264). 
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 Consideremos, por enquanto, um plano mais descritivo. Guedes (1983: 14) 

afirma que sequências heterossilábicas de vogais também ocorrem na língua:  

 

(75) 

 (a) [] “é preto”   (c) [] “roupa” 

  

 (b) [] “casa”    (d) [] “novo” 

 

A autora segue afirmando que a maioria dos casos de sequências heterossilábicas de 

vogais (i.e. hiato) resultam do que ela descreve como reduplicação vocálica, como em 

(a) e (b) acima. Neste ponto devemos chamar a atenção igualmente para o item em (d). 

Embora a colocação do acento indique a existência de uma fronteira silábica entre [] e 

[], o status da sequência [] é muito menos claro. Em especial, essa não constitui uma 

das sequências vocálicas explicitamente indicadas em Guedes (1983) como sendo 

permitidas na língua (segundo a autora, essas se constituem apenas de uma das vogais 

seguida de // ou //, ou, melhor dizendo, dos variantes não-silábicos destas). 

 O fenômeno da reduplicação vocálica é analisado em maior detalhe pela autora 

em um artigo posterior (Guedes 1986). O padrão parece resultar de uma restrição de 

minimalidade prosódica ativa na língua (dados adaptados de Guedes 1986):  

(76) 

 

 (a) [] “casa”  *[] 

  [] “casa dele” 

  [] “casa dele próprio” 

  [] “na casa dele próprio” 

  [] “minha casa” 

 

 (b) [] “é preto” *[] 
  [ ] “as cinzas são muito pretas” 

 

 (c) [] “água”  *[] 
  [] “poço” 
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Em (a) acima pode se ver em primeiro lugar a raiz para “casa”, que é presumivelmente 

// em nível subjacente. Essa aparece como a forma dissilábica [] em superfície, de 

modo a atender a demandas ou restrições de minimalidade prosódica. O exemplo 

seguinte mostra que a forma dissilábica é mantida no caso em que um prefixo 

monoconsonantal é adicionado a uma raiz. O mesmo ocorre quando da sufixação do 

Locativo -[], que é inerentemente não acentuável. Por outro lado, quando um prefixo 

de forma CV, como o marcador Possessivo de primeira pessoa [], é afixado, a 

reduplicação vocálica não é mais necessária: a demanda por uma complexidade 

prosódica mínima é satisfeita pela adição do prefixo. Em (b) uma situação similar 

ocorre: a forma [] “preto”, em isolamento, seria prosodicamente submínima e por 

essa razão emerge na superfície como []. Quando modificada pelo sufixo -[] a 

reduplicação vocálica não é mais necessária. Em (c) finalmente, [] aparece 

reduplicado em isolamento, o que não ocorre quando a mesma raiz ocorre em um 

composto com a raiz [] “buraco”. 

 Como observado acima, Martins (2003) analisa o formato silábico básico 

permitido no Mbyá como não licenciando uma posição de coda. O seguinte esquema é 

apresentado pela autora (ver também Martins 2006: 5): 

 

 

(77)   

 

 Ataque  Núcleo 

 [- vocálico] [+ vocálico] 

   [+ soante] 

 



117 

 

Vemos, então, que Martins (2003) difere de Guedes (1983) por não fazer uso do traço 

[silábico]
41

.  

 Martins (2003: 173-4) concorda com Guedes (1983), ao afirmar que todas as 

sequências de vocoides em Mbyá apresentam um contorno de sonoridade descendente, 

tendo como membro mais à direita um dos glides correspondentes às vogais altas / / 

(ver também Costa 2012: 98-9 para uma afirmação similar). A primeira autora oferece, 

no entanto, afirmações mais detalhadas, notando que // só ocorre seguindo //, ao 

passo que // pode ocorrer seguindo qualquer uma das vogais (como veremos logo 

abaixo, no entanto, essa é uma afirmação imprecisa). 

 A tabela em (78) abaixo apresenta todas as sequências de vocoides que podemos 

encontrar nas fontes descritivas sobre o Mbyá, independentemente das análises 

fonológicas oferecidas em cada uma delas. Em (79) apresentamos também exemplos 

para cada uma das sequências: 

(78) 
  

       
 [] [] [] [] [] [] 
  []  []   

 []  [] [] [] [] 
    []   

    [] []  

      [] 
 

 

 

(79) 

 

[]  [] “roupa”     (Guedes 1983: 14) 

[]  [] “papagaio”   (Martins 2003: 174) 

[]  [] “eu faço ouvir”   (Martins 2003: 178) 

  [] “vocês continuam procurando” (Martins 2003: 193) 

                                                             
41 Mesmo deixando de lado o conjunto de questões levantadas pelo uso de um traço [vocálico], devemos 

notar uma redundância na afirmação das condições de licenciamento no esquema acima: qualquer vogal é 

redundantemente [+ soante]. 
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[]  [] “sol”    (Guedes 1983: 28) 

[]  [] “de volta”    (Martins 2003: 174) 

  [] “você entrou”    (Martins 2003: 177) 

[]  [] “três”    (Guedes 1983: 30) 

[]  [] “meu colar”    (Martins 2003: 42) 

[]  [] “avô”     (Martins 2003: 174) 

  [] “ele bate”    (Martins 2003: 174) 

[]  [] “ela quer ir”    (Martins 2003: 177) 

  [] “ele vem”    (Guedes 1986: 82) 

[]  [] “saber”    (Guedes 1983: 28) 

[]  [] “casa”     (Guedes 1983: 14) 

[]  [] “água”     (Guedes 1986: 81) 

[]  [] “ele é preto”    (Guedes 1986: 81) 

[]  [] “ele é branco”    (Guedes 1986: 81) 

[]  [] “eu”      (Guedes 1983: 16)   

 

Na tabela acima, ressaltadas nas células acinzentadas, encontram-se sequências de 

vocoides de mesma qualidade. Tais sequências têm em comum o fato de serem 

derivadas, em geral, pelo processo descrito como reduplicação vocálica na literatura e 

aludido anteriormente
42

. 

 Partindo agora dos inputs para os outputs, sequências /V1 + V2/ em que ambas as 

vogais se apresentam como qualitativamente idênticas são, de acordo com Martins 

(2003: 178-9, 2006: 10), reparadas por meio do Princípio do Contorno Obrigatório (ou 

PCO). Existem algumas razões, entretanto, que lançam dúvida sobre a correção dessa 

proposta. Ao contrário de padrões fonológicos bem conhecidos da literatura, justamente 

por terem sido justificadamente apresentados como exemplos da ação de restrições de 

formato PCO - como a regra de Meussen e a Lei de Dahl em Bantu (Davy & Nurse 

1982) ou a restrição sobre especificações adjacentes do traço [contínuo] em consoantes 

no Basco (van de Weijer 1995: 47-8) -, a proposta de Martins (2003) não especifica uma 

camada autossegmental particular em que a restrição PCO em questão estaria ativa. 

                                                             
42

 Exceções, isto é, sequências de vogais idênticas não derivadas pelo processo de reduplicação vocálica, 

incluem raízes monossilábicas, sem ataque consonantal, quando precedidas por certos sufixos pessoais, 

como [] ‘eu vou’, [] ‘nós vamos’, etc. (ver Costa 2012: 104-6). 
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Notamos, adicionalmente, a ausência da especificação de um domínio em que operaria a 

presumida restrição PCO, outro componente crucial para ação de restrições dessa 

natureza (ver e.g. Odden 1986). A esse respeito é importante observar que, ao passo que 

sequências tautossilábicas de vocoides idênticos não ocorrem em Mbyá, sequências 

heterossilábicas e adjacentes, como discutido nos parágrafos anteriores, ocorrem, e não 

é de forma alguma claro - dada a ausência da especificação de um domínio na proposta 

de Martins - quais as implicações da proposta da autora para esses casos particulares. 

 Proposta similar de emprego de restrições do tipo PCO para lidar com inputs 

contendo vogais idênticas em adjacência é feita por Costa (2012: 104-6). Como 

argumentaremos na seção seguinte, uma proposta alternativa ao uso de restrições PCO e 

que nos parece mais razoável, uma vez que expressa uma generalização independente 

da fonologia do Mbyá – o fato de que a língua não possui contraste entre vogais breves 

e longas -, seria simplesmente a de se assumir uma restrição que proíbe a presença de 

vogais longas.  

  A análise fonológica proposta por Martins (2003: 174-5) parece, em alguns 

momentos, confusa: a autora afirma explicitamente que, em uma sequência como // a 

vogal alta é realizada como um glide não-silábico, isto é, []. No entanto, essas mesmas 

sequências são descritas também como ditongos que formam “núcleos ramificados”. 

Lidaremos com esse problema em detalhe na seção seguinte. Neste ponto, entretanto, 

devemos devotar alguma atenção a uma última questão relacionada à análise destas 

formas. 

 Martins (2003: 174-8) afirma que as sequências vocálicas (os ‘ditongos’ de sua 

análise) exigem diferentes análises fonológicas em função do contexto em que os 

mesmos ocorrem na palavra. Sequências que ocorrem em posição final de palavra, 

como em [] seriam o resultado de um processo derivacional no qual as vogais 
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associadas a duas sílabas distintas se tornariam colapsadas sob um único nó silábico, na 

forma de um núcleo ramificado como (80a) abaixo. As sequências que ocorrem em 

posição medial de palavra são, por outro lado, analisadas como “ditongos breves”, como 

em (10b) (ver Martins 2003: 175-178 e Martins 2006: 6-10): 

 

(80)  

 (a) 

 

  +     

 

 N  N   N 

 

 V  V  V  V 

 
         

  

 (b) 

   
 

  N 

 

  V 

   
    
 

Argumentaremos aqui que há pouca ou nenhuma evidência a favor das análises 

apresentadas. Iniciando com a análise embutida nas representações em (80a), 

assumimos que a silabificação é uma propriedade previsível, não-distintiva, e que 

portanto não há justificativa para a postulação de sílabas subjacentes em adição a sílabas 

de superfície, especialmente no caso de itens morfologicamente não-derivados como 

[]. Passando à distinção entre (80a) e (80b) acima, Martins (2003: 177) baseia a 

distinção proposta entre ditongos e ditongos breves no fato de que os ditongos em 

posição medial nunca portam o acento primário, sendo, portanto longos ou pesados. 

Essa afirmação surpreendente ignora o fato básico de que a distribuição do acento 

primário no Mbyá é insensível ao peso, sendo, portanto, irrelevante para o problema de 
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se aferir o peso silábico de representações particulares (seja esse peso representado pelo 

número de moras ou pela ramificação ou não de um núcleo)
43

. Como já observado 

acima, à exceção de alguns poucos formativos extramétricos, o acento primário no 

Mbyá recai previsivelmente sobre a última sílaba, o limite direito extremo do domínio 

morfo-fonológico da palavra, independentemente da composição desse domínio em 

termos de unidades de peso. Como pode se ver pelos dados abaixo, a presença de 

sequências de vocoides não tem consequência alguma para a distribuição do acento 

primário: 

 

(81) 

 [] “eu faço ouvir” 

 [] “dois” 

 []  “ele vai” 

 []  “vocês procuram” 

  

 O objetivo dessa seção foi o de constatar a existência de um problema relativo à 

análise da fonologia das vogais em Mbyá, um problema aparentemente não constatado 

até então. O problema advém, como cremos ter argumentado acima, de certas limitações 

analíticas da literatura existente sobre a língua, seja na forma de suposições discutíveis 

ou mesmo de falhas na produção de generalizações descritivas relativamente 

transparentes. Nas seções seguintes oferecemos uma proposta de análise otimalista para 

a fonotática das vogais em Mbyá. 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                             
43 Costa 2012: 127-134 propõe uma análise do sistema métrico do Mbyá, reconhecendo que o mesmo é 

um sistema insensível ao peso e contrapondo explicitamente a sua proposta àquela de Martins (2003). 
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5.3. Análise otimalista das sequências de vocoides em Mbyá 

 

 O tableau 29 abaixo apresenta um argumento para o ranqueamento DEP-C >> 

ONSET, o que é consistente com o fato de que sílabas sem ataque são toleradas em Mbyá 

e não são reparadas pela inserção de consoantes epentéticas: 

 

Tableau 29. Argumento para DEP-C >> ONSET. 

 // [.] ‘porta’ DEP-C ONSET 

(a) [.]   * 

(b) [.] * W L 

 

Uma questão central é obviamente o quão permissiva é a fonologia do Mbyá em relação 

a violações da restrição ONSET. Algumas línguas, como é o caso das línguas Edoides e 

do Zulu analisados anteriormente, toleram violações de ONSET apenas em posição 

absoluta, inicial de palavra, instanciando o que McCarthy & Prince 1993 descrevem 

como o ‘Initial-V phenomenon’ (ver também Orie 2000).  

 Como observamos na seção anterior, os casos em que o hiato parece ser tolerado 

(e, portanto, violações de ONSET) restringem-se quase que exclusivamente às sequências 

de vocoides derivadas pelo processo descrito como reduplicação vocálica na literatura 

(ver Guedes 1986; Martins 2003). Uma vez que fatores relacionados à estrutura métrica 

e acentual condicionam o aparecimento de sequências de vocoides, estes fatores devem 

ser brevemente introduzidos: Martins (2003, 2006) analisa o sistema acentual do Mbyá 

como baseado em pés iâmbicos
44

. Por diversas razões, algumas delas discutidas acima, 

não tomaremos a análise de Martins como correta ao apresentarmos as posições da 

autora a respeito da análise dos ditongos na língua. Empregaremos apenas as seguintes 

restrições como necessárias para análise aqui exposta (ver Selkirk 1995): 

 

 

                                                             
44 Martins (2003) baseia-se em Hayes (1995) e assume, portanto, um inventário assimétrico de pés em que 

os iambos são apenas moraicos. 
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(82) 

 

(a) ALIGN (PRWD, R, FOOT, R): O limite direito de toda Palavra Prosódica está  

     alinhado com o limite direito de um Pé. 

 

(b) HEADEDNESS: Uma Palavra Prosódica deve dominar um Pé. 

 

(c) FOOTBIN (): Os Pés são bissilábicos. 

 

(d) IAMB: Os Pés são iâmbicos. 

 

 

 No tableau 30 mostramos que tanto HEADEDNESS (em 30b) quanto FOOTBIN () 

(em 30a) podem ser vistos como condicionando ou produzindo o que Guedes 1986 e 

Martins 2003 descrevem como ‘reduplicação vocálica’. O candidato ótimo viola tanto 

DEP-V, uma vez que resulta da inserção de um núcleo vocálico ausente do input, como 

ONSET, como indicado pelo padrão acentual (limites de pés são indicados por 

parênteses; a forma input é // “é preto”): 

 
Tableau 30.  

 //  ()F HEADEDNESS FOOTBIN () DEP-V DEP-C ONSET 

(a) ()F  W * L  L 

(b)  W *  L  L 

(c) (.)F   * W * L 

(d) ()F   *  * 

 

O candidato em (c) merece discussão à parte por ser diretamente relevante para a 

questão das sequências de vocoides. O candidato subótimo em questão contém as duas 

vogais, ou núcleos silábicos, exigidos pelas restrições prosódicas relevantes, mas inclui 

ainda uma consoante epentética que forma o ataque da última sílaba e evita, assim, a 

formação de um hiato. É importante observar que, como aludido na seção anterior, a 

distribuição das oclusivas glotais nas formas de superfície do Mbyá é imprevisível e que 

todas as fontes descritivas são consistentes em não mostrar a presença de um segmento 

glotal entre as duas vogais das formas ‘reduplicadas’. 
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 Em termos derivacionais e supondo-se a interação entre regras fonológicas e 

morfológicas, podemos dizer que, uma vez que o requerimento de minimalidade 

prosódica imposto pela gramática do Mbyá seja cumprido por meio de sufixação, não 

há mais necessidade de que ocorra a reduplicação vocálica. O tableau 31 abaixo oferece 

uma formalização dessa intuição em termos otimalistas: nas formas que contêm um 

sufixo, a reduplicação vocálica - caracterizada pela violação da restrição de fidelidade 

DEP-V - não oferece nenhum ganho em termos de qualquer escala de marcação. Dado o 

‘princípio da economia’ das gramáticas TO, segundo o qual as violações de restrições 

de fidelidade são mínimas, isto é, apenas o suficiente para permitir que uma restrição de 

marcação mais altamente ranqueada não seja violada, o resultado é que o candidato que 

contém sufixação e reduplicação é harmonicamente limitado pela forma ótima, o output 

fiel:  

Tableau 31. O candidato com reduplicação vocálica e sufixação é harmonicamente limitado. 

