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RESUMO 

 

A presente dissertação investiga, sob a perspectiva da fonologia prosódica, o 

fenômeno prosódico de sândi na produção linguística de indígenas brasileiros Guarani 

Mbyá, falantes do português como segunda língua – L2. Nosso foco principal incide 

sobre os fenômenos de sândi externo, fenômenos que, ocorrendo na juntura de palavras 

pertencentes ao mesmo domínio prosódico, estão localizados entre as regras pós-

lexicais do português. O processo de sândi é alvo natural de nosso interesse, na medida 

em que apresenta como condição sine qua non a exigência de que os elementos em jogo 

pertençam ao mesmo constituinte prosódico. O desafio que motiva este trabalho é o 

controle de aspectos prosódicos explicados pelo contato do português com as variedades 

da língua Guarani, sobretudo a variedade Mbyá Guarani, falada pelos Guarani de Paraty 

Mirim, estado do Rio de Janeiro.  

 

Palavras-chave: contato linguístico, ritmo, sândi, fonologia prosódica.  



ABSTRACT 

 

This dissertation investigates, from the perspective of prosodic phonology, the 

phenomenon of prosodic sandhi in linguistic production of brazilian indigenous Guarani 

Mbyá, speakers of portuguese as a second language - L2. Our main focus is on the 

phenomena of external sandhi, phenomena that, occurring in hollow of words belonging 

to the same domain prosodic, are located between the rules post-lexical of portuguese. 

The process of sandhi is natural target of our interest, in that it has as a condition sine 

qua non to the requirement that the elements at stake belong to the same prosodic 

constituent. The challenge that motivates this work is the control of aspects prosodic 

explained by contact of the portuguese with the varieties of Guarani language, 

especially the variety Mbyá Guarani, spoken by Guarani of Paraty Mirim, state of Rio 

de Janeiro. 

 

Key-words: language contact, rhythm, sandhi, prosodic phonology. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação tem como objeto de estudo a interferência prosódica do Guarani 

Mbyá no português dos consultores de nossa amostra no que se refere aos processos 

fonológicos encontrados na fala conectada, mais especificamente em processos de sândi 

externo. O objetivo que norteia este trabalho é a investigação de fenômenos de sândi na 

produção linguística de indígenas que, autoidentificando-se como Mbyá (grupo 

Guarani), são falantes do português como segunda língua. Para tanto, partimos do 

pressuposto de que fenômenos de variação que repercutem fonologicamente sobre o 

plano segmental são melhor explicados por aspectos rítmicos e/ou acentuais. 

Fenômenos como inserção, apagamento e mudança de posição de fonemas são 

investigados à luz de estudos prosódicos, particularmente de alguns desenvolvimentos 

no âmbito da fonologia gerativa. 

 Para a investigação dos contextos prosódicos relevantes para os fenômenos de 

fala conectada no português Mbyá, destacam-se: a palavra prosódica, categoria de 

interface entre a fonologia e a morfologia que só pode receber um acento de 

proeminência; o grupo clítico, categoria prosódica caracterizada pela presença de um ou 

mais clíticos associados a uma palavra de conteúdo (palavra prosódica); e a frase 

fonológica, categoria prosódica localizada acima do grupo clítico e abaixo da frase 

entoacional, identificada a partir de um núcleo lexical e todos os elementos localizados 

no seu nível não recursivo integrantes de sua projeção máxima (Nespor & Vogel, 1989).  

 Sendo assim, a hipótese é de que os fenômenos prosódicos relevantes para o 

nosso estudo ocorram no interior do domínio dessas três categorias prosódicas. Outra 

hipótese a ser investigada é se falantes nativos do Guarani Mbyá com diferentes graus 

de proficiência do português poderiam apresentar diferenças significativas em relação à 

aplicação das regras de sândi externo. A nossa questão, então, é descobrir se as 

características do fenômeno de sândi do Português do Brasil identificadas na literatura 

estão presentes no Português Mbyá. No caso específico do presente trabalho, lidamos 

com a possibilidade de interferência prosódica do Guarani Mbyá no fenômeno de sândi 

do português. 

 A dissertação tem, portanto, uma importância significativa na identificação e 

descrição da aplicação das regras de sândi no português de contato e, quiçá, nos mesmos 
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contextos descritos pela literatura para o Português do Brasil. Assim, cumpriremos o 

nosso objetivo que é o de contribuir para a identificação das condições subjacentes ao 

fenômeno de sândi nas línguas e mostrar a interferência entre gramáticas diferentes em 

situação de contato linguístico. 

 A presente dissertação encontra-se organizada em sete capítulos, seguidos pela 

conclusão e pelas referências bibliográficas. 

 O primeiro capítulo será dedicado aos pressupostos teóricos que nortearão a 

abordagem do sândi externo, via fonologia gerativa derivacional, a saber: aqueles que 

envolvem a fonologia prosódica.  Para tecer os fios da análise, não nos limitaremos, 

apenas, ao constructo teórico da Fonologia Prosódica de Nespor & Vogel (1986, 1989), 

mas somaremos a este as propostas de Selkirk (1978,1984, 1986) e Ito & Mester (2009), 

de modo a verificar qual pressuposto teórico melhor explica a interação entre as regras 

de sândi com a gramática em contato das línguas estudadas. 

 No segundo capítulo, encontram-se contempladas a metodologia de pesquisa e 

coleta do corpora linguístico de natureza oral que compõe o material de análise desta 

dissertação. Encontra-se igualmente nesse capítulo o relato das viagens a campo, 

mostrando toda uma descrição física do local, os primeiros contatos com os indígenas 

Mbyá e as dificuldades por nós enfrentadas durante a pesquisa de campo.  

 No terceiro capítulo, apresentamos, de forma sucinta, alguns aspectos históricos, 

culturais e linguísticos que se fazem relevantes para a compreensão dos Guarani, mais 

precisamente do subgrupo Mbyá. No mesmo capítulo, procuramos dar uma dimensão 

demográfica da população indígena Guarani e seus subgrupos, incluídos os Mbyá, de 

acordo com dados mais recentes aferidos pelo Instituto Socioambiental (ISA) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 No quarto capítulo, abordamos as implicações do contato linguístico, 

focalizando as mudanças gramaticais e os empréstimos linguísticos aos quais as línguas 

em constante interação estão sujeitas. Nesse mesmo capítulo, mostramos a interação 

entre o sistema linguístico do português e os sistemas linguísticos indígenas, o que 

justifica, por sua vez, o emprego da expressão do termo Português Mbyá. 

 No quinto capítulo, revisitamos abordagens sobre os aspectos gramaticais da 

sintaxe e da morfologia do Guarani, além dos aspectos fonológicos do Mbyá, que são de 

fundamental importância para o entendimento da aplicação das regras de sândi externo. 

 No sexto capítulo, voltamo-nos para o sândi interno e externo, focalizando casos 

identificados como fenômenos de sândi pela literatura linguística para o português 
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brasileiro. Ademais, fornecemos – valendo-nos de um viés cronológico – um panorama 

geral dos trabalhos anteriores dedicados ao estudo do sândi no Português do Brasil.

 No sétimo e último capítulo, passamos à análise dos dados, atentando para a 

possibilidade de interferência prosódica do Guarani Mbyá nos fenômenos de sândi 

externo. Chamamos a atenção, ainda, para a questão de se os contextos de aplicação das 

regras de sândi são os mesmos identificados para o Português do Brasil, assim como as 

possíveis interferências das variáveis linguísticas.  

 Ao final, apresentamos nossas conclusões. 
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1-PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

 

 Neste capítulo, são apresentados os constructos teóricos que fundamentarão a 

análise, em capítulo subsequente, do corpora desta dissertação, bem como reflexões 

acerca do escopo teórico que melhor explique a interação entre as regras de sândi com a 

gramática em contato das línguas estudadas (Guarani Mbyá e Português do Brasil). Para 

investigar a possível interferência prosódica do Guarani Mbyá no fenômeno de sândi no 

Português do Brasil ao ser esse utilizado como L2 por falantes Mbyá, lidaremos aqui 

com propostas teóricas formuladas no âmbito de modelos derivacionais, em especial 

com aquelas que têm na sua base a constituição prosódica e suas possibilidades de 

interface com outros componentes da gramática. Para atingir nosso propósito, buscamos 

cotejar determinadas propostas: aquela que, elaborada por Selkirk (1978), foi 

fundamental para que viesse a se firmar, posteriormente, a corrente teórica conhecida 

como Fonologia Prosódica1, que teve seus principais pontos sedimentados em Nespor & 

Vogel (1986, 1989) e Nespor (1990); as propostas subsequentes da própria Selkirk, 

entre as quais destacamos Selkirk (1984, 1986), que, formuladas em momentos 

diferentes e apresentando diferenças teóricas internas, constituem um marco na tentativa 

de se construir uma relação, concretamente operável, entre a sintaxe e a fonologia; e a 

proposta de Ito & Mester (2009), que postulam uma Teoria da Projeção Prosódica e 

abrem caminho para o estudo da recursividade prosódica e dos saltos em níveis 

prosódicos.  

 

1.1-Propostas no âmbito de modelos derivacionais 

 

1.1.1- Selkirk (1978) 

 

Selkirk (1978), em seu trabalho designado “On prosodic structure and its 

relation to the syntactic structure”, lança uma proposta seminal para se lidar com a 

                                                           
1 Ao utilizarmos Fonologia Prosódica com letras iniciais maiúsculas, nosso horizonte de referência será o 

modelo teórico conhecido por esse nome. Reservamos as letras inicias minúsculas para, com relação a 

esses mesmos termos (fonologia prosódica), fazermos referência a processos fonológicos vinculados à 

prosódia – cujo tratamento pode ser objeto de diferentes modelos, incluída a própria Fonologia Prosódica.  
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constituição prosódica, ao estabelecer que a cadeia sonora da fala seja organizada em 

uma hierarquia de constituintes prosódicos. Ao questionar a natureza da relação entre a 

estrutura prosódica frasal e a estrutura sintática, bem como a autonomia do módulo 

prosódico em relação à sintaxe, a autora entende que o que determina a estrutura 

prosódica é o princípio de boa-formação, combinado com os princípios de mapeamento 

sintático-fonológico. 

Selkirk (1978) assume que os constituintes prosódicos dispõem-se 

hierarquicamente, em algumas línguas, da seguinte forma:  

 

 

(i) Hierarquia Prosódica 

 

Frase Entoacional (Intonational Phrase) – I 

 

Frase Fonológica (Phonological Phrase) –  

 

Palavra Fonológica (Phonological Word) –  

 

Pé (Foot) –  

 

Sílaba (Syllable) –  

  

 Cada constituinte prosódico apresenta uma estrutura interna organizada 

hierarquicamente, que serve como domínio de aplicação das regras fonológicas, 

definidas em termos de estrutura prosódica. A hierarquia atende a certas propriedades 

fundamentais da estrutura prosódica, que a define. Porém, sua garantia será a Hipótese 

da Camada Estrita (Strict Layer Hypothesis), que Selkirk (1978) não chega a 

desenvolver, mas que encontra seu lugar em trabalho posterior da mesma autora 

(Selkirk (1984)). Essa hipótese determina que um constituinte prosódico seja composto 

de uma ou mais unidades de nível imediatamente inferior e que este, por sua vez, esteja 

exaustivamente contido nos constituintes imediatamente superiores dos quais faz parte. 

 Selkirk (1978) evidencia, através de sua proposta, que são os domínios 

prosódicos os ambientes de aplicação das regras fonológicas e que os mesmos também 
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são responsáveis por limitarem a ocorrência de outras2. No entanto, a se levar em conta 

Zuraw (2006)3, os artigos de Selkirk dos últimos anos da década 70 do século XX, 

assim como aqueles dos primeiros anos da década seguinte, adiaram a discussão de 

várias questões para uma síntese que se esperava ver essa autora elaborar em um futuro 

então próximo. A síntese esperada terminou por não ocorrer, uma vez que a própria 

Selkirk, em seu trabalho de (1984), já havia mudado a concepção que sustentava a sua 

proposta de 1978, cuja principal motivação estava em tomar uma hierarquia prosódica 

como base explicativa para domínios das regras segmentais. A síntese que Selkirk 

(1978) implicitamente anunciou e que Selkirk (1984) frustrou viria a ser propiciada 

mais adiante, através dos trabalhos de Nespor e Vogel (1986, 1989) e Nespor (1990).     

 

1.1.2- Nespor e Vogel (1986, 1989) 

 

 A hipótese principal que permeia a Fonologia Prosódica, tal qual proposta por 

Nespor & Vogel (1986), é de que o fluxo da fala é organizado hierarquicamente em 

domínios prosódicos. O estabelecimento de domínios prosódicos hierárquicos é 

sustentado com base em processos fonológicos segmentais, como o sândi, e regras 

rítmicas, como a entoação.  

 O modelo ora apresentado pressupõe a existência de sete constituintes 

prosódicos com atuação nas categorias da sílaba (), do pé (), da palavra prosódica 

(), do grupo clítico (C)4, da frase fonológica (), da frase entoacional (I) e do 

enunciado fonológico (U). Tais constituintes são dispostos hierarquicamente com 

direcionalidade bottom-up, ou seja, os domínios prosódicos partem do constituinte mais 

baixo em direção ao mais alto, de modo que aumentam em extensão à medida de sua 

incorporação a níveis mais altos, que se relacionam a componentes gramaticais de modo 

indireto.  

 Estendida a todas as línguas naturais e tendo, portanto, um caráter universal, a 

hierarquia de constituintes prosódicos, que reflete indiretamente a hierarquia de 

                                                           
2 Sem entrar em detalhes aqui sobre a notação e a formulação empregadas por Selkirk (1978), registramos 

que tais regras caracterizam-se por abranger domínios e a juntura entre dois domínios (por sua vez 

contidos em um domínio mais alto, porém não necessariamente imediato aos dois domínios mencionados) 
3 Material de curso de Kie Ross Zuraw sobre hierarquia prosódica (cf. 

http://www.linguistics.ucla.edu/people/zuraw/prosword_2006/01IntroProsodicHierarchy.pdf ). 
4 Nem todas as abordagens consideram a categoria grupo clítico como pertencente à hierarquia prosódica, 

dentre as quais se destaca a abordagem por margem (end-based), de Selkirk (1986).  

http://www.linguistics.ucla.edu/people/zuraw/prosword_2006/01IntroProsodicHierarchy.pdf
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constituintes sintáticos, pode ser representada esquematicamente em uma estrutura 

arbórea, tal como se vê em (ii) a seguir. 

 

(ii) Hierarquia Prosódica 

 
                                                                                   U                         Enunciado Fonológico 
                                                                   3 

                                                                I                 (I)                 Frase Entoacional 
                                                        3 

                                                                     ()                            Frase Fonológica 

                                              3 

                                             C               (C)                                    Grupo Clítico 

                                    3 

                                  ω               (ω)                                               Palavra Prosódica 

                          3 

                           Σ               (Σ)                                                       Pé 

                  3 

                σ              (σ)                                                                    Sílaba 

 

Cada unidade fonológica da hierarquia é definida com base nas regras de 

mapeamento, incorporando informações de outros componentes gramaticais (seja esse 

morfológico, sintático, semântico). Sendo assim, as categorias prosódicas que compõem 

os níveis da hierarquia são identificadas em parte pelas propriedades compartilhadas 

com outras categorias da gramática, e em parte pelas próprias propriedades. Para tanto, 

a estrutura prosódica é regida por algumas propriedades que subjazem a essa estrutura, e 

que juntas permitem a boa-formação das representações fonológicas (Nespor & Vogel, 

1986:7): 

 

 Princípio 1: uma dada unidade não terminal da hierarquia prosódica, Xp, é 

composta de uma ou mais unidades da categoria imediatamente mais baixa, Xp-1. 

 

 Princípio 2: uma unidade de um determinado nível da hierarquia deve estar 

exaustivamente contida em uma unidade de um nível superior da qual ela é uma 

parte. 
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 Princípio 3: as estruturas hierárquicas da fonologia prosódica têm ramificações 

n-árias. 

 

 Princípio 4: a relação de proeminência relativa definida para os nós irmãos é tal 

que a um nó é atribuído o valor forte (“s”, do inglês strong) e a todos os outros 

nós é atribuído o valor fraco (“w”, do inglês weak). 

 

 Os princípios 1 e 2 dizem respeito à boa formação das representações 

prosódicas, retomando a ideia presente na Hipótese da Camada Estrita (Strict Layer 

Hypothesis), formulada inicialmente por Selkirk (1984). A condição de camada estrita 

exige que as categorias prosódicas de nível mais baixo sejam exaustivamente 

dominadas pelas categorias prosódicas de nível mais alto na hierarquia. Em sua versão 

forte, tal condição impede que uma categoria de nível x-2 seja diretamente dominada 

por uma categoria x sem passar pela categoria x-1. Em sua versão fraca, a hipótese da 

camada estrita permite que uma categoria como a sílaba, por exemplo, seja dominada 

pela palavra prosódica, sem passar pela estrutura do pé métrico.  

 Atendendo às condições explicitadas, dá-se a formação algorítmica dos 

constituintes prosódicos: 

 

(iii) Construção do constituinte prosódico 

Incorpore em um Xp todos os Xp-1 incluídos em uma cadeia delimitada pelo domínio de 

Xp. 

 

 Na regra (iii), Xp corresponde a um constituinte qualquer da hierarquia prosódica 

(pé, palavra fonológica, grupo clítico, frase fonológica, frase entoacional ou enunciado 

fonológico) e Xp-1 corresponde ao constituinte imediatamente inferior a Xp. Esses 

constituintes são formados à semelhança do que acontece com outras áreas da 

gramática, estabelecendo uma relação entre um termo dominante e outro(s) 

dominado(s). A relação entre dominante e dominado, neste caso, é estabelecida em 

termos de um constituinte forte e outro(s) fraco(s), isto é, um elemento principal 

(núcleo) e um ou mais elementos dominados (Bisol, 2003:159). 

 Consideremos cada constituinte individualmente, de acordo com as definições 

encontradas em Nespor & Vogel (1986): 
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(iv) Sílaba5 (σ): a sílaba constitui a menor unidade da hierarquia prosódica que tem 

como domínio a palavra prosódica, ainda que intermediada pela estrutura do pé métrico. 

 

(v) Pé (Σ): categoria binária que estabelece uma relação entre um elemento dominante e 

um elemento dominado constituído de um núcleo à esquerda ou à direita. 

 

(vi) Palavra Prosódica (ω): nível de interação gramatical entre a fonologia e a 

morfologia que só pode receber um acento de proeminência. No domínio da palavra 

prosódica pode haver um reajuste entre sílabas e pés, sem compromisso de isomorfia 

com os constituintes morfológicos. 

 

(vii) Grupo Clítico (C): caracterizado pela presença de um ou mais clíticos associados a 

uma palavra de conteúdo. 

 

(viii) Frase Fonológica (): a definição da categoria é dada mediante ao domínio de 

aplicação, à regra de construção e à proeminência relativa (Nespor & Vogel, 1986:168). 

 

 Domínio de () ˗ O domínio de  consiste em um C que contém o cabeça lexical 

X e todos os Cs de seu lado não-recursivo até o C com outro C fora da projeção máxima 

de X. 

 

 Construção de  ˗ Junte a um  de construção n-ária todos os Cs incluídos em 

uma cadeia delimitada pela definição de domínio de . 

 

 Proeminência Relativa  ˗ Em línguas cujas árvores sintáticas são ramificadas à 

direita, o nó mais à direita de  é rotulado forte (s) ; em línguas cujas árvores sintáticas 

são ramificadas à esquerda, o nó mais à esquerda é rotulado forte (s). Todos os nódulos 

irmãos de forte são rotulados como fracos 

 Reestruturação de  -  Um  não ramificado, sendo o primeiro complemento de 

X no seu lado recursivo, é incluido no  que tem X.  

 

                                                           
5 Em algumas análises/ formulações, a mora (unidade de peso da sílaba) é considerada como a menor 

categoria prosódica. 
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(ix) Frase Entoacional (I): unidade prosódica que é domínio do contorno entoacional. O 

domínio da frase entoacional coincide com as posições em que pausas podem ser 

introduzidas na elocução linguística.   

 

(x) Enunciado Fonológico (U): constituinte prosódico de nível mais alto delimitado 

pelas margens de um constituinte sintático Xn. Os Us podem ser identificados pelos 

limites sintáticos e pela pausa inerente, atendendo às seguintes condições (Nespor & 

Vogel, 1986:240): 

 

 Condições Pragmáticas – As duas sentenças devem ser pronunciadas pela 

mesma pessoa e dirigidas ao mesmo interlocutor. 

 

 Condições Fonológicas – As duas sentenças devem ser relativamente curtas e 

sem pausas em seu interior. 

  

Em suma, a Fonologia Prosódica, desenvolvimento particular da fonologia 

gerativa, estuda os domínios aos quais estão circunscritos os processos, estando 

frequentemente a aplicação desses processos associada a categorias como a sílaba (), o 

pé (), a palavra prosódica (), o grupo clítico (C), a frase fonológica (), a frase 

entoacional (I) e o enunciado fonológico (U) (Nespor & Vogel, 1986). A identificação 

das categorias prosódicas é importante para mostrar que há fenômenos fonológicos 

prosodicamente orientados, isto é, processos sensíveis aos domínios fonológicos criados 

pelas categorias prosódicas. Quanto à sensibilidade à estrutura de constituintes, essa é 

revelada pelo fato de a Fonologia Prosódica utilizar parte da informação sintática na 

construção de suas categorias. Suas regras não se aplicam, assim, a quaisquer pares de 

palavras de forma arbitrária. Tal sensibilidade não obriga, contudo, as categorias da 

Fonologia Prosódica a coincidirem com os constituintes sintáticos, podendo, desse 

modo, serem iguais ou diferentes destes. A falta de isomorfia entre os constituintes 

sintáticos e as categorias da Fonologia Prosódica revela que não há um mapeamento 

direto da sintaxe à fonologia. 

No conjunto dos processos sensíveis aos domínios fonológicos criados pelas 

categorias prosódicas, estão – no quadro do modelo em questão – as regras de sândi 

externo e interno. O mesmo modelo separa a fonologia que lida com processos 
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fonológicos vinculados à prosódia (fonologia prosódica) dos processos fonológicos 

vinculados ao ritmo (fonologia do ritmo) – o que significa separar as regras do ritmo das 

regras de sândi. A relação entre os dois tipos de regra não está, porém, totalmente 

perdida no âmbito do mesmo modelo, conforme explicitam Nespor & Vogel (1989) e 

Nespor (1990).  Com referência a esses últimos trabalhos e a propósito dessa relação, lê-

se, em Soares (1999: 210-211), o seguinte: 

 

“Na visão de Nespor (1999: 244), a estrutura prosódica é 

intermediária entre a sintaxe e o componente prosódico da 

fonologia pós-lexical, sendo que a grade métrica realiza a 

intermediação entre a fonologia prosódica e a fonologia do 

ritmo. Nespor afirma que tanto as regras de sândi externo 

quanto aquelas de sândi interno se aplicam em uma hierarquia 

organizada em constituintes. Já as regras do ritmo se aplicam, 

ainda dentro dessa visão, em uma hierarquia que contém 

somente uma sequência de periodicidades mais ou menos 

proeminentes. Como consequência, a interface entre a fonologia 

e a sintaxe passa a ficar limitada à fonologia prosódica, 

tornando-se impossível à fonologia do ritmo fazer qualquer 

referência à sintaxe. Há, porém, uma possibilidade de 

recuperação de uma certa quantidade de informação prosódica 

sobre a sentença a partir da grade métrica, a se levar em conta 

Nespor & Vogel (1989: 71): porque realiza a intermediação 

entre a fonologia prosódica e fonologia do ritmo, a grade 

métrica pode permitir tal recuperação antes que as operações 

de grade modifiquem o padrão rítmico da sentença. A 

recuperação da informação prosódica sobre a sentença fica, 

assim, restrita a um nível de representação que é anterior à 

aplicação das regras do ritmo, e esse nível de representação é, 

pelas indicações dadas, resultado da aplicação das regras que 

constroem a grade métrica. Segundo Nespor & Vogel (1989: 

71), essas regras...constroem grades métricas com base na 

estrutura prosódica...”  
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Como a grade métrica é uma hierarquia que contém somente uma sequência de 

periodicidades mais ou menos proeminentes, há pontos que, derivados dessa visão, 

convém ressaltar: a) a grade possui linhas métricas hierarquizadas; b) as linhas métricas 

não possuem parentetização, nem rotulação explícita em termos de categorias 

prosódicas; c) as grades métricas são construídas com base na estrutura prosódica 

(espelhando-a em um momento inicial, antes que as regras do ritmo operem); estão, 

porém, em um outro plano de representação, não coincidente com aquele ocupado pela 

própria prosódia, já que esse é o único meio  de se obter uma hierarquia métrica 

constituída de  puras periodicidades mais ou menos proeminente. 

  A título de observação à mencionada falta de isomorfia entre os constituintes 

sintáticos e as categorias da Fonologia Prosódica, cabe aqui, mais uma vez, retomar uma 

passagem constante de Soares (1999: 212), com a qual finalizamos esta seção:  

 

“ A recuperação de parte da informação prosódica sobre a 

sentença se dá aqui com uma ressalva. Além de estar localizada 

em um momento anterior à aplicação das regras que modificam 

o padrão rítmico da sentença, essa recuperação se faz por meio 

de categorias prosódicas não necessariamente isomórficas com 

categorias sintáticas. O não isomorfismo desses dois tipos de 

categoria é demonstrado pela existência de exemplos que, 

possuidores de idênticos constituintes sintáticos, exibem a 

atuação de regras de grade rítmica a partir de domínios 

prosódicos não coincidentes com esses mesmos domínios 

sintáticos. Os exemplos que Nespor & Vogel (1989) oferecem a 

esse respeito pertencem ao italiano... 

...mesmo não sendo isomórficas com categorias sintáticas, as 

frases fonológicas tendem – pelos exemplos utilizados por 

Nespor & Vogel – a não transgredir os limites impostos pelos 

constituintes maiores de uma sentença... 

Assim, embora não represente uma ruptura radical entre sintaxe 

e fonologia, o não isomorfismo entre categorias sintáticas e 

categorias prosódicas nesse modelo torna a relação entre 

sintaxe e fonologia mais distanciada do que aquela prevista por 

Selkirk.” 
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1.1.3- Selkirk (1984, 1986) 

 

Como apontado na introdução ao presente trabalho, as propostas realizadas por 

Selkirk em 1984 e 1986, formuladas em momentos diferentes e apresentando diferenças 

teóricas internas, constituem um marco na tentativa de se construir uma relação, 

concretamente operável e com ganhos teóricos, entre a sintaxe e a fonologia.  

Ao lidar com o mapeamento sintaxe-fonologia, Selkirk (1984) privilegia a 

obtenção, por meio de regras, de um alinhamento entre uma representação sintática (por 

ela chamada de texto) e uma grade métrica correspondente. Nessa construção, adota o 

princípio do ciclo: o alinhamento texto-grade métrica é construído progressivamente, a 

partir dos níveis mais baixos em direção aos mais altos. A defesa - no alinhamento entre 

uma representação sintática (texto) e uma grade métrica - de uma teoria da construção 

da grade métrica com base no princípio do ciclo6, é acompanhada, em Selkirk (1984), 

da postulação de dois componentes maiores de regras: o componente constituído das 

regras que alinham texto e grade (regras de alinhamento texto-grade); e o componente 

cujas regras garantem a eufonia da grade (regras de eufonia da grade). É por meio das 

regras de alinhamento texto-grade que a sintaxe revela suas necessidades ao ritmo, 

cabendo assinalar que, no conjunto dessas regras, há aquelas que asseguram a maior 

proeminência das sílabas alinhadas com batidas rítmicas no início ou final de algum 

domínio sintático especificado (Regras de Proeminência ao Final de Domínio).    

Em Selkirk (1986) - trabalho com repercussões em Selkirk & Shen (1990) -, a 

mesma autora apresenta uma teoria da estrutura prosódica em que a construção dos 

domínios está baseada nos limites dos constituintes sintáticos. Isso equivale a dizer que 

na teoria baseada em margem (end-based), alvitrada por Selkirk, as representações 

fonológicas dos constituintes prosódicos são delimitadas pelas margens à direita ou à 

esquerda de um constituinte sintático assinalado na hierarquia X-barra, cabendo à 

estrutura prosódica delimitar os limites direito/esquerdo do constituinte sintático.  

 Nesse modelo de gramática, há um nível P (visto como estrutura) que opera a 

intermediação entre a estrutura sintática e a representação fonética. A estrutura P é 

constituída, entre outras coisas, pela estrutura prosódica, motivadora da aplicação de 

certas regras fonológicas (Selkirk (1986:372). Na segunda parte do seu trabalho de 

                                                           
6 A propósito dos argumentos de Selkirk (1984) em defesa de uma teoria da construção e contrariamente a 

uma teoria do emparelhamento de uma representação sintática com uma grade métrica plenamente 

desenvolvida, ver Soares (1999: 208).   
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1986, Selkirk argumenta em favor de uma teoria de como a estrutura prosódica é 

formada com base na estrutura sintática. E enfrenta o problema de serem 

extraordinariamente limitadas as propriedades da estrutura sintática que se encontram, 

elas próprias, refletidas na estrutura prosódica. Para esse enfrentamento, segue uma 

linha aberta por Chen (1985)7, a quem credita um insight original sobre o mapeamento 

da  estrutura sintática em estrutura prosódica – o  insight de que  esse mapeamento tem 

por base um final, um limite,  uma margem, ou seja, é END-BASED. É essa ideia que 

Selkirk (1986) desenvolve, considerando que  

 

“verificar o limite de um constituinte prosódico de um tipo 

particular significará (dependendo da língua envolvida8) 

encontrar o limite direito ou esquerdo de um constituinte 

sintático de um nível particular na hierarquia X-barra, 

certamente um pouco de informação útil na atribuição de uma 

estrutura de constituinte sintático a uma sentença”(Idem, 373)9. 