 // - // [] HEADEDNESS DEP-V 

(a) [..]  * W 

(b) [..]   

 

 Não são todos os sufixos, entretanto, que são capazes de criar um domínio em 

que as demandas de minimalidade prosódica possam ser cumpridas. Propomos a 

seguinte restrição morfológica - e, portanto, claramente específica ao Mbyá e não-

universal - para codificar o caráter não acentuado do sufixo Locativo
45

:  

(83) 

 

 * -)FOOT:  Atribua uma marca de violação caso o sufixo Locativo ocorra  

   como núcleo de um Pé. 

 

                                                             
45 Por uma questão de completude, gostaríamos de insistir no caráter morfológico dessa restrição: um 

nome como // ‘pé’, foneticamente idêntico ao Locativo, pode portar o acento primário de acordo com o 

padrão previsível de acentuação da língua: [] ‘teu pé’. 
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 O candidato em (a), no tableau 32, demonstra a atividade da restrição 

morfológica em (83). Essa restrição força a violação da restrição de alinhamento que, 

nos demais casos, produz o padrão previsível de ocorrência do acento primário na sílaba 

final de palavras que caracteriza o Mbyá. O candidato em (b), por outro lado, mostra 

que uma violação tanto da restrição de fidelidade DEP-V quanto da restrição de 

alinhamento pode ser evitada pela análise do sufixo Locativo em uma posição não-

nuclear no Pé. O candidato em questão incorre, entretanto, em uma violação da restrição 

que define o tipo de Pé básico da língua como sendo o iambo. 

Tableau 32.  

 // - // () * -)FOOT IAMB ALIGN-PW, F  DEP-V 

(a) (.) * W  L  

(b) (.)  * W L L 

(c) ().   * * 

 

Antes de seguirmos adiante, devemos notar que a postulação da restrição *-) Foot 

constitui uma instância de aplicação da orientação geral, aludida no capítulo 1, de 

considerar como demasiado restritiva a proposta ‘forte’ da TO clássica de que todas as 

restrições presentes em uma gramática particular sejam universais, isto é, presentes em 

todas as demais gramáticas definidas pela GU. Uma solução alternativa, mais próxima 

da orientação ‘universalista’ da TO clássica, consistiria em utilizar uma restrição de 

alinhamento. De modo a derivar o caráter extramétrico do sufixo -, o efeito esperado é 

o de que a margem direita de um pé métrico não possa ser alinhada com a margem 

direita desse sufixo.  A proposta de uma abordagem baseada em restrições de 

alinhamento para a fonologia métrica do Mbyá estaria além dos nossos objetivos 

imediatos, sendo suficiente indicar que o conteúdo geral da análise aqui proposta 

permaneceria o mesmo sob essa formulação alternativa. 
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 Antes de considerar a análise de sequências de vocoides qualitativamente 

distintos, notamos que os seguintes ranqueamentos de restrições foram justificados até o 

momento para o Mbyá: 

(84) 

 (a) DEP-C >> ONSET (tableau 29; 30, c) 

 (b) HEADEDNESS >> DEP-V, ONSET (tableau 30, b) 

 (c) FOOTBIN () >> DEP-V, ONSET (tableau 30, a) 

 (d) * -)FOOT  >> ALIGN-PW, F (tableau 32, a) 

 (e) IAMB >> ALIGN-PW, F (tableau 32, b) 

 

 Observamos acima que os casos em que o hiato parece ser tolerado em Mbyá 

consistem quase que exclusivamente de instâncias de reduplicação vocálica, isto é, de 

sequências de núcleos silábicos adjacentes e de qualidade idêntica. Essa observação 

precisa ser, no entanto, qualificada. Algumas palavras, tanto raízes não derivadas quanto 

itens morfologicamente complexos, apresentam configurações de hiato em que os dois 

núcleos adjacentes são qualitativamente distintos. O tableau 33 oferece um contraste 

entre a seleção do output ótimo para as formas [] “ele vem” e [] “ele come”, 

sendo que a primeira apresenta uma configuração de hiato (notamos uma vez mais que a 

presença de uma fronteira silábica é indicada pela posição do acento): 

 
Tableau 33.  

 / - / [] ‘ele vem’ DEP-C FOOTBIN () ONSET 

(a) [.]   ** 

(b) [.] * W  * L 

(c) []  * W * L 

 

 / - / [] ‘ele come’ DEP-C FOOTBIN () ONSET 

(a) [.]   * 

(b) [.] * W  L 

  

 O aspecto mais importante a notar no tableau 33 acima é que as formas atestadas são 

selecionadas como ótimas de forma consistente com os ranqueamentos justificados 

anteriormente (ver 84 a e 84c). Notamos que, no caso do input / - /, o candidato (c) 
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consiste na análise tautossilábica das duas vogais, isto é, como um ditongo, e é 

eliminado da competição por violar a restrição que demanda pés binários sob uma 

análise silábica.  

 Outras sequências de vocoides qualitativamente distintos em Mbyá são 

analisadas tautossilabicamente pela língua, como indicado, novamente, pela colocação 

do acento primário:  

(85) 

[] “avô” 

[] “papagaio” 

[] “de volta” 

[] “abóbora” 

 

Esses casos também podem ser analisados pela inclusão de restrições adicionais e de 

forma consistente com os ranqueamentos estabelecidos até o momento: 

Tableau 34.  

 // DEP-C ONSET NODIPH 

(a) [..]   * 

(b) [...]  W * L 

(c) [...] * W  L 

 

A existência de formas como as em (85) indica uma posição relativamente baixa para a 

restrição NODIPH na gramática Mbyá, como indicado no tableau 34. O candidato 

subótimo em (b) indica que ONSET >> NODIPH. O candidato (c), por sua vez, indica que 

DEP-C >> NODIPH, o ranqueamento esperado dada a ERC do candidato (b) e o fato 

anteriormente estabelecido de que DEP-C >> ONSET.  

 Alguns comentários são ainda necessários acerca dos ditongos em particular e 

das sequências de vocoides de qualidade distinta de forma mais geral. Em primeiro 

lugar, embora no caso dos ditongos que ocorrem em posição inicial ou medial de 

palavra, como em [] “eu faço ouvir”, [] “ele bate” e [] “ela quer ir”, 

não possamos utilizar a posição do acento primário como indicador de uma análise 
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tautossilábica dos vocoides em questão, assumiremos aqui que a mesma análise 

apresentada acima para os ditongos finais aplica-se de forma não problemática. Como 

discutido na subseção anterior, os argumentos apresentados por Martins (2003, 2006) 

para uma diferença estrutural, fonológica, entre os ditongos finais e iniciais não são 

convincentes. Uma razão adicional para se optar por essa interpretação, tautossilábica, 

das sequências vocálicas em posição inicial, advém da análise que apresentamos aqui: 

como vimos, as estruturas de hiato parecem ser toleradas apenas quando necessário para 

que se evite a violação de restrições prosódicas prioritárias. Podemos inferir, portanto, 

que na ausência da ação destas restrições prosódicas a configuração estrutural de 

ditongo (menos marcada que a de hiato; cf. capítulo 1) é preferida. Desse modo, 

optamos aqui pela opção default de assumir uma consistência na análise fonológica. 

 Uma segunda questão diz respeito ao comportamento da vogal central alta //. 

Existem algumas formas que contêm essa vogal como segundo membro de uma 

sequência de vocoides e que não apresentam o padrão previsto de análise tautossilábica 

esperada pela discussão apresentada acima: [] “sol” e não *[], [] 

“meu colar” e não *[]. Sem oferecer uma análise definitiva dessas exceções, nos 

contentamos em observar que uma análise motivada para esses padrões pode ser objeto 

de uma busca futura, baseada na convergência de uma série de observações que aponta 

para // como uma vogal peculiar entre os segmentos vocálicos, não só do Mbya como 

de outras variedades Guarani também. Em primeiro lugar, // é a única vogal que ocorre 

como reflexo de consoantes, * e * nesse caso, do Proto-Tupi-Guarani (PTG). No 

Tapieté (González 2010: 16-7), // é a única vogal que bloqueia um processo regular de 

inserção de oclusiva glotal em posição de final de enunciado e é a única vogal sujeita a 

um processo de palatalização induzido pela adjacência de uma consoante [] (González 

2008: 18). Além disso, no Mbyá, no Tapieté e em outras variedades Guarani, a vogal // 
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em posição final ocorre, opcionalmente, seguida de uma fricativa velar surda []: [] ~ 

[] “piolho”, [] ~ [] “flecha dele”. Esse último fato pode ser indicação de 

uma complexidade estrutural, representacional dessa vogal que a impeça de ocorrer na 

posição de mora não-nuclear, isto é, como segundo membro de um ditongo.   

 Retornamos agora à questão das vogais de qualidade idêntica. Como discutido 

na seção anterior, há pouca ou nenhuma evidência a favor da análise de Martins (2003: 

178-9; 2006: 10), segundo a qual a reparação de sequência de input /V1 + V2/ se daria 

por meio de uma restrição de tipo PCO. Mesmo que uma análise nesses termos fosse 

passível de execução, falharia em prover uma explicação para o fato de que é sempre 

uma vogal breve que resulta do processo de resolução de hiato. Note que a exigência 

imposta por uma restrição do tipo PCO poderia ser cumprida pela modificação em (86) 

abaixo, com o ganho adicional de se evitar a violação de uma restrição de fidelidade que 

proíba o apagamento de moras presentes no input (MAX-): 

(86)  +      

 

         
 

Que este não é o caso, isto é, o fato de que não ocorre alongamento compensatório em 

Mbyá, aponta para a necessidade de uma análise mais ampla ou generalizante que 

incorpore não só o tratamento dado às sequências de vocoides idênticos como expresse 

a generalização de que vogais longas não são permitidas em outputs ótimos no Mbyá 

(ou alternativamente, que a língua não possui um contraste entre vogais longas e 

breves). Os fundamentos de tal análise são apresentados brevemente no tableau 35: 

Tableau 35. Ilustração da atividade da restrição *LONGV:  

 / - / [] ‘vocês procuram’ *LONGV MAX- 

(a) [.] W * L 

(b) [.]  * 
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O candidato subótimo, (a) no tableau acima, incorre em uma violação de *LONGV por 

analisar as duas vogais da sequência V1 + V2 do input como uma vogal longa. O fato de 

que o candidato ótimo, (b), analisa a sequência de vogais idênticas como uma única 

vogal monomoraica, violando, portanto, MAX-, oferece a informação comparativa que 

justifica o ranqueamento *LONGV >> MAX-. 

O objetivo do presente capítulo foi o de levantar um problema de análise da 

fonologia do Mbyá, e das diversas variedades Guarani, que a nosso ver não foi 

suficientemente abordado até então na literatura. Após a apresentação desse problema, 

ou, pelo menos, da colocação de certas questões a respeito da interpretação fonológica 

das sequências de vocoides, propusemos uma análise simples em termos otimalistas 

para esses padrões. 

 Na amostra restrita de línguas consideradas nesta tese, o Mbyá se sobressai por 

ser a única a permitir de forma generalizada a presença de ditongos e de hiato em suas 

formas de superfície. O Mbyá se aproxima das línguas Edoides, e se distancia do Zulu, 

por não empregar a coalescência como estratégia de resolução de hiato, como no caso 

de inputs do tipo de /----/ “eu não bato”, formados pelo circunfixo Negativo 

/- -/, o prefixo pessoal de primeira pessoa //- e o relacional //-: 

Tableau 36.  

 /----/ UNIFORMITY DEP-C ONSET NODIPH 

(a) [..]    ** 

(b) [..] * W   *L 

(c) [...]  * W  L 

(d) [...]   * W * 

 

O candidato em (b) acima é produzido pela coalescência de / + / em [] no output. 

Embora evite assim uma violação de NODIPH, restrição violada pela forma ótima, o 

candidato em questão é preterido, indicando portanto o ranqueamento UNIFORMITY >> 

NODIPH. 
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5.3.1. Glides e Sonoridade em Mbyá 

 Uma questão adicional, a que aludimos anteriormente, diz respeito à inclusão da 

semivogal // no inventário subjacente de consoantes do Mbyá, uma análise pela qual 

optam Guedes 1986 e Martins 2003. Mais recentemente, Costa 2012: 60 incluiu os dois 

glides / / como segmentos independentes no sistema Mbyá. Um padrão interessante 

levado em consideração pelo último autor diz respeito às realizações observadas quando 

os vocoides palatal e lábio-velar, [] e [] respectivamente, ocorrem em posição de 

ataque silábico (i.e. em posição inter- ou pré-vocálica) e em posição final de sílaba (i.e. 

após uma vogal ou precedendo imediatamente uma consoante): em posição de ataque 

silábico, estes vocoides apresentam realizações consonantais, como [], e mesmo 

realizações obstruentes, como [], [] e []. Quando ocorrem em posição de final de 

sílaba, no entanto, apenas realizações como vocoides são atestadas (cf. Costa 2012: 59). 

Alguns exemplos dessa variação são indicados abaixo (exemplos de Guedes 1983: 32-

3): 

(87)  

 (a) [] ~ []: 

  [] ~ [] “cachorro” 

  [] ~ [] “lua” 

 (b) [] ~ [] ~ [] 

  [] ~ [] ~ [] “grande” 

  [] ~ [] “homem” 

 Uma pergunta que podemos levantar é a de se tais padrões de implementação 

atestados realmente demandam a inclusão de / / no inventário contrastivo, como 

assumido em Guedes 1986, Martins 2003 e Costa 2012, ou se, pelo contrário, como 

assumimos aqui (ver capítulo 1), podemos continuar afirmando que as semivogais de 
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superfície [ ] são variantes de / /. Parece claro que a existência de duas classes de 

vocoides superficiais – aqueles que alternam opcionalmente com realizações 

obstruentes e aqueles que não alternam – não deve ser codificada em termos de estrutura 

subjacente (ou, como nesse caso, em termos do “alfabeto” utilizado para construir tais 

representações) pela simples razão, já implicada pela descrição em Costa 2012, de que a 

distribuição dos membros dessas duas classes é previsível em função do contexto 

fonotático, mais precisamente da posição estrutural silábica, em que ocorrem esses 

segmentos.  Como demonstramos abaixo, a existência destas duas classes de glides 

pode ser derivada de forma simples, sem a suposição da existência de glides subjacentes 

/ /, através do uso da Hierarquia de Restrições de Margem, de Prince & Smolensky 

(2004[1993]), ou mais especificamente da sua implementação particular para ataques 

silábicos, como proposto em Smith (2005).
46

 

 A noção de Hierarquia de Restrições de Margem, que aqui denotaremos através 

da restrição *ONSET/X de Smith (2005), é uma implementação particular da noção de 

Alinhamento Harmônico, introduzida no presente trabalho no capítulo sobre o Zulu 

(capítulo 4). Como dito na referida seção, o Alinhamento Harmônico associa uma 

posição estrutural e um conjunto de objetos linguísticos que ocorrem em uma relação 

específica entre si, relação essa que pode ser derivada a partir de uma ‘escala natural de 

proeminência’ como a escala de sonoridade. No caso do Zulu, foi discutida a associação 

entre segmentos vocálicos e moras; aqui, estamos interessados na associação entre 

segmentos e a posição estrutural de ataque silábico. A restrição *ONSET/X denota, em 

realidade, um conjunto de restrições, cada uma delas proibindo a associação entre 

                                                             
46 Assumimos como corretos também os argumentos apresentados em Smith (2005) para que a restrição 

ONSET não seja reduzida a um membro da hierarquia de margem *ONSET/X, sendo essas restrições de 

natureza formal radicalmente distinta. 
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membros de uma classe específica de segmentos (definidos por um mesmo “nível de 

sonoridade”) e a posição de ataque. Estas restrições ocorrem em uma hierarquia 

universalmente fixa, expressando a preferência por segmentos mais próximos a um dos 

extremos da hierarquia de sonoridade como constituindo ataques silábicos ótimos; mais 

especificamente: ataques silábicos preferem ser preenchidos por segmentos de baixa 

sonoridade. A expressão formal dessas restrições é dada abaixo, baseada em Smith 

(2005: 458): 

 

(88) Formato das Restrições de Margem: 

 *ONSET/X: Atribua uma marca de violação para cada ataque silábico   

   associado a um segmento com o nível de sonoridade X.  

 

(89) Relação de Ranqueamento Fixa Derivada da Escala de Sonoridade:   

 *ONSET/VBAIXA >> *ONSET/VMÉDIA >> *ONSET/GLIDE >> *ONSET/LÍQUIDA >> 

 *ONSET/NASAL >> *ONSET/OBSTRUENTE  

  

 Um aspecto de crucial importância para a proposta aqui apresentada para os 

glides do Mbyá passa pela compreensão do porquê uma hierarquia de restrições como 

*ONSET/X acima é preferível ao invés da proposta original de Prince & Smolensky 

(2004[1993]) de uma hierarquia de restrições *MARGIN/X, que regeriam a associação 

entre segmentos e qualquer margem silábica, não apenas os ataques. A razão é simples 

e já foi aludida no capítulo de Introdução: as exigências de sonoridade de ataques e de 

codas (a outra posição estrutural de margem silábica) são distintas: enquanto ataques 

preferem segmentos de baixa sonoridade, codas preferem segmentos de alta 
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sonoridade
47

 (cf. Clements 1990; Davis & Baertsch 2005; Zec 1995, 2007). A relação 

entre esses fatos e os padrões do Mbyá é clara: a alternância entre glides (i.e. vocoides) 

e obstruentes se dá na posição de ataque como resultado da pressão exercida pelas 

restrições de margem que proíbem segmentos de alta sonoridade associados a essa 

posição estrutural. Podemos expressar essa relação em termos do tableau simplificado 

abaixo: 

Tableau 37. 

 // *ONSET/V *ONSET/GLIDE *ONSET/OBS 

(a) [.]  *  

(b) [.]   * 

 

 No tableau 37 acima lanço mão de uma versão colapsada da hierarquia em (89), 

com apenas três estratos, para ilustrar o ponto desenvolvido no último parágrafo. 

Assumida a hierarquia em (89), a presença de uma variante menos sonora do glide 

torna-se compreensível pelas exigências de ataques menos sonoros, expressa na 

hierarquização universal destas restrições. Para dar conta da existência de variação – 

caracterizada pela produção ora da variante com glide, ora da variante com uma 

obstruente – podemos adotar, sem maiores compromissos ou elaborações, o modelo de 

ordenamento parcial de Antilla & Cho (1998). Uma restrição de fidelidade, como 

IDENT-[SON], que proíbe alterações dos valores de input do traço [soante], ocupa o 

mesmo estrato no ranqueamento que a restrição *ONSET/GLIDE, isto é, não há 

ordenamento estrito entre as duas restrições. Seguindo o modelo de Antilla & Cho 

(1998), ordenamentos completos, consistentes com a hierarquia da língua, são criados a 

                                                             
47 Uma noção correlata é a de “Dispersão de Sonoridade”: a dispersão, ou diferença, de sonoridade deve 

ser máxima entre o ataque e o núcleo, mas deve ser mínima entre o núcleo e a coda (ver e.g. Clements 

2009: 169). 
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cada produção, implicando a possibilidade de variação. No caso sob análise temos o 

seguinte cenário:  

Tableau 38. 

1. // *ONSET/V *ONSET/GLIDE IDENT-[SON] *ONSET/OBS 

(a) [.]  *   

(b) [.]   * * 

2. // *ONSET/V IDENT-[SON] *ONSET/GLIDE *ONSET/OBS 

(a) [.]   *  

(b) [.]  *  * 

 

O tableau composto acima demonstra, no subtableau 1, a seleção do candidato [] 

sob a ordenação *ONSET/GLIDE >> IDENT-[SON]; no subtableau 2 demonstra-se, por 

outro lado, a seleção do candidato com um glide, [], em virtude do ranqueamento 

IDENT-[SON] >> *ONSET/GLIDE. Qualquer um desses ordenamentos pode ocorrer em 

uma produção particular (uma enunciação), levando assim ao efeito de variação. 

 Como discutido nesta seção, não há, portanto a necessidade de se assumir a 

existência dos glides subjacentes / /, em adição às vogais altas / /, para explicar os 

padrões de “fortalecimento” que envolvem um subconjunto dos glides de superfície [ 

]. A existência de variantes obstruentes – assim como o caráter livre dessa variação – 

podem ser capturados postulando-se a existência de uma preferência, motivada na 

literatura fonológica, por segmentos relativamente pouco sonoros em posição de ataque 

silábico e, para tratar da variação, da suposição de que algumas restrições podem existir 

“empatadas”, ou sem hierarquização fixa, em um mesmo estrato na gramática. 

 

5.4. Síntese e Conclusão 

 As relações de dominância entre restrições justificadas nas análises precedentes 

para a gramática do Mbyá podem ser representadas na forma do seguinte diagrama de 

Hasse: 
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(90) 

 HEADEDNESS FOOTBIN() DEP-C  UNIFORMITY  *LONGV 
 
 

 

 DEP-V  ONSET        MAX- 
 

 
   

    NODIPH 

 

Três restrições adicionais interagem na determinação da posição do acento primário e na 

produção de sequências vocálicas de qualidade idêntica: 

(91) 

  * -)FOOT    IAMB 

 

 

   ALIGN-PW,F 

 

 As relações de dominância apresentadas acima indicam que, no Mbyá, 

candidatos a output que contenham ditongos ou configurações de hiato são mais 

harmônicos do que candidatos que participem de mapeamentos não-fiéis de sequências 

vocálicas caracterizados pela inserção de consoantes epentéticas (violando DEP-C) ou 

pela coalescência dos dois segmentos (violando UNIFORMITY) e que a formação de um 

ditongo pode ser tolerada quando comparada com a admissão de uma violação de 

ONSET no output (o que indica que ONSET >> NODIPH). Como discutido neste capítulo, 

as violações de ONSET e DEP-V são essencialmente induzidas por restrições de natureza 

prosódica, FOOTBIN() e HEADEDNESS, levando ao padrão descrito na literatura como 

uma reduplicação vocálica.  
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Capítulo 6  

 

Estrutura Silábica e Fonotática em Squliq Atayal 

 
 

6.1. Introdução 

 

 As línguas analisadas até o momento possuem gramáticas e formas de superfície 

que respeitam ou realizam restrições fonotáticas relativamente similares. Todas as 

línguas acima, por exemplo, são caracterizadas em geral por sílabas abertas de tipo 

(C)V e por essa razão não apresentam nenhum, ou apenas poucos, exemplos de 

sequências consonantais. Neste capítulo apresentamos uma abordagem otimalista da 

silabificação e dos processos de resolução de hiato em Squliq Atayal, uma língua 

Austronésia falada na ilha de Taiwan (anteriormente conhecida como Ilha de Formosa. 

Ver mapa abaixo)
48

. Argumentamos que a análise aqui proposta se mostra superior à 

análise otimalista apresentada em Huang (2006) uma vez que se adequa mais 

claramente às exigências básicas impostas sobre gramáticas TO discutidas na seção 1.2. 

do capítulo de Introdução. 

                                                             
48

 O nome Atayal refere-se em realidade a uma família ou subgrupo, formado por duas línguas, Atayal e 

Seediq (ou Sediq), que é parte do grande grupo Formosano, constituído pelas línguas Austronésias faladas 

na ilha de Taiwan. A língua analisada aqui é a variedade Squliq do Atayal (que forma a variedade de 

prestígio) e não outras línguas pertencentes a esse grupo. Dito isso, usaremos apenas o termo Atayal no 

restante da discussão.   
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Mapa etnolinguístico de Taiwan (fonte: Lewis, Simons & Fennig 2014). 

  

 Além dos fenômenos e do conjunto de dados apresentados em Huang 2006, os 

dados discutidos neste capítulo, ao lado de generalizações sobre a fonologia do Atayal 

não discutidas em Huang 2006, foram, em um primeiro momento, retirados 
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exclusivamente da descrição de Rau 1992. Recentemente, tivemos acesso aos trabalhos 

pioneiros de Paul Jen-kuei Li sobre as línguas Austronésias do grupo Formosano (Li 

1977, 1980) e referência aos mesmos será feita sempre que necessário. 

 

 

 

6.2. Resolução de Hiato em Atayal: Padrões Básicos 

  

 O inventário segmental assumido aqui para o Atayal é o de Li (1980: 232-5) e 

Rau (1992: 18): as oclusivas /    / são não aspiradas em posição intervocálica, mas 

têm alofones aspirados em posição pós-vocálica (assim como a africada //). As 

oclusivas // e // são usualmente realizadas como fricativas [] e [], respectivamente. 

O restante das consoantes inclui as fricativas /   /
49

, as nasais /  /, as líquidas / 

/ e as semivogais / /50
. O inventário vocálico básico é composto pelas cinco vogais / 

   / (Li 1980: 234). Rau (1992: 24) observa que uma vogal anterior labializada // 

pode também ser considerada fonológica em Atayal, mas reconhece que a mesma tem 

uma distribuição restrita e é provavelmente o resultado do empréstimo de inúmeros 

itens lexicais do Mandarim. Outro vocóide de superfície, o schwa [], ocorre como uma 

transição previsível entre consoantes e será discutido abaixo na seção sobre a estrutura 

silábica do Atayal. 

                                                             
49 O segmento // tem um ponto de articulação faríngeo, não glotal, como evidenciado pelo seu 

comportamento, idêntico ao da oclusiva uvular //, de induzir o abaixamento das vogais altas / /, e.g. 

// [] “banana” (Li 1980: 234). Rau (1992: 23) afirma que o mesmo abaixamento opcional 

pode ocorrer no contexto de //, embora Li (1980) não mencione este fato. Observamos ainda que // tem 

como alofone característico uma fricativa palatal [] e ocorre quase que exclusivamente precedendo // 
(ver Li 1980: 232; Rau 1992: 19). 

50 Como discutido no capítulo 1, ao contrário do que temos assumido para as demais línguas neste 

trabalho, no caso do Atayal existem bons argumentos em favor do reconhecimento da existência de glides 

subjacentes. 
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 De acordo com Huang 2006: 11, as sílabas em Atayal possuem uma estrutura 

mínima CV e apresentam uma expansão máxima para o tipo silábico CGVC (‘G’ = 

glide ou semivogal). A autora afirma explicitamente que o tipo silábico CVGC não é 

encontrado e que esta constituiria uma diferença central entre os padrões fonotáticos do 

Atayal e do Isbukun Bunun, outra língua Austronésia da ilha de Formosa com a qual o 

Atayal é comparado em Huang 2006. O que parece estar em questão aqui são formas 

alternativas de se tratar de sequências vocálicas: embora a formação de glide aplicada a 

uma vogal em posição pré-vocálica seja permitida, o mesmo não se aplica quando a 

vogal ocorre em posição pós-vocálica e seguida de outra consoante, tornando as 

sequências *VGC em “rimas” inexistentes em Atayal. 

 A autora apresenta os seguintes dados como instâncias do processo mais geral de 

formação de glide operante na língua (baseado em Huang 2006: 11-2 com modificações 

menores de transcrição)
51

:  

  

(92) 

 (a) -    “gostar” 

 (b) -   “dormir” 

 (c) -   “estar doente” 

 (d) -    “derrubar árvores” 

 (e) -   “caminhar” 

 (f) -   “escrever” 

 (g) -    “separar” 

 

A coalescência vocálica, por outro lado, aplica-se, segundo a autora, quando as duas 

vogais em uma sequência V1 + V2 são idênticas ou quando um contorno descendente de 

                                                             
51

 Como já mencionado e discutido em maior detalhe adiante, as sequências consonantais nesses 

exemplos contêm apenas informação fonológica, não previsível. A natureza destes encontros 

consonantais será discutida adiante na seção 6.6. Nas representações fonéticas estes clusters são 

“desfeitos” pela inserção da vogal []. Os sufixos presentes nos dados acima são os seguintes: -un ‘Voz 

Paciente’, -an ‘Voz Locativa’, -a ‘Voz Agente de Subjuntivo’ e -i ‘Voz não-Agentiva de Imperativo’ 
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sonoridade caracteriza a sequência em questão (dados de Huang 2006: 11-2 e Li 1980: 

252-4): 

 

(93) 

 (a) -    “separar” 

 (b) -    “derramar (água)” 

 (c) -    “fazer ficar doente” 

 (d) -    “escrever” 

 (e) -    “ver” 

 (f) -    “lavar” 

 (g) -    “gostar” 

 (h) -    “abraçar” 

 (i) -    “alimentar” 

 

Após considerar esses conjuntos de dados, Huang 2006 apresenta uma análise otimalista 

dos mesmos. O restante do presente capítulo tem como objetivo propor um tratamento 

alternativo de alguns padrões fonotáticos do Atayal. Ao longo da discussão, 

introduziremos considerações e argumentos que mostram em que medida a presente 

análise constitui uma alternativa superior quando contrastada com as propostas de 

Huang 2006. As diferenças primárias entre a abordagem apresentada aqui e aquela 

introduzida em Huang 2006 consiste em uma escolha distinta acerca do conjunto de 

restrições que figura nas análises e no fato de que assumimos uma representação 

moraica para as estruturas e fenômenos sob análise. 

 

 

6.3. Vogais Longas e Ditongos 

 

 Nas situações em que duas vogais de qualidade idêntica são colocadas em 

adjacência, como resultado, por exemplo, da concatenação morfológica, deve-se 

considerar a avaliação feita pela gramática em questão de um output em que as mesmas 

sejam preservadas como uma única vogal longa. Dado que vogais longas não 

contrastam com vogais breves em Atayal (Li 1980: 234-5; Rau 1992: 22), um 

ranqueamento relativamente alto ou prioritário da restrição *LONGV é esperado. Além 
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dos seus efeitos sobre o inventário contrastivo, espera-se que os resultados da ação 

dessa restrição sejam observados igualmente em contextos morfologicamente derivados, 

instanciando a forma pela qual a OT evita a manifestação do Problema da Duplicação 

(McCarthy 2002: 71-2)
52

. Considere o tableau abaixo:   

Tableau 39.  

1. /-/ [] “ver” *LONGV MAX- 

1a. [] W * L 

1b. []  * 

 

2. // []  *LONGV MAX- 

2a. [] W* L 

2b. []  * 

 

A comparação entre (1a) e (1b) acima mostra que, dado um input apresentando uma 

sequência morfologicamente derivada de duas vogais idênticas, o candidato a output em 

que as vogais do input correspondem a uma única vogal longa é preterido e eliminado 

da competição pela relação local de dominância *LONGV >> MAX-. Como o input com 

uma vogal longa em (2), no tableau 39, mostra - um input requerido pela suposição de 

Riqueza da Base -, essa relação de dominância é igualmente ativa em formas não 

derivadas, dando assim expressão formal à afirmação de que não há contraste de 

duração nas vogais do Atayal: o input ‘rico’ que contém uma vogal longa é mapeado em 

um output monomoraico []
53

.  

                                                             
52  O problema da duplicação surge sempre que, em função da teoria fonológica adotada, o analista se vê 

obrigado a codificar ou expressar uma proibição sobre certa configuração *C (e.g. uma combinação 

qualquer de traços) em dois ou mais pontos da gramática fonológica definida pelo modelo. No caso sob 

estudo, uma instância de duplicação consistiria na postulação tanto de um filtro lexical que proíba vogais 

longas no léxico (ou em formas subjacentes) quanto de uma restrição distinta que proíba o aparecimento 

de vogais longas em contextos derivados, por exemplo, através do bloqueio da aplicação de uma regra por 

meio de uma restrição. 

53
 Li (1980: 235) observa que evidências comparativas demonstram que a variedade Squliq do Atayal, 

aqui considerada, perdeu as vogais longas reconstruídas para o Proto-Atayal, assim: * >  “carne, 

corpo”. 
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 Na análise de Huang 2006, não há consideração da ação da restrição *LONGV. 

Tal limitação torna a sua proposta incapaz de expressar duas generalizações importantes 

a respeito da fonologia do Atayal: o caráter preservador de estrutura dos processos de 

resolução de hiato - vogais longas não são permitidas nem em formas subjacentes nem 

em contextos derivados - e o fato de que moras presentes no input podem ser, de forma 

geral, apagadas, não só nos casos acima caracterizados por sequências de vogais 

idênticas, mas também sempre que o processo de formação de glide se aplicar. Esse 

caso será discutido agora. 

 A formação de glides, que pode ser descrita em termos processuais como 

resultando do apagamento de moras presentes no input, é tratada no tableau 40: 

Tableau 40.  