 

 Assumida a posição de que a estrutura prosódica, em sua constituição, codifica 

uma certa quantidade de informação sintática, Selkirk (1986) ocupa-se da hipótese 

segundo a qual, uma vez realizada a tradução da sintaxe em estrutura prosódica, a 

sintaxe se esvai, deixando o cenário. A consequência disso é que regra(s) no(s) 

subcomponente(s) antes dessa tradução podem acessar a sintaxe (em modo(s) a ser(em) 

definido(s)), ao passo que regras no(s) subcomponente(s) após a mesma não podem 

fazê-lo (Idem, 373). Se admitida a existência de regras na parte do que seria pré-

estrutura P, essas regras poderiam ser diretamente sensíveis à sintaxe, isto é, a condições 

sintáticas, ao passo que as regras na parte pós-estrutura P  poderiam ser indiretamente 

sensíveis à sintaxe por meio de sua sensibilidade à estrutura prosódica dependente da 

sintaxe. Regras pré-estrutura P apresentariam uma síndrome ‘fonossintática’; por 

                                                           
7 Chen, M. The syntax of phonology: Xiamen tone sandhi. Ms, University of California, San Diego, 1985 

(apud  Selkirk (1986)). Ao lado de Chen (1985), outro trabalho que se mostrará importante para a 

proposta de Selkirk (1986) é Clements (1978) (Clements, G. N. Tone and syntax in Ewe. In:: Napoli, D. 

J. Elements of stress, tone and intonation.Washington, D.C.: Georgetown University Press Press. p. 21-

99). 
8 Grifo nosso. 
9 “...ascertaining  the  limit  of a prosodic constituinte of a particular sort will mean (depending on 

language involved)  finding the the right or left limit o f a syntactic constituent of a particular level in the 

X-bar hierarchy, surely a bit of information in the assigning of a syntactic constituent structure to a 

sentence.”  
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exemplo, seriam regras pertencentes à estrutura P aquelas que retivessem certos traços 

da fonologia lexical, as que envolvessem, na sua aplicação, a noção de c-comando, entre 

outras10. Quanto às demais regras, essas abarcariam não somente aquelas que seriam 

fonológicas do ponto de vista propriamente de sua aplicação (regras fonológicas per se), 

mas também incluiriam regras de implementação fonética, aquelas que atribuem valores 

quantitativos a aspectos da representação fonológica, como é o caso, por exemplo, das 

regras que levam à materialização da frequência fundamental da entoação em inglês e 

como seria o caso, igualmente, de certas regras de sândi externo em espanhol, as quais 

possuem sensibilidade à adjacência temporal (Idem, 374-375) 11. E, no que se refere às 

regras propriamente fonológicas da fonologia da sentença, essas teriam seus domínios 

definidos em termos da estrutura prosódica.  

No que diz respeito ao lugar da grade métrica no modelo delineado acima, a 

autora considera a possibilidade de que meias batidas silenciosas assim como outros 

aspectos da grade métrica são definidos  não com relação a domínios sintáticos, mas, ao 

invés disso, com referência à estrutura prosódica – um rumo tentador que encontra 

amparo na análise do acento em Chi Mwi: ni, língua estreitamente relacionada ao 

Swahili e falada na cidade de Brava, na Somália. 

Em face das evidências empíricas aportadas pela língua Chi Mwi: ni, Selkirk 

(1986) mostra que a noção de final, limite, margem (END) deve ser vista como geral, 

não específica de constituintes ou domínios de natureza sintática.  Estabelecendo, 

porém, uma diferença entre seu trabalho e o de outros autores (entre esses Nespor & 

Vogel), sustenta que o domínio relevante para a aplicação dessa noção é derivado da 

sintaxe, pressupondo-a. E, no caminho para lidar com a própria estrutura prosódica, 

descarta sílabas e pés, além da frase entoacional. 

A razão para que sílabas e pés não sejam considerados no estudo do 

mapeamento estrutura sintática – estrutura prosódica está, no entender de Selkirk (1986: 

384-385), no fato de esses serem passíveis de questionamento como  verdadeiramente 

pertencentes à hierarquia prosódica. Selkirk afirma que são raros os casos que 

                                                           
10 Entre as regras pré-estrutura P estariam também, de acordo com Selkirk (186: 374): a mutação frasal 

em Mende, o abreviamento vocálico em Kimatuumbi e, talvez, regras como a da contração wanna, em 

inglês. Os trabalhos em que a autora se apoia para esse provável pertencimento são, respectivamente:    a) 

Conteh  P., Cowper, E. & Rice, K.  The environment for consonant mutation in Mende. In Dimmendaal, 

G. J. (ed.) Current  approaches to African linguistics 3. Dordrecht: Foris. p. 107-116, 1986; b) Odden, D. 

The phrasal  phonology of Kimatuumbi. Ms, Ohio State University, 1982; c) o capítulo 7 de Selkirk 

(1984).   
11 Na realidade, Selkirk (1986: 375) chega a dizer que acredita ser verdadeiro que algumas regras de sândi 

da fonologia da sentença (talvez mesmo a maioria) pertençam ao componente de implementação fonética. 
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exemplificam a concepção em camadas de [todos os] domínios derivados na 

representação fonológica vista em Nespor & Vogel. Para Selkirk, sílabas são as únicas 

entidades da hierarquia prosódica que possuem uma fonotática não trivial. Além disso, 

estão, de modo intricado, vinculadas a virtualmente cada aspecto da fonologia de uma 

língua, enquanto a palavra prosódica e categorias mais altas parecem não ter outro papel 

na fonologia que o de fornecer domínios. Ainda de acordo com a mesma autora, a 

‘descontinuidade’ na hierarquia é revelada pelo fato de que a silabificação e a 

‘construção de pé’ (atribuição de acento) requerem uma subteoria separada da relação 

sintaxe-fonologia. Ambos operam sobre uma distância no interior de um constituinte, 

sendo esse constituinte interno à palavra – caso em que podem ser cíclicos. Quando 

esses processos se aplicam no domínio frasal, esse domínio não pode ser de modo 

algum sintático, mas – mais propriamente - um outro constituinte. Nenhuma dessas 

propriedades é compartilhada, na relação sintaxe-fonologia, por constituintes prosódicos 

de ordem mais alta. Assim, Selkirk (1986) não realiza uma tentativa de inclusão de 

sílabas e pés em sua proposta de 1986.  

Quanto aos constituintes prosódicos mais altos, também exclui a frase 

entoacional, uma vez que essa está sujeita a condições semânticas de boa formação, 

mais propriamente do que a condições que, tendo por base a estrutura sintática de 

superfície, estejam localizadas no input para o mapeamento sintaxe-fonologia. Pela 

argumentação fornecida, os objetos para uma teoria potencialmente geral da relação 

sintaxe-fonologia são aqueles domínios que se constituem acima do nível do pé e abaixo 

do da frase entoacional. É a partir desses domínios que Selkirk pensará seu programa 

para um tratamento da relação entre estrutura sintática e estrutura prosódica – o que 

inclui a definição dos chamados finais, limites, margens (ENDS) dos constituintes 

sintáticos de tipos designados.12 A ideia colocada em prática é a de que uma unidade da 

estrutura fonológica, um domínio derivado, terá como seu ponto terminal uma extensão 

da estrutura sintática superficial marcada por limites à direita ou à esquerda de 

constituintes selecionados. A formulação correspondente a essa ideia encontra-se a 

seguir, em (xi), devendo-se notar que, na notação empregada,  é extraída do conjunto 

das categorias definidas na estrutura X-barra e indica somente um nível (ou tipo) na 

                                                           
12Nesse ponto, Selkirk admite praticar uma generalização a partir dos tipos de propostas realizadas por 

Clements (1978), para o domínio do sândi tonal em Ewe e, especialmente, por Chen (1985), para o 

domínio do sândi tonal em Xiamen (Amoy) (ver nota 7). 
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hierarquia X-barra, o que significa dizer que o mapeamento da sintaxe para a estrutura 

prosódica é, por natureza, intercategorial. 

 

(xi) a. [..., onde... não contém  [ 

       b. ...]  , onde ...não contém  ]  

 

 Com isso, uma teoria do mapeamento sintaxe-fonologia baseada em finais, 

limites, margens fornecerá um modo de determinação de constituintes prosódicos 

possíveis (acima do pé e abaixo da frase entoacional), vinculando-se à hipótese de que 

haverá somente tantos níveis de constituintes prosódicos quanto houver configurações 

possíveis para a rotulação do parêntese final (delimitador da categoria prosódica 

envolvida). Essa é a primeira propriedade da estrutura prosódica associada a uma teoria 

baseada em margens. Uma segunda propriedade é a de que a sentença é exaustivamente 

analisada em domínios de dois tipos: palavra e projeção máxima (o que, evidentemente, 

exclui projeções intermediárias). Uma terceira propriedade, que está vinculada à 

hierarquia de domínios e sua estrita organização em níveis, é dada pela hierarquia das 

próprias categorias sintáticas, em suas configurações de domínio, e pela maneira 

simples com que um diagrama em árvore é esquadrinhado para o caso de verificação de 

suas margens. Como resultado, tem-se uma parentetização bem formada no arranjo 

hierárquico das categorias prosódicas. 

Uma teoria baseada em margens tal como a descrita por Selkirk (1986: 389) 

define uma classe de possíveis configurações de finais para domínios derivados, entre 

os quais dois são claramente explicitados: 

 

(xii) Configurações de parâmetro final: 

 

(1) a.  ] Palavra         b. Palavra [ 

(2) a   ] x
max

           b.  x
max [ 

 

Selkirk (1986: 389; 395-396) considera provável haver um pouco mais de 

configurações finais para domínios derivados, o que o próprio modelo prevê sem deixar 

de ser restritivo (por exemplo, xmax pode ser uma palavra que seja núcleo de uma 

projeção máxima (xnúcleo), como se dá no exemplo do francês Sais-tu]V quand ils 

inviteront]V un autre grand artiste]N ? ‘Você sabe quando eles convidarão um outro 
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grande artista?’  – em que cada núcleo de sua respectiva projeção máxima se encontra 

aqui grifado para fins expositivos, como meio de indicação da existência de um xnúcleo  e, 

ainda, da possibilidade de constituição de pequenas frases fonológicas a que se podem 

integrar palavras funcionais precedentes). Sendo restritiva e, ao mesmo tempo, dando 

conta de uma base empírica relevante, a proposta de Selkirk (1986) possui uma 

vantagem fundamental sobre o modelo de Nespor & Vogel (1986).  Nesse último, se 

sugere que as línguas incluirão no mesmo domínio um núcleo frasal e um complemento 

do núcleo encontrado ‘no mesmo lado recursivo’. Ocorre que, contrariamente ao que 

esperam Nespor & Vogel, línguas como o Xiamen e o Ewe, que exibem pelo menos 

similaridades superficiais em termos de suas propriedades de estrutura frasal, revelam 

diferenças na sua escolha de configuração final no âmbito frasal, ou seja, não 

constituem domínios seguindo o mesmo lado (cf. Selkirk (1986: 389)). E é um fato 

altamente interessante, como aponta essa última autora, que uma teoria do mapeamento 

sintaxe-fonologia, delineada a partir da configuração de finais, seja capaz de alcançar a 

derivação apropriada de domínios em línguas como o Chi Mwi: ni, o Xiamen, o Ewe 

(Idem, 392). 

Em resumo, é na estrutura–P , segundo Selkirk (1986), que as regras fonológicas 

em domínios prosódicos distintos, formados através da interação entre sintaxe e 

fonologia, são aplicadas. A estrutura prosódica se investe das informações de natureza 

sintática para a construção dos domínios prosódicos. Uma vez que a estrutura sintática é 

transmutada em uma estrutura prosódica, as regras do subcomponente sintático deixam 

de atuar. 

Ao lidar com a noção de fronteiras, o modelo exige que a relação entre estrutura 

sintática e estrutura prosódica seja capturada pelas restrições de alinhamento de 

fronteira de constituintes em um nível particular. Sendo assim, requer que, na relação 

entre estrutura sintática e estrutura prosódica, haja uma coincidência da margem de uma 

dada projeção (xmax/xpalavra) com a margem do constituinte prosódico nos domínios 

derivados à direita ou à esquerda de ambos os tipos de constituintes. No âmbito dos 

constituintes prosódicos, Selkirk considera a frase fonológica (inclusive as pequenas 

frases fonológicas, reanalisadas em termos dos parâmetros relacionados a finais, limites, 

margens) e, de forma argumentada, deixa de lado, no mapeamento entre uma estrutura 

sintática e uma estrutura prosódica, a sílaba, o pé e da frase entoacional, enquanto 

membros da hierarquia prosódica que pudessem estar em jogo nesse mapeamento. 
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1.1.4- Ito & Mester (2009) 

 

 Em contrapartida à proposta de Nespor & Vogel (1986), Ito & Mester (2009) 

colocam em pauta as categorias de interface, evidenciando a necessidade de um melhor 

entendimento da relação entre estrutura sintática e a forma fonológica. Chamam a 

atenção para o fato de que, interlinguisticamente, processos fonológicos frasais não 

fazem uso do vasto conjunto de domínios potenciais disponibilizados, em princípio, 

pela estrutura gramatical (entendida como abarcando sintaxe e morfologia).  Mostram 

que há diferenças internas à própria hierarquia prosódica, ao afirmar haver dois 

conjuntos de categorias na hierarquia prosódica: (i) um conjunto que é rítmico, 

composto por sílaba, pé e, talvez, a mora, definidas em termos fonéticos; e (ii) um que é 

constituído por categorias de interface, englobando as unidades maiores identificadas 

como palavra prosódica, frase fonológica, frase entoacional, etc, definidas por restrições 

de alinhamento ou por correspondência entre os componentes sintático, morfológico e 

fonológico. Vale registrar que Ito & Mester (2009) começam por apontar que um dos 

problemas em relação à hierarquia são as próprias categorias postuladas. Os autores 

reabrem a questão relativa à necessidade ou não de duas categorias frasais. Haveria 

verdadeiramente necessidade de múltiplas categorias? O ponto de partida de sua 

abordagem é a observação de que a postulação de uma única categoria frasal não 

significa a existência de uma única camada de estrutura em um dado nível prosódico. Se 

ambos os pontos aqui fossem igualados (uma única categoria frasal = uma única camada 

de estrutura em um nível prosódico), isso levaria à subscrição de uma teoria (há muito 

abandonada como parte de uma configuração ortodoxa de camada estrita) segundo a 

qual somente uma nova categoria poderia introduzir um novo nível de estrutura. 

Sobre a hierarquia prosódica também pesa a exigência da universalidade. O 

quadro, a esse respeito, é menos claro no âmbito das categorias prosódicas de interface, 

não só com relação ao seu número exato, mas também ao conteúdo de suas unidades e 

aos meios para sua identificação. A partir daí, os  autores indagam sobre a relevância de 

se propor novas categorias descritivas, de modo que sirvam como domínios de 

aplicação para processos em um número considerável de línguas. E afirmam que 

múltiplas categorias são problemáticas. Já quanto ao problema propriamente dito da 

identificação de categorias prosódicas, tem-se que sua definição, segundo Ito & Mester 

(2009: 2), tem sido pautada em instanciamentos de línguas específicas, o que acaba por 
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rotulá-las e torná-las (indevidamente) numerosas, além de criar mais dificuldades na sua 

identificação.  

 Para sustentar sua argumentação em direção à problemática de múltiplas 

categorias, os autores desenvolvem o seu artigo de modo a desconstruir a ideia de que 

categorias devam ser literalmente definidas em termos dos processos aos quais se 

encontrem vinculadas (o que resulta em rótulos como ‘frase/sintagma acentual’, ‘grupo 

tonal’, etc.) A principal base empírica para a qual se voltam os autores é o japonês, 

língua que, aparentemente, distinguiria entre duas categorias frasais de interface 

explicitadas e ilustradas em diferentes trabalhos – a frase maior (‘intermediária’)13 e a 

frase menor (‘acentual’)14. A primeira responderia pelo domínio da culminância do 

acento e seria o lócus do abaixamento do tom Baixo situado em fronteira inicial e 

seguido de tom Alto. Já a segunda forneceria o domínio para o downstep em japonês, 

isto é, o abaixamento da altura (pitch) de registro que se segue a uma sílaba acentuada. 

Além da diferença aparente entre o que seriam duas categorias de interface (frase maior 

e frase menor), o japonês se torna uma língua empiricamente interessante para o 

questionamento da universalidade da diferença entre a categoria tida como a mais alta 

da hierarquia prosódica – o enunciado fonológico – e a categoria frase entoacional. 

A reanálise que Ito & Mester (2009) empreendem dos fatos do japonês relativos 

à fonologia da frase levam-nos a constatar que não há necessidade de diferenciar entre 

‘frase maior’ e ‘frase menor’, ambas podendo ser tratadas como instâncias da categoria 

‘frase fonológica’, sem comprometimento dos processos acima mencionados e que são 

dependentes da explicitação de domínio. Ou seja: esse domínio pode ser simplesmente a 

frase fonológica, uma vez que se admita a existência de recursividade no âmbito 

prosódico e que se entenda que estruturas em nicho (que não podem ser máximas) não 

possuem equivalente na teoria da projeção prosódica (Idem, 8).  Uma proposta derivada 

da reanálise empreendida é a de que, para os autores, o enunciado fonológico deixa de 

existir como categoria própria, tornando-se projeção máxima da frase entoacional – o 

que, por sua vez, tem por consequência a impossibilidade de o (até aqui) chamado 

enunciado fonológico exibir recursividade. 

É neste contexto de preocupações e reanálise empreendida que Ito & Mester 

apresentam o seu modelo, a Teoria da Projeção Prosódica, segundo a qual:  

 

                                                           
13 MaP = major ( ’intermediate’) phrase.  
14 MiP = minor ( ‘accentual’) phrase. 
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“Cada categoria prosódica define sua própria rede de 

projeções, em que as noções usuais de árvores estruturais se 

aplicam, tais como projeção mínima e máxima vs. núcleo e não-

núcleo. Os processos fonológicos e fonéticos fazem parte da 

realização dessa estrutura e sinalizam fronteiras (limites) 

importantes, selecionando diferentes subconstituintes como seus 

domínios” (Ito & Mester (2009: 6)). 

 

  A definição das categorias prosódicas em termos de recursividade distingue as 

projeções em máximas e mínimas (Idem, ibidem), como sistematizado abaixo: 

 

(xiii) K max = K não dominado por K 

         K min = K não dominando K 

 

 A partir das considerações acerca de tais projeções no modelo teórico, Ito & 

Mester (2009) lançam a hipótese de que haveria apenas três categorias prosódicas 

universais de interface sintaxe-fonologia: a categoria da frase entoacional (I), da frase 

fonológica () e da palavra prosódica (ω), construídas recursivamente. Ou seja, os 

níveis hierárquicos seriam obtidos pela aplicação das regras de recursividade.  

 Os autores mostram que a existência de apenas três categorias não implica, 

entretanto, que existam apenas três camadas de representações na estrutura prosódica no 

nível mais alto da hierarquia. Isso só se torna uma verdade se adotada a ideia de uma 

flexibilidade em relação à hipótese da camada estrita de Selkik (1984). A proposta de 

Ito & Mester (2009) é a de que a fonologia universal distingue um número pequeno de 

categorias de interface e que novas categorias podem incorporar um novo nível na 

hierarquia prosódica através da adjunção prosódica a essas categorias, sem que 

constituam categorias distintas. Ao lado da recursividade, obtida formalmente via 

adjunção e implicando repetição de nível, Ito & Mester (2009) lidam igualmente com o 

salto de nível prosódico (revelador de uma estruturação mais frouxa nas camadas 

prosódicas mais altas) e abrem, com relação a esses temas, novas perspectivas de 

pesquisa. 
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1.2- Primeiras conclusões 

 

 Os trabalhos seminais de Selkirk e Nespor & Vogel têm uma importância 

fundamental para os estudos da fonologia prosódica, pois contribuem para o 

estabelecimento de que a fala é organizada hierarquicamente em domínios prosódicos. É 

em Selkirk (1984, 1986) e Nespor & Vogel (1986) que se encontra um modelo de 

análise entre a fonologia e os demais componentes gramaticais sem que haja uma 

correspondência biunívoca, ou seja, a relação não é do tipo isomórfica. No entanto, há 

diferenças relevantes entre Selkirk, de um lado, e Nespor & Vogel, de outro, quer no 

que se refere a número de categorias prosódicas e seus tipos na relação sintaxe-

fonologia, quer com relação ao modo de acesso da fonologia à sintaxe (mais distanciado 

em Nespor & Vogel, mais próximo e pressuposto em Selkirk), quer ainda com relação à 

própria concepção da estrutura prosódica. 

A escala prosódica tem diferentes versões. Selkirk (1978), por exemplo, admite 

cinco domínios prosódicos, a saber: sílaba, pé, palavra prosódica, frase fonológica e 

frase entoacional. Em diferentes trabalhos, não considera a categoria denominada Grupo 

Clítico, categoria não consensual entre os fonólogos, como integrante da hierarquia 

prosódica, assim como a categoria denominada Enunciado Fonológico. Segundo a 

autora, o nível do Grupo Clítico é compreendido no nível da Palavra Prosódica e o nível 

do Enunciado Fonológico é suprimido por haver uma pequena motivação para sua 

existência enquanto membro da hierarquia15. 

 O status prosódico do clítico tem sido alvo de discussões na literatura 

linguística. Autores como Nespor & Vogel advogam a favor da categoria do Grupo 

Clítico como membro da hierarquia prosódica. De acordo com essas autoras, alguns 

clíticos são considerados como pertencentes à Palavra Prosódica, quando similares aos 

afixos, ou como partes da Frase Fonológica, quando semelhantes às palavras 

independentes. Porém, em alguns casos, o clítico exibe comportamento diferente de 

afixos e palavras independentes, o que justifica, então, a presença de um nível 

intermediário entre a Palavra Prosódica e a Frase Fonológica (Nespor & Vogel, 

1986:145). Para sustentar a afirmação, Nespor & Vogel fornecem evidências pautadas 

em diferentes línguas. Um dos argumentos apresentados é o fato de o Grupo Clítico ser 

ambiente de aplicação de determinadas regras fonológicas, como, por exemplo, a 

atribuição de acento em latim (Nespor & Vogel, 1986:146); o apagamento da nasal em 

                                                           
15 Conferir nota 33 de Selkirk, 1984:420. 
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grego que ocorre somente entre duas palavras pertencentes ao mesmo grupo clítico 

(Nespor & Vogel, 1986:157-158); ou ainda, o desfazimento de colisão acentual mínima 

em Polonês, permitindo que o clítico e seus hospedeiros se manifestem prosodicamente 

de forma similar aos membros de um composto (Nespor & Vogel, 1989:105).  

 Bisol (2005) também defende a necessidade da existência da categoria do Grupo 

Clítico como constituinte da hierarquia prosódica, apontando como argumento decisivo 

o fenômeno de sândi, mais precisamente a elisão das vogais /a/ e /e/, no português do 

Brasil. De acordo com a autora, o fato de a elisão não se aplicar no interior da palavra “é 

um indício de que o clítico + hospedeiro não constitui uma palavra fonológica do tipo 

lexical” (Bisol, 2005: 173), embora os dois juntos possuam apenas um acento de 

proeminência. Para ela, “o clítico é prosodizado no pós-léxico junto à palavra 

fonológica com a qual constitui um constituinte prosódico” (Bisol, 2005:164), o Grupo 

Clítico.  

  Posição divergente àquelas de Nespor & Vogel e Bisol é a de Vigário (2007). 

Na tentativa de resolver a problemática da eliminação do Grupo Clítico, a pesquisadora 

propõe a reedição do constituinte que, localizado entre a Palavra Prosódica e a Frase 

Fonológica, seja designado Grupo de Palavra Prosódica. Assim, a autora atesta a 

renomeação do constituinte através da asserção de que são as Palavras Prosódicas que 

se encontram agrupadas no constituinte e não clíticos (Vigário, 2007:679). 

 Assim, se Selkirk (1984) não admite o domínio prosódico do Grupo Clítico 

como parte da hierarquia prosódica, da mesma forma que o domínio do Enunciado 

Fonológico, Selkirk (1986), por sua vez, descarta Sílaba, Pé e Frase Entoacional como 

categorias relevantes no mapeamento sintaxe- estrutura prosódica. Em Selkirk (1986), o 

principal da discussão se dá em termos da palavra e da frase fonológica. Adotando um 

posicionamento que se aproxima ao de Selkirk (1986) em relação ao número de 

constituintes que, presentes na hierarquia, sejam categorias de interface entre a sintaxe e 

a fonologia, tem-se a proposta da Teoria da Projeção Prosódica, de Ito & Mester (2009). 

Esses últimos autores consideram como relevantes para a interface sintaxe-fonologia 

apenas três categorias: as categorias frase entoacional (I), frase fonológica () e palavra 

prosódica (ω). Propõem também uma certa maleabilidade no que concerne à hipótese da 

camada estrita, fortalecendo caminhos de investigação para a recursividade prosódica e 

o salto de nível prosódico. É importante ressaltar, porém, que enquanto Selkirk (1986) 

centra sua proposta na ideia de um mapeamento sintaxe-fonologia que leva em conta, 

fundamentalmente, um final, um limite, uma margem (ou seja, sua teoria é END-
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BASED) de um constituinte específico, Ito e Mester concentram-se na projeção de 

categorias prosódicas.  

 Como cada modelo teórico tem sua importância para os estudos das línguas 

naturais, o que guia a escolha por um em detrimento de outro são as evidências 

fornecidas pelas próprias línguas naturais, a partir de questões levantadas pelos 

estudiosos. Assim, tendo apresentado, neste capítulo, os pressupostos teóricos contidos 

em trabalhos seminais e relevantes para os estudos prosódicos, tomaremos o conjunto 

de preocupações e soluções aí reveladas, como sendo de importância para a análise da 

interferência prosódica do Guarani Mbyá no português dos consultores de nossa 

amostra, no que se refere aos processos fonológicos encontrados na fala conectada – o 

que nos leva a lidar com fenômenos fonológicos de interface e nos deixa diante de 

problemas teóricos, alguns dos quais foram aqui levantados e poderão ser pensados a 

partir de nossa base empírica.  
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2- METODOLOGIA, CORPORA E PESQUISA DE CAMPO  

 

 

2.1- Metodologia e corpora 

 

 Metodologicamente, tentamos conjugar as preocupações teóricas com uma 

coleta de dados mais rica, do ponto de vista de sua diversidade e variação. De um lado, 

as preocupações teóricas que orientam a realização do presente trabalho estão situadas, 

como vimos, no âmbito da fonologia gerativa, vinculando-se mais especificamente a 

propostas teóricas formuladas no âmbito de modelos derivacionais, em especial àquelas 

que têm na sua base a constituição prosódica e suas possibilidades de interface com 

outros componentes da gramática – o que significa lidar com representações formais 

vinculadas à análise de dados. De outro lado, havia toda uma necessidade de 

constituição de uma base empírica caracterizada por uma amostra rica e espontânea, 

necessidade que, por sua vez, nessa fase inicial da pesquisa e na situação de campo com 

que teríamos que lidar, ainda não podia ser plenamente trabalhada sob o ângulo da 

intuição do falante nativo (com essa intuição sendo parte integrante dos próprios dados, 

como preconiza a teoria gerativa). Assim, optamos por uma coleta de dados situada em 

outra ótica, de modo a poder vir a conjugá-la, sem incoerências, ao quadro teórico que 

orienta nossas preocupações na análise empreendida.  

A coleta do material se insere no âmbito de um corpora linguístico de natureza 

oral, a partir do tratamento de dados de natureza primária. Aos dados de natureza 

primária, somam-se dados de natureza secundária, que terão, ao longo do trabalho, suas 

representações assinaladas conforme fornecidas por cada autor citado.   

 Os dados primários compreendem gravações em situações de interação face a 

face, junto a informantes Mbyá Guarani, falantes do português como segunda língua. 

Trata-se, portanto, de produções de fala espontânea, presentes na variedade do 

português falada pelos consultores de nossa amostra. Em função do desconforto 

produzido pela situação em si, entrevistamos aqueles que não se opuseram e se sentiram 

confortáveis, embora tenhamos consciência do paradoxo do observador, uma ideia que 

reflete a situação em que a própria tentativa de se recolher o vernáculo já acaba por 

comprometê-lo. Uma pessoa, sabendo-se em gravação, não usará a língua com a mesma 

espontaneidade que usa em situações não monitoradas.  
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 O trabalho requereu um processo de transcrição fonética do material coletado, 

durante o qual usamos os símbolos do IPA (International Phonetic Alphabet), a fim de 

registrar as informações relevantes para o fenômeno em causa.  As gravações de 

produções de fala espontânea produzidas na variedade do português falada pelos 

consultores de nossa amostra nos permitiram mapear os contextos prosódicos relevantes 

para o fenômeno de fala conectada no Português Mbyá. 

 Para a execução da coleta de dados, tentamos adequar, da melhor forma 

possível, a metodologia da sociolinguística variacionista ou laboviana. A 

sociolinguística variacionista deve muito de sua consolidação ao aprimoramento das 

técnicas de gravação de voz. Com um gravador portátil e um computador, o linguista 

passa a ter meios para recolher, armazenar e processar registros longos e quase 

equivalentes ao que se entende por vernáculo, a língua tal qual é falada pelos seus 

usuários nas tarefas cotidianas. Há de se reconhecer que, sem este avanço, a própria 

sociolinguística variacionista se inviabilizaria, uma vez que a intuição e a memória do 

próprio pesquisador passariam a ser a fonte dos dados linguísticos. 

A escolha dos grupos de fatores empregada nesta análise foi feita com base nos 

estudos sociolinguísticos clássicos. Os estudos da sociolinguística têm como 

característica o exame dos fatores internos (estritamente linguísticos) e externos 

(sociais) que podem exercer, em um dado momento, alguma influência para a 

ocorrência do fenômeno linguístico em foco, nesse caso, o sândi externo na produção 

linguística de indígenas Guaranis Mbyá falantes do português como segunda língua.  

 Delimitar as categorias linguísticas e variantes pode não ser, aparentemente, 

muito difícil. Por outro lado, compreender a sociedade é uma tarefa claramente mais 

sutil. Os principais traços sociais relevantes para a sociolinguística laboviana são sexo, 

escolaridade e idade (nem sempre aplicáveis a toda e qualquer sociedade nos mesmos 

termos em que se dá (ou daria) na chamada sociedade ocidental). Sendo assim, a 

escolha pela metodologia da sociolinguística laboviana justifica-se na medida em que 

precisamos controlar as variáveis independentes que poderiam constituir um 

condicionamento à aplicação de fenômeno variável em tela. 

 Se a segmentação de uma sociedade é complexa (e não se encontra orientada por 

uma visão universal a respeito), tão ou mais complexa quanto ela é o preenchimento das 

células sociais. Naturalmente, cada um desses segmentos deverá ser preenchido por 

mais de um falante. Quando pensamos que as células sociais se multiplicam (sexo, por 

exemplo, divide-se em dois grupos, masculino e feminino, e isso se não pensarmos na 
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noção de gênero em termos sociais), o seu preenchimento torna-se mais árduo. Este foi 

um problema que encontramos na nossa pesquisa. Não conseguimos ter acesso a uma 

quantidade de informantes suficiente para formar grupos de idade, escolaridade e gênero 

abrangentes, de forma a ampliar a amostra e torná-la mais simétrica. 

 É importante ressaltar a dificuldade que tivemos em preencher todas as células 

sociais desta pesquisa, uma vez que o trabalho com línguas indígenas, por si só, já é 

dificultado por razões que podem ser explicadas pelo contato interétnico entre indígenas 

e não indígenas e que se reflete até os dias atuais. Poucos são os nativos que sentem 

confiança em expor um pouco de sua vida, cultura, valores para os não indígenas. Essa 

situação impediu, inclusive, a execução de elicitação de dados através da coleta dirigida 

feita por meio de questionário – o que teve por consequência a impossibilidade do 

controle dos contextos que recriassem a aplicação do fenômeno de sândi no Português 

Mbyá. 

 Dadas as assunções, foram coletados dados de 5 (cinco) informantes, 2 (dois) 

homens e 3 (três) mulheres, com idades que variam entre 19 (dezenove) e mais de 65 

(sessenta e cinco), sendo que 2 (dois) dos informantes são escolarizados em maior e 

menor grau, enquanto os outros 3 (três) não possuem qualquer tipo de escolarização. 

 Fazem parte de nossa amostra os informantes Nélida (N), Ketelin (K), Joaquim 

(J), Ana (A) e Miguel (M), respectivamente nesta ordem de apresentação. Moradores da 

mesma aldeia (aldeia de Itati), foram agrupados por nós em três faixas etárias, conforme 

classificação do Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE). No grupo I, 

encontram-se duas consultoras com faixa etária de 19 a 35 anos; no grupo II, 

consultores com faixa etária de 36 a 55 anos; e por fim, no grupo III, consultores com 

mais de 65 anos. 

 No que diz respeito ao corpora linguístico de nossa pesquisa, esse resulta da 

junção dos dados obtidos junto aos cinco informantes mencionados constituindo um 

corpus. Os dados de natureza primária a que demos tratamento foram coletados na 

aldeia de Itati, em Paraty, estado do Rio de Janeiro. O material utilizado para esta 

dissertação versa sobre o cotidiano da aldeia. Vincula-se ao projeto “Línguas da 

Amazônia Brasileira: Variação, Cognição e Estudos de Fonologia, Gramática e 

História – Fase II”, coordenado pela Dra. Marília Lopes da Costa Facó Soares, e 

articula-se, ainda, ao projeto “Aspectos da variação sintática e fonológica do português 

como primeira e segunda língua de falantes indígenas brasileiros”, coordenado pela 
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Dra. Jaqueline dos Santos Peixoto, que também integra o corpo de pesquisadores do 

primeiro projeto.  

 

2.2- Pesquisa de campo 

 

O nosso primeiro contato junto aos indígenas falantes do Mbyá Guarani como 

primeira língua aconteceu no segundo semestre de 2011, quando alguns estudiosos de 

línguas indígenas, entre os quais me incluo, foram à aldeia indígena de Itati, Paraty 

Mirim, localizada na cidade de Paraty, estado do Rio de Janeiro.  

A aldeia é situada em uma região afastada do centro histórico de Paraty, à 

margem da estrada Rio-Santos, tendo-se acesso a ela somente por veículos automotores. 

Apesar de ser de difícil acesso, a mobilidade do grupo indígena e dos não indígenas é 

permitida pela existência de ônibus urbanos responsáveis pelo trajeto. Inclusive, um 

ponto de parada é na própria aldeia de Itati.  

Logo na chegada, é possível perceber que a terra em que vivem os Mbyá aí 

localizados é seca e imprópria para o plantio. A caça também já não é possível devido 

ao desmatamento feito pelo chamado ‘homem branco’ (não indígena). A principal fonte 

de renda, da maior parte dos moradores, provém do artesanato que é vendido pelas 

mulheres no centro histórico de Paraty - atividade que é, assim, dependente do turismo. 

Apesar de toda a adversidade, o que prevalece é o espírito de coletividade, algo que 

chamou a nossa atenção, já que esse tipo de espírito é raramente visto na sociedade não 

indígena, em que a individualidade está sempre em primeiro plano. 

Muito simples e humildes são as moradias. As construções não exigem 

conhecimento avançado de alvenaria, pois suas casas são feitas de madeira fina, com 

telhado de telha de zinco e chão de terra batida. As três únicas construções de alvenaria 

são a escola, o posto médico e a casa da pajé. As duas primeiras têm uma estrutura 

melhor em comparação com a última.  

O primeiro encontro foi basicamente um contato prévio com os possíveis 

informantes que seriam entrevistados, para, dessa forma, tentarmos obter deles uma 

maior espontaneidade durante as entrevistas. Além disso, realizamos um pedido de 

autorização ao cacique Miguel, para a concretização da pesquisa. Gentilmente, o 

cacique nos concedeu a permissão e nos convidou para sentar na roda e dividir o 

chimarrão com eles.  
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Com as relações estabelecidas, a segunda viagem ocorreu no primeiro semestre 

de 2012. Assim que chegamos, nos foi dada a chave da escola, sob a responsabilidade 

do professor indígena, para que pudéssemos nos acomodar. De início, houve certo 

estranhamento com nossa presença, mas, passado algum tempo, os indígenas foram se 

aproximando e nos apresentando um pouco de sua cultura, de seus costumes, de seus 

princípios. As crianças, de modo geral, são sempre mais receptivas. Logo se 

aproximaram e fizeram amizade, ansiosas pelo fato de estarmos ali. No primeiro dia em 

que permanecemos na aldeia, não tivemos muito êxito com as gravações, mas, no dia 

seguinte, esta tarefa um tanto quanto “invasiva” se tornou menos difícil. Diante disso, 

pudemos iniciar as gravações de fala espontânea dos consultores de nossa amostra. 

A nossa volta a campo, em janeiro de 2015, não foi tão proveitosa quanto as 

outras, o que era de se esperar. Primeiro, pelo intervalo de tempo entre as idas à aldeia; 

segundo por não ter havido tempo hábil para que eu permanecesse mais tempo entre os 

consultores indígenas. Porém, novamente, fomos muito bem recebidos, o que nos 

permitiu reestabelecer contato e estreitar os laços de confiança.  

Durante a estada na aldeia, nossas expectativas de coleta foram interceptadas 

pouco a pouco, à medida que nenhum Guarani Mbyá mostrou interesse em contar um 

pouco de sua rotina para que pudéssemos iniciar a gravação e ampliar nossa amostra. O 

que ouvíamos era: “não sei falar sobre mim”, “não posso”, “não quero”, “não sei falar” 

e, às vezes, um simples gesto de cabeça emaranhado por um doce sorriso era suficiente 

para dizer não. 

Toda a agrura de andar debaixo de sol tórrido, com subidas e descidas de morros 

acompanhadas de uma garrafa de água quente e, na partida, um carro rebocado, não foi 

recompensada da forma que queríamos. Porém, mais do que alcançar nossa meta e 

objetivos, conseguimos ver a importância de nossa presença junto deles, quando se 

lembraram, positivamente, de todas as vezes em que estivemos na aldeia. 

Na partida, uma cobrança de retorno, uma promessa de regresso e um suspiro de 

esperança. 
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3- SOBRE OS MBYA E OS CONTEXTOS GUARANI, TUPI-GUARANI E TUPI 

 

 

“Nós somos uma única família original – nosso corpo e o nosso 

jeito é o mesmo, a nossa língua e a nossa fala é a mesma. (...) 

Os antigos foram para o Brasil e os parentes que vieram do 

Brasil são os que restaram e são os verdadeiros...” (Trecho de 

discurso do dirigente político da aldeia Pastoreo, Itapua, 

Paraguai, em 1997)16. 

 

Neste capítulo, apresentamos, de forma sucinta, alguns aspectos históricos, 

culturais e linguísticos que se fazem relevantes para a compreensão dos Guarani, mais 

precisamente do subgrupo  Mbyá. O objetivo desta exposição é aproximar o leitor dos 

povos indígenas que vivem, desde tempos imemoriais, neste continente e que surgem, 

para olhar do mundo europeu, em período intermediário entre os séculos XV e XVI. 

Com isso, procuramos contextualizar os Mbyá e, ainda, atenuar o desconhecimento de 

grande parte da sociedade brasileira frente a esses povos, tentando minimizar o 

paradoxo existente entre o conhecer e o já então conhecido. 

 

3.1- O contexto Guarani 

 

 Em um trabalho introdutório sobre o mundo dos Guarani de hoje na área das 

fronteiras entre três países (Brasil, Paraguai, Argentina), Grumberg & Meliá (2008)17 

mostram que esses, mesmo sendo conhecidos por diferentes nomes, se autodenominam 

como Avá ‘pessoa’. Esses mesmos autores se fazem uma pergunta, sobre serem os 

Guarani iguais como um todo. A pergunta feita e a resposta dada se encontram a seguir: 

 

                                                           
16 Cf. Guarani Mbya. In Povos Indígenas no Brasil. Instituto Socioambiental 

(http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya) 
17 Livro explicativo do Mapa Guarani Retã 2008: Povos Guarani na Fronteira Argentina, Brasil e 

Paraguai.  

 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya
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“Os Guarani, são iguais? Sim e não. Na atualidade continuam 

existindo na área deste mapa trinacional - Brasil, Paraguai, 

Argentina - quatro povos guarani, muito semelhantes nos 

aspectos fundamentais de sua cultura e organizações sócio-

políticas, porém, diferentes no modo de falar a língua guarani, 

de praticar sua religião, as diversas tecnologias que aplicam na 

relação com o meio ambiente. Tais diferenças, que podem ser 

consideradas pequenas do ponto de vista do observador, 

cumprem o papel de marcadores étnicos, distinguindo 

comunidades políticas exclusivas. Esses grupos reconhecem a 

origem e proximidade histórica, linguística e cultural e, ao 

mesmo tempo, diferenciam-se entre si como forma de manter 

suas organizações sociopolíticas e econômicas” (Grumberg & 

Meliá (2008: 3). 

 

 Segundo esses autores, os Guarani constituem uma cultura de múltiplas 

expressões, fazendo-se presentes, na área objeto da publicação citada, os Mbyá, os Pãi-

Tavyterã, (que, no Brasil, são conhecidos como Kaiowá), os Avá Guarani (também 

denominados, no Brasil, como Guarani ou Nhandeva), e os Ache-Guayakí (Idem, 

ibidem). Se ampliado o nosso olhar para o que poderia ser um macroterritório Guarani, 

veremos que “os Guarani constituem uma das populações indígenas de maior presença 

territorial no continente sul-americano”: são “cerca de 100.00 pessoas distribuídas em 

aproximadamente 500 aldeias e/ou comunidades nos três países”, incluindo “os que 

habitam o litoral Atlântico no Brasil, a região do Chaco no Paraguai, o noroeste da 

Argentina e o leste da Bolívia” (Idem, Apresentação). O quadro abaixo traduz essa 

presença em números recentes, considerados os subgrupos Mbyá, Nhandeva, Kaiowá e 

Aché, na Argentina, Brasil e Paraguai (Idem, s.n.)18: 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Para projeções demográficas, ver seção 3.5 deste capítulo. 
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Povos Guarani* 

 Argentina Brasil** Paraguai Total 

Mbyá 5.500 7.000 15.000 27.500 

Ava-Guarani 

Nhandeva 

1.000 13.000 13.200 27.200 

 

Pãi Tavyterã 

Kaiowá 

0 31.000 13.000 44.000 

 

Aché 0 0 1200 1200 

Total 6.500 51.000 42.400 99.900 

*A cifra não inclui a população urbana ** Em todo o Brasil 

 

   É importante registrar que:  

 

“Quando da chegada dos espanhóis e portugueses a esta parte 

da América, por volta de 1500, os Guarani já formavam um 

conjunto de povos com a mesma origem, falavam um mesmo 

idioma, haviam desenvolvido um modo de ser que mantinha viva 

a memória de antigas tradições e se projetavam para o futuro, 

praticando uma agricultura muito produtiva, que incluía milho, 

mandioca, batatas, feijão andu, amendoim, cará, abóboras e 

repolhos, bananas e ananás- abacaxi, de diferentes espécies, 

assim como outros cultivos. A agricultura dos Guarani gerava 

amplos excedentes que motivavam grandes festas e a 

distribuição dos produtos, conforme determinava a economia de 

reciprocidade” (Idem, 3). 

 

“Os jesuítas respeitaram em grande parte a unidade do 

território guarani, entre os rios Paranapanema, ao norte, o Rio 

da Prata ao sul, ao pé do monte andino, ao oeste e ao Atlântico, 

ao leste, fundando entre os séculos XVII e XVIII meia centena 

de povoações. Migrações e conflitos, através de uma longa 

história de milênios, produziram diferenças motivadas pelos 

vários lugares habitados, sua peculiar relação com outros 
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povos indígenas e sua maneira histórica de integrar-se ao meio 

ambiente” (Idem, 4). 

 

3.2- Os contextos Tupi-Guarani e Tupi 

 

No que diz respeito a aspectos linguísticos, tem-se que a língua falada pelos 

Guarani, em suas diferentes variedades, pertence à família linguística Tupi-Guarani. 

Os primeiros registros sobre as línguas Tupi-Guarani no Brasil datam dos 

séculos XVI e XVII, com trabalhos fundadores de análise e descrição realizados pelos 

missionários jesuítas. Contudo, é a partir do século XX que surgem as reais 

necessidades de entendimento da estrutura e do funcionamento das línguas 

compreendidas na família Tupi Guarani. 

A partir de um sistema gramatical compartilhado por uma comunidade de fala, 

as línguas podem ser classificadas de diferentes formas. Ao reconhecermos que as 

línguas indígenas são agrupadas em famílias linguísticas descendentes de uma língua 

mais antiga, modificada no tempo e no espaço, assumimos a classificação das línguas 

pelo critério genético. Segundo Rodrigues (1994:29),  

 

“uma família linguística é um grupo de línguas para as quais se 

formula a hipótese de que têm uma origem comum, no sentido 

de que todas as línguas da família são manifestações diversas, 

alteradas no correr do tempo, de uma só língua anterior”. 

 

  A protolíngua corresponde à língua ancestral passível de modificações no tempo 

e no espaço e da qual descende um grupo de línguas. No caso das línguas indígenas 

integrantes da família linguística Tupi-Guarani, assume-se a existência do Proto-Tupi-

Guarani, a língua ancestral de toda essa família. 

O agrupamento de línguas em famílias linguísticas coloca a questão de se, a 

partir do agrupamento de determinadas famílias, seria possível se chegar à determinação 

de troncos linguísticos. Embora essa seja passível de discussão, a noção de tronco é 

estabelecida a partir das semelhanças e diferenças compartilhadas entre famílias de 

línguas em um espaço temporal bastante recuado, tornando as semelhanças entre as 

línguas tênues. Já na família linguística, as semelhanças são mais explícitas, uma vez 
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que as línguas estariam mais próximas temporalmente, mostrando que a separação é 

mais recente.  

Com o advento da Linguística Histórica, por meio do método histórico-

comparativo, hoje é sabido que a família Tupi- Guarani é uma das integrantes do tronco 

Tupi (ou Proto-Tupi), atualmente concebido como possuidor de 10 (dez) famílias, 

subdivididas em dois grandes ramos, um ocidental e outro, oriental. Do ramo ocidental, 

fazem parte as famílias linguísticas Puruborá, Ramaráma, Mondé, Tupari, Arikém.  E ao 

ramo oriental pertencem as famílias linguísticas Juruna, Munduruku, Mawé, Awetí e 

Tupi-Guarani. Por hipótese, tem-se que o lar de origem do Proto-Tupi estaria em 

Rondônia, no interflúvio Guaporé e Aripuanã (ver Rodrigues (1958, 1964, 1985, 2000; 

Cabral & Rodrigues (2001)).  

  Através do mesmo estudo histórico-comparativo, o Guarani foi incluído na 

família Tupi-Guarani, tronco Tupi, a partir de correspondências sistemáticas 

envolvendo formas e significados (correspondência sonora regular, correspondência 

regular de aspectos gramaticais e lexicais). 

Uma singularidade da família Tupi-Guarani é sua extensão linguística na 

América do Sul. Uma das línguas dessa família, o Guarani é falado em diferentes 

países, podendo ser encontrado, como já mencionado, na Bolívia, Paraguai, Argentina e 

Brasil. No Paraguai, divide o cenário de língua oficial ao lado do espanhol; enquanto 

que, no território brasileiro, apresenta-se dividido em três subgrupos dialetais, a saber: o 

Nhandeva (Chiripá), o Kaiowá, e o Mbyá.  

Falado pelo subgrupo de mesmo nome, o dialeto Nhandeva, também conhecido 

como Chiripá, pode ser encontrado no centro-sul do país (Paraná, São Paulo e Mato 

Grosso do Sul); os Kaiowá, por sua vez, possuem representantes na Argentina e no 

Brasil, concentrando-se na região centro-oeste (Mato Grosso do Sul); os Guarani Mbyá,  

habitam a Argentina, o Paraguai e o Brasil. As aldeias Mbyá brasileiras estão 

localizadas no sudeste e sul do país (Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul). 

Especificamente, no estado do Rio de Janeiro, encontramos seis aldeias Guarani, 

localizadas em Angra dos Reis, entre as cidades de Paraty e Angra dos Reis, em Paraty  

e Niterói (Camboinhas)19.  

 

                                                           
19 A aldeia de Camboinhas, localizada em Niterói, não está representada no mapa. 
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Fonte: Funai. Terras indígenas do Brasil. 

 

Os membros dos três subgrupos mencionados, embora todos da etnia Guarani, 

apresentam distinções significativas entre si. A importância em reconhecer as diferenças 

dialetais, sociais, cosmológicas, espaciais, territoriais, geográficas, temporais dos povos 

indígenas implica em conceber a especificidade de cada grupo, refletida em sua vida 

social. 

 

3.3- A variedade Mbyá e seus falantes 

 

Considerado como uma variedade da língua Guarani (família Tupi-Guarani, 

tronco Tupi), o Mbyá, juntamente com o Guarani Antigo, o Kaiowá, o Nhandeva, 

Guarani Paraguaio, Xetá, Tapietá, Chiriguano, Izoceño e Guayakí, compõe o Ramo I da 

família linguística Tupi-Guarani (Cabral & Rodrigues, 2002), possuidora de 08 (oito) 

ramos.  

Os falantes de Mbyá descendem dos povos que viviam na província do Guaíra, 

onde, atualmente, é o estado do Paraná. Como supracitado, os Mbyá encontram-se 

dispersos pelo território brasileiro, fato que pode ser atribuído, entre outros, aos grandes 

movimentos migratórios Guarani em busca da “Terra sem Males”. 

O grupo Mbyá se distingue dos demais grupos indígenas Guarani em relação à 

preservação das tradições culturais revelada, sobretudo, pelo isolamento durante o 

século XVII. Nesse período, o Brasil encontrava-se sob o domínio dos colonizadores e, 
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consequentemente, dos padres jesuítas. Como forma de autopreservação, os Mbyá 

Guarani refugiavam-se nas matas e, por muito tempo, ficaram intocados.  

A peculiaridade dos Mbyá é evidenciada, portanto, pela conservação das 

tradições, o que sobressai na língua e na religião. Embora haja um contato interétnico 

entre indígenas e não indígenas, que requer um processo de adaptação, observa-se o 

grande esforço dos Mbyá em manter viva a sua identidade cultural que perpassa por 

gerações, tornando-os ímpares. 

Segundo Litaiff (1996:142), os principais elementos definidores da identidade 

Mbyá são: 

 

“Nascer e viver em uma aldeia Mbyá; praticar endogamia 

unindo-se somente a membros de uma das famílias que 

constituem a população dessas aldeias; falar o idioma nativo 

utilizado por todos os indivíduos da comunidade; jamais 

abandonar as leis e regras sociais (“ethos”) contidas em seu 

sistema cultural ‘tekó’; não cometer violência contra seus 

‘parentes Mbyá’ ou qualquer estranho; Mbyá puro deve ser 

enterrado no cemitério da aldeia; não abandonar a religião do 

grupo, praticando diariamente a oração noturna; preservar e 

nunca explorar comercialmente a terra e seus recursos naturais, 

pois o ‘mato é nossa casa’ (lembrando também que a Terra 

para o Mbyá é um ser vivo dotado de vegetação que são seus 

‘pêlos’); procurar alimentar-se com comida do mato’, evitando 

produtos industrializados e, principalmente, bebidas alcoólicas; 

sempre seguir o Cacique da aldeia, cujas palavras devem ser 

ouvidas todas as vezes que este as proferir”  

 

Uma das maneiras mais eficazes de se preservar a cultura de um povo se dá 

através da língua. É a partir dela que a identidade cultural se (re)afirma. Os Mbyá 

mantêm uma tradição oral na educação das crianças, na transmissão de conhecimentos, 

nos ritos, nas comunicações entre os membros da comunidade e entre outras aldeias. 

Geralmente, os anciãos, as crianças (menores) e as mulheres são monolíngues. Os 

homens, a quem cabem os interesses junto à comunidade, muitas vezes falam, além de 

sua língua nativa, o português. 
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 Entretanto, esse quadro vem sofrendo mudanças significativas graças ao projeto 

de educação bilíngue com a implementação de escolas bilíngues dentro das aldeias 

Guarani. Trata-se, na verdade, de uma iniciativa política das Secretarias Estaduais de 

Educação vinculadas ao MEC, que juntas criaram o Núcleo de Educação Indígena 

(NEIs). Assim, os índios são alfabetizados na variedade linguística de sua etnia, nesse 

caso o Mbyá, e na língua portuguesa, pressionando-os à cultura do povo dominante. 

 

3.4- Crenças religiosas e movimentos migratórios 

 

Outra forma de preservação da identidade cultural que tange às populações de 

forma geral é a religião. Enquanto esfera particular da cultura, a religião determina os 

padrões de comportamento de uma sociedade no âmbito da tradição da qual faz parte, 

sendo, portanto, essencial para a compreensão da dinâmica social. Manifestando-se 

através dos ritos, crenças, rezas, devoções, mitos, a cultura religiosa é uma vivência que 

está para além da concretude e da objetividade. 

A crença religiosa Guarani é especialmente fundamentada na procura pela 

“Terra sem Mal” (yvy marã e’y), ambiente sagrado isento de sofrimento e privações. A 

busca incessante pela salvação divina é dada pela caminhada (jeguata) do grupo em 

direção a esse lugar sagrado.  

Tal fato está diretamente relacionado às migrações dos povos Guarani, 

culminando na sua dispersão territorial. A mobilidade Guarani também está associada à 

insatisfação com as terras cedidas pelo governo, pois nelas não são encontradas as 

condições suficientes e necessárias para colocar em prática suas tradições culturais. Em 

decorrência das grandes migrações, o Mbyá é considerada a variedade Guarani mais  

distribuída geograficamente.  

As aldeias indígenas, chamadas tekoa, são muito mais do que simples espaços 

físicos ocupados, demarcados e homologados. Elas representam, antes de tudo, a terra 

em que o modo de ser Guarani pode ser exercido, ou seja, onde a cultura Guarani é 

efetivada para que o estado de espírito se manifeste. A tekoa permite aos seus membros 

o exercício de suas práticas religiosas, de seus costumes, além da extração de seus 

próprios meios de subsistência. 
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No centro da tekoa, encontra-se a casa de reza (opy), local em que os rituais de 

reza, cura, batismo são realizados através de cantos, danças, garantindo, assim, a 

identidade étnica e a unidade social. 

 

3.5- Projeção demográfica 

 

 Existe um consenso por parte dos autores quanto às dificuldades em quantificar 

as populações Guarani. Essa dificuldade de mensuração está associada aos episódios 

históricos arrasadores que, marcados pela chegada do colonizador, fizeram com que os 

povos indígenas apresentassem uma frente de resistência às tentativas de contabilizá-

los. 

 Ao que tudo indica, no início do século XVI, a população Guarani girava em 

torno de 1.500.000 habitantes. Mas esse número é drasticamente reduzido com a 

conquista da América. Populações indígenas foram exterminadas não só em conflitos 

armados, mas também por epidemias trazidas pelo homem branco. O cenário nesta parte 

da América foi, portanto, um palco marcado pelo processo de europeização da 

população, acarretando consequências demográficas impactantes para os povos 

indígenas que aqui viviam nos primeiros séculos da colonização. 

O cômputo, no caso específico do Mbyá Guarani, pode ser tarefa ainda mais 

difícil. Primeiro, porque durante muito tempo se mantiveram inacessíveis, evitando o 

contato com os europeus. Segundo, porque a população vê o recenseamento 

demográfico como uma tentativa de controle por parte do governo. Terceiro, porque 

apresentam como característica uma intensa mobilidade espacial. Além desses aspectos, 

ainda podemos assinalar a dificuldade de acesso a determinadas aldeias, assim como a 

dificuldade de se obter informações da própria comunidade indígena. Em 2008, o 

Instituto Socioambiental (ISA) aferiu que o contingente populacional do Mbyá Guarani 

no Brasil era de aproximadamente 7.000 indivíduos, distribuídos nas regiões sul e 

sudeste. 

Todavia, esse cenário vem apresentando mudanças consideráveis. Informações 

preliminares do recenseamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), 2010, revelam uma mudança no número de indígenas que se autodeclararam. O 

projeto de estudo do IBGE contribuiu, ao dar maior visibilidade a essa população 

minoritária no contexto nacional. O panorama exposto pelo IBGE mostra que, dentre os 
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817.963 indígenas que se declararam como tal, 315.180 encontram-se em terras urbanas 

homologadas pelo governo, enquanto 502.783 estariam em zona rural. Hoje a população 

indígena representa 0,4% da população total, sendo os Tikuna, residentes no Amazonas, 

a etnia com maior número populacional no Brasil20. Em segundo e terceiro lugares estão 

os Guarani Kaiowá (Mato Grosso do Sul) e os Kaingang (Sul). 

Apesar dos obstáculos para o recenseamento demográfico da população 

indígena, a quantização, ainda que aproximativa, faz-se relevante à medida que permite, 

entre outras coisas, uma projeção estatística da população Guarani no Brasil. 

                                                           
20 Distribuindo-se por três países (Brasil, Peru e Colômbia), os Tikuna constituem o maior grupo indígena 

da Amazônia brasileira, sendo que, no Brasil, o número de comunidades/ aldeias Tikuna está acima de 

100, repartindo-se por 8 (oito) municípios do estado do Amazonas. Como registro adicional, há indígenas 

Tikuna que vivem em cidades, entre as quais Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença e 

Manaus (Marília Facó Soares, comunicação pessoal).   
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4- CONTATO LINGUÍSTICO 

 

 

O termo contato linguístico é designado para situações que emergem de uma 

intensa interação entre duas ou mais línguas que estejam em continuidade geográfica ou 

socialmente próximas. A influência do contato, inevitavelmente, faz com que haja 

transferência de um sistema linguístico para o outro. Assim, não é de se esperar que um 

falante da língua A, inicialmente, aprenda uma regra do sistema linguístico da língua B 

perfeitamente. Influenciado pelo seu próprio sistema, o falante de A adquire a regra da 

língua B com transferência de traços fonológicos, lexicais, gramaticais do seu próprio 

sistema. 