 /-/[] “dormir” ONSET NODIPH *LONGV MAX- 

(a) [.] W *   L 

(b) []   W * L 

(c) []  W *  L 

(d) []    * 

 

A comparação do candidato sub-ótimo em (a) com o candidato ótimo em (d) mostra que 

a heterosilabificação das duas vogais em uma sequência produz um output menos 

harmônico do que a formação de glide. A simples heterossilabificação implica nesse 

caso uma violação de ONSET, ao passo que a formação de glide, a estratégia preferida, 

implica uma violação de MAX-. O candidato subótimo em (b) apresenta coalescência 

das qualidades vocálicas com preservação das moras do input e é eliminado da 

competição pela ação da restrição que proíbe vogais longas. Esse candidato é 

especialmente importante para a caracterização da resolução de hiato em Atayal em uma 

perspectiva tipológica, dado que, em inúmeras línguas, estratégias semelhantes de 

resolução de hiato são caracterizadas por alongamento compensatório: a formação de 

glide, coalescência ou a elisão vocálica podem aplicar-se, mas ocorre uma concomitante 
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preservação da estrutura moraica subjacente (ver, por exemplo, Clements 1986 sobre o 

Luganda e Odden 1995 sobre o Kimatuumbi). Finalmente, o candidato (c) apresenta um 

argumento para o ranqueamento NODIPH >> MAX-, que é novamente consistente com 

uma proibição geral em relação a ditongos no Atayal. 

 Concluímos então que a inclusão de restrições que se referem à estrutura 

moraica e a vogais longas contribui crucialmente para o aprimoramento não só da 

caracterização tipológica dos padrões de resolução de hiato em Atayal como permite 

uma análise mais geral em termos internos à própria língua, capaz de capturar 

generalizações mais amplas sobre a fonologia do Atayal e não apenas do restrito 

conjunto de formas analisadas. Estas podem ser vistas razoavelmente como vantagens 

em relação às análises de Huang 2006 em que essas restrições particulares não são 

consideradas. 

6.4. Sobre a não-existência de sílabas CVGC 

 

 Como antecipado anteriormente, Huang 2006 coloca ênfase especial no fato de 

que sílabas de forma CGVC são permitidas em Atayal, ao passo que sílabas CVGC não 

o são. Argumentaremos aqui que a autora falha na sua tentativa de capturar esse padrão 

formalmente e de maneira iluminadora
54

. 

 O fato de que a autora falha na sua tentativa de dar conta da razão pela qual 

sílabas CVGC não são encontradas em Atayal pode ser facilmente constatado a partir da 

seguinte passagem: 

“A existência de sílabas do tipo CGVC e a ausência do tipo CVGC 

em Squliq é confirmada por um exame de todas as formas nativas 

presentes no dicionário de Egerod (1980). Essa generalização de 

superfície sobre tipos silábicos possíveis será expressa por meio de 

                                                             
54 Observamos que, na variedade Mayrinax do Atayal, sílabas de formato CVGC são permitidas. Como 

exemplo, note-se que o cognato encontrado em Mayrinax para o nome Squliq // ‘cachorro’ é //. 
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OK- nos tableaux apresentados. OK- denota um conjunto de 

restrições de estrutura silábica que são obedecidas por todas as 

sílabas bem-formadas em uma dada língua” (Huang 2006: 14).
55

 

 

É óbvio, a partir da passagem citada acima, que a restrição ‘OK-’, proposta e 

empregada por Huang 2006, não passa de uma afirmação condensada dos padrões de 

superfície encontrados em Atayal e encapsuladas na forma de uma restrição. Para dar 

conta do padrão discutido, um efeito similar seria alcançado pela postulação de uma 

restrição ad hoc *CVGC, uma restrição de marcação que proíbe estruturas CVGC 

especificamente. A proposta aqui apresentada consiste, pelo contrário, na derivação do 

padrão fonotático em questão a partir da interação entre restrições gerais e 

independentemente motivadas. 

 Como primeiro passo, notamos que, embora sílabas de forma CVGC estejam 

ausentes dos outputs atestados em Atayal, sequências do tipo VG são bem formadas, 

como indicado por mapeamentos ótimos como /-/  [] ‘gostar’. Candidatos 

contendo tais sequências são selecionados como outputs ótimos em nossa análise da 

seguinte forma: 

Tableau 41. 

 /-/ [] ONSET NODIPH UNIFORMITY MAX- NOCODA 

(a) [.] W *   L L 

(b) []  W *  L L 

(c) []   W *  L 

(d) []    * * 

 

O fator crucial no tableau acima é a introdução da restrição NOCODA. Como implicado 

pela atribuição de marcações no tableau comparativo acima, assumimos aqui que uma 

estrutura VG produzida pela aplicação da formação de glides resulta em uma vogal alta 

                                                             
55

 “The existence of CGVC and the gap of CVGC in Squliq are confirmed by an examination of all the 

native words in the dictionary of Egerod (1980). This surface generalization on possible syllable shapes 

will take the form of OK- in the tableaux of the proposed OT analysis. OK- is a cover term for a set of 

syllable structure constraints that all well-formed syllables in a language obey”. 
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ligada diretamente ao nó silábico. Esse segmento é assim interpretado como uma 

margem pós-nuclear, isto é, uma coda: 

 

(94)       

 

                
 
                 
  

Dadas essas suposições, a proibição sobre sílabas CVGC é derivada como um efeito 

simples e direto de uma restrição não-dominada que proíbe a presença de codas 

complexas:  

Tableau 42. 

 /-/ [] *COMPLEXCODA ONSET NODIPH UNIFORMITY NOCODA 

(a) [.]  W *  L * 

(b) []   W * L * 

(c) [] W *   L * 

(d) []    * * 

 

No tableau 42 acima incluímos a restrição NOCODA apenas como indicação de que 

todos os candidatos violam essa restrição igualmente. A comparação entre os candidatos 

em (c) e (d) oferece a informação crucial, mostrando que um candidato [], o 

candidato com uma ‘rima’ VGC é subótimo em função de uma violação fatal da 

restrição *COMPLEXCODA.  

 A postulação de uma restrição altamente ranqueada na gramática do Atayal que 

proíbe codas complexas - aliada à suposição de que o glide em sequências VG ocupa 

uma posição de coda silábica - são opções bastante simples que permitem um 

tratamento adequado da presença de sílabas CGVC e CVG em uma gramática que, no 

entanto, proíbe sílabas de forma CVGC. Na análise de Huang 2006 nenhuma restrição 

de marcação sobre a existência ou as propriedades de licenciamento das codas silábicas 

é incluída, a despeito do fato de que uma restrição como NOCODA  tem aceitação geral 

na literatura como um membro do conjunto CON e, portanto, presente em todas as 
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gramáticas permitidas pela GU. Essa opção analítica de Huang 2006 é ainda mais 

surpreendente em razão do fato de que, em consonância com a literatura descritiva sobre 

o Atayal (e.g. Rau 1992: 25), a autora reconhece que a língua não tolera ‘margens 

silábicas complexas’ (Huang 2006: 11). Esse é, portanto, um fato básico e geral a 

respeito da fonotática do Atayal e que, como mostramos, é suficiente para dar conta da 

restrição sobre sílabas CVGC. 

 Antes de seguirmos adiante, podemos discutir em maior detalhe a suposição 

acima de que em sequências de vogal-glide, como [], o glide ocupa uma posição de 

margem silábica e, mais específicamente, uma posição de coda. Uma análise alternativa 

teria estas sequências de vocoides analisadas como membros de um núcleo complexo, 

por exemplo. Além do fato de que essa suposição permite uma análise coerente da 

inexistência de sílabas CVGC, outras razões para aceitar esta hipótese podem ser 

aduzidas, tendo sido discutidas por Li (1980: 235). A principal razão dada pelo referido 

autor é a existência de uma generalização sobre o léxico do Atayal que, com a exceção 

de alguns poucos itens funcionais, exige que todos os itens lexicais terminem em uma 

consoante. Assumindo-se que os glides sejam consoantes, formas como [] “arroz”, 

[] “folha” e [] “gorjeta” deixam de se configurar como exceções a essa 

generalização. Finalmente, na seção seguinte será discutida uma evidência adicional, 

advinda dos padrões de distribuição da vogal epentética [], que é condizente com a 

análise dos glides como ocupantes de margens silábicas. 

 Uma vez que foi apresentada e discutida uma análise alternativa àquela de 

Huang 2006 a respeito das estratégias de resolução de hiato em Atayal, consideraremos 

em maior detalhe a estrutura silábica da língua. 

 

6.5. Estrutura Silábica em Atayal 
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 Os tableaux apresentados na seção anterior justificaram as seguintes relações de 

dominância entre restrições, apresentadas em (95a) como ranqueamentos locais e em 

(95b) em um diagrama de Hasse: 

 (95) 

 (a) 

 

 *LONGV >> MAX-  

  ONSET >> MAX-, NOCODA 

  NODIPH >> MAX-, NOCODA 

  ONSET >> UNIFORMITY 

  NODIPH >> UNIFORMITY 

  *COMPLEXCODA >> UNIFORMITY 

  UNIFORMITY >> NOCODA 

 

 

(b) 

 

 *LONGV ONSET NODIPH  *COMPLEXCODA 

  

 

   

  

  MAX-     UNIFORMITY 

 

 

     NOCODA 

  

 O ranqueamento relativamente alto de ONSET foi justificado pela sua atividade 

ao proibir candidatos contendo heterossilabificação de vogais adjacentes (i.e. hiato). A 

extensão dos efeitos dessa restrição pode ser vislumbrada em maior detalhe. De acordo 

com Rau 1992: 21, 26, todas as palavras fonologicamente iniciadas por uma vogal 

aparecem em superfície com uma oclusiva glotal epentética. Esse fenômeno pode ser 

visto como resultado da ação de ONSET:  

  
Tableau 43. 

 // [.] ‘início’ ONSET MAX-V DEP-C 

(a) [.] W *  L 

(b) []  W * L 

(c) [.]   * 
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A comparação do candidato em (a) com a forma ótima em (c) mostra que o 

mapeamento fiel de um input com vogal inicial é menos harmônico do que o output 

atestado, que por sua vez viola DEP-C pela inserção de [], mas dessa forma evita uma 

violação de ONSET. O candidato em (b), por sua vez, mostra que um mapeamento não 

fiel caracterizado pelo apagamento da vogal que ocorre no lócus de violação de ONSET é 

uma estratégia preterida em relação à inserção do segmento epentético. 

 Uma oclusiva glotal em posição inicial de palavra é, portanto, interpretada como 

uma consoante epentética, presente no output, mas sem correspondente no input. Em 

posição final de palavra, entretanto, a presença de uma oclusiva glotal é contrastiva, 

como demonstrado pela existência de pares como // “meu” - // “atirar” e // 

“beber” - // “doença” (Rau 1992: 21)
56

. Embora já implícito nas análises anteriores, 

este padrão torna evidente que codas são permitidas em Atayal e que a preferência é 

dada à não violação de restrições de fidelidade segmental: 

Tableau 44. 

 // [] “feliz” MAX-C DEP-V NOCODA 

(a) [.]  W * L 

(b) [] W *  L 

(c) []   * 

 

O tableau 44 acima mostra que não são tolerados os mapeamentos não fiéis 

caracterizados pela presença de vogais no output que carecem de correspondentes no 

input (a) ou a ausência de correspondentes no output para consoantes presentes no input 

(b). Em mapeamentos ótimos, isso se dá como forma de cumprir as exigências da 

restrição de marcação NOCODA. 

 Nos parágrafos anteriores estabelecemos em suma os seguintes ranqueamentos 

básicos para a silabificação em Atayal:  

                                                             
56 Padrão semelhante é descrito para outras línguas Austronésias como o Tagalog (cf. Gonzalez 1987). 
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(96) 

 

 ONSET >> DEP-C 

 MAX-V >> DEP-C 

 DEP-V >> NOCODA 

 MAX-C >> NOCODA 

 

Na seção seguinte apresentamos uma análise das maneiras com que sequências 

consonantais são silabificadas na fonologia do Atayal. 

6.6. Clusters Consonantais e o Schwa [] de Superfície 

 

 Inúmeras formas como [] e [] com clusters consonantais, apresentadas 

anteriormente, não foram discutidas de maneira explícita. Sequências de consoantes 

como essas são especialmente comuns no limite esquerdo das palavras. Baseando-nos 

em Rau 1992: 22-3 e Huang 2006: 11, assumimos que esses clusters são uniformemente 

desfeitos pela inserção de um schwa [] epentético (os colchetes angulados < > indicam 

que a consoante em questão é analisada como uma apêndice extrassilábico)
57

. A seleção 

de um candidato que apresenta a inserção de uma vogal epentética é demonstrada no 

tableau 45 abaixo, precedido da definição da restrição *APPENDIX (baseada em Sherer 

1994 e Zec 2007) dada em (97): 

(97)  

 *APPENDIX: Atribua uma marca de violação para cada consoante analisada  

   como um apêndice extrassilábico. 

 

 

 
                                                             
57 Os fenômenos são mais complexos do que implicado por essa descrição sumária, mas um tratamento 

exaustivo dos mesmos fugiria do escopo do presente estudo. Notamos apenas que a incidência destes 

clusters consonantais próximo ao limite esquerdo da palavra prosódica resulta de um processo de redução 

(apagamento?) vocálico induzido por um reposicionamento do acento primário, um efeito observado em 

conjunção com a sufixação. Assumimos que a hipótese da epêntese de [] aplica-se tanto aos casos de 

clusters não derivados, quanto ao caso daqueles que participam de alternâncias com vogais plenas. 
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Tableau 45. 

 // [..] “vermelho” *APPENDIX MAX-C DEP-V 

(a) [<>.] W *  L 

(b) [.]  W * L 

(c) [..]   * 

 

No tableau 45 acima, a comparação entre a forma subótima em (a) com a forma ótima 

em (c) consiste na competição entre o candidato ótimo que apresenta a vogal epentética 

[] e um candidato que analisa a consoante inicial como um apêndice extrassilábico. A 

primeira razão pela qual a consideração desse candidato subótimo se faz necessária é 

porque a restrição *APPENDIX tem sido assumida por uma série de pesquisadores como 

sendo parte do conjunto CON (e.g. Sherer 1994; Zec 2007; também em McCarthy 2008 

como *Cunsyll). A segunda razão reside no fato de que, caso tal restrição esteja presente 

em todas as gramáticas, esperamos que ela esteja ativa precisamente em casos como o 

da sequência consonantal no input acima, sequências que, caso analisadas como parte de 

um ONSET complexo, implicariam na violação da generalização ou princípio de 

sequenciamento de sonoridade (Sonority Sequencing Generalization ou SSG). Como 

notado por Vaux & Wolfe 2009: 103, exceções aos perfis e contornos de sonoridade 

esperados são a motivação usual para a postulação de apêndices extrassilábicos. Como 

visto no tableau acima, o Atayal não tolera esse tipo de estrutura e opta pelo 

mapeamento não fiel: o par de candidatos em (b) mostra que a inserção de uma vogal 

epentética tem preferência sobre o apagamento da consoante, mostrando assim que 

MAX-C >> DEP-V. 

 Como mostramos no tableau 46, pode-se argumentar que algumas instâncias do 

[] epentético são motivadas não pela restrição que proíbe consoantes extrassilábicas, 

mas sim pela restrição *COMPLEXONSET que é violada por ataques complexos. Essa 

diferença se baseia no fato de que algumas sequências consonantais presentes em inputs 

poderiam em princípio ser analisadas como ataques complexos que não violam a SSG: 
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Tableau 46. 