 

4.1-Consequências do contato linguístico 

 

A interpenetração das línguas pela via do contato produz resultados expressivos 

do ponto de vista linguístico. O intenso contato é observado nos padrões discerníveis 

nas difusões fonológica, morfológica, sintática e pragmática constantemente 

implementadas nas línguas ao longo de seu desenvolvimento. As consequências dessa 

relação de contato podem ser evidenciadas, por exemplo, na forma de empréstimos 

gramaticais e lexicais, codeswitching, bilinguismo, pidgnização e crioulização.  

Decorrente da coexistência de línguas, o empréstimo linguístico21 é um termo 

comumente utilizado com referência às situações em que línguas tomam por 

empréstimos palavras uma das outras. No entanto, é preciso levar em consideração que 

empréstimos não estão restritos a itens lexicais; qualquer material linguístico – sons, 

regras fonológicas, morfemas gramaticais, padrões sintáticos, associações semânticas, 

estratégias discursivas – que tenha sua origem em uma língua estrangeira está sujeito a 

empréstimo, tornando-se parte da língua que o toma emprestado22.  

Câmara Jr. (1979:196) chama a atenção para os empréstimos provenientes do 

contato entre populações falantes de línguas diferentes: “compreendem os empréstimos 

de substrato (quando uma população conquistada adquire a língua dos dominadores), 

                                                           
21 Embora saibamos das discussões acerca da terminologia mais adequada para o fenômeno, adotamos, 

nesse trabalho, o termo empréstimo. As demais variações do vocábulo são usadas como sinônimos deste. 
22 Ver a propósito Campbell (2001) e Thomason (2001). 
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de superstrato (quando os dominadores adotam a língua dos vencidos) e de adstrato 

(quando duas línguas coexistem lado a lado e criam um constante bilinguismo)”. 

Normalmente, as palavras fruto da transferência linguística conservam a forma e o 

significado do vocábulo que o originou com alguma adaptação do sistema fonológico da 

nova língua. Entretanto, a importação linguística nem sempre é interpretada como algo 

vantajoso por algumas culturas. Explicitamente relacionada a questões de natureza 

social, cultural, econômica, política e histórica, determinadas culturas são intransigentes 

à entrada de palavras estrangeiras em sua língua como forma de autopreservação da 

identidade cultural de um povo em detrimento de outra.  

Uma segunda consequência do contato linguístico é o codeswitching. A acepção 

geral do termo compreende a mescla de elementos de línguas diferentes que aparecem 

concomitantemente em um mesmo texto ou em situações de fala. Trata-se, portanto, de 

um fenômeno consciente de caráter individual variável de falante para falante. 

Originário do contato linguístico, o bilinguismo caracteriza-se por um padrão de 

comportamento de modificação recíproca. Diz-se bilíngue o mesmo indivíduo que 

alterna duas línguas. Os estudiosos do tema consideram em suas análises o grau, a 

situação, a alternância e a interferência do bilinguismo, uma vez que entendem a 

combinação de línguas como situações socializadas, atentando, assim, para o status 

social das línguas de forma a identificar o pertencimento de um conjunto de falantes 

dentro de um grupo. 

Outro resultado do contato é o pidgin. Pidgin é uma língua que surge de 

situações específicas e limitadas em função das necessidades comunicativas.  Quando 

comunidades de fala em contato não compartilham do mesmo código linguístico, elas 

criam estratégias comunicativas utilizando parte do léxico de uma das línguas, assim 

como: traços do sistema gramatical de ambas as línguas, pronúncia fortemente 

influenciada pela língua materna. Em comparação com a estrutura gramatical das 

línguas naturais, o pidgin diferencia-se por possuir uma gramática muito simplificada e 

por não ter falantes nativos.  

A partir do momento em que o pidgin adquire complexidade tamanha em 

comparação com as demais línguas naturais, ele passa à condição de língua crioula, 

assumindo status de língua matern a de uma comunidade de fala. A nova geração que 

surge dessa situação de contato acaba por nativizar a língua de contato, tornando-a 

língua primária.  
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Empréstimos gramaticais e lexicais, codeswitching, bilinguismo, pidgnização e 

crioulização flagram conjunturas típicas de contato linguístico que se opõem às 

situações marcadas pela ausência deste. A força do contato varia em maior ou menor 

grau. O impacto do contato profundo entre duas línguas pode deixar marcas irreparáveis 

na língua de menor prestígio, podendo levá-la ao total desaparecimento. Por outro lado, 

o contato também proporciona uma diversidade linguística e cultural em via de mão 

dupla.  

 

4.2-Variação e mudança linguística 

 

Empiricamente, uma língua é constituída por um conjunto de variedades, 

tratando-se, portanto, de uma realidade intrinsecamente heterogênea. Ou seja, a língua é 

o próprio conjunto de variedades que a compõem. Tais variações a que a língua está 

suscetível não se encerram somente no tempo, mas também se manifestam no espaço, 

nas camadas sociais e nas representações estilísticas. 

Assim, quando se pensa que uma dada língua é pertencente a uma comunidade 

de fala, deve-se pensar, antes de tudo, não em algo homogêneo, único e uniforme 

derivado do uso singular da palavra, mas em uma realidade plural composta por um 

conjunto de variedades reconhecidas e legitimadas histórica, política e culturalmente 

como manifestações de uma mesma língua por seus falantes. A variação retrata a 

diversidade do uso da língua em função da situação comunicativa que a caracteriza.  

Para fundamentar a variação linguística e, consequentemente, a relação entre 

variação e mudança, foi necessário que o modelo de análise sociolinguístico laboviano 

mostrasse que as línguas naturais variam, mas não infinitamente, nem arbitrariamente, 

sendo possível estabelecer unidade na diversidade. A partir do momento em que fatores 

externos são levados em consideração nas análises, a sistematicidade evidencia-se, pois 

o que era entendido como assistemático e aleatório em um aparato linguístico, torna-se 

sistemático quando relacionado a fatores de ordem social e estilística. 

 Variação e mudança, embora muito próximos e relacionados, não se confundem. 

A variação é designada como a etapa anterior ao processo de mudança; enquanto a 

mudança linguística é o estágio atingido quando uma variante se sobrepõe a uma 

variável, passando a ser a única forma utilizada. Toda língua apresenta variação 
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(princípio geral e universal das línguas naturais) e, embora nem toda variação resulte em 

mudança na língua, ela é sempre um precursor de mudanças linguísticas.  

 A linguística contemporânea revela, desse modo, o estatuto heterogêneo da 

língua, evidenciando que esta deve ser entendida justamente pelo que caracteriza o 

homem: a diversidade, a possibilidade de mudanças. Qualquer língua está sempre em 

processo de recriação, comportando o surgimento de inovações seja em sua sincronia, 

seja em sua diacronia.  

  

4.3-Interação linguística Luso-Tupi 

 

Com a chegada dos portugueses ao novo continente, a partir de 1500, duas 

culturas distintas foram postas frente a frente: a lusófona e a indígena. Entretanto, 

somente em 1530 é que a colonização portuguesa se inicia, com a primeira expedição de 

colonização, chefiada por Martim Afonso de Souza. No início da colonização, 

portugueses e índios compunham a população brasileira. Posteriormente, juntaram-se a 

estes o negro africano. Três culturas distintas, durante o período colonial, pilares da 

formação do que um dia seria a sociedade brasileira, uma sociedade multicultural.  

Evidentemente que, da relação de contato direto e constante entre culturas, haja 

a permuta e a incorporação de elementos linguísticos e culturais pelas partes envolvidas. 

Privilegiados por estarem adaptados ao ambiente e por serem mais numerosos, os índios 

puderam transmitir seus costumes ao colonizador. Ensinaram-nos a se alimentar com os 

produtos adquiridos da terra, como mandioca, milho, frutas e peixes. Soma-se ao 

entrechoque cultural, o surgimento do mameluco – filhos de portugueses com nativas 

locais.  

 Da mesma forma, a população indígena foi adotando traços da cultura europeia, 

mas de posição inferiorizada. Estes, feitos escravos, foram aprisionados ou 

catequizados. O colonizador, interessado na mão de obra nativa, inseriram-nos em 

formas de trabalho sistemático, para corte e extração de pau-brasil. Os jesuítas, por sua 

vez, usaram a catequese com o desígnio de difusão da cultura estrangeira.  

Ansiosos por catequizar a população autóctone, os jesuítas procuraram assimilar 

e interpretar a língua local e, como todo pesquisador, estudaram o que seria a língua 

indígena mais falada. É de se esperar que do intercurso entre duas culturas diferentes, 

surja uma língua intermediária para fins comunicativos. No período da colonização do 
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Brasil, essa foi identificada como língua geral, tendo havido mais de uma. Fruto do 

fenômeno de subjugação e aculturação, línguas gerais eram usadas na interação de 

brancos, mamelucos, indígenas e negros, sendo que, durante bastante tempo, 

suplantaram o português.  De acordo com Soares (2011: 174-175), 

 

“Embora a existência oficial do país que veio a se chamar 

Brasil date de mais de quinhentos anos, a hegemonia da língua 

portuguesa no país não possui igual quantidade de anos. 

Durante os primeiros séculos da colonização do Brasil, os 

portugueses não se estabeleceram de maneira uniforme ao 

longo da costa. A colonização foi efetuada sob tempos 

diferentes: o início da colonização no nordeste e norte do que é 

hoje o Brasil ocorreu quase um século depois das primeiras 

ações oficiais destinadas a ocupar e colonizar o novo território; 

a colonização começou na capitania de São Vicente em 1532, 

enquanto as ações oficiais de colonização no nordeste 

começaram em 1615 (no Maranhão) e no norte em 1616 (em 

Belém). Além disso, os colonos não possuíam a mesma 

procedência, quer em termos de suas províncias de origem, quer 

em termos de dialetos e estratos sociais aos quais se ligavam em 

Portugal.  Tais fatos não permitiram, nos primeiros séculos da 

colonização, a implantação do português como meio geral de 

comunicação.  De um lado, isso não deu oportunidade para o 

desenvolvimento e a estabilização de pidgins e crioulos no que é 

hoje o Brasil. De outro lado, ficou favorecido o estabelecimento 

de duas línguas gerais de base indígena: a língua geral paulista 

e a língua geral amazônica. A língua geral paulista teve por 

base a língua dos Tupi da capitania de São Vicente e foi o 

idioma dominante do século XVI a meados do século XVIII na 

capitania de São Vicente ou Província de São Paulo, tendo sido 

“levada pelos bandeirantes, que eram mamelucos, para os 

territórios por eles conquistados em Minas Gerais, Goiás, Mato 
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Grosso e províncias do sul” [23]. Quanto à língua geral 

amazônica, essa recebeu várias denominações, entre as quais a 

de Nheengatu (em tradução literal, ‘fala boa’), sua 

denominação mais conhecida e atribuída em período adiantado 

do século XIX.  Teve essa língua por base o Tupinambá e 

originou-se, no século XVII, no Maranhão e Pará. Tornou-se a 

língua popular em toda a Província do Amazonas e grande 

parte do Pará, sendo falada por indígenas que não a tinham 

como língua materna, por viajantes brasileiros, por filhos de 

colonos portugueses, por filhos da terra; e estando, portanto, 

ela própria sujeita à intensa variação.  Se a língua geral 

paulista terminou por desaparecer tendo marcado 

predominantemente a toponímia e o léxico do português, a 

língua geral amazônica – o Nheengatu - sobreviveu: alcançou o 

início do século XX como a língua usada em algumas ilhas dos 

rios Tapajós, Madeira e Solimões e em um grande reduto no 

alto rio Negro e seus afluentes, principalmente na área do Içana 

e do Uaupés. Chegou ao final do século XX falada 

principalmente por uma parte dos moradores da cidade de São 

Gabriel da Cachoeira, no rio Negro, estado do Amazonas [ 24].   

Hoje em dia, após ter deixado marcas no português e também, 

através de empréstimos, em línguas indígenas faladas na 

Amazônia, o Nheengatu não só é falado por indígenas de etnia 

não Tupi [25], como também adquiriu a condição, juntamente 

com as línguas Baniwa (família Aruak) e o Tukano (família 

Tukano) de língua co-oficial em âmbito regional, o que lhe 

                                                           
23  Menção feita por Soares (2011) a Rodrigues (2000: 5), que afirma também ter havido, ainda no século 

XIX, falantes da língua geral paulista  em vários pontos dessa enorme área.  
24 Nesse ponto, Soares (2011) recomenda ao leitor que, sobre línguas gerais e política linguística no 

período do Brasil colonial, esse veja Bessa Freire & Rosa (2003). E que, para uma análise da trajetória do 

Nheengatu no período colonial e seu declínio no século XIX, o leitor se dirija a Bessa Freira, 2004. 

(BESSA FREIRE, José Ribamar y Maria Carlota ROSA (orgs) (2003): “Língua Gerais - Política 

Lingüística e Catequese na América do Sul no Período Colonial. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2003; BESSA 

FREIRE, José Ribamar (2004): Rio Babel - a história das línguas na Amazônia. Rio de Janeiro: Atlântica, 

2004.) 
25 Soares (2011) lembra que esse é “o caso dos Baré (do Alto e Médio Rio Negro), Baniwa (do Baixo 

Içana) e Werekena do Rio Xié – povos de etnia Aruak -, que, ao longo do tempo, passaram a falar o 

Nheengatu, adotando-o como marca de sua identidade”. 
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permite entrar em determinados espaços públicos, entre os 

quais o espaço da administração.”  

  

Se as primeiras ações oficiais de ocupação e colonização começaram, elas 

próprias, cerca de trinta anos depois do descobrimento oficial do Brasil, foram as 

conhecidas medidas do marquês de Pombal, objetivando, entre outras coisas, a 

integração forçada de indígenas e o predomínio do português, que levaram a uma 

alteração nos cenários iniciais da colonização (Idem, ibidem).  

Voltados para o propósito religioso, os missionários falavam, escreviam 

gramáticas e organizavam dicionários sobre o que seria o Tupi26. É curioso o fato de que 

a gramática da língua então objeto de estudo é concebida de acordo com o ideal da 

gramática latina, cuja estrutura servia de modelo para as línguas, então consideradas 

racionais. A interferência direta e intencional dos missionários acarretou o que pode ser 

entendido como Tupi jesuítico, isto é, a dita língua Tupi sistematizada e unificada nos 

compêndios gramaticais. A se levar em conta Câmara Jr. (1965:101-105), língua geral e 

Tupi jesuítico não se confundem: 

 

"É (o Tupí jesuítico) uma sistematização simplificada, feita para 

se proceder à propaganda religiosa dentro do ambiente 

indígena; (...) em que se deixa de lado tudo aquilo que 

atrapalha muito e não prejudica essencialmente a comunicação; 

(...) é uma língua franca, isto é, de intercurso prático (...), a 

chamada língua geral (...); fez (o missionário) um trabalho de 

disciplinização, de interpretação do Tupí, de acordo com certos 

ideais, certos preconceitos sobre a gramática geral, que era no 

fundo a gramática latina. Usou a língua, assim disciplinada na 

catequese; todo o léxico, toda a semântica da língua se adaptou 

à visão cósmica ocidental, dando-se uma transformação geral 

no quadro das significações da língua Tupí (um exemplo muito 

                                                           
26 Não custa lembrar que o termo “Tupi”, como indicador de uma língua” está sujeito à polêmica. José de 

Anchieta, por exemplo, jamais disse que a língua objeto de sua gramática era chamada de Tupi. Ao 

contrário, refere-se à língua que descreve como “a mais falada na costa do Brasil” (Marília Facó Soares, 

comunicação pessoal).  
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expressivo é o emprego de tupã para a idéia cristã de “Deus”)” 

27. 

 

Suscetível às variações e mudanças linguísticas, as línguas adaptam seus 

sistemas às inovações. Assim, a heterogeneidade linguística decorrente do contato pode 

ser entendida como uma via de mão dupla. 

 Vale lembrar que a aquisição de outra língua está sujeita à interferência da 

língua materna. Os colonos portugueses falavam o português europeu com traços 

peculiares que foram se modificando no decorrer do tempo. Falantes indígenas 

adquiriram o português com modificações, adaptando-o aos seus respectivos sistemas 

linguísticos. 

 A difusão de variedade(s) tidas como Tupi por regiões no Brasil se deu através 

dos jesuítas e, além desses, por meio dos bandeirantes. Falantes de variedade(s) 

linguística(s) vinculada(s) ao chamado Tupi, e do português, esses atuaram batizando os 

acidentes geográficos e lugares com vocábulos de origem indígena. Por isso, a 

predominância dos topônimos de origem Tupi no Brasil. 

 Com a chegada de novos imigrantes devido à mineração28, o chamado Tupi vai 

sendo pouco a pouco suplantado pelas variedades ultramarinas do português. A 

proibição do uso de língua geral, em 1757, pelo Marques de Pombal, obrigando ao uso 

oficial da língua portuguesa, foi decisiva para a decadência daquela. A situação é 

agravada em meados do século XVIII, quando os jesuítas, protetores da língua geral, 

são expulsos do Brasil. Da transculturação, uma só língua sobressai. Considerada então 

como língua de civilização superior, o português, tornado idioma nacional, predomina 

em detrimento da língua de base Tupi, língua sem prestígio social e (equivocadamente 

vista como) sem ideais linguísticos. 

 Muitas línguas indígenas foram extintas no contexto da conquista de território 

pelo colonizador – uma face terrível da moeda, quando o contato resulta em confronto 

de línguas e povos, e um lado sai completamente perdedor. Uma face mais amena do 

contato linguístico pode ser exibida, quando esse é visto como encontro de línguas e 

povos, daí resultando trocas linguísticas enriquecedoras. Esse último ponto de vista é 

aquele amplamente disseminado no contexto da história oficial do português no Brasil. 

                                                           
27 Adaptações nossas. 
28  Fase econômica do período colonial que se voltou para o extrativismo mineral, exploração das jazidas 

de ouro, causando deslocamento de pessoas de várias partes do Brasil. As principais regiões auríferas 

foram Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás.  
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Assim, o contato do português com as línguas indígenas teria sido enriquecedor, sendo 

sempre lembrado que a contribuição das línguas indígenas no português não se encerra 

em vocábulos e expressões constituídas no léxico, como em nomes de lugares, comidas, 

flora e fauna; essa atingiu os planos fonético-fonológico, morfológico e pragmático.  

 No português do Brasil, o vocabulário de origem Tupi é apreciável. O acervo 

lexical pode ser observado em termos comuns, como29: “capim, cupim, mingau, guri; 

em elementos que compõem a flora: abacaxi, buriti, carnaúba, mandacaru, mandioca, 

taquara, sapê, pitanga, maracujá, jabuticaba, caju, ipê, cipó”; em vocábulos para 

designar a fauna brasileira: “capivara, tatu, sucuri, araponga, urubu, sabiá”; vocábulos 

de origem Tupi são integrados a outras palavras, formando expressões vocabulares: 

“andar na pindaíba, estar de tocaia, cair na arataca”; os topônimos também integram 

a lista vocabular: “Aracaju, Guanabara, carioca, Tijuca”. Dessa forma, o léxico tupi 

permanece vivo. 

 

4.4-Português Mbyá 

 

O português indígena é resultado do contato que o sistema linguístico português 

europeu estabeleceu, a partir do século XV, com os sistemas linguísticos indígenas. 

Durante os primeiros séculos da expansão territorial portuguesa, esses dois sistemas 

coexistiram criando uma situação de adstrato. O português indígena tem, portanto, base 

lusófona – com interferência vernacular – que sofreu transformações ao logo do tempo, 

afastando-se, em alguma medida, dos moldes portugueses. Mendonça & Peixoto (2012: 

7) lembram que: 

 

 “o termo português indígena não se refere a uma variedade 

única e homogênea do português. Trata-se antes da 

apropriação do português do Brasil pelos povos indígenas 

brasileiros. A forma como ocorre tal apropriação e suas 

características revelam uma situação de contato linguístico. O 

contato linguístico representa uma situação em que línguas ou 

variedades diferentes de uma mesma língua estão 

geograficamente ou socialmente próximas. A proximidade 

                                                           
29 Exemplos extraídos de Teyssier, 2007:109-110 (cf. Bibliografia). 
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linguística costuma ter como resultado situações de empréstimo 

linguístico e interferência (mescla) linguística. O falante 

bilíngue ideal é aquele que domina ambas as línguas sem 

apresentar interferência de uma na outra. Contudo, a própria 

interferência interlinguística mostra que o falante bilíngue ideal 

é uma ficção. A proficiência linguística dos indivíduos bilíngues 

na língua estrangeira está sujeita às interferências de sua 

língua materna”. 
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5-REVISITANDO ABORDAGENS SOBRE ASPECTOS DA GRAMÁTICA E 

FONOLOGIA DO MBYÁ  

 

 

 O Guarani tem sido objeto de grandes reflexões na literatura de modo geral. 

Muitos autores se propuseram a fazer análises descritivas dos aspectos constitutivos da 

gramática do Guarani de forma a subsidiar estudos posteriores. Nesta seção, 

apresentamos os resultados de estudos prévios do Mbyá, tendo sido esses realizados por 

Guedes (1983, 1986), Martins (2003, 2006), Dooley (2006), Dietrich (2009), Costa 

(2012), dentre outros. O percurso que empreendemos aqui tem como sua meta maior a 

extração de algumas conclusões que possam nos servir para refletir sobre os possíveis 

efeitos da sintaxe em uma interface com a fonologia – efeitos esses pensados 

internamente para o Mbyá e que nos venham a ser úteis na questão do Português do 

Brasil utilizado como L2 por falantes Mbyá. 

 Os dados coletados por outros pesquisadores utilizados neste capítulo são 

provenientes de diferentes regiões do Brasil. Guedes (1983), em sua análise fonêmica 

do Mbyá Guarani, coletou seus dados em Parelheiros, no estado de São Paulo. Martins 

(2003), outra autora citada, tem dados do Mbyá Guarani provenientes do Morro dos 

Cavalos e Maciambu, ambos localizados no município de Paulo Lopes, Santa Catarina. 

Dooley (2013), por sua vez, compõe seu material para análise com dados do Mbyá 

Guarani coletado no posto indígena de Rio das Cobras, no estado do Paraná. No estado 

do Rio, ainda se tratando da variedade Mbyá, Costa (2012) ampara sua análise com 

dados da aldeia de Sapucai, município de Angra dos Reis. Outros dados utilizados na 

constituição de nossa dissertação são os de Cardoso (2008). A pesquisadora realiza seu 

trabalho com a língua Kaiowá através de dados colhidos junto às comunidades 

indígenas Jaguapiru e Bororo, aldeias próximas ao município de Dourados, Mato 

Grosso do Sul. Quanto aos dados de Vieira (2010, 2014), esses não têm indicação, nas 

publicações em que se encontram, dos locais originais de coleta. 
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5.1- Sintaxe 

 

 

I) ORDEM DOS CONSTITUINTES MAIORES DA SENTENÇA 

 

 Uma das formas de se identificar as inter-relações entre os elementos 

gramaticais e a constituição das sentenças nas línguas naturais é através da ordem dos 

constituintes. A partir da distribuição dos vocábulos na sentença, é possível postular o 

padrão básico da ordem dos elementos sintáticos, assim como codificar os papéis 

desempenhados por cada termo na oração.  

Greenberg (1966:76) propõe uma classificação tipológica para as línguas 

naturais, a partir da observação de sentenças declarativas e da ideia de que essas 

apresentam uma ordem tipologicamente dominante.  

 

“The vast majority of languages have several variant orders but 

a single dominant one. Logically, there are six possible order: 

SVO, SOV, VSO, VOS, OSV and OVS. Of these six, however, 

only three normally occur as dominant orders VSO, SVO and 

SOV. The three which do not occur at all, or at least are 

excessively rare, are VOS, OSV and OVS”. 

   

Fatos sintáticos relativos a determinadas línguas indígenas serviram como 

contestação a afirmações de Greenberg, notadamente aquela referente à ordem OVS30. 

 No que diz respeito à ordem dos constituintes nas línguas da família Tupi-

Guarani (tronco Tupi), diferentes estudiosos admitem que a ordem tradicional básica 

dos constituintes maiores de uma sentença seja interpretada como OV, tendo o sujeito 

uma posição relativamente flexível. Considerando a posição sempre final do verbo e as 

possibilidades de disposição do constituinte sujeito - anteposto ao objeto ou ao verbo -, 

definem-se dois tipos paramétricos para o Guarani que levam, basicamente, a uma 

língua de ordens SOV e OSV. 

                                                           
30 Foi uma língua indígena falada no Brasil – Hixkaryána, da família Karib – que colocou para a 

Linguística a necessidade do estudo das línguas com a ordem OVS - línguas com objeto nominal 

linearmente separado do sujeito. (Marília Facó Soares, comunicação pessoal). 
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Ao lado do padrão tradicional OV das línguas Tupi Guarani, também foram 

observados casos em que o padrão é do tipo VO31. Martins (2003), por exemplo, aponta 

que a presença de características estruturais agregadas tanto à ordem OV (os 

modificadores tendem a anteceder os núcleos e marcadores gramaticais tendem a 

ocorrer do lado oposto, seguindo o núcleo V ou N), quanto à VO (os modificadores 

tendem a seguir os núcleos e marcadores gramaticais tendem a ocorrer do lado oposto, 

antecedendo o núcleo V ou N) é uma evidência do processo de mudança linguística. 

Dietrich (2009) verifica que, por influência do contato linguístico, línguas de 

tipo SOV estão em processo de mudança para SVO. Essa modificação pode ser 

observada em várias línguas da família Tupi Guarani, como nas línguas Mbyá, Guarani 

Paraguaio, Guarani Chaquenho (Chiriguano), Tapieté, Avá-Canoeiro. A mudança não é 

recente para algumas dessas línguas, pois há muito tempo estabelecem contato constante 

e permanente com línguas dominantes SVO.  Esse é o caso do Guarani Paraguaio, que, 

além disso, se destaca pelo fato de ser falado não só por populações indígenas, mas 

também por cerca de cinco milhões de cidadãos de nacionalidade paraguaia e, ainda, 

por várias pessoas em parte do nordeste argentino e parte do Mato Grosso do Sul, 

Brasil. 

 

 

II) A ORDEM OV E VO EM LÍNGUAS DA FAMÍLIA TUPI GUARANI 

 

Não há dúvida, entre os pesquisadores das línguas indígenas da família Tupi-

Guarani, que a ordem superficial dos constituintes sintáticos em orações declarativas 

neutras seja OV.  

                                                           
31 No Programa Minimalista, versão mais recente da Teoria de Princípios e Parâmetros, Chomsky postula 

que a ordem básica de todas as línguas naturais na camada lexical é SVO. Nesse modelo teórico, os níveis 

de representação internos ao sistema computacional da faculdade da linguagem se restringem à Forma 

Fonética e à Forma Lógica, compreendendo aos níveis de interface com os sistemas articulatório-

perceptual e conceitual-intencional. As operações de movimento (mover α) deixam de ser entendidas 

como uma operação para incorporação de afixos verbais, passando a ser vista como uma operação de 

checagem de traços. Os traços flexionais, a partir dessa perspectiva, já vêm incorporados desde o léxico, 

havendo a necessidade de eliminar aqueles que não podem ser interpretados pela Forma Lógica. O que 

vai determinar, portanto, o movimento dos verbos da camada lexical em direção à camada funcional é à 

força dos traços flexionais de Agr (concordância). Cabe ressaltar que, em virtude da condição de 

economia, o movimento do verbo só poderá ser executado em último recurso, ou seja, os movimentos 

sintáticos nunca são opcionais, ocorrendo, somente, quando lhes são impostos pela condição de 

legibilidade. De forma semelhante, a condição de economia impõe que a checagem dos traços verbais 

deva ocorrer antes de spell-out, no caso de traços formais fortes, e depois de spell-out, caso os traços 

formais sejam fracos. Assim, a diferença entre as línguas se resume quanto ao momento em que os 

movimentos ocorrem: antes ou depois de spell-out (das computações). 
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(1) jawã   kuma’a   u -jukã   

      tigre   homem   3-matar 

      ‘o tigre matou o homem’ 

 

(2) kuma’a    jawã    u -jukã    

     homem   tigre   3-matar 

     ‘o homem matou o tigre’ 

 

 (Anambé; Risolêta Julião (2005:165), apud Dietrich (2009:2)) 

 

 Os dados em (1) e (2) corroboram a afirmação de que as línguas Tupi-Guarani 

são OV, mantendo o verbo na posição final de forma a movimentar o SN sujeito. 

Línguas que apresentam o verbo na posição final são caracterizadas por terem um tipo 

de ordenamento que pode ser interpretado estruturalmente como núcleo final. Porém, 

observa-se atualmente que, em algumas construções, há a permuta dos constituintes, 

revelando ora a anteposição ora a posposição do objeto em relação ao verbo. O câmbio 

dos constituintes mostra uma possível mudança na ordem dos elementos sintáticos em 

línguas Guarani. 

Martins (2003:147-166) faz apontamentos significativos quanto ao processo de 

mudança na ordem preferencial de constituinte no Mbyá Guarani (falado no Morro dos 

Cavalos e Maciambu, em Santa Catarina) e no Guarani Paraguaio. Em suma, 

determinadas línguas Tupi-Guarani que possuíam um padrão de ordem básica OV 

parecem estar se modificando para VO.   

 

(3) mboi o-i-xu’u jagua’i (AVO/OVA)32   

     cobra 3-3Rel-morder cachorro 

     ‘A cobra mordeu o cachorro/ O cachorro mordeu a cobra’ 

 

 

 

                                                           
32 A autora usa o termo A (agente) para se referir ao constituinte S (sujeito). A adoção da nomenclatura 

justifica-se com a associação dos participantes aos seus respectivos papeis sintáticos/semânticos. Martins 

afirma que ambas as ordens AVO e AOV são preferenciais, mas não há uma distinção entre os 

argumentos A e O. Para resolver a ambiguidade, um dos argumentos recebe a posposição pe, sendo 

marcado como oblíquo. 
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(4) mboi jagua’i    o-i-xu’u (AOV/OAV) 

      cobra cachorro 3-3Rel-morder 

      ‘O cachorro mordeu a cobra /A cobra mordeu o cachorro’ 

 

(Mbyá Guarani; Martins (2003:156)) 

 

Segundo a autora, o Guarani Paraguaio (sob influência espanhola, falado por 

94% da população do Paraguai e ainda considerado crioulizado) encontra-se em estágio 

avançado de desenvolvimento da mudança linguística, haja vista que a variante VO 

pode estar a sobrepor a variante OV. Porém, não se pode afirmar categoricamente que a 

mudança já se instaurou na língua, uma vez que ainda não há uma consolidação da nova 

ordem. O padrão peculiar das línguas Tupi-Guarani ainda é refletido sincronicamente 

em estruturas ambíguas, como mostrado em (5).  

 

(5) Pedro o-i-pete João 33  

      Pedro 3-3Rel-bater João 

      A/O         V           O/A 

      ‘Pedro bate em João/João bate em Pedro’ 

 

(Guarani Paraguaio; Martins (2003:163)) 

 

 No Mbyá, verifica-se a coexistência das duas ordens OV e VO. A variação 

exibida pelo Mbyá pode ser explicada pelo contato com o Português do Brasil como 

segunda língua que, indiscutivelmente, deixa marcas que se refletem, sobretudo, em 

falantes mais jovens. Estes entram em contato com a língua portuguesa cada vez mais 

cedo, seja pela proximidade com os não índios, seja pelo processo de escolarização. 

Assim, tendem a apresentar estruturas com o padrão VO, típico da língua portuguesa. 

Normalmente, os falantes de mais idade tendem a conservar o padrão OV - o que pode 

ser explicado pela falta de escolarização em português, pela pouca fluência na língua de 

contato, além de serem mais conservadores.  

Apresentando resultados um pouco diferentes dos de Martins (2003), Dietrich (2009:6) 

discute a questão da instauração do processo de mudança no Guarani Paraguaio 

                                                           
33 O Guarani Paraguaio também utiliza a posposição pe para desambiguar as sentenças. 
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contemporâneo. De acordo com o mesmo autor, a ordem vocabular mudou 

drasticamente para VO. Contudo, não nega que ainda é possível encontrar a ordem OV, 

mas essa é bem menos frequente e limitada, manifestando-se, apenas, no caso de o 

complemento objeto ser breve e não temático. 

 

(6) i-memby     o-heja       Ka’ akupé-pe 

     3-filho (a)   3-deixar    Caacupé-LOC  

     ‘Deixou seu(a) filho(a) em Caacupé’ 

 

(Acosta Alcaraz & Krivoshein de Canese, 1994:43; apud Dietrich (2009:6)) 

 

 A implementação da nova ordem é tão difusa no Guarani Paraguaio moderno 

que se estende para além da linguagem coloquial, encontrando-se também em textos de 

cunho literário. 

 

(7) Ka’i   o-jepoi        ij-ajaká-pe      há   ho-’u          o-hó-vo       chipa                   aku 

     Ka’i  3-precipitar  3- cesta-LOC   e    3-comer     3-ir-GER     espécie de torta  quente      

    ‘Kai foi precipitado em sua cesta e estava comendo chipa quente’ 

 

(Idem, ibidem) 

 

Dooley (2013:14), ao tratar do Guarani Mbyá falado em Rio das Cobras, Paraná, 

parte de uma linha argumentativa segundo a qual a ordem pragmaticamente neutra em 

orações independentes é SVO. Já em orações dependentes, a ordem básica seria SOV.  

 

(8) ava         oexa    jagua      oguy-py 

     homem   3-ver  cahorro   galpão-LOC 

    ‘o homem viu o cachorro no galpão’. 

(Mbyá; Dooley, 2013:14) 

 

Enquanto Martins (2003) e Dietrich (2009) partem da ordem tradicional OV 

presente nas línguas da família Tupi-Guarani e, a partir dela, tecem generalizações a 

respeito da mudança de padrão, Dooley (2013:14) parte do preceito de que a ordem 
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neutra é SVO, sendo as demais possibilidades combinatórias explicadas mediante 

fatores de ordem discursivo-pragmáticos.  

 

 

III)  INTERROGATIVAS 

 

 Nas orações interrogativas, o elemento QU localiza-se no início da sentença, 

seguido de uma partícula interrogativa pa. 

 

(9) Mba’e            pa         re-juka? ‘O que você matou? 

      o que (QU)    int        2sg-matar 

 

(10) Mba’e           re      pa    re-juka       xivi’i? ‘Por quê você matou o gato?’ 

        o que (QU)   por   int    2sg-matar   gato 

(Dooley, 2013:58) 

 

 As interrogativas do tipo sim/não são assinaladas por uma partícula interrogativa 

que, segundo Dooley, pode aparecer localizada em qualquer parte da oração. Sem que 

haja maiores detalhes a respeito, são estes os dados fornecidos por esse autor (com 

grifos do próprio):  

 

(11) Ndee tu rejapo ta oorã? ‘Você (como tópico), vai fazer a casa?’ 

(12) Ndee ae tu rejapo ta oorã? ‘É você mesmo que vai fazer a casa?’ 

(Idem, ibidem) 

 

5.2- Morfologia 

 

 

As noções de classe lexical34 e de classe gramatical35 costumam envolver muitas 

discussões, sobretudo porque o tipo e o número de classes distinguíveis podem variar 

                                                           
34 Uma classe ou categoria lexical compreende membros possuidores de conteúdo, isto é, itens com 

conteúdo descritivo idiossincrático (itens ou palavras lexicais). Nesse sentido, categorias como nome, 

verbo, adjetivo, preposição constituem exemplos de categorias ou classes lexicais.  
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consideravelmente de uma língua para outra. Além disso, essa é uma discussão que 

envolve a própria sintaxe. Como em Mbyá, assim como, de resto, em outras línguas, o 

conhecimento da estruturação interna das formas linguísticas é importante para a 

abordagem da organização sintática da oração, consideraremos a questão das classes –

lexicais e gramaticais – pelo viés da morfologia.  

 Algumas línguas são tidas como possuidoras de muitas classes reconhecíveis, 

enquanto outras línguas apresentam evidências para a postulação de poucas. No entanto, 

esse fato, longe de ser um problema, constitui uma indicação. A ausência de 

determinada(s) classe(s) lexical(is) independente(s) nessas últimas línguas constitui um 

indicativo da utilização de outros recursos: modificação, nominalização, ordem dos 

constituintes, função sintática, acréscimo de afixos, entre outros; através dos quais as 

funções atribuídas a diferentes classes lexicais em línguas como o português e o inglês, 

entre outras, encontram expressão.  

 Levando em consideração que as palavras/ formas de uma língua são 

classificadas em consonância com o significado que expressam, somada às 

características morfológicas e sintáticas, essas se distribuem em dois grandes blocos: as 

lexicais e as gramaticais. As que possuem um significado lexical constituem, em geral, 

as classes abertas. Classes abertas são as que permitem novos membros, são sempre 

maiores, mais dinâmicas; em contrapartida, aquelas que possuem um significado 

gramatical constituem as classes fechadas. Classes fechadas – ou funcionais – não 

permitem novos termos (a não ser através de processos de gramaticalização). São 

classes sempre menores e mais invariáveis, com funções gramaticais mais restritas e 

específicas.  

No que se segue, focalizamos alguns aspectos da morfologia do nome e do 

verbo, a questão da existência ou não de adjetivo e advérbio como classes de palavra 

próprias, algumas formas dêiticas (entre as quais os pronomes e seu estatuto, ao lado de 

demonstrativos), posposições, numerais e partículas.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
35 Uma categoria gramatical (ou funcional) não possui conteúdo descritivo, servindo essencialmente a 

uma função gramatical. 
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I) MORFOLOGIA DO NOME 

 

 

a) Posse 

 

 Línguas podem subcategorizar os nomes dependendo de terem ou não itens 

possuíveis. Em Mbyá Guarani, por exemplo, a categoria de posse distingue os nomes 

que são possuíveis, inalienavelmente ou alienavelmente, dos nomes não-possuíveis, a 

partir de prefixos que indicam a pessoa e o número do possuidor. 

Do ponto de vista formal, os nomes inalienáveis, obrigatoriamente, carregam 

marcação de posse. Essa é ora situada no núcleo (possuído), constituindo um padrão em 

que se marca o núcleo (head-marking), ora no possuidor que, por sua vez, constitui um 

padrão em que se marca o dependente (dependent-marking). Geralmente, nomes 

associados a graus de parentesco, partes do corpo humano e de animais são 

inalienavelmente possuídos: 

 

(13) xepo 'minha mão'     

(Dooley 2013:18) 

 

Em nomes alienáveis a presença do possuidor não é obrigatória. 

Estruturalmente, esses nomes, quando não possuídos não apresentam qualquer marca e, 

quando possuídos, exibem prefixos que especificam o possuidor, indicando a pessoa e o 

número do possuidor. Exemplos do Mbyá: 

 

(14)  mbojape        xe=mbojape    

         pão              1sg-pão 

         ‘pão’           ‘meu pão’ 

 

(15)  mba’e            xe=mba’e    

         coisa             1sg-coisa 

         ‘coisa’          ‘minha coisa’ 
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(16)  ajaka             xe=ajaka     

        cesto             1sg-cesto 

        ‘cesto’           ‘meu cesto’ 

(Martins, 2003:37) 

 

 Os nomes não possuíveis não apresentam marcadores gramaticais tal qual 

observado nos nomes possuíveis. Para dar conta da expressão de posse, a língua lança 

mão de estruturas específicas para os nomes que se enquadram nesse grupo. 

 

(17) jagua             xe=mba’e   

       cachorro        1sg-minha coisa 

      ‘cachorro’      ‘o cachorro é meu / o cachorro é minha coisa’36  

(Martins, 2003:38) 

 

            

b) Tempo 

 

Em Guarani, as relações de tempo passado e futuro podem ser expressas no nome 

mediante agregação de sufixo. Para a indicação do tempo passado, utiliza-se o sufixo –

kue~-gue; para o tempo futuro, utiliza-se o sufixo –rã. 

 

(18) Avaxi –  ty – gue 

       milho – col – pass  

      ‘o que era um milharal’ 

 

(19) kuxa   a–raa        kyxe–rã  

       colher 1sg-levar  faca-fut 

       ‘levei uma colher para ser uma faca’ 

(Dooley, 2013:96) 

 

 

 

                                                           
36 A tradução mais próxima seria, a nosso ver, ‘cachorro, minha coisa’. 
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c) Gênero  

 

Em Guarani Mbyá, assim como nas demais línguas da família Tupi-Guarani, a 

distinção entre os gêneros masculino e feminino não é feita através de marcadores 

morfológicos. A categoria de gênero é então expressa por meio de itens lexicais 

distintos, ou também, por inferência do contexto linguístico ou extralinguístico. A 

seguir, exemplos do Guarani Mbyá (20 e 21) e do Guarani Kaiwá (22):  

 

(20) ava      ‘homem’        kunhã  ‘mulher’ 

(21) -u         ‘pai’              -xy        ‘mãe’ 

 (Martins, 2003:43) 

 

(22) -mena  ‘esposo’      -embireko  ‘esposa’ 

(Kaiowá; Cardoso, 2008:43) 

 

 Também é possível representar a categoria de gênero mediante os vocábulos ava 

‘homem/macho’ e kunhã ‘mulher/fêmea’, respectivamente. 

 

(23) mitã ava  ‘menino’   mitã kunhã   ‘menina’ 

(Martins, 2003:43) 

 

 

d) Número  

 

Comumente, as línguas têm formas gramaticais distintas para expressar uma ou 

mais entidades às quais se referem. No Mbyá não é diferente. Essa língua possui um 

sistema contrastivo para indicação dos valores de número singular e plural. A forma 

plural é caracterizada pela presença dos sufixos pluralizadores -kuéry ~ -kue (-gue 

perante segmento nasal). A não realização desses sufixos indica a marcação de número 

singular. 

 

(24) t-uu                                    t-uu-kuéry    

        pai-sg                                  pai-pl 

        ‘pai (de alguém)’                ‘pais (de alguém)’ 
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(25) tuja                                   tuja-kue      

        velho-sg                            velho-pl 

        ‘velho’                              ‘os velhos’ 

 

(26) kunhã                                kunhã-gue    

       mulher-sg                          mulher-pl  

       ‘mulher’                            ‘as mulheres’ 

 (Martins, 2003:44) 

 

 Também se observa a utilização de numerais e quantificadores para expressão da 

categoria de número, como: (h)eta ‘muitos/muitas’; mokoi ‘dois/duas’.  

 

(27) petei oo                                 moko i oo   

        casa-sg                                  casa-pl 

       ‘uma casa’                             ‘duas casas’ 

 

(28) ta’y                                         ta’y r-eta     

       filho-sg                                   filho-pl 

      ‘o filho (de alguém)’              ‘muitos filhos’ 

 

(Idem, ibidem) 

      

 

e) Grau 

 

O grau diminutivo do substantivo é expresso através do sufixo –i, com o 

significado de ‘pequeno’, ao passo que o grau aumentativo que é indicado por guaxu 

‘grande’, que se apresenta, nos dados a que tivemos acesso, como uma raiz passível de 

ser combinada a uma outra, formando uma única palavra, como no dado em (29) 

abaixo. 
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(29) tapixi-kumanda-i 

        lebre-feijão-dim 

       ‘pequeno feijão de lebre’ 

 

(30) oo-guaxu 

        casa-grande 

        ‘casa grande’ 

(Dooley, 2013:94) 

 

 

II) MORFOLOGIA DO VERBO 

 

 A categoria verbal, das línguas da família Tupi-Guarani, pode ser descrita, na 

maior parte dos casos, de acordo com as propriedades morfossintáticas prototípicas 

dessa classe. A seguir, abordamos, com base na literatura disponível sobre o Mbyá, os 

marcadores de concordância presentes no verbo, as possibilidades existentes quanto à 

marcação de tempo, modo e aspecto, além das formas que levam à obtenção da 

transitividade e da intransitividade.  

 

 

a) Marcadores de pessoa 

 

Morfologicamente, os verbos apresentam prefixos número-pessoal com desinências 

pronominais específicas em concordância com o sujeito. Como as línguas da família 

Tupi-Guarani permitem que as posições de sujeito e objeto sejam nulas, às vezes o 

verbo é o único elemento presente nas construções. A flexão pronominal específica nos 

constituintes verbais resulta na distinção dos verbos em transitivos ativos, verbos 

intransitivos ativos e inativos (ou descritivos).37 

                                                           
37 No quadro a seguir, os prefixos ativos são representados pelos algarismos romanos I, II, e II, os quais, 

por sua vez, codificam o tipo de participantes (A, Sa, O e So) em uma dada oração. Esses termos foram 

propostos por Dixon (1979) com o objetivo de assinalar os papéis sintático/semânticos dos participantes. 

Nesse sentido, A corresponde ao constituinte sujeito, ao passo que O corresponde ao constituinte objeto. 

Sa refere-se ao único elemento de uma oração com verbo ativo e So refere-se ao único elemento de uma 

oração com verbo descritivo. Dessa forma, os prefixos ativos da série I são usados com verbos transitivos 

ou intransitivos. Os prefixos da série II codificam A e Sa para a segunda pessoa do singular e plural do 

modo imperativo. Já os pronomes ativos da série III, prefixos portmanteaux, concordam A e O 
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QUADRO A -Marcadores de pessoa 

 Pronomes clíticos 

inativos 

Prefixos ativos 

 I II III 

1ª p.sg xe a-   

1ªp.pl.inclusiva nhande- ja-    

1ªp.pl.exclusiva ore- oro- (ro-)   

2ªp. sg. nde- (ne-) ere- (re-) e-  oro- 

2ªp.pl. pende- (pene-) pe- pe- oro- 

3ªp.sg./pl. (i-~t-~h-) o-   

  (Martins, 2003:50) 

 

 

b) Tempo, Modo e Aspecto (TAM) 

  

(i)Tempo 

 

 No Mbyá, e nas línguas da família Tupi-Guarani de forma geral, não há flexões 

verbais para a indicação da categoria de tempo passado e presente, sendo esta 

identificada através do contexto enunciativo. Todavia, algumas palavras, na condição de 

aparentes advérbios temporais – por exemplo, kuee ‘ontem’, ay ‘agora’ -, explicitam o 

tempo verbal, retirando a ambiguidade da sentença. A indicação de tempo futuro é a 

única que recebe um marcador sufixal, a saber: va’erã ~ ‘rã (Dooley, 2013:68). É 

importante registrar que Cardoso (2008:87) identifica, no Guarani Kaiowá, outras duas 

formas de sufixo para a expressão do tempo futuro. Segundo a autora, os sufixos –ta e –

arã são usados para marcar futuro próximo; enquanto moã, referir-se-ia a um futuro 

remoto. Um outro registro é que a forma  –arã, identificada por Cardoso (2008) para o 

Guarani Kaiowá, assemelha-se, parcialmente, do ponto de vista da forma,  às 

manifestações de tempo futuro descritas por Dooley (2013).     

 

                                                                                                                                                                          
simultaneamente em construções em que A é a primeira pessoa do singular e O é a segunda pessoa do 

plural.  
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(31) xe- ru       o-u      ma-rã     

       1sg-pai     3-vir   já-fut 

       ‘meu pai virá com certeza’ 

(Dooley, 2006:67, apud Costa 2012:35) 

(32) háe   o-ho-ta   o-          s         niwe     

      ela      3-ir-fut   3refl     -mãe    posp 

      ‘ela(e) irá com sua própria mãe’ 

(Cardoso, 2008:87) 

 

(33) e    a- were-    ko             arã         petei    oa   

     eu    1sg-caus     comit-ter   fut.hip.   um       casa 

     ‘eu faria estar comigo minha casa’ 

(Idem, ibidem) 

 

 

(ii) Modo 

 

O modo é uma categoria verbal que descreve a atitude do falante em face da 

proposição. O grau epistêmico com que se expressa a atitude em relação ao evento 

caracteriza a distinção binária do modo em realis ou irrealis. Diante da certeza ou valor 

de verdade que há em uma proposição, o modo utilizado é o realis. Inversamente, 

quando não se faz nenhuma afirmação com respeito à verdade da proposição, irrealis é 

o modo escolhido. Nas orações independentes, em Mbyá, evidenciam-se alguns sinais 

epistêmicos no interior de locuções predicadoras, entre os indicadores de tempo, 

aspecto. A partir dessas assunções, distinguem-se os modos indicativo, imperativo e o 

modo exortativo nas orações independentes em Mbyá. Martins (2003:119-120) verifica 

que os modos verbais nas orações independentes não carregam traços morfológicos 

especiais. A língua diferencia os mesmos a partir da negação. 

No modo indicativo, por exemplo, a distinção entre as formas afirmativas e 

negativas é concretizada por morfemas descontínuos nd-... –i. 
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(34) mboi  o-i-karai          jagua      pe        

     cobra  3-3 Rel-picar  cachorro Dat 

     ‘a cobra picou o cachorro’ 

 

 

(35) mboi nd-o-i-karai            -i        jagua      pe    

     cobra Neg-3-3Rel-picar  Neg   cachorro  Dat 

     ‘a cobra não picou o cachorro’ 

                                                                              (Martins, 2003:120) 

 

 De forma semelhante, em seu estudo sobre o Guarani Kaiowá, Cardoso 

(2008:81) constata que o modo indicativo não possui uma distinção própria, e que a 

negação é feita pela descontinuidade de afixos na-...-i.       

Ao lado do indicativo, destaca-se, nas construções independentes em Guarani, o 

que a tradição tem chamado, no estudo das línguas Tupi-Guarani, de modo indicativo II. 

Vieira (2014:5) mostra que é um tipo de construção verbal independente, porém 

semelhante às orações subordinadas. Segundo a autora, os sujeitos das 1° e 3° pessoas 

gramaticais do verbo recebem marcas especiais quando à esquerda da oração aparece 

um dentre os seguintes tipos de palavras/construções: advérbio, quantificadores 

adverbiais, orações subordinadas, conjunções e palavras QU não-nucleares. Além disso, 

nessa situação, verbos exibem modificações típicas de orações subordinadas, como: 

perda de marca de sujeito na série ativa; ocorrência com negação adverbial; e adoção de 

um padrão ergativo. O chamado modo indicativo II é observado em diferentes línguas 

da família Tupi-Guarani. A seguir, em (36 e 37), tem-se um exemplo de um registro 

referente ao Tupinambá, língua já extinta e pertencente à mesma família: 

 

(36) koritei kunhã pitanga mombak –i   XP SOV 

        Depressa mulher criança acordar-Ind II 

        '[Depressa] a mulher acordou a criança’  

(Lemos Barbosa: 213, apud Vieira 2014:5) 
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 (37) Mara ngoty pe gûarani xe-gûrapara r-rasó -û?     XP SOV 

         Onde para guerreiro 1sg-arco rel-levar-Ind II 

         '[Para onde] o guerreiro levou o meu arco?'                      

(Idem, ibidem) 

 

 Com relação ao modo imperativo em Guarani Mbyá, esse só encontra 

correspondência nas segundas pessoas do singular ou do plural. O imperativo negativo 

difere do afirmativo pela presença do sufixo –eme. 

 

(38) e-guapy    

      2Imp-sentar 

     ‘sente-se’ 

 

(39) e-ja-e' o-eme   

      2pl-chorar-Neg 

      ‘não chore’ 

(Martins, 2003:120-121) 

  

Por último, tem-se o modo exortativo. Diferentemente do modo imperativo, esse 

encontra realização em todas as pessoas e números. Sua forma positiva é assinalada pelo 

prefixo ta= (t= para palavras que se iniciam por vogais). O verbo segue os mesmos 

padrões de concordância pessoal que o modo indicativo. 

 

 (40) taexa     

       t=a--exa 

       Ex=1 sg-3Rel-ver 

       ‘que eu veja’ 

 

(41) ta='i-kuai porá     

        Ex=3Rel-viver bem 

        ‘que vivam de acordo’ 

(Idem, 121) 
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 Já nas orações dependentes, discriminam-se os modos subjuntivo, gerúndio e 

consecutivo, os quais são indicados no verbo através de sufixos.  

 O subjuntivo, formado pela junção do sufixo –ramo à raiz verbal, é empregado 

em orações adverbiais de semântica temporal, causal e condicional.  

 

(42) re -o -xe -ramo-rã          já –a       

       2sg-ir-querer-Subj-Fut  1Incl-ir 

       ‘se quiser ir, vamos’ 

 

(43) nhade=r    -u ete                  o-u-ramo 

       1pl   1=Rei-pai verdadeiro  3-vir-Subj 

       ‘quando nosso pai verdadeiro veio’ 

(Idem, 141) 

  

 O modo consecutivo é caracterizado pela presença do sufixo –rire (traduzível 

por “depois de”, “depois que”) ao radical verbal. Assim como no subjuntivo, o 

consecutivo é usado em orações adverbiais. Note-se que, no dado a seguir, para que –

rire seja considerado um sufixo anexado ao radica verbal, a forma pa ‘tudo’, que se 

apresenta como intermediária entre a raiz do verbo e –rire,  terá que ser vista como  

tendo sido levada a fazer parte do próprio verbo (talvez via processo de composição), ou 

seja: não seria uma forma livre, como a própria apresentação do dado permitiria supor 

(isto é, a representação adequada seria o-karu-pa-rire, e não o-karu pa rire). 

 

(44) o-karu     pa    rire    o-o   

        3-comer   tudo Cons  3 –ir 

        ‘depois que comeu tudo, foi’ 

(Idem, ibidem) 

 

 Já o gerúndio apresenta a particularidade de ter um único argumento, 

normalmente o argumento externo sujeito, para dois verbos. No Mbyá, sua formação é 

indicada pelo sufixo –vy: vy ~ my agregado ao verbo da oração dependente. E, a 

negação pelo sufixo –e’y.  
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(45) o-ma'e    o-iko-vy   

       3-olhar    3-estar-G 

       ‘ficou olhando’ 

(Idem, 142) 

 

 

(46) a-mopu'ã         I -mo'a-my     

        lsg-levantar    3Rel-de pé-G 

        ‘levantei-o, para ficar de pé’ 

 (Idem, ibidem) 

 

 Ainda em relação ao gerúndio, verificam-se construções com valor de auxiliar. 

Tais construções apresentam estruturas em que o verbo no gerúndio é de movimento, 

postural ou cópula. 

 

(47) a-jopy         e-r-eko-vy 

       l sg-pegar    -Rel-ter-G 

       ‘peguei para ficar’ 

(Idem, 143) 

 

(48) João o-jopy     e-r-eko-vy   

       João 3-pegar    -Rel-ter-G 

       ‘João pegou para ficar’ 

(Idem, ibidem) 

 

  

(iii) Aspecto 

 

Responsável por descrever a perspectiva adotada relativamente ao evento, o 

aspecto é indicado de maneiras diversas.  

O imperfectivo progressivo é realizado pelo verbo auxiliar em posição pós-

verbal. 
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(49) nd-a-exa      regua-i          jagua  

       neg-3-ver     poder-neg     cachorro 

       ‘não estou podendo ver o cachorro’ 

(Dooley, 2003:64) 

 

 O aspecto iterativo, assinalado pelo evento pontual que se repete mais de uma 

vez em sucessão, é indicado pela reduplicação: 

 

(50) o-i.ké                     oi.ke.i. ‘ke 

       3p.sg-entrar            ‘ele vai vai’ 

       ‘entrar’ 

(Martins, 2003:181) 

 

 

c) Transitividade verbal  

 

Um verbo intransitivo pode ser transitivizado pelo acréscimo de um morfema 

causativo-comitativo38 à morfologia verbal. Segundo Vieira (2010: 152),  

 

“Nas línguas da família Tupi-Guarani, o morfema –ro é tratado 

pelos investigadores como causativo comitativo. Vieira 

(2001)[39] argumenta, contudo, que uma das funções desse 

morfema é a de liberar um objeto.” 

 

 Com base nessa propriedade, que é de ordem sintática, (Vieira 2010: 152), 

caracteriza o morfema em questão como um afixo aplicativo, que tem a capacidade de 

alterar a valência verbal40, e fornece grupos de dados do Guarani, nos quais se 

                                                           
38 De acordo com Rodrigues (1953:136), o morfema causativo-comitativo é um indicador de voz, com 

significado que envolve sujeito e objeto: “Na voz causativo-comitativa, o sujeito faz outrem exercer a 

ação, praticando-a ele também; portanto o sujeito e o objeto direto praticam a ação conjuntamente, em 

companhia, sendo ambos agentes imediatos”. 
39 Vieira, M.D.D. A natureza das sentenças possessivas em Mbyá-Guarani. In: Queixalós, F. (org.) Des 

noms et des verbes em Tupi-Guarani: état de la question.  LINCOM Studies in Native American 

Linguistics, 37. Muenchen, LINCOM EUROPA, 2001 (apud (Vieira (2010)). 
40 Conforme Vieira (2006: 118-119), “Em termos descritivos, podemos dizer que um morfema aplicativo 

tem a capacidade de mudar a valência de um verbo ao introduzir um argumento na função de objeto na 

construção em que ocorre. Ao acrescentar um objeto ou ao promover um sintagma oblíquo ao estatuto de 
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encontram cotejadas formas verbais intransitivas e transitivas (essas últimas obtidas 

pela afixação do morfema em foco).  Um desses grupos de dados é reproduzido a 

seguir:  

 

(51) a. Ava o-ke                               

           homem 3-dormir 

           ‘O homem dormiu’ 

 

        b. Ava o-ke mitã revê41 

            homem 3-dormir criança com 

           ‘O homem dormiu com a criança’ 

 

       c. Ava o(gwe)-ro-ke mitã. 

           Homem 3-APL- dormir criança 

          ‘O homem dormiu (com) a criança’42                        

                                                                                                   (Vieira (2010: 152)) 

       

 

d) Intransitividade verbal 

 

Um verbo transitivo pode tornar-se intransitivo através de um prefixo reflexivo 

ou, ainda, através de uma incorporação nominal. 

 

(52) ava o-exa ka'i                            ava o-je-exa epéko py 

        homem 3-ver macaco               homem 3-REFL-ver espelho em 

        ‘o homem viu o macaco’          ‘o homem se viu no espelho’  

 

        (Dooley, 2013:79) 

        

                                                                                                                                                                          
objeto direto, o morfema aplicativo transforma verbos intransitivos em transitivos e verbos transitivos em 

bitransitivos.Os objetos aplicativos podem ter os mais diversos papéis semânticos: benefactivo, 

instrumento, locativo, comitativo, malefactivo, fonte, alvo, etc.” 
41 O grifo na sequência que está em Guarani é da própria autora. Já o grifo em parte da tradução 

justalinear é nosso. 
42 Uma tradução aproximada dessa sentença, que aceite que o morfema em causa seja causativo-

comitativo e leve em consideração a visão de Rodrigues (1953) sobre esse mesmo morfema, seria algo 

como ‘O homem fez a criança dormir, adormecendo junto com ela’.  
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e) Incorporação nominal 

 

 Um processo para o qual se pode aventar a possibilidade de intransitivização do 

verbo é o da incorporação nominal. Esse processo, em Guarani, encontra-se restrito a 

um conjunto de verbos que incorporam o seu objeto. De acordo com Dooley (2013:82), 

encontram-se incorporados nomes de coisas e até noções abstratas, além, é claro, de 

nomes de partes do corpo. Note-se que, com a incorporação nominal, a palavra verbo é 

ampliada e, como o próprio tema objeto passa a estar em seu interior, o verbo deixa de 

possuir, nos dados abaixo, um complemento expresso na sintaxe acima da palavra 

(sintaxe da oração), podendo ser visto como um verbo intransitivizado. Note-se 

igualmente que, nos mesmos dados, a incorporação do objeto se dá pelo lado esquerdo 

da raiz verbal. 