 // [] “bom” *COMPLEXONSET MAX-C DEP-V 

(a) [] W *  L 

(b) []  W * L 

(c) [.]   * 

 

 

 Exemplos adicionais mostram que a distribuição dos schwas previsíveis leva à 

produção de sílabas do padrão “ideal” CV (dados de Rau 1992: 25-6): 

(98) 

 (a) //  [..] ‘tudo, todos’   

 (b) //  [.] ‘você sabe’ 

 (c) //  [..] ‘diarreia’   

 

Uma importante implicação dos dados acima, em particular da ocorrência de [] entre 

uma consoante e um glide (98a-b), é que os casos de formação de glide, analisados 

anteriormente e concebidos como envolvendo o apagamento de moras de vogais em 

posição pré-vocálica, consistem aqui na criação de ataques complexos que por sua vez 

são desfeitos pela inserção do schwa (seguimos Green 2003: 239 e assumimos que, em 

uma perspectiva moraica da organização silábica, a noção de ataque corresponde à 

sequência de segmentos entre o limite esquerdo da sílaba, [ e o núcleo silábico): 

(99)                               

     

                                   
 
                            

  

De modo mais geral, podemos afirmar que os exemplos em (98a-b) acima são evidência 

em favor da análise dos glides que compõe essas sequências de vocóides como 

ocupando uma posição de margem silábica e não, como poderia implicar uma análise 

alternativa, como parte de um núcleo complexo ou ramificado. Caso as sequências 

glide-vogal, como [], fossem consideradas parte de um núcleo ramificado, por 

exemplo, seria impossível explicar a ocorrência do schwa [] em (98a-b). O único caso 
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em que um vocóide de transição é inserido, em Atayal, entre um ataque silábico e um 

núcleo é no ambiente de transição entre a uvular // e a vogal anterior //, como em 

//  [] “feijão verde” (Li 1980: 234). Nesse caso, a inserção deste elemento 

relaciona-se não com restrições de estrutura silábica, mas, provavelmente, à necessidade 

de acomodação entre dois gestos articulatórios opostos, porém adjacentes: a articulação 

anterior de // e a articulação posterior de //. 

 O tableau 47 condensa o que parece ser uma generalização a respeito da 

fonologia do Atayal: embora a epêntese vocálica seja uma estratégia ótima para evitar 

onsets complexos ou apêndices extrassilábicos, a epêntese nunca é implementada como 

estratégia para se evitar violações de NOCODA:  

 
Tableau 47. 

 // [..] ‘diarreia’ *APPENDIX *COMPLEXONSET DEP-V NOCODA 

(a) [...]   W*** L 

(b) [.]  W* L* * 

(c) [<>] W* W* L * 

(d) [..]   ** * 

 

A disjunção presente na linha (c) acima não é problemática para os argumentos de 

ranqueamento, uma vez que já apresentamos evidências independentes de que tanto 

*APPENDIX quanto *COMPLEXONSET dominam DEP-V (ver tableaux 44 e 45, e candidato 

(b) no tableau 9). 

 Uma questão debatida na teoria fonológica recente diz respeito à natureza de 

“vogais intrusivas” como o schwa em Atayal (ver e.g. Levin 1987; Warner et al. 2001; 

Hall 2006). Uma alternativa consiste em tratar essas vogais como o resultado de 

mudanças na sincronização temporal ou acomodação entre gestos articulatórios 

independentes, ao invés de atribuir a sua existência aos efeitos de restrições de 

marcação sobre a estrutura silábica. Embora uma análise mais profunda e cuidadosa das 

vogais intrusivas em Atayal demande um estudo independente, podemos indicar ao 
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menos dois fatores que são, no mínimo, consistentes com a análise apresentada aqui 

dessas ocorrências de [] como vogais epentéticas fonológicas, ao invés de simples 

vocóides de transição: 

 (100) 

 

(a) Não encontramos, seja em Rau (1992) ou em Huang (2006), afirmações de que 

essas vogais podem estar opcionalmente ausentes em função de alterações na 

velocidade de fala; 

 

(b) por outro lado, a ausência dessas vogais produziria estruturas marcadas como 

ataques complexos ou apêndices extrassilábicos, de forma que a sua ocorrência pode ser 

vista plausivelmente como uma maneira de se evitar tais configurações 

 

 Os dois pontos acima são apresentados e discutidos por Hall 2006: 391 como 

dois ‘sintomas’ ou indicadores de vogais epentéticas fonológicas: vogais epentéticas, ao 

contrário de simples transições fonéticas entre consoantes, aparecem frequentemente 

como estratégias de reparo para evitar estruturas marcadas. Como argumentamos acima, 

mapeamentos não fiéis de inputs e outputs em que tais vogais aparecem no que seriam 

loci de violações de restrições de marcação são mais harmônicos do que mapeamentos 

fiéis em que essas vogais não estão presentes. Como notado também em (100a), não há 

evidência de que a presença dessas vogais seja função da velocidade de fala o que, 

novamente de acordo com Hall 2006, parece indicar o status fonológico dessas vogais 

epentéticas. 
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6.7. A Utilidade dos tableaux comparativos 

 

 Esta última parte da análise oferecida para alguns dos padrões fonotáticos 

encontrados em Atayal lida com um problema residual na análise de Huang 2006: a 

interpretação que a autora oferece para a ação da restrição ONSET na gramática do 

Atayal e, em especial, quanto ao seu papel em motivar as chamadas estratégias de 

resolução de hiato. Um dos objetivos centrais dessa discussão é apresentar uma 

instância particular em que o uso da avaliação comparativa de candidatos (que é 

explicitamente indicada no formato de tableaux combinado pelos rótulos ‘W’ e ‘L’; cf, 

capítulo 1) permite ao analista elucidar em detalhe a ação explanatória de restrições 

particulares, como argumentado em maior detalhe por Prince 2002: 25-30. 

 Em Prince 2002, e em menor medida também em Prince 2007, são apresentadas 

discussões extensas que demonstram como os tableaux comparativos expõem a lógica 

básica da interação de restrições e da seleção de candidatos na OT de uma forma mais 

explícita do que o formato tradicional dos tableaux de violação. O uso de tableaux 

comparativos permite uma construção e uma avaliação mais claras dos argumentos que 

sustentam ranqueamentos particulares, além de propiciar a inferência do papel que a 

atividade de restrições particulares tem nos julgamentos comparativos. 

 Após apresentar os tableaux de violação com os ranqueamentos que motivam a 

formação de glide como estratégia ótima para resolução de hiato, a Huang nota que
58

: 

 

‘(...) por V-NUC ser a restrição mais baixa no ranqueamento (...) é 

preferível empregar a formação de glides, ao invés de outras 

estratégias, de modo a se evitar violações da restrição mais altamente 

ranqueada ONSET.’ (Huang 2006: 15) 

 

                                                             
58 ‘(…) because V-Nuc is the lowest ranked constraint (…) it is more optimal to employ gliding, rather 

than other strategies, to avoid violations of the high-ranked Onset constraint’ 
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Igualmente, ao discutir a formação de glide em Isbukun Bunun, cujo padrão, ao menos 

no que diz respeito à ação da restrição ONSET, é idêntico àquele encontrado em Atayal, 

a autora afirma que:
59

 

 

‘A restrição preferencial ONSET proíbe qualquer candidato que 

contenha uma sílaba sem ataque, como a forma em (10a). Os 

candidatos (b-e) satisfazem ONSET através da formação de glides, da 

fusão de vogais adjacentes, pelo apagamento de uma das vogais e pela 

inserção de uma consoante, respectivamente. Como a restrição que 

penaliza a formação de glides tem um ranqueamento mais baixo que o 

das restrições que proíbem outras modificações, a gramática seleciona 

(b) como o output ótimo’ (Huang 2006: 8). 

 

 A partir das citações acima, pode-se inferir que a restrição ONSET é tomada pela 

autora como a restrição que induz as alternâncias de coalescência e formação de glide 

em Atayal. No entanto, como observa Prince 2002: 26, restrições de marcação não 

dominadas ou altamente ranqueadas como ONSET, no melhor dos cenários, apenas 

estabelecem pós-condições (post-conditions) na forma de uma estrutura alvo que deve 

aparecer em outputs ótimos. Embora Huang 2006 esteja obviamente correta ao afirmar 

que a posição baixa ou dominada da restrição violada pelo output ótimo (V-NUC para 

Huang 2006, MAX- em nossa análise) é uma condição necessária, caso contrário a 

violação não seria tolerada, a descrição verbal oferecida pela autora a respeito do que 

ocorre na avaliação de candidatos não captura o fato de que o que está em questão é um 

regime de avaliação conjuntiva (Prince 2002: 26-7), no qual a atividade de cada uma 

das restrições que atribui uma marca W, e não apenas ONSET, é requerida para que a 

                                                             
59

 ‘The high-ranked Onset constraint rules out any candidate that contains an onsetless syllable, such as 

the candidate (10a). Candidates (b-e) satisfy the Onset requirement by forming a glide, merging the 

adjacent vowels, deleting one of the vowels and epenthesizing a consonant, respectively. Because the 

constraint against gliding is ranked lower than the constraints against other types of changes, the 

grammar chooses (b) as the optimal output.’ 
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forma atestada seja o candidato mais harmônico, o output ótimo. Uma inspeção dos 

tableaux 40, 41 e 42 apresentados acima é suficiente para deixar claro que, dada a forma 

com que a avaliação de candidatos opera, não é exatamente verdadeiro que a restrição 

ONSET é o “motor” por trás da aplicação das operações de resolução de hiato, isto é, da 

seleção de mapeamentos não fiéis como mapeamentos ótimos em casos de inputs que 

contêm sequências vocálicas. Cada restrição que atribui um rótulo W expressa uma 

preferência pelo output ótimo sobre um candidato subótimo particular. 

 

6.8. Síntese e conclusões 

 O propósito deste capítulo foi o de apresentar uma análise alternativa a uma 

proposta existente na literatura sobre os padrões fonotáticos em Atayal. Argumentos 

foram oferecidos em favor da ideia de que a análise apresentada aqui é superior àquela 

apresentada em Huang 2006, na medida em que é condizente com as duas condições de 

generalidade sobre a construção de H-Eval postuladas por Prince & Smolensky 

2004[1993]: 6. Cumprida essa exigência, a abordagem apresentada aqui coloca ênfase 

sobre as formas como a resolução de hiato em Atayal difere de padrões alternativos 

observados em outras gramáticas, além de entender a análise dos padrões de resolução 

de hiato dentro de uma análise mais ampla da fonotática e da estrutura silábica da 

língua. 

 Em síntese, as seguintes relações de dominância entre restrições foram 

justificadas (com indicação do tableau em que o argumento para o ranqueamento em 

questão se encontra): 

(101) Relações de dominância entre restrições básicas de silabificação em Atayal: 

 

 (a) ONSET >> DEP-C (tableau 43) 

 (b) MAX-V >> DEP-C (tableau 43) 

 (c) DEP-V >> NOCODA (tableau 44) 
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 (d) MAX-C >> NOCODA (tableau 44) 

 

A relação em (101a) mostra que a presença de uma consoante epentética em um output 

é tolerada se uma violação de ONSET é evitada, daí a presença de oclusivas glotais 

epentéticas em palavras que, no input, começam por uma vogal. Em (101b), por outro 

lado, mostra-se que o apagamento da vogal inicial com esses mesmos inputs é uma 

estratégia subótima. As codas, por outro lado, são permitidas, sem que o apagamento de 

uma consoante no input ou a silabificação dessa consoante como parte de uma sílaba 

cujo núcleo é uma vogal epentética criem mapeamento ótimos que evitem violações de 

NOCODA. 

 Quando os inputs apresentam sequências de consoantes, os seguintes 

ranqueamentos são cruciais para a seleção dos outputs ótimos: 

  

 (102) Relações locais de dominância entre restrições que induzem a epêntese vocálica 

 em clusters consonantais. 

 

 (a) *APPENDIX, *COMPLEXONSET >> DEP-V (tableaux 45 e 46) 

 (b) MAX-C >> DEP-V     (tableaux 45 e 46) 

 

O efeito conjunto dos ranqueamentos em (102) acima é que violações de 

*COMPLEXONSET ou a presença de apêndices extrassilábicos são reparadas por meio da 

epêntese vocálica. O efeito desse ranqueamento é a presença generalizada de vogais 

epentéticas em Atayal e tem preferência sobre o apagamento de consoantes presentes no 

input. 

 Sílabas bimoraicas não são permitidas em outputs ótimos em Atayal. Esse 

padrão é explicado pelos seguintes ranqueamentos de restrições sobre sequências 

vocálicas em inputs: 

 (103) Relações locais de dominância crucialmente ativas em mapeamentos com inputs 

 que contêm sequências vocálicas: 

 

 (a) *LONGV >> MAX-     (tableaux 39 e 40) 
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 (b) ONSET, NODIPH >> MAX-    (tableaux 40 e 41) 

 (c) ONSET, NODIPH, *COMPLEXCODA >> UNIFORMITY (tableau 42) 

 (d) UNIFORMITY >> NOCODA    (tableau 41) 

 

O Atayal não possui um contraste de duração nas vogais e o ranqueamento em (103a) 

também assegura que vogais longas não surjam como resultado da resolução de hiato. 

As exigências das restrições ONSET e NODIPH são cumpridas pela formação de glide, 

que tem como efeito a violação da restrição MAX-, dado que a formação de glide 

consiste no apagamento de uma mora do input. 

 O ranqueamento relativamente baixo da restrição que proíbe a coalescência de 

vogais do input (UNIFORMITY) torna esperado o uso dessa estratégia como meio de se 

evitar sílabas sem ataque, ditongos e codas complexas (103c), mas não codas simples, 

que são toleradas (103d). A ação de *COMPLEXCODA oferece ainda uma razão motivada 

para a ausência de sílabas CVGC. 

 Em contraste com as demais línguas aqui analisadas, o Atayal permite a 

presença de sequências de consoantes, embora desfeitas pela inserção de vogais 

epentéticas. Mesmo que a presença de vogais de output sem correspondentes no input - 

isto é, violações de DEP-V - seja uma característica em comum do Atayal com o Mbyá 

(capítulo 5), as restrições que induzem a inserção desses elementos são distintas: no 

Mbyá, como vimos, são restrições de natureza prosódica; no Atayal é a necessidade de 

se evitar margens silábicas complexas e apêndices extrassilábicos. 
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Capítulo 7 

Questões Residuais: Epêntese e Condições sobre a Formação 

de Glides  

7.1. Introdução 

 Neste capítulo final do trabalho, apresentaremos dois conjuntos de discussões 

relativamente breves e que, em função do seu escopo mais limitado, foram reunidas em 

um único capítulo de fechamento.   

 Em primeiro lugar apresentaremos análises e propostas para duas classes de 

fenômenos e generalizações com os quais nos confrontamos durante a pesquisa e/ou no 

curso de investigações independentes e que nos pareceram interessantes o suficiente 

para serem ao menos apontados neste trabalho. Estas se constituem, obviamente, como 

padrões e fenômenos relacionados à fonotática das sequências vocálicas e encontram 

assim um lugar dentro do esqueleto temático que perpassa o presente estudo. A primeira 

diz respeito a uma interação entre a epêntese e a formação de glides, por um lado, e uma 

restrição de fidelidade sobre tons fonológicos por outro. Uma vez que a formação de 

glides, e muitos dos fenômenos discutidos nos capítulos anteriores, envolvem a 

manipulação de estrutura moraica, a existência de interações entre esses processos e 

fenômenos tonológicos poderia ser antecipada. A segunda refere-se a um processo de 

haplologia morfológica que, por tratar raízes iniciadas por consoantes e por vogais 

diferentemente demonstra, a nosso ver, uma interação relevante com as restrições e 

princípios sobre a organização de sequências vocálicas que são o foco do nosso estudo. 
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 Finalmente, um objetivo secundário deste capítulo é estender o escopo da análise 

do capítulo 4, a mais extensa do trabalho, dedicada ao Zulu, considerando padrões não 

atestados nesta língua, mas que sejam observados em outros membros da família Bantu. 

 

7.2. Epêntese, tom e formação de glide: o caso do Temne. 

7.2.1. Breve excurso sobre a epêntese 

 Entre todas as estratégias enumeradas no capítulo 1 como utilizadas pelas 

línguas naturais para se evitar a presença de hiato em formas de superfície, apenas uma 

não foi exemplificada nas discussões precedentes: a epêntese consonantal.  

 Embora a epêntese, tanto consonantal quanto vocálica seja um “universal da 

adaptação de empréstimos”, línguas que utilizem a epêntese, especialmente a inserção 

de consoantes para evitar hiatos, como estratégia regular e generalizada de reparo na sua 

fonologia nuclear são mais raras. Em Yakut
60

, por exemplo, a epêntese vocálica é 

utilizada na adaptação de empréstimos do Russo, mas nunca quando sequências de 

consoantes são produzidas por afixação regular (cf. olor-t-but  olorput “ela sentou-

se”, com queda da oclusiva coronal; Gouskova 2001: 183). Nas línguas já discutidas 

aqui, um padrão similar caracterizado pelo emprego relativamente restrito da epêntese 

também é observado: embora uma oclusiva glotal epentética esteja presente no Atayal 

em sílabas iniciais, quando duas vogais tornam-se adjacentes a epêntese de uma 

consoante não ocorre
61

. 