  

(53) –jeao joi ‘lavar a própria roupa’, de je- + ao ‘roupa’ + v. t. -joi ‘lavar’ (classe Ø) 

(54) (classe Ø) -aka'õ ‘decapitar’, de -akã ‘cabeça’ (classe Ø) + v. t. -'o ‘tirar’ (classe 

Ø) 

 

 

III) DA (IN)EXISTÊNCIA  DE ADJETIVO E ADVÉRBIO 

 

 Dooley (2013:31) assume uma classe de adjetivos em Mbyá, classe essa que 

“ocorre em função de modificador de elementos nominais, sem indicador de função”. 

Essa assunção necessita, porém, ser nuançada. Não só em Mbyá, mas em outras línguas 

compreendidas na família Tupi-Guarani, há dificuldade em se precisar uma classe 

independente de adjetivos, uma vez que a distinção entre o que é comumente designado 

adjetivo e as demais classes lexicais abertas nem sempre é clara. Nessas línguas, 

inexistem verbos copulativos como ‘ser e estar’. Se, de um lado, há um conjunto de 

verbos transitivos e intransitivos que possuem prefixos ativos específicos de 

concordância para diferenciá-los de outras categorias lexicais; de outro, como em 

verbos descritivos, sobretudo, a ausência de marcas morfológicas implica um 

comportamento duplo por parte dos vocábulos. Formas como porã ‘bonito/bom’, por 

exemplo, em determinadas situações, podem ser interpretadas como modificadores de 

nomes (caso em que se poderia lidar com uma classe adjetivo) ou como raiz em 
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composição com outra raiz, processo de que resultaria uma palavra nominal ampliada, 

isto é, um nome (não havendo, em razão disso, uma classe adjetivo própria). Em outras 

situações, tais formas podem ser vistas como predicadores (com o auxílio de uma 

morfologia extra). Quando em função predicativa, se conjugam como verbos de estado 

‘ser bom/bonito’. Vejam-se os exemplos a seguir: 

 

(55) nda-xe=-porã-i     

       Neg-lsg=Rel-bonito-Neg 

       ‘não sou bom/bonito’ 

(Martins, 2003:93) 

(56) mitã porã 

       menina bonita 

       ‘menina bonita’ 

(Idem, 94) 

(57) yvyra yvate     

       árvore alta 

       ‘árvore alta’ 

(Dooley, 2013:31) 

(58) oo porã  

        casa bonita 

        ‘casa bonita’ 

                                                                                                     (Idem, 32) 

 

 No caso de construções relativas, essas se apresentam como construções 

aparentemente nominalizadas que operam como modificadoras de um nome. No interior 

da construção relativa, uma forma correspondente ao que seria um adjetivo em outras 

línguas (caso do português) é uma raiz – forma presa, como no seguinte dado: 

 

(59) popo          i-xi i -va’e 

        borboleta  3Rel-branca-Nom 

        ‘borboleta é uma que é branca’ 

(Idem, 96) 
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 Outro ponto que merece discussão para a postulação de uma classe independente 

de adjetivos em Mbyá, refere-se à categoria de advérbios. É sabido que adjetivos e 

advérbios possuem a mesma função primária de modificadores, apesar de modificarem 

elementos distintos. E em Mbyá verifica-se o intercâmbio de formas vinculáveis a 

‘adjetivos’ e ‘advérbios’.  Essa permuta aponta para uma proximidade entre o que 

seriam duas classes. As palavras que desempenham na oração a função de adjunto 

adverbial e se referem geralmente a um verbo modificando-o são, em grade parte, nessa 

língua, realizada por elementos com acepção de adjetivos, como kyri ‘pequeno’, guaxu 

‘grande’, puku ‘comprido/alto’, porã ‘bonito/bom’. Vejam-se os seguintes exemplos: 

 

(60) xee  a-a   rai                 

        eu  1sg-cair  quase 

        ‘eu quase caí’ 

 

(61) o-guata    mombyry      

        3- viajar  longe 

        ‘viajou para longe’ 

 

(62) xee a-iko        porã       

        eu  1sg-estar  bem 

       ‘eu estou bem’ 

(Martins, 2003: 57-58) 

 

As proposições levantadas por Martins (2003) com relação à existência ou não 

de uma classe independente de adjetivos em Mbyá são corroboradas por Dooley 

(2013:31). Conforme vimos, para esse autor, a classe de adjetivos se faz presente desde 

que ocorra com função de modificadora de nomes, sem indicador de função.  

 

 

IV) FORMAS DÊITICAS – PRONOMES E DEMONSTRATIVOS 

 

No que diz respeito aos pronomes, identificam-se em Mbyá dois grupos 

pronominais que aparecem em distribuição complementar, conforme a função sintática 
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exercida por cada um dentro da oração. São eles: os pronomes livres e os pronomes 

clíticos.  

 Os pronomes pessoais livres caracterizam-se por uma incidência acentual tônica, 

sendo, assim, independentes. Os pronomes livres ocupam a posição de sujeito de 

orações independentes de predicados verbais e nominais. Por designarem as categorias 

de número e pessoa, também recuperáveis no verbo, os pronomes pessoais livres podem 

ser omitidos na oração.   

 Diferentemente dos pronomes livres, os pronomes clíticos são elementos átonos 

que se unem a outro vocábulo nas construções sintáticas. Esses pronomes são 

encontrados sob a forma de sujeito de descritivos, de objeto de verbos transitivos e de 

posposições, além de possuidores. 

 

QUADRO B -Pronomes Pessoais  

 Pronomes clíticos Pronomes livres 

1ª p. sg. xe xée 

1ª p. pl. inclusiva já  nhande 

1ª p. pl. exclusiva ore ore 

2ª p. sg.  ere ndée 

2ª p. pl. pe pende 

(Martins, 2003:45) 

 

 Note-se, contudo, que há uma ausência de formas pronominais para as terceiras 

pessoas do singular e do plural. Para preencher a lacuna, o demonstrativo há’e 

“esse/aquele” atua como pronome livre e o prefixo relacional {-i} como pronome clítico. 

 

(63) ha'e i-xii                    

       ele   3Rel-branco 

       ‘ele é branco’ 

(Martins, 2003:45) 

 

 Quanto aos demonstrativos, esses designam uma posição de proximidade que se 

referem ao tempo e ao espaço (Martins, 2003:48):  
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há'e  ‘aquele de que se fala’ 

ko-va’e ‘este / um que está aqui’  

upe-va’e ‘esse / um que está aí’ (perto do ouvinte) 

 

 Também podem atuar como núcleos de locuções nominais ou como 

modificadores de outro nome. Verifica-se igualmente uma conexão com o que seria 

uma classe dos advérbios. Vale registrar que os potenciais advérbios que entram nessa 

conexão são também formas dêiticas. 

 

(64) ko-va'e  yvy   

       esta        terra 

       ‘nesta terra’                                                                                (Martins, 2003:48) 

 

 (65) ha'e   mitã       i-porã     

       esta  criança   Rel-bonita 

       ‘esta menina é bonita’                                                                      (Idem, ibidem) 

 

(66) ko-va’e       yvoty   

       aqui-Nom  flor 

       ‘esta flor (aqui)’ 

(Idem, ibidem) 

 

 

V)  POSPOSIÇÕES 

 

 As posposições correspondem a elementos que estabelecem relações gramaticais 

entre um ou mais termos na oração. Em Mbyá, as posposições podem aparecer sob a 

forma simples ou sob a forma de locuções posposicionais. Morfologicamente, as 

posposições apresentam-se flexionadas de acordo com a série de prefixos relacionais, 

com incidência nos pronomes clíticos (de modo semelhante aos nomes possuíveis e aos 

verbos inativos).  
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(67) ndée   e-ju           xe=r-eve      

       você   2Imp-vir   lsg-Rel-Com 

       ‘você vem comigo’ 

(Martins, 2003:65) 

 

 Também podem ocorrer com os prefixos reflexivos [je-] e recíproco [jo-]. 

 

 

(68) o-je-upe      anho'i   ogue--reko  

       3-Refl-Dat  algo      3-3Rel-ter 

       ‘tem algo para si mesmo’ 

(Idem, ibidem) 

 

(69) o-iko     jo-upe   

       3-estar  Rec-Dat 

       ‘vivem um para o outro’ 

(Idem, ibidem) 

 

 

VI) NUMERAIS 

 

 Os numerais ainda necessitam de uma análise mais acurada. Por falta dessa 

análise, terminaram por ser incluídos, na variedade Mbyá, no rol dos advérbios, uma 

vez que exerceriam função sintática de adjuntos (cf. Martins, 2003:62).  

 

(70) ro-o      ypy-rire                  ro-ju riae   

       1pl-ir  primeira vez-Cons   1pl-voltar sempre 

       ‘depois que fomos pela primeira vez, voltamos sempre’ 

(Martins, 2003:63) 

 

 Através da acepção de certas palavras que denotam quantidade e ordem 

estabelecidas, os numerais foram internamente classificados em cardinais, distributivos 

e ordinais.  
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(a) Numerais Cardinais: existem números até quatro, a partir daí são empregadas 

expressões compostas. 

 

petei – ‘um’                                 

mokõi – ‘dois’                             

mboapy – ‘três’                           

irundy – ‘quarto’                         

petei nhirui – ‘cinco’                   

mboapy meme – ‘seis’ 

mboapy meme rire – ‘sete’      

irundy meme – ‘oito’    

irundy meme rire – ‘nove’  

moko i nhirui – ‘dez’  

moko i nhirui petei  – ‘onze’          

(Martins, 2003:63) 

 

(b) Numerais Distributivos: formam-se a partir da junção do sufixo [-kue] –gue ao 

numeral cardinal ou ainda  pela cópia do segmento bissilábico final dos cardinais 

correspondentes. 

  

mboapy-kue – ‘três vezes três’ 

mboapy-apy – ‘de três em três’  

petei-tei – ‘de um em um’ 

petei-gue – ‘uma vez’ 

irundy-kue – ‘quatro vezes’ 

irundy-rundy –‘de quatro em quatro’ 

                 (Martins, 2003:64) 

 

(71) xee   petei-gue  a-a      ka'aguy r-e    

       eu     uma vez   1sg-ir  mato Rel-Locat 

       ‘uma vez eu fui para o mato’ 
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(Idem, ibidem) 

 

(c) Numerais Ordinais: denotam o posicionamento dos elementos em uma sequência 

linear. 

 

ypy – ‘primeiro, pela primeira vez’ 

takykue – ‘atrás’ 

ijapy – ‘último’  

(Idem, ibidem) 

 

(72) Marci  o-iko    oo     ijapy   py     

       Marci  3-vive  casa  último Loc 

       ‘Marci vive na última casa’ 

(Idem, ibidem) 

 

 

VII)  PARTÍCULAS 

 

 As partículas compreendem uma classe fechada, em Mbyá Guarani, de 

elementos invariáveis, normalmente átonos, que se caracterizam por serem 

monomorfêmicos. Semanticamente heterogêneo, o conjunto das partículas inclui marcas 

de tempo/aspecto e de modalidade. Em relação à posição que ocupam na sentença, as 

partículas podem ocorrer dentro e fora da locução predicadora. Nas palavras do próprio 

(Dooley, 2013:68), 

 

“...partículas ocorrem em posição final de um termo que tenha 

o papel, dentro da estrutura informacional, de tópico (ou ponto 

de partida) ou foco de termo; neste posição, elas têm o efeito 

prosódico de “ESPAÇADOR”, indicando a fronteira entre 

constituintes na estrutura informacional.”  

  

 Quando fora da locução predicadora, aparecem em posição final de um elemento 

que desempenha papel de tópico ou foco discursivo. Porém, nem todas as partículas 
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podem ocorrer dentro de uma locução predicadora. Sendo assim, as únicas que advêm 

dentro da locução predicadora são as de tempo/aspecto e modalidade, listadas a seguir 

(Idem, ibidem).  

 

(a) Partículas de tempo/aspecto 

 

ma - ‘já’;  ma voi - ‘de antemão, previamente’; ma 'rã - ‘que será realizado com 

certeza’; ra'e - ‘constatação de um fato consumado’ (mirativo43); ta ra'aga - ‘quase (mas 

sem realização)’; tema - ‘ação contínua, insistente’; teri - ‘ainda’; va'erã ~ 'rã - ‘futuro’; 

va'erãgue ~ 'rãgue - ‘o que teria sido’; 'rãe - ‘futuro mais intensificador’ 

(Dooley, 2013:68) 

 

(b) “Partículas de modalidade”: assinalam finalidade, opinião ou atitude que o falante 

pode ter em relação a uma proposição:  

 

ha'vy - ‘então’; je - ‘por ouvir dizer’; katu ~ ka ~ tu - ‘sem mais nada’;ke - ‘imperativo’; 

ko - ‘na opinião do falante’; mate - ‘obrigação, necessidade’; ma'vy - ‘já ... então’; 

mba'e - ‘que tal’; mburu - ‘não faz mal’ (no optativo); minha - ‘indica comparação’; 

mburu - ‘já, com urgência’ (no imperativo ou optativo); nda - ‘indica constatação de um 

fato duvidoso’; nda'u - ‘será que?’; nhi'ã - ‘talvez’; pa - ‘indica pergunta’; po - ‘indica 

uma impressão inicial de algo’; porã(mba) - ‘indica uma avaliação afetiva (muito) 

positiva’; 

porei ma - ‘pode ser que’; rako - ‘deve de’; rã nda'u - ‘parece que’; ra'a - ‘indica 

perplexidade’; ra'aga - ‘expectativa frustrada’; ri ~ rima - ‘alusão a algo no contexto’; 

ri ~ ri jepe - ‘pelo menos’; ri nhi'ã - ‘indica um suposto baseado no contexto’; ri ty ~ ri 

ty'y - ‘indica espanto’; ri vyvyi - ‘indica vagueza’; ta mo ra'e - ‘de qualquer maneira 

(ainda não realizada)’; ta'vy - ‘irritação do falante’; teĩ - ‘expectativa não realizada’; teĩ 

                                                           
43 A inserção de um ‘mirativo’ na lista das partículas de tempo/aspecto em Mbyá é do próprio Dooley 

(op.cit.). A introdução teórica do termo ‘mirativo’ se deve a Scott DeLancey, que o vê como uma 

categoria gramatical independente da evidencialidade e que o define como codificador da surpresa do 

falante ou do despreparo de sua mente para uma informação inesperada. Ver, a propósito: a) DeLancey, 

Scott. Mirativity: The grammatical  marking of unexpected  information". Linguistic Typology 1: 33–52, 

1997; b) DeLancey, Scott. The mirative and evidentiality. Journal of Pragmatics 33: 369–382, 200; c) 

DeLancey, Scott. "Still mirative after all these years". Linguistic Typology 16.3: 529–564, 2012. 

 

http://www.degruyter.com/view/j/lity.2012.16.issue-00003/lity-2012-0020/lity-2012-0020.xml
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anga - ‘expectativa não realizada, “mas que pena”’; teve - ‘lamentavelmente’; ty ~ ty'y - 

‘indica espanto’; vi - ‘indica brusquidão’ (no imperativo ou optativo). 

 

(Idem, 73-74) 

 

 Na leitura de determinadas obras consultadas sobre as classes lexicais, pudemos 

observar que as línguas podem apresentar conjuntos diferentes de classes e que noções 

“adjetivais”, “adverbiais”, dentre outras, podem ser expressas de várias maneiras. Isso 

se confirma, inclusive, na variedade linguística estudada. 

  

 

5.3- Fonologia 

 

 De acordo com a literatura (Guedes, 1983:23; Martins, 2003:169, 2006:3; 

Dooley, 2013:4), o sistema vocálico contrastivo da variedade Mbyá é composto por 

uma série de seis vogais orais /a e o i  u/, que se opõem à sua contraparte nasal /a  e o i   

u/. A adoção, no plano fonológico, de um quadro como o que se encontra em C abaixo, 

faz com que o sistema vocálico do Mbyá seja indevidamente tratado a partir de 

categorias fonéticas tradicionalmente pertencentes à fonética articulatória; e, além disso, 

visto como possuidor, fonologicamente, de três alturas vocálicas – o que é questionável. 

Para evitar isso, Costa (2012: 44-50) funda sua análise do sistema vocálico Mbyá em 

termos fonológicos e, com vistas a um tratamento fonológico por meio de um sistema 

de traços44 e pela via da fonologia multilinear, adota o quadro em D, que mostra o 

sistema vocálico Mbyá como possuidor de duas alturas fonológicas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 O sistema de traços adotado por Costa (2012) é o de Clements & Hume (1995) [CLEMENTS, G.N. & 

HUME, Elisabeth V. 1995. The internal organization of speech sounds. IN: Goldsmith (org.). The 

Handbook of Phonological Theory. Cambridge/MA: Blackwell, (p.245-306)]. 
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QUADRO C – Inventário vocálico do Mbyá (a partir de categorias fonéticas 

tradicionais – fonética articulatória) 

 Anterior Central Posterior 

Alta    

Média     

Baixa    

     

 

QUADRO D – Sistema vocálico do Mbyá 

Vogais orais                                                                     Vogais nasais 

// // //  /ĩ/ /ɨ/̃ /ũ/ 

// // //  /ẽ/ /ã/ /õ/ 
 

 

 Com relação aos segmentos consonantais, a despeito das numerosas análises 

fonológicas voltadas para o Guarani, não há um consenso com relação ao conjunto de 

segmentos contrastivos, o que se relaciona, de um lado, à abordagem teórica escolhida 

para descrevê-los e, de outro, à existência das variedades linguísticas recobertas pelo 

nome Guarani.   

 No caso Guarani Mbyá, que, como vimos, é falado em diferentes localidades e 

mesmo em mais de um país, a situação não é diferente. Se tomada a análise proposta por 

Martins (2003; 2006), por exemplo, que, por sua vez, retoma Guedes (1983), o quadro 

de consoantes fonológicas do Mbyá seria representado pelos seguintes fonemas /p t k k 

 m n    t h  w/. Dooley (2013:3-4), em sua descrição, inclui, ainda, o fonema /g/ 

no sistema consonantal do Mbyá, chamando a atenção para o fato de o segmento ser 

pouco frequente na língua e decorrente de empréstimos. 

 Quanto ao glide laríngeo /h/, Guedes (1983:35) ressalva que este apresenta 

restrição quanto à distribuição no enunciado, ocorrendo, somente, em início de palavras, 

como [haku] “está quente”. Apesar de limitada ao início do vocábulo, a fricativa glotal 

/h/ contrasta com sua ausência, não podendo, portanto, ser analisada como um segmento 

protético previsivelmente inserido. 
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(73) [ho ke] ‘porta dele’                               [ke] ‘ele dorme’ 

(Guedes, 1983:35) 

 

 Situação fonológica semelhante à de /h/ é a da oclusiva glotal //. Segmento com 

propriedade distintiva na língua, possui distribuição fonologicamente condicionada, 

porém com maior amplitude de ocorrência do que a daquele, como demonstra Guedes 

(1983:34-35): 

 

(74) [ou] ‘ele come’         [ou] ‘ele vem’ 

        [ta] ‘filho’                [ta] ‘formiga’ 

 

 Outra característica do Guarani é a presença de consoantes pré-nasalizadas, ou 

consoantes nasais em contorno. Na variedade Mbyá, a pré-nasalização é constituída da 

sequência de segmentos consonantal nasal seguidos de segmentos oclusivo sonoro mb, 

nd, g.   

O tratamento da nasalidade (e da nasalização) – consonantal e vocálica -  do 

Guarani tem estimulado perspectivas de análise com base em propostas teóricas em 

fonologia, sobretudo no que diz respeito ao tema da harmonia nasal. Com base nessas 

perspectivas, Costa (2012: 60) adota o quadro fonológico em E (ver abaixo) para 

segmentos [+ consonantal]/ [-vocoide] do Mbyá, tendo em mente, explicitamente, a 

variedade Mbyá falada na aldeia Sapucai, em Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro: 
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QUADRO E - Segmentos [+ consonantal]/[-vocóide] do Mbyá  (aldeia Sapucai)    

[-vocoide] 

 

   [+gl.esp.]/ [+gl.cons]45 

  

[-contínuo] 

[-sonoro]                   

[+sonoro] 

[+contínuo] 

 

 

[-cont] [+cont]46 

 

[-soante]  h  /   ʔ p    t     k    

kw       

            t ʃ 

[0 soante] P   T    K   

KW                         

B  D  G GW r  j  w  

 

 O quadro acima atende à seguinte formatação de sistema fonológico consonantal 

proposta por Costa (2012: 56-57): 

 

“a)... as oclusivas sonoras [são definidas] como fonemas na 

língua;  

b) nasais plenas e nasais em contorno ([m] / [mb],[ n] / [nd], 

[ŋ]/ ]/[ŋg]) , assim como  a oclusiva velar labializada e a velar 

pré-nasalizada labializada ([ gw]/[ŋgw])  constituem 

manifestações fonéticas vinculadas a oclusivas sonoras; 

c) os fonemas oclusivos sonoros são não-especificados quanto à 

soanticidade ([0 soante]  e especificados  quanto ao traço 

[contínuo] ( [- cont]) e  à sonoridade ([+ sonoro]);  

d) as nasais em contorno são foneticamente caracterizadas, em 

sua fase nasal, como  [+soante, - contínuo,  +sonoro]. 

e) as nasais plenas  são também foneticamente caracterizadas 

como [+ soante, - contínuo, +sonoro].” (Idem, ibidem) 

 

 Na formatação fonológica proposta, Costa (2012, ibidem) faz notar que: 

                                                           
45 “Abreviação, respectivamente, de [+glote espalhada] e [+glote constrita]” (Costa (2012, ibidem)). 
46 “No caso do segmento africado (// um segmento em contorno que é [- contínuo] [+contínuo]), 

podemos considerar o traço [-sonoro] como não contrastivo, na medida em que não detectamos a 

existência fonológica de uma africada sonora de mesmo ponto de articulação na variedade Mbyá por nós 

estudada. Quanto aos segmentos contínuos ( /, j, w/), esses são redundantemente sonoros – o que 

justifica a exclusão do traço [+sonoro] de sua representação fonológica” (Idem, ibidem). 
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 “na representação subjacente das oclusivas sonoras, [soante] 

recebe especificação ZERO. Ou seja... a diferença entre nasais 

complexas e plenas se dá através de uma regra default que 

define traço positivo para as nasais plenas e para a fase nasal 

das nasais em contorno. Já as oclusivas surdas fariam parte de 

outra classe natural, sendo representadas pelos traços [-

soante,-sonoro]. Com isso, não há problema algum para se 

definir a classe natural dos segmentos que participam de 

processos de nasalização.” 

 

 No que diz respeito aos limites para o espalhamento da nasalidade, a análise 

adotada é a de que a harmonia nasal somente é bloqueada até serem encontradas sílabas 

com vogais orais portadoras de acento (Idem, 70). No entanto, há ainda muito a se 

investigar a respeito: 

 

“O quanto junturas morfológicas mais fortes e fronteiras de 

constituintes sintáticos ou prosódicos formam barreira para a 

propagação da nasalidade ainda é algo a ser investigado em 

profundidade em Guarani e, mais particularmente, em Mbyá”  

(Costa (2012: 74)).     

 

Passemos à estrutura silábica. Autores como Guedes (1983), Martins (2003), 

Dooley (2013), Costa (2012) compartilham da ideia de que a estrutura silábica do Mbyá 

é formada por uma única vogal (V) ou consoante seguida de vogal (CV). Isso implica 

dizer que o molde silábico do Mbyá admite, apenas, um segmento na margem à 

esquerda da sílaba, não licenciando uma posição de coda. O onset silábico, formado por 

uma única consoante é uma posição menos restrita: todos os fonemas da língua podem 

ocupá-la. O núcleo é o único constituinte obrigatoriamente preenchido por um segmento 

que contenha o traço [+ vocoide]. 

Estruturas silábicas formadas por grupos consonantais iniciais e finais também 

não são permitidas.  

 De acordo com a descrição de Guedes (1983:13), as sequências silábicas do 

Mbyá são formadas por um vocoide [+ silábico] seguido de um vocoide [- silábico]. Os 
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segmentos [+ silábicos] são representados pelas vogais orais /i, e, , a, u, o/ e por suas 

contrapartes nasais. Os segmentos assilábicos correspondem a todos os demais.  

 

(75) [ai pota] ‘eu o quero’ 

(76) [o i nupa] ‘eu bato nele’ 

(77) [paakau] ‘papagaio’ 

(78) [ndoui ] ‘ele não vem’ 

  

 A autora chama a atenção para o fato de as vogais altas anterior /i/ e posterior /u/ 

poderem figurar como segmentos assilábicos na língua, como observado nos exemplos 

acima. Martins (2003:173-174), entretanto, fornece maior detalhamento quanto à 

ocorrência das semivogais (foneticamente vocoides assilábicos) /i/ e /u/. A autora nota 

que, enquanto /i/ ocorre após qualquer vogal do inventário silábico, /u/ só ocorre depois 

da vogal baixa /a/. A possibilidade da ocorrência fonética de segmentos assilábicos após 

o núcleo aponta para a possibilidade de preenchimento da posição de coda silábica se, 

em uma sequência com dois segmentos vocálicos de sonoridade diferente, o segundo 

possuir grau de sonoridade menor. Tal processo pode-se dar no nível da silabificação ou 

resultar de ressilabificação (ver Costa (2012: 98-100), que entende a sílaba como 

projeção do núcleo). 

  Sequências de segmentos vocálicos heterossilábicos (hiatos) também são 

encontradas: 

 

(79) [hu u] ‘ é preto’ 

(80) [] ‘casa’ 

(81) [a] ‘roupa’ 

 

 Na interpretação de Guedes (1983:14), as vogais em sequência heterossilábica 

representam processos de reduplicação vocálica de palavras inicialmente 

monossilábicas tônicas. O fenômeno do alongamento vocálico é entendido por Martins 

(2003:179) como uma exigência da língua para atender à minimalidade prosódica. A 

minimalidade prosódica reflete o molde prosódico mínimo de uma dada língua natural. 

No Mbyá, a condição de palavra mínima  requer que os pés sejam bimoraicos, em 
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outras palavras, cada pé deve ter no mínimo duas moras ou dois elementos métricos. 

Assim, a língua é intolerante a pés degenerados47. Como consequência, a restrição de 

minimalidade prosódica contribui para a constituição fonológica de palavra prosódica, 

já que a binaridade do pé vinculá-se à noção de palavra prosódica. O fenômeno da 

reduplicação vocálica também pode ser entendido como um processo de geminação 

vocálica. A geminação consiste na produção de uma sequência de segmentos idênticos e 

adjacentes de um som que integram um único morfema. Dooley (2013:7-8) afirma que 

as palavras monossilábicas tônicas sofrem geminação para tornarem-se dissilábicas e, 

em função disso, produzir um pé métrico iambo. Esse processo atinge as vogais orais e 

nasais e diferentes classes lexicais: 

  

(82) xe- ‘1SG’ + geminação  xee ‘eu’  

      guã + geminação  guaã ‘vaga-lume’ 

      ko ‘este’ + geminação  koo ‘aqui’ 

 

Um outro processo relevante é o da ditongação, que envolve as vogais altas /i/ e 

/u/ quando essas se encontram precedidas de vogal de sonoridade maior.  Uma 

possibilidade de análise a respeito da sequência VV no Mbyá é entendê-las como o 

encontro de duas vogais contíguas que integram núcleos silábicos diferentes, isto é, 

núcleos de suas próprias sílabas. Neste caso, teríamos sequências de segmentos 

vocálicos heterossilábicos (hiatos). Uma segunda possibilidade é vê-las como resultado 

de um processo de ressilabificação da segunda vogal, devido à sua reduzida sonoridade 

em relação à vogal que a antecede e que está na posição de núcleo. Com isso, tem-se a 

constituição de ditongos decrescentes na língua ([paakau ] ‘papagaio’), isto é, de 

sequências de segmentos vocálicos pertencentes a mesma sílaba. Costa (2012:99-100) 

                                                           
47 Costa (2012) problematiza a análise de Martins (2003) ao tratar do alongamento vocálico e do ditongo 

final, mostrando que a língua é insensível ao peso silábico e que não há, portanto, distinção entre sílabas 

leves e pesadas. De acordo com a abordagem de Costa, as sílabas em Mbyá são leves, podendo também 

ser consideradas como monomoraicas. Sendo assim, o Guarani Mbyá tem uma atribuição acentual que 

recai, previsivelmente, sobre a última sílaba da palavra prosódica, à exceção da junção de afixo átono a 

uma raiz qualquer. Além disso, deve construir um padrão iambo silábico final, da direita para esquerda, 

de forma não adjacente ao pé inicial, obedecendo ao parâmetro de análise local fraca de pés degenerados. 

Ou seja, a versão fraca permite pés degenerados apenas em posição forte, quando dominados por uma 

marca de grade mais alta, qual seja, a marca de grade da camada da palavra. Costa (2012) apoia sua 

análise em Kager (1993), tendo também no seu horizonte Kager (2007) [a)KAGER, R. Alternatives to the 

iambic trochaic Law. Natural Language and Linguistic Theory 11.3: 381-432, 1993. b)KAGER, R.  Feet 

and metrical stress.  In: DE LACY, Paul.  The Cambridge handbook of phonology.  Cambridge: 

Cambridge University Press, 2007]. 
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explica que a sequência de segmentos VV no Mbyá é regida pelo PLATÔ (sonoridade 

plana), uma instanciação particular do sequenciamento de sonoridade (PSS), segundo o 

qual segmentos com graus de sonoridade iguais são proibidos em uma mesma sílaba. 