                                                             
60 Língua da família Túrquica falada por uma minoria étnica na Rússia oriental. Também conhecida pelo 

nome de Sakha. 

61
 Um problema adicional, que surge ao se buscar na literatura descritiva por exemplos claros de línguas 

que empreguem a epêntese como estratégia regular de resolução de hiato, é que inúmeras instâncias 

caracterizadas como tal podem ser analisadas de forma alternativa como envolvendo uma consoante 

latente, a qual se realiza apenas quando “protegida” por um afixo, em geral um sufixo iniciado por uma 

vogal, ou mesmo como instâncias de alomorfia. Na nossa pesquisa em fontes primárias, o Somali (língua 

Cuxítica da África oriental) e algumas línguas Austronésias parecem se encaixar nessa categoria (cf. 
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 Na presente seção propomos uma análise breve de um conjunto de fenômenos 

que demonstram uma interação entre duas estratégias de resolução de hiato – a 

formação de glide e a epêntese consonantal – com a fonologia tonal de uma língua. 

 

7.2.2. Resolução de hiato nas formas nominais em Temne 

 O Temne [] (nome da língua: []), falado no norte de Serra Leoa é 

uma língua do subgrupo sul da família Atlântica, o agrupamento mais ocidental do 

grande tronco Níger-Congo de línguas da África Sub-Saariana. A localização 

aproximada dos falantes do Temne é dada no mapa abaixo (com o nome de Themne): 

                                                                                                                                                                                   
French 1988: 9-11 para discussão similar a respeito do Tagalog, língua Austronésia das Filipinas e Naderi 

& van Oostendorp 2011 para alguns casos de epêntese no Farsi). 
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Mapa etnolinguístico de Serra Leoa, indicando localização do Temne (fonte: 

Ethnologue). 

 O seguinte inventário segmental é assumido para o Temne: as vogais /      

  / (Yillah 1992: 21); as consoantes são as oclusivas /         /, as 
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fricativas / / e as líquidas / / (Yillah 1992: 15; Kamarah 1994: 36-45)
62

. A oclusiva 

coronal // é descrita por Yillah (1992: 12-3) como uma retroflexa. Aqui optamos por 

seguir a descrição majoritária na literatura deste segmento como uma oclusiva (inter-) 

dental (cf. Kamarah 1994: 37-8 e Wilson 1961). 

 Como observa Yillah (1992: 33-5), o processo mais recorrente de resolução de 

hiato no Temne consiste no apagamento da primeira vogal de uma sequência /V1 + V2/, 

como nos exemplos abaixo (ver também Kamarah 1994: 66): 

 

(104) 

  -   [] “então, ele comeu” 

 

  -   [] “o lugar que eles falaram” 

 

     [] “quem?” 

 

  -  [] “alguém veio” 

 

Em termos otimalistas, o padrão acima indica uma posição relativamente baixa para a 

restrição MAX-V na gramática do Temne. Na presente seção nos ocuparemos, 

entretanto, dos processos de epêntese e de formação de glide nas formas nominais 

derivadas pela afixação dos prefixos de classe e definitude. 

 Kamarah (1994: 64-5) exemplifica a operação da epêntese consonantal como 

outra estratégia, além da elisão, para se evitar o hiato. No Temne e nas línguas 

Atlânticas em geral, os sufixos de classe nominal expressam traços de definitude, de 

modo que cada classe/número apresenta um par de prefixos definido-indefinido. Alguns 

dos padrões atestados de resolução de hiato com esses prefixos são os seguintes 

(Kamarah 1994: 72): 

                                                             
62 Kamarah (1994: 42-3) inclui a aspirada glotal // no inventário do Temne, mesmo reconhecendo que 

este segmento tem uma distribuição restrita a empréstimos do Árabe. Por essa razão, optamos por seguir 

Yillah (1992) e não incluí-lo no inventário segmental. 
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(105) 

  Definido    Indefinido 

 

 (a) - “o homem”  - “um homem” 

  

 

  --  “a criança”  -  “uma criança” 

 

 

 (b) - “as laranjas”  -  “umas laranjas” 

 

  

  --  “as árvores”  -  “umas árvores” 

 

  

 O que está em questão aqui é o comportamento distinto dos prefixos definido e 

indefinido, tanto no singular (105a) quanto no plural (105b). O prefixo definido singular 

//-, quando prefixado a um tema iniciado em vogal, engatilha a inserção de um glide 

labial epentético []. O prefixo de singular indefinido //-, por outro lado, é sujeito à 

formação de glide. Em (b), onde indicamos os prefixos de plural para outra classe de 

nomes, observamos um padrão semelhante. Note que, enquanto o definido plural //- 

ocorre separado da vogal inicial da raiz pela inserção de um glide epentético [], o 

indefinido plural //- é sujeito à formação de glide e realiza-se como o glide coronal []. 

 Consideramos que o ponto crucial para se explicar o comportamento distinto 

desses prefixos, em especial o par de prefixos (b) por serem constituídos de vogais 

qualitativamente idênticas, refere-se à existência de uma associação tonal. Pode-se 

postular que a associação dos prefixos definidos com um tom, no caso alto, é 

subjacentemente marcada, ao passo que para os indefinidos não o é, instanciando um 

padrão comum em sistemas com dois tons fonológicos – como é o caso do Temne – em 

que apenas um deles é fonologicamente especificado ou ativo (cf. Kamarah 1994 para o 

Temne; Stevick 1969; Hyman 2000). Algumas características do sistema tonal do 
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Temne são consistentes com o cenário proposto, em que o tom alto (H) é especificado 

fonologicamente e opõe-se a um tom baixo (L) relativamente “inativo” ou “não-

marcado”: de acordo com Kamarah (1994: 89), o Temne possui uma regra de inserção 

de um tom baixo default sempre que uma unidade portadora de tom carece de um tom 

subjacente, o que substancia tanto a existência de unidades sem associação tonal quanto 

o caráter não-marcado do tom baixo. Adicionalmente, podemos observar que nos casos 

em que vogais adjacentes que possuem tons distintos são submetidas à elisão, é sempre 

o tom alto H que permanece especificado na vogal do output, independente de qual 

vogal seja apagada no input, como é o caso nos dois primeiros exemplos em (104) 

acima. 

 O fator crucial parece ser a necessidade de manter o tom alto associado e, 

portanto, realizado, devendo assim envolver uma restrição de fidelidade que tem um 

tom alto como argumento. Trataremos primeiro da alternância entre duas estratégias – 

epêntese e formação de glide – e depois passaremos à consideração da epêntese 

especificamente. Como desenvolvido em maior detalhe abaixo, assumimos que o 

processo mais geral de formação de glides é bloqueado no caso dos prefixos definidos. 

 No tableau abaixo consideramos ranqueamentos simples que produzem o 

candidato ótimo com formação de glides, o resultado atestado no caso dos prefixos 

indefinidos, tanto de singular quanto de plural. Introduzimos também a definição da 

restrição MORPHREAL (McCarthy 2006). O símbolo ‘’ indica uma consoante epentética 

que, ocupando uma posição de ataque silábico, evita uma configuração de hiato ou a 

formação de glides. Consideramos provisoriamente DEP-C como sendo a restrição de 

fidelidade que milita contra a epêntese de consoantes. Mais adiante submeteremos essa 

noção a uma atenção maior: 
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(106) 

 MORPHREAL: Atribua uma marca de violação para cada morfema não realizado. 

 

Tableau 48. 

 /-/“uma criança” MORPHREAL DEP-C MAX- 

(a) []   * 

(b) [.]  * W L 

(c) [] * W  L 

 

A comparação entre o output ótimo (a) e os dois outros candidatos acima oferece 

argumentos para os ranqueamentos MORPHREAL >> MAX- e DEP-C >> MAX-. O 

candidato (c) é eliminado da competição porque a elisão da vogal do prefixo, acarretada 

pelo processo regular de elisão da primeira vogal em uma sequência, ilustrado em (104), 

levaria à ausência de exponência para o morfema marcador de classe e definitude, 

implicando assim uma violação da restrição MORPHREAL.  

 No tableau 49 consideramos o caso do prefixo singular definido //-. Esse possui 

duas diferenças cruciais em relação ao prefixo de singular indefinido analisado acima: o 

prefixo definido possui uma especificação de um tom alto H, ao passo que o prefixo 

indefinido aparece em superfície com um tom baixo L. O prefixo definido engatilha um 

processo de epêntese, ao preceder uma raiz iniciada em vogal. Já o prefixo indefinido, 

como visto no tableau 48 acima, se submete à formação de glide. A análise proposta 

aqui é a de que o processo de formação de glides é bloqueado no caso do prefixo 

definido em virtude da sua associação tonal. Ilustramos a seleção do candidato contendo 

uma consoante epentética: 

Tableau 49. 

 /-/ “a criança” MAX-H DEP-C MAX- 

(a) [] * W L * 

(b) [.]  *  

 



168 

 

 O candidato subótimo em (a) resulta da formação de glide, o que implica na 

deleção da mora associada com a vogal. Como assumimos que a mora é a unidade 

portadora de tom (TBU) universal (cf. Hyman 1993) o apagamento da mora tem como 

consequência o aparecimento de um tom flutuante. Kamarah (1994: 87) nota que tons 

flutuantes, não-associados, não se espraiam automaticamente em Temne, apenas como o 

resultado de regras particulares em contextos morfofonológicos específicos. Esse é um 

fator importante para explicar o bloqueio nos casos acima em que o prefixo tem uma 

especificação tonal: se a TBU for apagada, o tom teria que ser deletado e, portanto, 

incorrer em uma violação de fidelidade adicional. Essa violação, formalizada aqui como 

uma violação de MAX-H, leva à preferência do candidato com epêntese e implica no 

caráter subótimo do candidato que, em virtude da formação de glide, tem a perda de 

uma TBU e de um tom que carece de pontos alternativos de ancoramento
63

. 

 Um problema que permanece em aberto se refere à natureza do processo de 

epêntese. Ao invés de consistir na inserção de um segmento totalmente ausente das 

especificações de input, como sugerido pelos candidatos em (b) nos tableaux acima, o 

segmento epentético é um glide com as mesmas especificações para traços de Ponto de 

articulação da vogal do prefixo: [] para o prefixo //- e [] para o prefixo //-. Por 

consequência, não há mapeamento infiel com relação aos traços de Ponto. A inserção de 

um glide com qualidade, ou os traços de Ponto, de uma das vogais envolvidas no hiato 

potencial – isto é, a epêntese de um glide homorgânico – é um padrão recorrente 

descrito para línguas tipologicamente variadas pertencentes a grupos genéticos distintos 

(e.g. Japonês: Zygis 2010; Shona: Mudzingwa 2010; Polonês e outras línguas Eslavas: 

                                                             
63

 Devemos observar que também é necessária a suposição de uma restrição *FLOAT em posição 

relativamente alta, de modo a coibir a preservação do tom alto como um tom flutuante. Kamarah (1994) 

postula apenas alguns casos restritos de tons flutuantes, em especial para lidar com bloqueio de regras de 

espraiamento do tom alto e como gatilho de um downstep tonal entre dois tons altos adjacentes. 
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Rubach 2000; Malaio: Ahmad 2005; Farsi: Naderi & van Oostendorp 2011). O processo 

de inserção de glide epentético pode ser representado de duas formas alternativas: em 

uma delas o mapeamento infiel é caracterizado pela inserção de uma linha de associação 

autossegmental; na segunda opção há a inserção de uma unidade segmental, como uma 

unidade X. Optamos aqui pela segunda opção, também empregada por Ahmad (2005) 

para a epêntese de glides homorgânicos no Malaio. Mesmo que no capítulo 1 tenhamos 

acentuado o caráter mínimo das representações moraicas, que dispensariam uma 

camada de unidades “segmentais”, sejam essas de tipo CV ou X, existem argumentos na 

literatura em favor do enriquecimento das representações moraicas com a adição de 

unidades X para a individuação de segmentos em uma camada prosódica (ver em 

especial Schmidt 1992). Em (107) abaixo representamos a epêntese de um glide 

homorgânico através da inserção de uma unidade X e a cópia dos traços de Ponto da 

vogal precedente: 

(107) Epêntese por inserção de unidade X: 

        

 

        

 X X X  X X X 

        

 

 

No tableau 50 comparamos dois candidatos em mapeamentos que envolvem a inserção 

de consoantes epentéticas como forma de se evitar o hiato: 

Tableau 50. 

 /-/ DEP-PLACE INTEGRITY DEP-X 

(a) [.] * W L * 

(b) [.]  * * 
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 Assumimos aqui que tanto a inserção de um segmento epentético “autônomo” 

(a), quanto a de um glide que compartilhe os traços de Ponto com a vogal precedente 

(b), implicam violações de DEP-X por exigirem a inserção de uma unidade X não 

presente no input. De forma não controversa, a inserção que caracteriza o mapeamento 

do candidato subótimo (a) cria uma violação de DEP-PLACE
64

, violação essa não 

compartilhada pela forma ótima, uma vez que nesse caso os traços de Ponto da vogal 

são apenas associados à unidade X, como indicado em (107) acima, sem a necessidade 

de inserção de traços ausentes do input. O ranqueamento crucial no tableau acima é 

DEP-PLACE >> INTEGRITY, as duas restrições em conflito e que, dado esse ranqueamento 

(justificado pela ERC em (a)), expressam uma preferência geral pela epêntese do glide 

homorgânico, como é de fato atestado em Temne. O emprego da restrição INTEGRITY 

requer alguma discussão. 

 Baseando-nos em uma sugestão breve feita por Lombardi (2002), mas não 

desenvolvida pela autora, assumimos que o espalhamento dos traços de Ponto da vogal 

implica, em termos de relações de correspondência, a produção de correspondência 

múltipla, como indicado abaixo (os índices numéricos indicam relações de 

correspondência individuais): 

 

(108) 

 Input:   Output: 

 

 /1 - 234/  [1 - 1 - 234]  
   

O compartilhamento de traços de Ponto é traduzido em termos da teoria da 

correspondência, tal como se vê em (108), como o mapeamento de um elemento do 

                                                             
64 Como membro da “família” de restrições do tipo DEP, DEP-PLACE é violada pela presença, no output, 

de elementos ausentes do input. No caso, “Place” denota, genéricamente, o conjunto de traços de ponto de 

articulação de uma consoante. 
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input para dois elementos do output, de maneira formalmente idêntica ao processo de 

ditongação de monotongos subjacentes. A consequência do estabelecimento desta 

relação de correspondência é a violação da restrição INTEGRITY, definida em termos 

relativamente informais abaixo (para definição original e formalizada, conferir o 

apêndice de McCarthy & Prince 1995): 

 

(109) INTEGRITY: Atribua uma marca de violação para cada elemento do input que  

   possua múltiplos correspondentes no output. 

 

 

 Em síntese, pelo ranqueamento justificado pela ERC em (a) no tableau acima 

podemos dar conta da preferência no Temne pela epêntese de um glide homorgânico, 

por oposição à epêntese de um segmento sem traços compartilhados com outro 

elemento da forma em questão. É importante notar que a seleção correta do candidato 

ótimo no tableau 50 acima poderia ser efetuada assumindo-se apenas duas restrições, 

DEP-X e DEP-PLACE, e o ranqueamento DEP-PLACE >> DEP-X. O problema decorrente 

dessa argumentação mínima, baseada em apenas duas restrições, é que o candidato (a) 

seria um “perdedor perpétuo”, limitado harmônicamente pelo candidato com o glide 

homorgânico: no outro ranqueamento possível, DEP-X >> DEP-PLACE, o candidato com 

a epêntese do glide também seria ótimo, sugerindo que em qualquer cenário possível – 

isto é, sob qualquer ranqueamento – o candidato com a epêntese do segmento sem 

traços compartilhados seria subótimo, o que se sabe não ser o caso. Em suma, com 

apenas duas restrições e sem invocar a ação de INTEGRITY, não haveria conflito a ser 

resolvido. 

 

 

 



172 

 

7.3. O Zulu no quadro geral das línguas Bantu 

 O capítulo mais extenso deste trabalho é aquele devotado à análise da resolução 

de hiato em Zulu, o capítulo 4. Tal efeito é resultado não só do fato de ter sido essa uma 

das línguas com as quais o autor teve contato mais próximo entre aquelas aqui 

estudadas, incluindo breves interações com falantes nativos, mas reflete igualmente a 

recorrência de situações de hiato potencial encontrada em todas as línguas da família 

Bantu e a importância da fonologia das sequências vocálicas para a compreensão das 

gramáticas fonológicas destas línguas (cf. e.g. Hubbard 1995; Mtenje 2007). Pensamos 

que cabe aqui, portanto, uma breve discussão de um ou outro padrão atestado em outros 

membros da família, mas que não são característicos do Zulu, a língua Bantu à qual até 

o momento devotamos atenção exclusiva. 

7.3.1. Duração em Chitonga 

 Segundo o trabalho seminal de Meeussen (1979), é provável que o Proto-Bantu 

possuísse uma oposição entre vogais longas e breves. Como vimos no capítulo 4, o Zulu 

é uma das línguas descendentes que não preserva esse contraste, possuindo apenas 

vogais breves que podem, previsivelmente, se alongar sob determinadas condições 

prosódicas
65

. Existem, entretanto, línguas Bantu que preservam o contraste de duração e 

também línguas que estenderam a carga funcional dessa oposição pela inovação de 

reflexos longos para vogais breves ancestrais. Previsivelmente, nas línguas que, ao 

contrário do Zulu, apresentam esse contraste de duração, os processos de resolução de 

hiato interagem com alternâncias duracionais, essa interação sendo descrita em termos 

                                                             
65

 Essas condições envolvem um processo de “alongamento em posição penúltima”, não discutido por nós 

no capítulo 4, mas que é concebido usualmente como consistindo na inserção de uma mora na penúltima 

sílaba da frase fonológica, o que implicaria, portanto, a ação de uma restrição de fidelidade DEP-. Uma 

vez que a posição desta restrição na hierarquia do Zulu não foi alvo de qualquer proposta ou consideração 

aqui, é improvável que uma eventual análise desse fenômeno em Zulu venha a se mostrar inconsistente ou 

incompatível com as análises apresentadas no capítulo 4 (ver Hyman 2009 para uma detalhada discussão 

comparativa do alongamento de penúltima em Bantu). 
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processuais como envolvendo um fenômeno de alongamento compensatório (de Chene 

& Anderson 1979; Hubbard 1995).  

  Como exemplo de uma língua Bantu que difere do Zulu neste aspecto particular, 

podemos discutir brevemente o Chitonga (M. 64) uma língua Bantu do subgrupo Lenje-

Tonga falada na Zâmbia. A existência de alongamento compensatório no Chitonga é 

exemplificada abaixo como resultado da formação de glides com os prefixos de Classe 

15 (//-) e Classe 4 (//-) em (110a) e da elisão vocálica nas formas verbais em 

(110b) (dados de Carter 2002: 11-2): 

 

(110) 

 (a) 
  

 -- [] “falar, afirmar” 

 -- [] “andar” 

 -- [] “passar, ultrapassar” 

 - [] “jardins, campos” 

 - [] “pernas” 

 

 (b) 

 

 --- []  “nós andamos”  

 --- [] “nós vamos” 

 --- [] “nós dormimos” 

 --- [] “nós compramos” 

 

Os dados apresentados acima indicam dois aspectos em que a fonologia das sequências 

vocálicas em Chitonga é distinta daquela do Zulu. Notemos, em primeiro lugar, que em 

Chitonga a formação do glide palatal não é bloqueada no contexto pós-consonantal (ver 

(a) acima). Uma restrição como *C
j
, postulada anteriormente para o Zulu, não tem, 

portanto, efeito em Chitonga.  

 Outra diferença importante com relação ao Zulu é que nas sequências em (b) 

acima, em que // precede uma das vogais altas, a elisão é preferida em detrimento da 
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coalescência
66

. Tal padrão parece indicar que em Chitonga a restrição UNIFORMITY 

ocupa uma posição mais alta na hierarquia do que aquela ocupada na gramática do Zulu. 

Em particular, o ranqueamento MAX-V >> UNIFORMITY, justificado para o Zulu, deve 

ser invertido no caso do Chitonga, como demonstrado no tableau 51: 

Tableau 51. 

 /---/ MAX- UNIFORMITY MAX-V *LONGV 

(a) [..]   * * 

(b) [..]  * W L * 

(c) [..] * W   L 

 

 O candidato (b) acima envolve um mapeamento por coalescência de // e // em 

[] no output. O fato de que (a) é o candidato ótimo é evidência para o ranqueamento 

UNIFORMITY >> MAX-V, o oposto do ranqueamento observado no Zulu. O candidato em 

(c) incorre, como o candidato ótimo em (a), na elisão da vogal //, sendo distinto, no 

entanto, por não preservar a mora deste segmento. O seu caráter subótimo indica que em 

Chitonga MAX- >> *LONGV, como evidenciado na ERC em (c). Esse último 

ranqueamento é a codificação da diferença entre o Zulu e o Chitonga no que diz respeito 

à ausência de uma oposição de duração na primeira dessas duas línguas. Os diferentes 

ranqueamentos observados nas duas línguas e que têm relevância para o tratamento das 

sequências vocálicas são dados abaixo: 

(111) Diferenças de ranqueamento entre as gramáticas do Zulu e do Chitonga: 

 Zulu:     Chitonga: 

 *LONGV >> MAX-   MAX- >> *LONGV 

 MAX-V >> UNIFORMITY  UNIFORMITY >> MAX-V 

                                                             
66 Carter (2002: 11) apresenta uma instância de coalescência de / + / em [] em fronteira de palavra. Como nenhum 

comentário é apresentado pela autora, presumimos aqui que esse seja um fenômeno marginal na língua. 
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Na seção seguinte trataremos de outros padrões igualmente distintos daqueles descritos 

para o Zulu no capítulo 4. 

 

7.3.2 Sequências vocálicas e Haplologia em Bukusu  

 

 O Bukusu (E.31c) é falado em uma pequena região do Noroeste do Quênia e 

pertence ao subgrupo Luhya-Masaba da família Bantu (E.30 na classificação de 

Guthrie). As descrições disponíveis sobre a fonologia e a morfologia do Bukusu são 

Austen 1974, De Blois 1975 e Mutonyi 1992, 2000. Há também o trabalho de Brown 

1972 sobre o Gisu, outro membro do grupo Luhya-Masaba, falado em Uganda, próximo 

à fronteira com o Quênia. 

 Assim como o Zulu, o Bukusu emprega basicamente a coalescência, a formação 

de glides e a elisão como estratégias de resolução de hiato. Diferentemente do Zulu, 

entretanto, e de forma similar ao Chitonga, o Bukusu opõe vogais longas e breves, 

apresentando adicionalmente uma série de processos de alongamento compensatório, 

alguns dos quais estão diretamente relacionados à ação dessas operações reparadoras de 

hiato. A importância dessas alternâncias de duração é tal que o objetivo assumido pela 

extensa tese de Mutonyi (2000: 9) é o de contrastar distintas abordagens a estes 

fenômenos, em especial a teoria-CV de Clements & Keyser 1983 e a teoria moraica de 

Hyman 1985 e Hayes 1989, avaliando os méritos relativos de cada modelo 

representacional.   

 Como a diferença “mínima” entre uma gramática como a do Zulu, por um lado, 

e uma gramática que atribua uma preferência para a preservação de moras do input, por 

outro, já foi tratada no caso do Chitonga, nossa atenção se centrará agora sobre um 

processo mais específico. Discutiremos aqui um processo de haplologia morfológica 

que é bloqueado em um contexto particular, um padrão que pode ser entendido, em 
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parte, pela ação de restrições sobre sequências vocálicas e pela ação de um subconjunto 

das restrições que são ativas em casos de resolução de hiato.  

 

7.3.2.1. Silabificação e sequências vocálicas 

 Com a exceção da presença de um contraste de duração e da ausência de uma 

restrição como *Cj, que proíbe consoantes palatalizadas, os padrões de resolução de 

hiato em Bukusu são virtualmente idênticos àqueles do Zulu. Como antecedentes para a 

discussão que segue, ilustraremos alguns destes padrões nos tableaux abaixo: 

Tableau 52. 

 /--/ NODIPH ONSET MAX- *LONGV 

(a) [..]   * * 

(b) [..]  * W L * 

(c) [..] * W  L L 

 

O candidato ótimo em (a) dá uma indicação do processo de formação de glides, 

encontrado em mapeamentos ótimos na gramática do Bukusu quando inputs contêm 

vogais adjacentes e a primeira delas é uma vogal alta (cf. e.g. /--/  

[] “construtor”).  

 Em sequências de vogal baixa com vogal alta ocorre a coalescência, como no 

caso da raiz -// “dente”: 

 
Tableau 53. 

 /--/ ONSET MAX-V MAX- UNIFORMITY 

(a) [..]    * 

(b) [..]  * W  L 

(c) [..]   * W L 

(d) [...] * W   L 

 

O candidato subótimo (b) preserva as moras do input, mas não contém coalescência das 

qualidades vocálicas, além de apresentar uma ERC que oferece um argumento para 

MAX-V >> UNIFORMITY. O candidato em (c) é eliminado no tableau acima por incorrer 

em uma violação de MAX-. Em uma análise mais exaustiva e geral da fonologia do 
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Bukusu pode ser necessário, no entanto, atribuir a ação crucial nesse caso à outra 

restrição, como NOCODA ou NODIPH. Para os propósitos mais restritos desta seção, no 

entanto, a informação no tableau acima é suficiente. 

 Como observamos para o Zulu, também no Bukusu a elisão ocorre, em lugar da 

coalescência, quando a vogal // ocorre precedendo uma vogal não-alta. Podemos 

assumir assim que a coalescência é igualmente bloqueada por um filtro sobre 

combinações de traços, impedindo, por exemplo, um mapeamento do tipo / + /  

[]. 

 A discussão anterior e os tableaux apresentados acima permitem identificar as 

seguintes relações de dominância na gramática do Bukusu: 

 

(112) 

  ONSET >> MAX-  

  NODIPH >> MAX-, *LONGV  

  MAX-V >> UNIFORMITY 

  MAX- >> UNIFORMITY 

  ONSET >> UNIFORMITY 

 

Seguiremos agora com a caracterização do processo de haplologia morfológica em 

Bukusu. 

 

7.3.2.2. Haplologia em Bukusu 

 Como discutido em Stemberger (1981), Menn & MacWhinney (1984), Yip 

(1998), entre outros, as gramáticas das línguas naturais apresentam padrões e processos 

que podem ser compreendidos, em um nível explanatório mais profundo, como 

resultando de restrições que coíbem a presença de elementos completamente idênticos, 

seja em adjacência estrita definida sobre sequências superficiais ou não. Uma 

instanciação particularmente notória desse princípio ou tendência geral é o Princípio do 

Contorno Obrigatório (PCO), utilizado em formatos relativamente distintos e para 
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propósitos dos mais variados na fonologia (Odden1986, Yip 1988). Para a morfologia, 

Menn & MacWhinney (1984) propuseram a Restrição sobre Morfes Repetidos (RMR; 

Repeated Morph Constraint). Seguindo a definição encontrada em de Lacy (1999), 

podemos dizer que a haplologia morfológica ocorre quando, em um mapeamento input-

output em que dois morfemas distintos, porém fonologicamente idênticos ocorram, 

apenas uma das sequências fonológicas em questão é encontrada no output ou forma de 

superfície. 

 Os exemplos em (113) abaixo apresentam, com diferentes complexos de 

prefixos de classes nominais, instâncias do processo de haplologia morfológica em 

Bukusu
67

: 

 

(113) Haplologia Morfológica em Bukusu: 

 

  

 /--/  [] “mulheres”  (Classe 2, plural) 

 

 (cf. /--/  [] “crianças”) 

 

 /--/  [] “lança”   (Classe 5, singular) 

 

 (cf. /--/  [] “nariz”) 

 

 /--/  [] “livro”   (Classe 7, singular) 

 

 (cf. /--/  [] “careca”) 

 

 /--/  [] “pedir”   (Classe 15) 

 

 (cf. /--/  [] “cultivar”) 

 

 

Quando não há identidade formal entre o pré-prefixo e o prefixo de classe, ou quando a 

raiz é iniciada em vogal, o processo de haplologia não é observado. Essas condições são 

                                                             
67 O termo “complexo de prefixos” é utilizado para se referir ao pré-prefixo e o prefixo de classe como um conjunto.  
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ilustradas em (a) e (b) abaixo, respectivamente, e cotejadas com a operação da 

haplologia quando estas condições não se obtêm: 

 

(114) 

 

 (a) Ausência de identidade entre prefixos:  

  

  /--/   [] “mulher”  

 

 (b) Raiz iniciada por vogal:  

  

  /--/   [] “crianças”  

 

 (c) Operação da haplologia:  

 

  /--/  [] “mulheres” 

 

 

Mutonyi (2000: 208-9) descreve o processo como envolvendo a haplologia ou queda de 

um dos prefixos na estrutura que subjacentemente seria /CV-CV-/ e como consistindo 

no apagamento da consoante do segundo prefixo. O autor apresenta uma breve análise 

do fenômeno em termos da preservação da estrutura moraica (Mutonyi 2000: 211-2), 

explicitando a relação entre a preservação da estrutura moraica observada no caso da 

haplologia e o mesmo fenômeno de alongamento compensatório que se obtém nos 

processos de elisão e formação de glide na língua. A análise aqui apresentada e 

discutida é em geral consistente com a proposta de Mutonyi (2000), com a única 

diferença de ser baseada em restrições de output e não em um modelo derivacional.  

 Três generalizações principais podem ser propostas acerca deste processo: 

 

(115) Generalizações sobre o processo de haplologia em Bukusu:  

 

 (a) Restringe-se a sequências nas quais os dois prefixos têm a mesma   

 forma. 

  

 (b) Aplica-se somente quando o tema é iniciado por consoante
68

  

                                                             
68 Existem algumas exceções a essa generalização (cf. Mutonyi 2000: 25, dados em (2.50)). 
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 (c) Tem como resultado um processo de alongamento compensatório da vogal  

  do prefixo que permanece.  

 

 A condição em (a) acima indica que se trata de um processo de haplologia sob 

identidade (Yip 1998; de Lacy 1999). O ponto em (b), que pode ser talvez formulado de 

forma mais iluminadora como uma instância de bloqueio – isto é, em termos de um 

processo geral de haplologia que é bloqueado no contexto de raízes iniciadas em vogal 

– leva a duas implicações importantes: a primeira é a indicação de que restrições sobre 

sequências vocálicas têm um papel em motivar esse padrão; a segunda é a de que se 

trata de uma generalização que descreve uma não-uniformidade, um padrão típico que 

aponta para a presença de uma interação entre restrições (McCarthy 2008: 32-3).   

 Nesta breve contribuição iremos nos basear na proposta apresentada em de Lacy 

(1999) para o tratamento do fenômeno da haplologia morfológica dentro de uma 

perspectiva otimalista. Os traços centrais da proposta deste autor são implementados no 

esquema básico de restrições em (116a), em que cada uma das restrições envolvidas tem 

um papel particular (116b-e): 

 

(116) 

 (a) Hierarquia básica para que ocorra a haplologia:  

  MAX, IDENT-F >> C >> UNIFORMITY 

 (b) C: denota uma restrição de marcação que funciona como o gatilho ou  

  motivador do processo de haplologia. 

 (c) MAX: restrição de fidelidade necessária para que não ocorra o   

  apagamento completo como estratégia ótima para se evitar violações de  

  C. 
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 (d) IDENT-F: restrição de fidelidade que expressa a restrição do processo de  

  haplologia a sequências formalmente idênticas. 

 (e) UNIFORMITY: restrição que deve estar crucialmente dominada, uma vez  

  que, para de Lacy (1999), o processo de haplologia é em realidade um  

  processo de coalescência. 

 

 Um dos pontos centrais feitos por de Lacy (1999) é o de que a haplologia 

morfológica consiste na coalescência de formativos, e não no apagamento, uma posição 

que adotaremos aqui, mas sem oferecer uma revisão detalhada dos argumentos 

apresentados pelo autor. Outro ponto feito por de Lacy (1999), e que igualmente 

assumimos, é o de que a haplologia não é necessariamente induzida ou requerida por 

uma restrição de tipo PCO, mas que pode ser exigida pela ação de outras restrições de 

marcação que sejam prioritárias em uma gramática particular.  