Isto significa que a estrutura silábica admite dois segmentos vocálicos contíguos, desde 

que tenham sonoridades diferentes, alocando o primeiro segmento na posição nuclear da 

sílaba e o segundo segmento na posição de coda. Caso contrário, as vogais serão 

núcleos de sílabas distintas: 

 

          

(83) pa. ra. kau      ‘papagaio’ (Princípio do Sequenciamento de Sonoridade) 

        

(84) a. a      ‘vou’ (PLATÔ) 

(Guedes, 1983; apud Costa, 2012:99) 

 

 Como um processo responsável por determinar a estrutura silábica de uma 

língua, a silabificação dispõe os segmentos na sílaba em consonância com o Princípio 

de Sequenciamento de Sonoridade: a sonoridade deve ser crescente em direção ao 

núcleo e decrescente em direção à coda. Apesar de haver uma escala de sonoridade que 

traduz uma tendência universal, as línguas se distinguem no que diz respeito às regras 

de silabificação, que permitem, inclusive, sob condições específicas, contrariar a 

referida tendência. 

 O processo de silabificação tem, segundo Nespor & Vogel (1986), como 

domínio de aplicação a palavra prosódica (). Para essas autoras, a silabificação 

(lexical) tem caráter universal e assegura a boa-formação de estruturas silábicas 

delimitadas pelas fronteiras da palavra prosódica. Porém, o processo de ressilabificação 

(pós-lexical) seria variável, específico a certas línguas. 

 Frente às considerações de Nespor & Vogel (1986) de que todas as línguas 

apresentam processos lexicais de silabificação, resta-nos saber se os ditongos em Mbyá 

são apenas lexicais ou se a língua comporta ditongos no domínio pós-lexical, isto é, no 

domínio de combinação das palavras na sentença (ponto relevante para o 

desenvolvimento de nosso estudo).  
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 Dooley (2013:7) afirma a existência tanto de ditongos lexicais, quanto de 

ditongos pós-lexicais no Mbyá. Sobre os ditongos pós-lexicais, cabem-nos as palavras 

do próprio autor: 

 

“Quando um morfema começa com a vogal /i/ seguindo uma 

vogal diferente na mesma palavra, /i/ é ditongada, ou seja, ela 

se torna uma semivogal que resulta num ditongo decrescente,  

pe- ‘2PL’ + -iko ‘ser’ → peiko [peko] ‘(vocês) são’”. 

 

 Na variedade do Mbyá falada na aldeia de Sapucai, município de Angra dos 

Reis, estado do Rio de Janeiro, Costa (2012:100-102) confirma que os ditongos se 

constroem através do processo de silabificação e, em alguns casos, através do processo 

de ressilabificação, como evidenciado no exemplo abaixo: 

 

 

(85) na + ok + i ‘sem chuva’ 

   neg  chuva neg   

 

Nível lexical: 

{na} {ok} {i} 

na      ok     i         (Atribuição de núcleo) 

na      ok     i          (Atribuição de onset) 

---------------- 

Nível pós-lexical   (Ressilabificação – Atribuição de coda) 

na.  o.kj 

Como processo igualmente relevante, tem-se em Mbyá a epêntese. Os 

segmentos que compõem o sistema sonoro de uma língua provêm de um sistema 

universal. Porém, o processo de diferenciação das línguas está sujeito a restrições 

fonotáticas impostas a cada sistema linguístico. Sendo assim, a delimitação das 

fronteiras silábicas, bem como o número, a natureza, a sequência de segmentos 

admitidos em cada margem e a estrutura interna do núcleo vão ao encontro das 

restrições e características das línguas particulares. A violação de regras fonotáticas 

costuma culminar em processos de mudança fonética presentes nas formas da língua, 
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sendo designados, por vezes, por meio do termo metaplasmo (mudança de forma), 

indicador de fenômenos fonológicos como, por exemplo, inserção, apagamento, 

mudança de posição e de qualidade de segmentos.  

 Na fonologia, há vários processos que dizem respeito à inserção de segmentos 

no interior da palavra (a que também se aplica o termo epêntese).  A epentêse, seja essa 

vocálica ou consonantal, busca satisfazer as restrições fonotáticas e assegurar as 

condições de boa-formação do molde silábico. Nesse sentido, a epêntese atua através do 

preenchimento das lacunas criadas durante o processo de silabificação iterativa, 

motivada pelo Princípio de Licenciamento Prosódico, fazendo com que o segmento 

extraviado não seja eliminado do processo lexical, mas, ao contrário, ganhe a 

possibilidade de aproveitamento, ocupando uma nova posição de margem ou conferindo 

um núcleo vocálico a uma sílaba que não o tem. 

 É sabido que as línguas tendem a desfazer sequências vocálicas contíguas em 

suas estruturas silábicas, evitando construções de ditongos e hiatos. E, no Mbyá, isso 

não é diferente. Embora a língua admita sílabas formadas pela sequência VV, esta pode 

não ser concretizada em alguns processos de silabificação. Um exemplo claro da não 

silabificação é visto com a inserção da oclusiva glotal [] no interior da palavra, 

interrompendo a sequência VV, como em /boi/ ‘cobra’ (representação subjacente)  

[mboi] ‘cobra’ (silabificação) (cf. representação do processo em Costa (2012: 102-104), 

que também fornece o dado). Dooley (2013:4) argumenta que a oclusiva glotal // é 

motivada pela epêntese, tendo maior ocorrência em fala enfática e no início de palavra, 

na posição de onset inicial vazia. 

 No caso em questão, apesar de haver um contexto favorável à silabificação da 

vogal alta (/i/), que passaria a integrar a coda, esta não se dá. Tal fato poderia ser 

explicado pela exigência feita pelas línguas naturais de que as sílabas tenham onset. No 

estudo dos fenômenos fonotáticos das línguas naturais, a satisfação dessa exigência tem 

como consequência a resolução do hiato. O Mbyá (na variedade analisada por Costa) 

dá, através da epêntese, uma solução para a necessidade de evitar hiato no nível lexical. 

Costa (2012) não verifica, porém, essa mesma possibilidade no nível pós-lexical. 

Por fim, uma palavra sobre processos de apagamento e seus limites. No Mbyá é 

possível encontrar tais processos em algumas sequências de segmentos vocálicos 

homorgânicos, constituídas na junção de morfemas, o que pode levar ao 

desaparecimento de um dos segmentos vocálicos. 
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 A supressão de identidades (em uma mesma camada) é vinculável à 

manifestação do Princípio do Contorno Obrigatório (Obligatory Contour Principle – 

OCP). Formulado inicialmente por Goldsmith (1976) 48, com base na proposta de Leben 

(1973)49 para o tom, explica o fato de sequências sucessivas de um mesmo 

autossegmento serem proibidas. Nas línguas naturais, registra o fato mais geral de que 

valores iguais para um mesmo traço são proibidos ou pelo menos desfavorecidos em 

alguns contextos. 

 Dados extraídos de Costa (2012:105-107) mostram a atuação de OCP, no 

Guarani Mbyá: 

 

(86) pe-‘2PL’ + -eta ‘ver’ + kai ‘macaco’ = [peta kai] ‘ vocês veem o macaco’. 

(87) o- ‘3’ + je- ‘REFLEXIVO’ + -edu ‘ouvir’ = [õendu] ‘ouviu-se ou foi ouvido’ 

  

 Os exemplos acima confirmam o completo apagamento de uma das vogais 

iguais em adjacência. Contudo, o pesquisador mostra que, em alguns casos, o 

apagamento de uma das vogais homorgânicas levaria a uma palavra de uma única 

sílaba, ferindo, dessa forma, a condição de minimalidade prosódica. 

 

(88) a- ‘1SG’ + -a ‘ir’ = [aa] ‘vou’ 

(89) da- ‘1PLincl’ + -a ‘ir’ = [daa] ‘vamos’ 

 

 Observa-se, através dos dados acima, que o OCP é ativo em Guarani, tendo 

como domínio de aplicação a juntura de morfemas e as vogais idênticas em sílabas 

contíguas. Assim, OCP é respeitado, ora apagando-se um dos segmentos, como em (86) 

e (87); ora quando as duas vogais idênticas permanecem, reconfigurando-se a 

representação fonológica, para que essa se conforme a uma dentre aquelas admitidas por 

OCP50, como em (88) e (89). 

                                                           
48GOLDSMITH, John. Autosegmental Phonology. Ph.D. Massachusetts Institute of Technology, 

distributed by Indiana  University Linguistics  Club, 1976 (apud Costa (2012)). 
49 LEBEN, W. R. 1973. Suprasegmental phonology. MIT dissertation [Published: New York, Garland, 

1980] (apud Costa (2012)). 
50 Ver, a propósito, Soares & Damulakis, 2007 ([SOARES, M. Facó. & DAMULAKIS, G. N. Do 

Princípio do Contorno Obrigatório e línguas faladas no Brasil. Revista Estudos da Linguagem., Belo 

Horizonte, v. 15, n. 2, p. 229-252, jul./dez. 2007.] 
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5.4 Algumas considerações  

 

 A partir do que foi apresentado nas seções precedentes, sobre aspectos sintáticos, 

morfológicos e fonológicos do Mbyá, em parte extensíveis a outras línguas da família 

Tupi-Guarani, podemos levantar algumas suposições sobre a relação sintaxe-fonologia 

em Mbyá e sobre possíveis fenômenos indicadores dessa interface em fala conectada, 

como é o caso do sândi externo. 

 Em relação à ordem dos constituintes sintáticos em variedades do Guarani, 

observou-se um padrão de ordenamento OV que pode estar em processo de mudança 

linguística para VO em função do contato linguístico – caso do Mbyá. Além desse 

aspecto, constatou-se que o constituinte sujeito apresenta uma posição relativamente 

livre na sentença, possibilitando variações de ordenamento entre constituintes sintáticos 

maiores. Ao mesmo tempo, os pronomes livres ocupam a posição de sujeito de orações 

independentes de predicados verbais e nominais. Por designarem as categorias de 

número e pessoa, também recuperáveis no verbo, os pronomes pessoais livres podem 

ser omitidos na oração.  Esse fato chama a atenção para o verbo que, com uma 

morfologia rica, pode ser o único constituinte da oração. Ilações, sobre categorias 

prosódicas de interface, a partir desse fato são possíveis, da mesma maneira que as 

construções de tópico e foco, com vínculo inegável a determinadas possibilidades 

morfológicas, como o chamado modo indicativo II, que, afetando a morfologia do 

verbo, é, ao que tudo indica, desencadeado pela ocupação da margem esquerda da 

sentença, por palavras/ construções colocados em relevo pelo falante (‘advérbio’, 

quantificadores ‘adverbiais’, orações subordinadas, conjunções e palavras QU não-

nucleares). A constituição de frases fonológicas aqui é uma possibilidade ainda a ser 

investigada, mas as construções a partir das quais aquelas podem ter iniciada a sua 

investigação são visíveis. Da mesma forma, encontra-se dada a possibilidade de 

investigação, em termos prosódicos, do comportamento de determinadas palavras 

átonas no âmbito da sentença. Tal é o caso das partículas e dos pronomes clíticos, que, 

diferentemente dos pronomes livres, são elementos átonos que se unem a outro 

vocábulo nas construções sintáticas. 

No que concerne às características morfológicas, buscou-se estabelecê-las em 

interação com o plano prosódico, atentando para as implicações do estatuto afixal dos 

morfemas, na expressão das categorias lexicais, nos verbos copulativos (quando 

existente e qual a forma encontrada pela língua para supri-lo, quando inexistente). Afora 
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a incorporação nominal de objeto em alguns verbos e os seus possíveis efeitos 

prosódicos, também sobressai a necessidade de investigação do padrão entoacional das 

interrogativas, ao lado das partículas, que, na análise de um determinado pesquisador 

(Dooley) “têm o efeito prosódico de “ESPAÇADOR”, indicando a fronteira entre 

constituintes na estrutura informacional.” 

Quanto à fonologia do Mbyá, através das obras consultadas, foi possível realizar 

algumas verificações. A língua, com um molde silábico CV, admite apenas um único 

segmento em posição de onset, sendo o núcleo preenchido obrigatoriamente por uma 

vogal, e a posição de coda preenchível apenas por glides fonéticos materializáveis a 

partir de vogais fonológicas altas em processos de silabificação lexical e ressilabificação 

pós-lexical, cujos limites ainda estão por ser investigados.  Quantos a segmentos 

homorgânicos adjacentes (VV) em fronteira de morfemas, estes podem ser ou apagados 

pela atuação de OCP ou mantidos, para atender à condição de palavra mínima na língua, 

neste caso, bimoraica. Importantes também são os processos de espalhamento da 

nasalidade, de ditongação (ambos realizáveis sob condição específica) e inserção (de 

oclusão glotal), que foram, até o momento, mais fortemente investigados no âmbito da 

palavra, restando, como caminho a percorrer, a sua investigação no contexto frasal. 

Surgem também como importantes, em Mbyá, os processos de geminação vocálica, 

assim como os de resolução de hiato (a que se vinculam a ditongação e a própria 

inserção de oclusão glotal).  

Antecipando uma comparação com o português brasileiro, tem-se que a 

geminação vocálica corresponde, nessa última língua, ao fenômeno de sândi interno e 

externo ([.] ‘lua’; [.] ‘jovem amigo’). Caberia verificar as suas 

motivações em ambas as línguas. Da formação de ditongos decrescentes em Mbyá 

(como em [paakau] ‘papagaio’), resulta uma ocorrência que revela certa proximidade 

com o português brasileiro na construção dos ditongos fonológicos, como em [] ‘lei’ 

e [] ‘caule’. Quanto à resolução de hiato criado no nível pós-lexical, essa pode 

revelar proximidade, em termos de motivação, com a ocorrência do fenômeno de sândi 

externo no português do Brasil. O sândi externo, nessa última língua, ocorre pela 

dissolução do encontro vocálico em hiato através do fornecimento de um onset para a 

segunda vogal do encontro (cinto apertado [si twapextad]; mar alto [maawt]). 

 Considerando os fatos apontados até aqui, passemos, então, ao Português do 

Brasil e ao Português Mbyá. 
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6 - ABORDAGENS ANTERIORES SOBRE O SÂNDI EXTERNO NO 

PORTUGUÊS DO BRASIL (PB) 

 

 Vários são os trabalhos que trazem como tema central o sândi. Neste capítulo, 

voltamos nossa atenção para os principais estudos acerca da manifestação do sândi 

externo no português do Brasil, uma vez que estes trazem hipóteses importantes para 

nosso objeto de estudo.  

 

6.1- O fenômeno de sândi interno e externo 

 

 O termo sândi (sandhi), originário da gramática hindu do sânscrito, é atribuído 

às descrições dos fenômenos de alterações morfofonêmicas, condicionadas 

fonologicamente. Essas alterações fonológicas podem ocorrer tanto no interior de uma 

mesma palavra, exemplificando o sândi interno, quanto em fronteira de palavras, 

representando o sândi externo. Tendo em vista o enquadramento do trabalho, 

focalizaremos apenas os casos representativos do sândi externo. 

 A distinção entre os fenômenos de sândi interno e externo encontra sua 

representação no modelo da Fonologia Lexical, segundo a qual o léxico é constituído 

dos componentes lexical e pós-lexical51. De acordo com esta perspectiva, o nível lexical 

interrelaciona as regras morfológicas e fonológicas.  As regras morfológicas são 

aplicadas no interior do próprio léxico, sendo responsáveis pela produção de itens 

lexicais de uma dada língua natural; enquanto, no nível pós-lexical, apenas as regras 

fonológicas atuam. Sua atuação se dá à saída do componente sintático. 

 Tal discriminação entre os níveis lexical e pós-lexical é de suma importância 

para os estudos que trazem como tema o sândi, pois é nesse cenário que se configuram 

os fenômenos de sândi interno ou externo. Este, decorrente da interação entre duas 

sílabas contíguas, resultantes da concatenação entre palavras, tem suas regras aplicadas 

no nível pós-lexical; já aquele tem suas regras aplicadas no nível lexical no português. 

 Através das obras consultadas sobre a fala conectada no português do Brasil, 

identificamos como fenômenos de sândi interno e externo a geminação, a degeminação 

(ou crase), a ditongação e a haplologia. A elisão e a liaison (ligação ou juntura) são 

fenômenos de interface entre determinados componentes da gramática. 

                                                           
51 Para maiores informações sobre Fonologia Lexical, consultar Kiparsky (1982); Mohanan (1982); 

Goldsmith (1990); Seung-Hwa Lee (1996); dentre outros. 
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 O processo de geminação consiste na produção de uma sequência idêntica de 

segmentos consonantais ou vocálicos separados por fronteira silábica. A geminação 

implica, assim, a continuidade no tempo de um mesmo gesto articulatório. No português 

do Brasil, a geminação compreende um fenômeno de sândi interno e externo. Como 

fenômeno de sândi interno e externo, a geminação afeta os vocoides altos da língua, 

produzidos com uma articulação que se inicia silábica e termina assilábica, ([.] 

‘lua’). Já como fenômeno de sândi externo, a geminação afeta uma sequência 

constituída por dois segmentos vocálicos (Vi#Vi) ou consonantais (Ci#Ci) idênticos em 

fronteira de palavras ([.] ‘novos sapatos’). As vogais em sequência 

resultam de um movimento articulatório que marca, em sua parte inicial, a articulação 

do segmento vocálico como um núcleo silábico e, em sua parte final, a articulação do 

mesmo segmento como onset da sílaba que inicia a palavra seguinte. Já a repetição do 

gesto articulatório provocado pela sequência de consoantes iguais produz uma 

articulação que se inicia com a produção de uma coda e finda em um onset.  

 No fenômeno de sândi externo, a degeminação, um processo de crase, ocorre em 

uma sequência de duas vogais idênticas, identificadas como Vi.Vi ou Vi#Vi. As notações 

Vi.Vi e Vi#Vi representam que as vogais que são o alvo do processo de degeminação 

integram a mesma palavra ou pertencem a palavras diferentes, respectivamente. A 

condição para que vogais iguais adjacentes sejam simplificadas é a de que pertençam a 

um mesmo domínio prosódico. A degeminação consiste em um processo de 

ressilabificação, uma vez que nas sequências Vi.Vi e Vi#Vi há a perda de um dos 

segmentos. Concomitantemente a essa perda, a vogal que fica é ressilabificada como 

membro da sílaba da palavra anterior. Esse processo de ressilabificação cria então uma 

nova sílaba resultante do sândi externo ([] ‘reestruturar’ > []; 

[ ] ‘uma amiga’ > []). 

 A ditongação é um fenômeno em que duas vogais adjacentes passam a integrar a 

mesma sílaba. Do ponto de vista articulatório, a ditongação implica uma mudança da 

cavidade orofaríngea que ocorre durante a mesma emissão de voz. No português do 

Brasil, a ditongação é um fenômeno de sândi interno e externo que ocorre em um 

contexto formado pela sequência de um vocoide alto acompanhado por outra vogal 

([] ‘quiabo’; [ ] ‘jovem amigo’).  

A haplologia compreende a omissão de segmentos em sequências articulatórias 

iguais ou semelhantes, na composição ou derivação, provocada pela atuação do 
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princípio que obriga à dissimilaridade entre elementos linguísticos adjacentes. No 

português brasileiro, a haplologia é tanto um fenômeno de sândi interno, quanto de 

sândi externo (bondade + oso > [] ‘bondoso’) e ([] [] 

‘macaco come banana’).  

A elisão, ou sinalefa na terminologia de Câmara Jr., consiste em um processo de 

apagamento de vogais diferentes em fronteira de palavras, formando uma sequência 

Vi#Vj. Por ser um processo exclusivamente sintático, a elisão é um caso de sândi 

externo ([]). 

A liaison (ligação) é um fenômeno de juntura em que a consoante final 

pronunciada ou não de uma palavra passa a integrar a sílaba inicial aberta da palavra 

seguinte. Esta representa um fenômeno típico do francês, língua em que a consoante 

final latente de palavras como petit ‘pequeno’ e sans ‘sem’ são pronunciadas apenas 

quando podem figurar na posição de onset da sílaba que inicia a palavra seguinte (petit 

‘pequeno’ + ami ‘amigo’ [ptitami]; sans ‘sem’ + fs ‘ovos’ []). No português do 

Brasil, o fenômeno de liaison ocorre no contexto de um segmento final de palavra 

diante da vogal inicial da palavra seguinte. O segmento final da sílaba fechada de uma 

palavra passa a integrar a sílaba inicial aberta da palavra seguinte ([] ‘mar 

alto’). 

Feita a descrição dos processos de sândi interno e externo no Português do 

Brasil, é possível identificar que os quatro primeiros têm aplicação de regras no nível 

lexical e pós-lexical, haja vista que são fenômenos internos e externos às palavras. 

Enquanto os dois últimos fenômenos caracterizam-se pela aplicação externa à palavra, 

configurando um processo de aplicação de regra no nível pós-lexical. 

 

6.2 O tratamento do sândi no Português do Brasil: diferentes visões 

 

  Pesquisadores têm se dedicado, ao longo dos anos, ao estudo dos fenômenos de 

juntura (fronteira) vocabular, sobretudo no que se refere à juntura vocálica externa, na 

produção linguística de falantes do português do Brasil. Exporemos, neste ponto, uma 

síntese dos processos de sândi contemplados por diferentes autores em suas análises. 
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6.2.1- Mattoso Câmara Jr. (1953, 1969, 1970, 1986) 

 

 Muitos dos aspectos que caracterizam o sândi podem ser encontrados nas obras 

do linguista estruturalista Joaquim Mattoso Câmara Jr. (1953, 1969, 1970, 1986), 

quando esse se propõe a descrever os graus de acentuação e o vocábulo fonológico da 

língua portuguesa. Entretanto, o autor não se adentra nos estudos do sândi propriamente 

dito. 

 Em seus trabalhos intitulados Para o estudo da fonêmica portuguesa (2008:48-

50), Problema de linguística descritiva (2010:44-45) e Estrutura da língua portuguesa 

(2008:60-63), Câmara Jr refere-se ao fenômeno de juntura vocabular para explicar a 

delimitação das palavras no continuum da fala. De acordo com o autor, a juntura 

vocabular ocorre quando há dois vocábulos adjacentes terminados e iniciados por 

segmentos vocálicos ou terminados por segmentos consonantais e iniciados por 

segmentos vocálicos.  

 No contexto de duas vogais átonas, quando idênticas, ter-se-á um alongamento 

da produção das vogais; quando diferentes, constituem um caso de ditongação crescente 

(/i/ e /u/ que passam a glides) ou decrescente com /a/ silábico (/graNdyomeN/ ‘grande 

homem’; /rozamada/ ‘rosa amada’)52. Entre dois vocábulos, com vogais iguais, sendo a 

vogal final portadora de acento tônico e a vogal inicial átona, não há uma absorção entre 

elas, prevalecendo o hiato (/maateNsawN/ ‘má atenção’)53. 

 Alguns vocábulos permitem ainda a geminação. Utilizando exemplos como 

/pasolida/ pá sólida’ em oposição à /passolida/ ‘paz sólida’, Câmara Jr. registra que a 

geminação consonantal é possível entre vocábulos do português,  

 Registra também a ligação (do francês liaison) de uma consoante final com a 

vogal inicial do vocábulo seguinte. A consoante que figurava como coda da palavra 

mais à esquerda passa a integrar a sílaba seguinte como onset, tornando-se pré-vocálica 

(/pazamiga/ ‘paz amiga’). 

 No que diz respeito à elisão, cabe-nos uma palavra do próprio linguista, retirada 

do seu Dicionário de linguística e gramática (2000:104): 

 

“Elisão, ou sinalefa, é em sentido estrito a supressão oral e 

gráfica da vogal átona final de um caso de sândi (v.)  por 

                                                           
52 Conferir representação em Câmara Jr., 2010:45. 
53 Idem, ibidem. 
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juntura (v.) externa fechada (v.). (...) a língua portuguesa, no 

Brasil, não é propícia à elisão, fazendo ditongação (v.), quando 

as vogais são diversas (ou, com vogais iguais, deixando o hiato 

com juntura externa aberta, embora as duas vogais no verso (v.) 

entrem na mesma dinâmica; há apenas alguns casos 

tradicionais de elisão, como em – d’água (de água)”. 

 

 A partir da exposição, podemos verificar que Câmara Jr., embora não apresente 

um estudo detalhado do fenômeno de sândi para o português do Brasil, delineia os 

principais processos que o envolvem. Mais do que isso, contribui de forma significativa 

ao evidenciar o grupo de força para a delimitação vocabular. Ao argumentar em favor 

de que as pausas que separam os vocábulos na língua escrita, demarcadas por espaços 

em branco, não representam a suspensão de emissão de voz na língua oral, mostra que 

os estudos do sândi envolvem questões diretamente relacionadas ao acento de palavras 

justapostas. 

 

6.2.2- Bisol (1992, 1996, 2003, 2013) 

 

 Diferentemente de Mattoso Câmara Jr, que não chega a sistematizar o sândi ao 

longo de sua trajetória como pesquisador, Bisol (1992, 1996, 2003, 2013) apresenta 

detalhadamente os contextos em que é possível a aplicação e a não aplicação dos 

processos de elisão, degeminação e ditongação na juntura vocálica externa. 

 A primeira consideração de Bisol, ao descrever o sândi vocálico externo no 

português do Brasil, é de que se trata de um processo fonológico de ressilabação que 

ocorre entre duas sílabas contíguas. Um aspecto importante ao se tratar da ressilabação é 

o fato de “o português apresentar sensibilidade métrica: a língua é sensível ao peso 

silábico; sensível ao choque de acentos e sensível ao choque de núcleos silábicos, ponto 

central do estudo de sândi” (Bisol, 1996:163). 

 A autora acopla, ainda, a ideia de que a ressilabação é motivada por choque de 

picos silábicos (núcleos silábicos) em fronteira vocabular, tendo como resultados 

implicações governadas por princípios fonológicos universais de boa formação.  
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 (1) Choque de picos silábicos54 

 

camisa usada > cami[zu]sada 

camisa amarela > cami[za]marela 

camisa escura > cami[zajs]cura 

 

                              

       

               A      R      R 

 

                        N     N 

 

                C      V      V       

       cami [z      a       u] sada 

       cami [z      a       a] marela 

       cami [z      a       e] scura 

 

 A representação formalizada acima exemplifica contextos em que há choque de 

núcleos silábicos. A colisão de picos silábicos faz com que uma das vogais envolvidas 

no processo seja eliminada e, consequentemente, a ressilabação é convidada a atuar. 

Esta opera em prol do Princípio de Sequenciamento de Sonoridade (PSS), que, proposto 

por Clements (1989), determina o perfil de sonoridade da sílaba como um efeito de 

cadeia de montanhas: a sonoridade da sílaba começa subindo (aclive), chega ao seu pico 

(ápice) e depois cai (declínio). 

 A partir da Escala de Sonoridade de Clements (1989)55, Bisol contrapõe a pauta 

pretônica do Português do Brasil, composta de cinco vogais fonológicas /, , , , /, 

                                                           
54 Exemplos extraídos de Bisol (2013:54). Na representação em diagrama, o símbolo  e as letras A e R 

correspondem, respectivamente, a sílaba, ataque e rima. C e V representam consoantes e vogais, 

respectivamente. 
55 Escala de Sonoridade de Clements, 1989 (apud Bisol, 1996:161). 

                               A e/  Líquida Nasal  Obstruinte 

Aberto 1 +  - -    
Aberto 2 + + -    
Vocoide + + + - - - 
Aproximante + + + + - - 
Soante + + + + + - 

 5 4 3 2 1 0 
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com a pauta átona final, composta de três vogais fonológicas /, , /, para mostrar que, 

na posição átona final, relativamente mais fraca em virtude da perda de traços 

distintivos, as sílabas ficam suscetíveis à juntura vocálica externa. Dessa forma, a sílaba 

da primeira palavra (naturalmente átona final) é desassociada, deixando segmentos do 

ataque e da rima flutuantes. 

 

(2) Desassociação do primeiro elemento 

 

                                                           

       

               A      R      R                            R 

                                          choque 

                        N      N                 N   N 

 

                C      V      V              C    V’   V 

 

            Para que haja uma reassociação da consoante flutuante, “todos os segmentos têm 

de ser silabificados para adquirirem a estrutura prosódica minimamente necessária à 

identificação linguística” (Bisol, 2013:53). A afirmação está em consonância com o 

Princípio de Licenciamento Prosódico, sistematizado abaixo. 

 

(i) Princípio de Licenciamento Prosódico (Itô, 1986) 

Todas as unidades fonológicas devem ser prosodicamente licenciadas, isto é, devem 

pertencer à estrutura prosódica superior.  
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(3) Reassociação da consoante flutuante 

 

                                             

                        Ress. 

               R                         R 

                                            

               N              A            N 

 

               V              C     V’    V 

  

 Dada a reassociação, a consoante remanescente é licenciada, passando a integrar 

a pauta prosódica. Porém, o mesmo não se aplica a vogal flutuante V’ que, por não estar 

incorporada à sílaba, pode sofrer os processos de elisão, degeminação ou ditongação. 