 No tableau abaixo indicamos algumas relações de dominância relevantes para a 

compreensão dos fenômenos de haplologia no Bukusu. A restrição STRUC() atribui 

uma marca de violação para cada sílaba presente em uma forma de output e, portanto, 

favorece candidatos com menor complexidade estrutural (Zoll 1996; Levi 2008). 

Definimos esta restrição como em (117) abaixo: 

 

(117) STRUC(): Atribua uma marca de violação para cada sílaba. 

Esta é a restrição que, em última instância, funcionará como o gatilho da haplologia, 

cumprindo a função da restrição C no esquema proposto por de Lacy (1999) e descrito 

acima.  

 No tableau 54 ilustramos a seleção do mapeamento ótimo entre o input /--

/ e o output [] e que ilustra a operação da haplologia. Indicamos apenas três 
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restrições: MAX-, *LONGV e STRUC(), sendo esta última a restrição que expressa uma 

preferência pelo candidato com haplologia: 

Tableau 54. 

 /--/ MAX- STRUC() *LONGV 

(a) [--]  *** * 

(b) [--]  **** W L 

(c) [-] * W *** L 

 

O candidato (b), que participa de um mapeamento fiel ao input, é considerado subótimo 

por incorrer em uma violação adicional de STRUC() quando comparado com a forma 

atestada (a). Essa comparação de candidatos oferece a expressão formal do papel de 

STRUC() como motivador da haplologia. O candidato (c) possui um status sub-ótimo 

na comparação com a forma (a) por não preservar uma mora presente no input
69

. Esta é 

preservada no candidato ótimo, oferecendo um argumento para o ranqueamento MAX- 

>> *LONGV que é, como sabemos de antemão, verdadeiro para a gramática do Bukusu, 

uma língua com uma oposição entre vogais breves e longas. Em síntese, o tableau acima 

oferece argumentos de ranqueamento para as relações de dominância MAX- >> 

*LONGV e STRUC() >> *LONGV. 

 Devemos examinar agora a não ocorrência da haplologia quando a raiz é 

iniciada por uma vogal, como no caso do mapeamento entre /--/ e a forma 

atestada []: 

Tableau 55. 

 /--/ *[] ONSET MAX- STRUC() *LONGV 

(a) [--]    *** * 

(b) [-]   * W ** L L 

(c) [--] * W   ** L L 

(d) [.]  * W  L L 

 

                                                             
69 É importante notar que mantemos aqui a suposição apresentada na discussão anterior sobre o Zulu, de 

que duas vogais adjacentes de qualidade idêntica são automaticamente colapsadas como uma vogal longa, 

por meio de uma restrição do tipo PCO. 
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A forma ótima, (a), participa de um mapeamento fiel, com a vogal do prefixo de classe 

nominal e a vogal inicial da raiz sendo colapsadas como uma vogal longa. Os 

candidatos em (c) e (d) mostram que preservar todas as moras do input implica na 

violação de outras restrições de marcação: não há evidência que o Bukusu tolere sílabas 

com mais de duas moras, daí o papel de *[] em (c), e, como vimos anteriormente, 

há evidências para um ranqueamento alto de ONSET na língua – em especial acima de 

MAX- e, por isso, também dominando STRUC() –, dando conta do caráter subótimo de 

(d). Assim, os candidatos (c) e (d) podem ser descritos como análises alternativas de 

mapeamentos que envolvem haplologia e preservação de moras, sendo, portanto, formas 

perfeitamente paralelas àquelas que apresentam haplologia com raízes iniciadas por 

consoante (cf. tableau 54). Como indicado acima, tais candidatos são subótimos por 

incorrerem em violações de restrições de marcação, restrições que não têm papel no 

caso de raízes iniciadas por consoante, dando conta assim do comportamento distinto de 

raízes iniciadas por vogais. 

 Ainda é preciso dar conta da restrição do processo de haplologia a elementos 

idênticos e da sua implementação como processo de coalescência, como assumido em 

de Lacy (1999). O mapeamento de dois prefixos do input em apenas um prefixo com 

vogal longa no output poderia ser visto como evidência de que o processo em Bukusu 

seria um processo de coalescência e não de simples apagamento de um dos prefixos. 

Entretanto, como a preservação de mora é um resultado independente da posição 

prioritária de MAX- na gramática do Bukusu – sendo essa uma língua que opõe vogais 

breves e longas –, esse não pode ser um fator apresentado como evidência para uma 

análise de coalescência para a haplologia, como proposto em de Lacy (1999). A 

suposição de que a haplologia consiste em coalescência pode, no entanto, ajudar a 

compreender o porquê da restrição a sílabas idênticas adjacentes. No tableau 56 
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analisamos dois candidatos, um deles apresentando coalescência com preservação 

moraica (a forma atestada) e outro apresentando coalescência sem preservação de 

moras, implementando agora o esquema de restrições proposto por de Lacy (1999) para 

a análise da haplologia (cf. 116a acima). Note que os dois candidatos aqui são idênticos 

aos candidatos (a) e (c) do tableau 54, com a diferença de que há aqui uma indicação 

explicita das relações de correspondência entre elementos do output e do input:  

Tableau 56. 

 /12-34-/ MAX- IDENT-F STRUC() UNIFORMITY 

(a) [1,32-4-]   *** * 

(b) [1,32,4-] *  *** ** 

 

A comparação entre os candidatos (a) e (b) mostra que embora a restrição MAX- seja 

suficiente para eliminar o candidato subótimo (b), a restrição UNIFORMITY também 

realiza a discriminação entre os candidatos, favorecendo igualmente a forma atestada. 

Esse resultado é obviamente um artifício da suposição aqui feita de que a preservação 

de mora equivale em termos de relações de correspondência a uma relação biunívoca 

entre vogais do input e do output
70

: assim, no candidato (a) não há instância de 

coalescência entre as vogais, as relações de correspondência sendo: R<2, 2> e R<4, 

4>. O candidato (b), no qual não ocorre a preservação de moras do input, é 

caracterizado pelas correspondências R<2,2> e R<4, 2>, isto é, um mapeamento em 

que as duas vogais do input correspondem a uma única vogal do output, implicando 

assim em uma violação adicional de UNIFORMITY. Como consequência há certa 

correlação entre as avaliações de candidatos feitas por UNIFORMITY e por MAX-, o que 

pode inserir certa redundância no esquema proposto por de Lacy (1999), mas que é 

suficiente para os nossos propósitos. 

                                                             
70 Para uma relação de correspondência R qualquer, R<i,o> refere-se ao par ordenado de elementos que 

são argumentos da relação de correspondência: o primeiro elemento do par, à esquerda, corresponde ao 

elemento do input, ao passo que o segundo, à direita, denota o elemento do output.  
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 Não há, em qualquer dos candidatos acima, marcas de violação para a restrição 

IDENT-F. No tableau 57 abaixo, entretanto, a situação é distinta, e indica a forma pela 

qual a suposição de que a haplologia é de fato uma operação de coalescência explica a 

restrição da mesma a sílabas idênticas:  

Tableau 57. 

 /12-34-/ MAX- IDENT-F STRUC() UNIFORMITY 

(a) [12-34-]   ****  

(b) [1,32-4-]  * *** * 

 

 No tableau acima consideramos dois prefixos formalmente distintos e que, 

portanto, como estabelecido em (115a) acima, não estão sujeitos à haplologia. A 

comparação entre o candidato ótimo (a) e um subótimo (b) coloca às claras a razão 

dessa diferença de comportamento: se, por um lado, o estabelecimento de uma relação 

de correspondência entre as vogais dos dois prefixos no candidato (b) não acarreta 

qualquer violação de IDENT-F, as duas vogais sendo //, por outro, a relação de 

correspondência entre as duas consoantes, // e //, implica minimamente um 

mapeamento infiel em termos de especificações de traços de Ponto e de nasalidade
71

. 

 Por fim, examinamos a restrição do processo de haplologia a contextos 

morfologicamente derivados pode ser derivada utilizando-se a noção de fidelidade 

posicional. Em raízes, como, por exemplo, no nome /-/ “corrente”, sílabas 

idênticas são permitidas em adjacência. A ação da restrição STRUC(), que induz a 

emergência de candidatos com haplologia,  implicaria a existência de haplologia 

também nessas formas, caso não seja impedida pela ação de outra restrição prioritária, 

mais altamente ranqueada. Como indicado no tableau 58, a restrição IDENT-F não é 

                                                             
71 A computação precisa do quão extrema é a disparidade entre input e output - ou mesmo sobre qual é a 

natureza dessa disparidade - nesse caso depende, obviamente, de suposições e compromissos auxiliares a 

respeito de uma teoria de traços. Para efeitos da presente discussão, no entanto, é suficiente notar a 

presença de alguma infidelidade nos mapeamentos que estabeleçam relações de correspondência entre 

consoantes distintas, por oposição a mapeamentos que, como no caso dos prefixos /--/ estabeleçam 

uma correspondência entre consoantes idênticas. 
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suficiente para impedir a seleção do candidato com haplologia, isto é, redução de 

sílabas, dada a identidade entre os segmentos correspondentes: 

Tableau 58. 

 /-1234/ UNIFORMITYROOT IDENT-F STRUC() UNIFORMITY 

(a) [1234]   ***  

(b) [1,324] *  ** * 

 

Como indicado acima, além da restrição geral de fidelidade UNIFORMITY postulamos 

uma restrição específica, contextual, que penaliza coalescências no domínio da raiz – 

UNIFORMITYROOT. Essa é basicamente a mesma intuição expressa no tratamento da 

coalescência vocálica em Finlandês desenvolvido por Anttila (2009) em termos de 

restrições de fidelidade posicional: vogais na raiz são “fortes” e resistem à coalescência, 

vogais em afixos são “fracas” e se submetem. 

 O objetivo desta seção foi o de apresentar uma breve análise de um fenômeno de 

haplologia que pode, como esperamos ter demonstrado, ser compreendido como 

envolvendo a interação entre uma restrição que promove este processo – por penalizar 

toda e qualquer sílaba – e outras restrições, entre essas restrições que ao longo deste 

trabalho tiveram papel fundamental em dar conta de diferentes fenômenos relacionados 

à fonologia das sequências vocálicas. Adicionalmente, logramos estender o escopo da 

análise apresentada no capítulo 4 para o Zulu e contemplar línguas da mesma família 

Bantu, mas que diferem do Zulu em alguns aspectos importantes.  
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Conclusão 

 De modo a evitar uma repetição exaustiva do conteúdo da seção de Introdução a 

esta tese, além das observações finais contidas em cada um dos sete capítulos 

precedentes, exploraremos agora de forma sumária e necessariamente breve os 

principais pontos e ideias desenvolvidas neste trabalho. 

 Nos 7 capítulos anteriores, exploramos uma série de fenômenos identificados em 

línguas tipológica e geneticamente diversas, que exemplificam diferentes formas pelas 

quais as gramáticas das línguas naturais expressam preferências, por um lado, por 

estruturas relativamente marcadas – como vogais longas, ditongos e sequências de 

vogais heterossilábicas – e, por outro, como tais preferências interagem com as 

demandas de restrições envolvidas na preservação de contrastes nos sistemas 

fonológicos individuais.  

 Como exercício de generalização sobre os resultados deste trabalho, podemos 

tentar identificar tipos de gramáticas instanciadas em cada um dos capítulos 

apresentados, em função da prioridade dada às preferências de restrições particulares e 

dos seus efeitos sobre as estratégias de resolução de hiato implicadas por essas 

preferências. Ao menos cinco tipos mais gerais podem ser discutidos, como indicado na 

tabela de síntese na página seguinte, tipos esses definidos em função tanto das 

estratégias de resolução de hiato, ou de análise de sequências de vocoides, observadas 

nas formas ótimas por elas definidas, quanto de alguns dos ranqueamentos propostos 

neste trabalho para dar conta dos mapeamentos admitidos entre inputs e outputs. 
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Coalescência Hiato Elisão Ditongos Formação de Glides Vogais Longas Hierarquias Língua 

não sim, em 

alguns 

contextos 

não sim não não UNIFORMITY >> NODIPH 

ONSET >> NODIPH 

FOOTBIN() >> ONSET 

HEADEDNESS >> ONSET 

Mbyá 

sim, em alguns 

contextos 

não não não sim não ONSET, NODIPH >> UNIFORMITY 

UNIFORMITY >> NOCODA 

Atayal 

sim não sim, em 

alguns 

contextos 

não sim não NOCODA >> UNIFORMITY 

NODIPH >> UNIFORMITY 

*CJ >> MAX-V 

Zulu 

não não sim não sim não ONSET >> MAX- 

NODIPH >> MAX-V 

Ivie 

não não sim sim, em 

alguns 

contextos 

sim sim, em alguns 

contextos 
MAX- >> *LONGV 

DEP-C, NODIPH >> MAX-V 

ONSET >> NODIPH 

SONFALL, *[] >> MAX- 

Edo 

Esan 

 

Tabela de síntese com cinco tipos distintos de gramáticas definidas em função. A coluna da extrema direita indica a(s) língua(s) que, na amostra 

por nós considerada, instanciam cada tipo particular. 
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 As diferenças mais importantes reveladas nesta tese, sobre as formas 

empregadas por essas línguas para tratar de sequências vocálicas [VV], dizem respeito à 

atividade de restrições de marcação, como NODIPH e ONSET, e restrições de fidelidade 

ou correspondência como UNIFORMITY, MAX-V e MAX-, incluindo aí restrições de 

fidelidade posicional. Gramáticas como a do Zulu e a do Atayal têm a restrição 

UNIFORMITY em uma posição baixa na hierarquia e optam, portanto, pela coalescência 

como estratégia recorrente para lidar com sequências vocálicas presentes no input. As 

línguas Edoides (incluindo o Ivie) e o Mbyá, por outro lado, não utilizam a 

coalescência, tendo assim gramáticas em que UNIFORMITY ocupa uma posição alta na 

hierarquia. A singularidade do Esan e do Edo entre as línguas aqui analisadas reside no 

fato de serem essas as únicas línguas a permitirem vogais longas, em violação da 

restrição de marcação *LONGV. Como argumentado nos capítulos 5 e 6, a consideração 

da atividade dessa restrição nas gramáticas em questão permite a proposta de análises 

superiores a outras encontradas na literatura, tanto para o Atayal quanto para o Mbyá. A 

ação de tal restrição é necessária não só para a explicação de padrões de alternância 

como para capturar generalizações estáticas relativas ao inventário contrastivo destas 

línguas. Tanto o Esan quanto o Edo também permitem ditongos, uma característica 

compartilhada apenas com o Mbyá entre as línguas aqui analisadas, o que implica em 

um lugar relativamente baixo para a restrição NODIPH nas suas gramáticas. Línguas 

como o Zulu e o Ivie, por outro lado, têm NODIPH altamente ranqueada, o que evita a 

ocorrência de ditongos nas formas output permitidas pelas suas gramáticas. 

 O Mbyá é a única língua aqui discutida que admite a heterossilabificação de 

sequências vocálicas, permitindo, em alguns contextos, a existência de outputs com 

configurações de hiato. Como argumentado no capítulo 5, estão intimamente associados 
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com a não-violação de certas restrições de marcação de alta prioridade, ou 

ranqueamento, na gramática do Mbyá.  

 O ranqueamento, em cada umas das gramáticas particulares, da restrição de 

fidelidade MAX- também é de crucial importância, uma vez que, como discutido em 

maior detalhe no capítulo 1, essa é a restrição violada quando opera a formação de 

glides, uma das operações de “reparo” para sequências vocálicas. 

 No capítulo 7 também analisamos o Chitonga, uma língua Bantu basicamente 

idêntica ao Zulu, mas que difere desta por não fazer uso da coalescência e por opor 

vogais longas, apresentando por isso fenômenos de alongamento compensatório. No 

mesmo capítulo focalizamos, brevemente, o Temne, a única língua aqui discutida que 

exemplifica o uso da epêntese como estratégia regular de reparo e que demonstra uma 

restrição tonal sobre a aplicação da formação de glides. 

 Cremos ter demonstrado que cada uma das análises e propostas configuram 

hipóteses razoáveis que expressam generalizações importantes sobre as fonologias em 

questão e que podem, dessa forma, ser consideradas individualmente como 

contribuições para uma melhor compreensão de cada uma das línguas analisadas.  Em 

grande parte das discussões, apresentamos as propostas aqui introduzidas 

argumentando, explicitamente, por suas vantagens frente às alternativas encontradas na 

literatura. 
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