No caso da elisão, a vogal é apagada pela regra universal de Apagamento de Elemento 

Extraviado (AEE)56. Se idênticas, as vogais constituirão um caso de degeminação, 

regido pelo Princípio do Contorno Obrigatório (OCP), que proíbe segmentos idênticos 

em adjacência. Já na ditongação, a vogal que, anteriormente era eliminada pela AEE ou 

pelo OCP, é reassociada ao núcleo e, posteriormente, convertida a glide pelo (PSS). 

Consideremos os três fenômenos contemplados na análise de Bisol. 

 

(a) Elisão (EL) 

 

 A elisão é um processo de sândi vocálico externo que consiste no apagamento de 

vogais átonas de qualidade diferentes, em final de palavra. Na variedade do português 

estudada, observa-se a elisão da vogal baixa átona /a/57, que corresponde ao elemento da 

primeira sílaba58. 

 Em seu trabalho de 1992, Bisol analisa quais os possíveis contextos de aplicação 

e bloqueio dos processos de sândi vocálico, assegurando que a posição do acento 

                                                           
56 “Stray Erasure Convebtion... An earlier version of the principle of Prosodic Licensing. It says: erase 

segments and skeleton slots unless attached to higher of structure” (cf. Trask, 1996:336). 
57 A autora não nega que outras vogais possam ser demovidas, mas, em função da regra de uso geral em 

PB, a vogal /a/ é demovida no referido contexto. 
58 Bisol (2003) recorre a Casali (1997) para explicar a omissão da primeira vogal. Casali, com base em 

um estudo de 68 línguas do congo nigeriano e outras 129 línguas, observou que em contexto de elisão a 

preferência é o apagamento da vogal à esquerda presente no encontro vocálico entre palavras diferentes. 

[CASALI, Roderic F. Vowel elision in hiatus contexts: which vowel goes? [In: Language 73:3, 1997.] 
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primário das palavras compreendidas é decisiva para inibição ou não do fenômeno. No 

que tange à elisão, a regra terá aplicação categórica, caso ambas as vogais que são alvo 

do processo se caracterizem como átonas. 

 

(4) merenda escolar  merend[e]scolar 

(5) estava hospitalizado  estav[o]spitalizado 

(Bisol, 1992:95)  

  

Porém, se uma das vogais em fronteira for portadora de acento principal, a elisão 

não é efetivada. 

 

(6) cantava óperas  canta[va] [o]peras 

(7) babá amorosa  ba[ba] [a]morosa 

(Bisol, 2003: 182) 

 

 Contudo, verifica-se a eliminação da vogal /a/ em alguns casos em que a 

segunda vogal carrega o acento primário. 

 

(8) cantava óperas italianas  cantav[o]peras italianas 

(Idem, ibidem) 

  

 No artigo de 1992, a pesquisadora não explica consistentemente o porquê da 

elisão em dados como (8), respaldando a ocorrência, nestes contextos, com base na 

omissão do acento de palavras funcionais da língua. Já em seu trabalho de 1996, embora 

sem detalhamento, Bisol atribui à elisão ao enfraquecimento do acento por razões de 

natureza prosódica e rítmica. Somente em artigos posteriores, a autora observa que o 

que determina a aplicação da elisão não é o acento da segunda vogal em sequência, mas 

sim, o acento de frase fonológica, tal qual representado em (9). 

 

(9) [cantava] [óperas]  cantav[a] [o]peras 

 

 Em exemplos como (8), a elisão pode operar porque, ainda que a segunda vogal 

tenha acento primário, esta não é portadora de acento de frase fonológica. Note que a 
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vogal do segundo item lexical em contexto de sândi “óperas” passa por um 

enfraquecimento acentual em favor do novo constituinte integrado à frase fonológica, 

permitindo, assim, a realização da regra de elisão. 

 

(10) [cantava] [óperas italianas] 

 

(b)  Degeminação (DG) 

 

 “A degeminação é um processo de sândi vocálico que tem como ponto inicial a 

simplificação de duas sílabas que se convertem a uma só, desde que haja duas vogais 

iguais em sequência” (Bisol, 1992:85). Ao contrário da elisão, que faz restrição ao 

apagamento de outras vogais que não a vogal átona /a/, a degeminação atinge qualquer 

sequência de vogais idênticas, independente de as vogais serem altas ou baixas. 

  

(11) compra arroz  com[pra]rroz 

 

 A sequência de duas sílabas com núcleos idênticos faz com que haja choque de 

núcleos silábicos, acarretando dessilabação. No caso da degeminação, por se tratar de 

vogais idênticas, o Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) atua fundindo-as quando 

em contexto de sândi. O efeito da fusão é uma vogal longa, mas como o sistema da 

língua portuguesa não comporta vogais longas, as vogais envolvidas passam por uma 

regra de encurtamento, sendo reduzidas a uma única vogal. Assim, as duas vogais têm 

apenas uma representação no nível melódico.  

   

(12) kamiza amarela > ka.mi.za.a.ma.re.la > ka.mi.za:.ma.re.la > ka.mi.za.ma.re.la 

 

(Bisol, 1996:167) 

 

 Bisol afirma que a degeminação tende à aplicação geral no contexto de duas 

vogais átonas (V átona + V átona); e aplica-se, opcionalmente, no contexto de vogal 

tônica acompanhada de vogal átona (V tônica + V átona). Já no contexto em que a 

primeira vogal é átona e a segunda vogal é tônica (V átona + V tônica), a degeminação 

não tem domínio de aplicação.  
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 Dessa forma, a degeminação é bloqueada pela condição de boa formação, caso 

ambas as vogais sejam acentuadas (13) ou se a segunda vogal envolvida no processo 

receber acento de proeminência (14). Mas não é impedida de agir quando o acento recai 

na primeira vogal (15), assim como se as duas vogais sequenciais forem átonas. O 

último contexto é o ideal para a degeminação. 

 

(13) será áspero com você  se[] []pero, *se[]pero. 

(14) muita área desocupada  mui[] []rea, *mui[]rea. 

(15) o meu problema agora é ...  proble[] []gora, proble[]gora.  

(16) perdi espaço e direito de defender-me  per[] []paço, per[]paço. 

(Bisol, 1992:87) 

 

 Sobre a segunda vogal, quando acentuada, a autora mostra em linhas gerais, no 

seu artigo intitulado Sândi vocálico externo: degeminação e elisão, que esta vogal é 

suscetível à extensão de unidade prosódica para que a degeminação possa ocorrer. 

Sendo assim, o acento principal incide sobre a última sílaba, tornando-se secundário ou 

desaparecendo por completo, como em (18). 

 

(17) como uva  co[] []va, *co[]va. 

(18) como uva madura  co[]va madura. 

(Bisol, 1992:87) 

 

  Já em trabalhos subsequentes, Bisol, lançando mão dos mesmos exemplos 

supracitados, mostra a relevância do acento de frase fonológica para o fenômeno de 

sândi. Similarmente à elisão que não se aplica se a segunda vogal for portadora de 

acento principal de sintagma fonológico, a degeminação também não. O fato de o 

acento principal de frase fonológica coincidir com o acento lexical da segunda vogal em 

(17) faz com que a degeminação seja rejeitada. Contrariamente a (17), a sequência em 

(18) satisfaz as condições necessárias à degeminação, uma vez que as sílabas envolvidas 

no processo não portam acento de frase fonológica.  
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(c)  Ditongação (DI) 

 

 A ditongação é outro processo de sândi vocálico em português. Formada pela 

integração de dois segmentos vocálicos em uma mesma sílaba – uma vogal e uma 

semivogal (ou glide) –, a ditongação pode ser classificada em crescente ou decrescente. 

É dita crescente quando a semivogal, segmento menos sonoro, antecede o segmento de 

maior sonoridade (19); seu inverso constitui um ditongo decrescente (20). 

 

(19) dia  [] 

(20) lei  [] 

 

 Contudo, para a concepção dos estudos de sândi em voga, Bisol considera que 

apenas os ditongos crescentes podem ocorrer na sequência de duas vogais pertencentes 

a sílabas diferentes, haja vista que o ditongo crescente é resultado da conversão de 

hiatos em ditongos. Tal fato entra em consonância com a tendência das línguas ao 

desfazerem hiatos a partir de processos de sândi. 

 Como um fenômeno de sândi vocálico externo, a ditongação ocorre no nível 

pós-lexical transformando duas sílabas justapostas em uma, ao converter em glide uma 

das vogais, seja essa recuada ou não recuada. 

 

(21) camisa usada  cami[]sada  

(Bisol, 2013:57) 

 

 Note que o dado em (21) enquadra-se de maneira satisfatória no processo de 

elisão. Isso é decorrente do fato de a elisão e a ditongação terem, em certa medida, os 

mesmos contextos de aplicação. Dessa forma, o falante tem duas alternativas variáveis: 

uma representada pela ditongação, em (21), e outra pela elisão, em (22).  

 

 (22) camisa usada  cami [] sada  

   

 Ambos os processos são perfeitamente cabíveis, não implicando uma relação de 

ordem, de forma que um tenha primazia sobre o outro. O que os difere é que em (21), 

para respeitar a condição de boa formação, o Princípio de Sequenciamento de 
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Sonoridade (PSS) faz com que a vogal /u/ passe a uma semivogal /w/, de forma que a 

vogal /a/ ocupe a posição de núcleo da  nova sílaba da qual faz parte. Já na elisão em 

(22), a primeira vogal é elidida, obedecendo à regra universal de Apagamento do 

Elemento Extraviado (AEE). 

 A ditongação, assim como os demais fenômenos de sândi descritos, apresenta 

restrições de aplicabilidade, embora estas sejam em menor grau. Resumidamente, a 

ditongação ocorrerá quando as duas vogais adjacentes forem átonas (23), quando uma 

das duas vogais envolvidas no contexto for tônica (24) e (25), mesmo que a segunda 

vogal receba acento de frase fonológica. A única restrição opera na presença de duas 

vogais adjacentes com acento primário (26). 

 

(23) verde amarelo  ver[]marelo (átona + átona) 

(24) está estranho  es[]tranho (tônica + átona) 

(25) come ostra  co[]tra (átona + tônica) 

(26) revi isso  re[]su* (tônica + tônica) 

(Bisol, 2013:58) 

 

 Vistos os contextos que favorecem e desfavorecem a ditongação no Português 

do Brasil, podemos separar os processos de sândi analisados por Bisol em dois blocos, 

em função de suas semelhanças e diferenças: de um lado, temos a elisão e a 

degeminação; e, de outro, a ditongação. Os dois primeiros são desfavorecidos pela 

restrição de acento principal. Diferentemente, a ditongação não estaria sujeita à 

semelhante restrição. Outro aspecto que os diferencia é o fato de a elisão e a 

degeminação perderem segmentos, seja por apagamento, seja for fusão. Além disso, 

estes sofrem síncope e ressilabação; enquanto a ditongação não apresenta queda de 

qualquer segmento e sofre somente ressilabação. No que diz respeito aos domínios 

prosódicos, Bisol considera que os três fenômenos de sândi descritos começariam a se 

manifestar no nível hierárquico do grupo clítico. A degeminação e a ditongação podem 

operar no nível da palavra, representando tanto o sândi interno, quanto o sândi externo. 

Já a elisão não, sendo um caso de sândi exclusivamente externo. 
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6.2.3- Abaurre (1996) 

 

 Retomando o trabalho desenvolvido por Bisol (1992), Abaurre (1996) discute os 

fenômenos de sândi vocálico externo no português do Brasil, mais precisamente, a 

elisão (27) e a degeminação (28), atentando para os contextos em que a segunda vogal 

da sequência é portadora de acento primário. 

  Com o foco voltado para os ambientes em que há bloqueio categórico dos 

processos analisados, a autora observa que, em ambos os casos de sândi, o contexto é o 

mesmo: “quando a segunda vogal da sequência é portadora de acento nuclear no nível 

da frase fonológica” (Abaurre, 1996:45). 

 

(27) a- ele compr[a] [u]vas caras  ele compr[u]vas caras 

        b- ele compr[a] [u]vas  *ele compr[u]vas 

        

(28) a- ele beb[i] [i]sso sempre  ele beb[i]ssu sempre  

       b- ele beb[i] [i]sso  *ele beb[i]ssu 

(Abaurre, 1996:44) 

 

 De acordo com Abaurre, a descrição de Bisol é consistente com a proposta por 

ela assumida em relação à atribuição do acento e construção da grade métrica, mas, em 

contrapartida, não esclarece por que a elisão e a degeminação são satisfatoriamente 

realizadas quando a segunda vogal carrega acento principal. Embora perceba a 

participação do acento de frase fonológica no bloqueio dos processos de sândi, Bisol 

preocupa-se com os processos de reestruturação silábica dos fenômenos analisados, 

deixando de discutir a relação entre sândi e hierarquia prosódica. 

 Considerando os exemplos apresentados em (27) e (28), a autora certifica-se de 

que esses processos são bloqueados em função da coincidência de acento primário de 

palavra, atribuído no nível lexical, com o acento frasal, interpretado pós-lexicalmente. 

Dessa forma, a elisão ocorre em (27-a), mas é bloqueada em (27-b). De  modo 

semelhante, a degeminação tem realização plena em (28-a), mas é impedida em (28-b). 

Esse fato pode ser conferido, segundo a pesquisadora, à proeminência da frase 
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fonológica59 (doravante, ), à medida que a proeminência relativa de  sinaliza a 

direção da recursividade sintática nas línguas naturais. O português como uma língua de 

recursividade à direita60, terá o valor forte atribuído ao acento mais à direita do item 

lexical. 

 Para corroborar a afirmação de que os processos de sândi ora analisados são 

embargados em decorrência de a segunda vogal da fronteira vocabular carregar acento 

principal de frase fonológica, Abaurre recorre ao trabalho de Nespor (1994) sobre 

aquisição da linguagem, que, em certa medida, ratifica a importância da proeminência 

prosódico-sintática do acento de frase fonológica. Também recorre a Hayes (1995), que 

faz considerações pertinentes sobre as diferenças essenciais na atribuição do acento no 

nível frasal e do acento de palavra, as quais permitem interpretar que o acento frasal não 

é puramente fonológico, contendo informações de outra natureza. 

 Ainda sobre a relação de proeminências rítmicas com o acento frasal, Abaurre 

toma como referência Selkirk (1984), pois esta esclarece que o padrão rítmico, ao ser 

determinado pelo padrão entoacional, define a proeminência sintática a partir de uma 

delimitação prosódica: 

 

 “[...] Os elementos tonais acentuadamente relevantes (pitch 

accents) são atribuídos às palavras na estrutura superficial 

independentemente dos padrões de acento frasal, e os padrões 

frasais são parcialmente definidos como uma função de 

localização das palavras que, na sentença, são portadoras do 

pitch accent” (ver Abaurre (1996: 47)).61 

  

 As considerações feitas nos trabalhos elencados pela autora sustentam a 

hipótese, aventada no artigo, de que “a implementação dos processos fonológicos, como 

o sândi externo no português, pode ser (em parte) regulada pelo acento frasal” 

(Abaurre, 1996: 47). Além disso, evidenciam que as informações associadas ao acento 

frasal não são apenas de caráter rítmico, mas também entoacional e sintático. Sendo 

                                                           
59 A propósito da definição de Proeminência Relativa de , conferir seção 1.1.2 do primeiro capítulo. 
60 Conferir Cinque (1993).  
61 Veja-se, a propósito, Selkirk (1984:144), que segue Pierrehumbert : “We will argue, for exemple, that 

the stress-relevant tonal elements (wich, following Pierrehumbert 1980, we take to be pitch accents of the 

intonation contour), are assigned to words in surface structure regardless of (and indeed prior to the 

stablishment of) phrase stress patterns, and that phrase stress patterns are defined partly as a function of 

the location pitch-accent-bearing words in the sentence.” 
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assim, a proeminência da frase fonológica pode regular a aplicação de processos 

fonológicos como o sândi, impedindo sua manifestação em determinados contextos. 

 Abaurre entende o fato de o acento frasal ser o inibidor do sândi externo no 

português do Brasil como um conflito de natureza teleológica. Segundo ela, esse 

conflito envolve a tendência à otimização da cadeia silábica e a tendência a preservar a 

estrutura portadora da informação sintática relevante (Abaurre, 1996:48). Contudo, 

tratando-se da saliência prosódico-sintática, é natural que a estrutura portadora de 

informação sintática impere sobre a otimização silábica. Tal constatação nos permite 

inferir que a sintaxe prevalece sobre a fonologia.  

 Para finalizar seu texto, a autora argumenta que o domínio de aplicação dos 

bloqueios dos fenômenos de sândi é a própria frase fonológica e, em função disso, o 

acento do sintagma fonológico deve ser preservado. 

 

6.2.4- Tenani (2002) 

 

 Outro trabalho que se propõe a discutir o sândi no português do Brasil é o de 

Tenani (2002). Fazendo um estudo comparativo dos processos fonológicos segmentais 

do português do Brasil com a variedade europeia, a autora aprecia, em suas análises, 

informações entoacionais dos domínios prosódicos da frase fonológica ( ), da frase 

entoacional (I) e do enunciado fonológico (U).  

 Assim como Bisol, Tenani considera que os processos de sândi visam à 

ressilabação dos segmentos remanescentes, através de sílabas bem formadas que 

respeitem a condição de pertencimento a unidades prosódicas mínimas.  

 Assumindo a importância da estrutura silábica na determinação do ritmo nas 

línguas, a autora avalia seis processos fonológicos, agrupados em três grupos distintos. 

De um lado, encontram-se os processos de vozeamento da fricativa e do tapping. De 

outro, verificam-se os processos de sândi, tal qual descritos por Bisol, degeminação, 

elisão e ditongação. E, por último, tem-se a haplologia, fenômeno que, até então, não 

havia sido contemplado por nenhum outro autor cujas análises foram apresentadas neste 

capítulo. Tenani justifica sua tripartição, considerando a maneira pela qual as sílabas 

envolvidas são afetadas em contexto de juntura vocabular (Tenani, 2002: 281). 
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(a)  Primeiro grupo: Vozeamento da fricativa e do tapping 

 

 O vozeamento da fricativa caracteriza-se pela passagem de um elemento com o 

traço [– sonoro] a [+ sonoro]. A consoante final da primeira palavra em posição de coda 

silábica torna-se onset da primeira sílaba do vocábulo seguinte, conforme mostrado em 

(29).   

 

(29) arroz amarelo  arro[za]marelo 

        (Tenani, 2002:115) 

 

 Caso semelhante à reestruturação silábica apresentada pelo vozeamento da 

fricativa é o da vibrante em posição de coda do item lexical à esquerda. Em contexto de 

sândi, esta perde suas características e, ao converter-se em onset da sílaba 

imediatamente seguinte, passa a ser realizada por um tap [].  

 

(30) açúcar amarelo  açúca[marelo 

(Idem, ibidem) 

  

 Quanto ao domínio de aplicação dos dois processos de vozeamento, Tenani 

observa que, no português do Brasil, o vozeamento da fricativa e do tapping 

particularizam-se pela falta de um domínio de aplicação, uma vez que se aplicam em 

fronteira de todos os domínios prosódicos contemplados no estudo. Esses processos são 

suscetíveis, apenas, às pausas. Em outras palavras, na presença de pausa, o processo de 

vozeamento é inibido; caso contrário, ocorre normalmente. 

 

(31) [O Paulo comprou arroz.]U [Alegaram falta de provas.] 

       [O Paulo comprou açúcar.]U [Alegaram falta de provas.] 

 (Tenani, 2002:130) 

 

 Os exemplos acima permitem duas interpretações, a partir das afirmações de 

Tenani: uma que aponta para a realização do vozeamento da fricativa e do tapping, já 

que esse, devido à ausência de pausa, não seria bloqueado entre fronteiras de enunciado 
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fonológico (U); e outra em que, havendo uma delimitação de pausa entre as fronteiras 

de Us, o vozeamento de ambos deixaria de acontecer. 

 Os dois processos caracterizam-se pela reestruturação silábica, ao fazer com que 

o elemento em posição de coda se torne onset da sílaba subsequente, otimizando a 

sequência CV. 

 

(b)  Segundo grupo: Processos de sândi externo: degeminação, elisão e ditongação. 

 

 Na perspectiva de Tenani, a degeminação deixa de ser entendida como um 

processo de fusão de segmentos vocálicos iguais em adjacência. O processo decorrente 

do choque de núcleos tem como consequência a perda de um núcleo silábico, motivando 

a ressilabação. Em seguida, operam o Princípio do Contorno Obrigatório e a regra de 

Encurtamento62, os quais, nesta ordem de atuação, produzem uma sílaba simples.  

 Outro ponto de divergência entre as abordagens relativas ao fenômeno de 

degeminação diz respeito ao elemento apagado. De acordo com Bisol, a vogal alvo do 

processo de apagamento é sempre a do elemento posicionado à esquerda. Tenani, 

porém, considera que a vogal a ser apagada, na degeminação, é aquela relacionada à 

direção do processo de ressilabificação.  Em outros termos, a autora respalda sua 

conclusão com base na observação de que a aplicação da degeminação deve ser 

interpretada de acordo com a direção esquerda/direita do processo de ressilabificação 

(Tenani, 2002: 170). 

 

(32) [marajá africano] 

 

 Em função da direcionalidade esquerda/direita, o acento à esquerda, como 

exemplificado em (32), não bloqueia a degeminação. Caso o acento esteja à direita, a 

degeminação será bloqueada. 

 No caso da elisão, Tenani faz uma retomada dos principais pontos expostos por 

Bisol, sinalizando os contextos em que há aplicação e bloqueio do fenômeno. Assim, 

esta acontece, normalmente, com a vogal átona /a/ diante de outra vogal de qualidade 

diferente. Além disso, tende a uma regra geral de aplicação: “quando a vogal seguinte 

                                                           
62 “Shortening: any phonological process in which a long segment loses its distinctive length” (cf. Trask, 

1996:322). 
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for labial, ou seja, posterior arredondada; e, opcionalmente, caso a vogal seguinte seja 

coronal, ou seja, frontal” (Bisol, 1996: 59). 

 A elisão terá restrição de aplicabilidade quando a vogal da segunda palavra 

receber acento de proeminência (33), mas não terá restrição se o acento da segunda 

palavra pertencer a uma palavra funcional (34) ou verbo ser (35). 

 

(33) o cão comia osso de galinha  *o cão co[mio]sso de galinha 

(34) ela não tinha outra solução  ela não ti[nhou]tra solução 

(35) a aula é gravada mas as perguntas podem ser feitas  a au[le] gravada 

 

(Bisol, 1996; apud Tenani, 2002:162) 

 

 As descrições feitas por Bisol asseguram que a elisão é motivada pelo choque de 

picos silábicos. Contudo, Tenani busca explicações mais precisas, de modo que estas 

venham a trazer evidências sobre o papel dos padrões rítmicos na implementação de 

processos fonológicos (Tenani, 2002:164).  

 Para o processo de ditongação, Tenani, novamente, faz um levantamento dos 

argumentos propostos por Bisol ao caracterizar a ditongação como um fenômeno de 

sândi na língua portuguesa. Todavia, a autora se distancia da abordagem de Bisol 

quanto ao contexto favorecedor de aplicação da ditongação. 

 Bisol defende que o contexto segmental é determinante para o emprego das 

regras de ditongação, independentemente de as sílabas que são alvo do processo 

caracterizarem-se como pretônicas ou postônicas. Soma-se a isto o fato de a ditongação, 

enquanto fenômeno de sândi, só ocorrer com os ditongos crescentes, sendo consideradas 

estruturas mal formadas os possíveis casos de sândi constituídos por ditongos 

decrescentes.  

  Partindo do contexto que melhor favorece os fenômenos de sândi, quando as 

duas vogais envolvidas são átonas, Tenani mostra que a ditongação pode se manifestar 

tanto na construção de ditongos crescentes (36), quanto de ditongos decrescentes (37). 

 

(36) vejo estrelas  ve[]trelas  

(37) camisa usada  cami[]sada 

(Tenani, 2002:166) 
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 Satisfazendo a condição de as vogais serem altas e átonas, os dados em (36) e 

(37) podem, facilmente, ser concretizados como processos fonológicos de sândi 

vocálico externo na língua portuguesa. Porém, na visão de Bisol, somente, os ditongos 

crescentes são relevantes, pois indicam direcionalidade do processo de silabificação e de 

domínio prosódico. 

 Na identificação de como os domínios prosódicos podem condicionar a variação 

do sândi vocálico externo, Tenani constata que os três processos descritos têm aplicação 

em todas as fronteiras prosódicas, mas não com a mesma frequência. A degeminação, a 

elisão e a ditongação ocorrem, preferencialmente, em fronteira de ( mas também se 

aplicam entre as fronteiras de frase entoacional (I) e de enunciado fonológico (U), 

inclusive quando não satisfazem a condição fonológica para a reestruturação fonológica 

de Us pequenos em unidades fonológicas maiores (Tenani, 2002:190). A única restrição 

para a implementação dos fenômenos de fala conectada é a presença de pausa em 

fronteira de (I) e (U). Isso mostraria, mais uma vez, que os processos de sândi no 

português do Brasil não são sensíveis à estrutura prosódica.  

 

(c) Terceiro grupo: Haplologia 

 

 A haplologia é um processo segmental que se particulariza por acontecer entre 

duas sílabas que, inicialmente, já são CV. No contexto de juntura vocabular, a 

haplologia, regida pelo Princípio do Contorno Obrigatório (OCP) 63, omite sequências 

de segmentos com articulações iguais ou semelhantes.  

 Tenani argumenta que o processo de haplologia é sensível à estrutura prosódica, 

fazendo com que haja variação de ocorrência quanto à aplicabilidade do fenômeno em 

causa. Para sustentar sua argumentação, a autora traz para seu texto exemplos de 

Alkimim & Gomes (1982)64, que expõem a haplologia a diferentes contextos 

segmentais e dentro de uma mesma frase fonológica (ou entre frases fonológicas (, 

como se observa na tabela abaixo. 

 

 

                                                           
63 Ver nota 50. 
64 Alkimim, M. & Gomes ,C. Dois fenômenos de supressão de segmentos em limite de palavra. In: 

Ensaios de Linguística, n 7, p. 43-51, 1982 (apud Tenani (2002)). 
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Sentenças Contexto 

Segmental 

Estrutura 

Prosódica 

% de 

Haplologia 

a faculdade dinâmica foi vencedora /di + di/ Mesmo  100 

a faculdade diminuiu a verba da limpeza /di + di/  100 

o leite tirado diminuiu com a seca /ti + ti/ Mesmo  50 

o leite tirou a dor de cabeça /ti + ti/  66 

a autoridade tirana provoca revolta na vila. /di + ti/ Mesmo  16 

a autoridade tirou o paletó durante a revista /di + ti/  33 

o leite diluído estava estragado /ti + di/ Mesmo  0 

o leite diminuiu com a seca /ti + di/  0 

(Alkimim & Gomes 1982, apud Tenani, 2002:138) 

 

 A partir dos dados, constata-se que, em sequências de sílabas idênticas, como /di 

+ di/ ou /ti + ti/, o processo tem um aproveitamento maior, independente de os 

segmentos estarem dentro de um mesmo  ou entre s. A mesma frequência já não é 

observada nos demais exemplos e, quando a sucessão em questão é /ti + di/, a aplicação 

é nula. Em relação à estrutura prosódica, verifica-se que a fronteira de não bloqueia a 

haplologia, quando satisfeito o contexto segmental. 

 As autoras consideram, ainda, que a haplologia só tem aplicação em contexto de 

atonicidade das sílabas em sândi, desconsiderando aplicações quando a segunda sílaba 

for tônica, tal qual em (38). 

 

(38) gato tonto  

(Tenani, 2002:140) 

  

 Tomando como referência o dado em (38), Tenani discute a veracidade das 

afirmações de Alkimim & Gomes (1982), questionando se o que impede a haplologia é, 

realmente, a tonicidade da segunda sílaba ou se é o fato de as sílabas em questão 

diferirem entre si. 

 Através de um experimento para confirmar a hipótese de que a tonicidade da 

segunda sílaba em fronteira impede a realização da haplologia, Tenani chega à 

conclusão de que o acento da segunda sílaba é irrelevante, de modo que sua presença 
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não é fator condicionante para o bloqueio do fenômeno de haplologia (39), ao contrário 

da primeira sílaba. Esta, sendo tônica, impede que a haplologia ocorra (40), sendo que o 

melhor contexto para o processo é aquele em que ambas as sílabas são átonas (41). 

 

(39) a autoridade dita regras à polícia  a autorida[di]ta regras à polícia 

(40) o Didi ditou as regras à polícia  *o Di[di]tou as regras à polícia. 

(41) a autoridade ditou as regras à polícia  a autorida[di]tou as regras à polícia. 

 

(Tenani, 2002:141) 

  

 Sobre a natureza do acento que bloqueia a haplologia, a pesquisadora evidencia, 

através da grade métrica, que o processo é impedido quando a primeira sílaba for 

portadora de acento de palavra prosódica (), ou seja, quando a primeira sílaba carregar 

acento lexical. 

 

(42) [Didi] [ditou] 

     

        *          * 

        *          * 

  di  di    di  tou 

(Tenani, 2002:144) 

 

 A realização da haplologia neste ambiente geraria uma colisão acentual no 

interior do domínio prosódico de , ferindo o princípio universal da eufonia65. Além 

disso, revela que a primeira sílaba do contexto de haplologia é que sofre apagamento.  

 Quanto ao condicionamento dos constituintes prosódicos na aplicação da 

haplologia, verifica-se que esta não é bloqueada por nenhum tipo de fronteira prosódica, 

de modo que não há um único domínio de aplicação na língua portuguesa. Porém, 

quanto mais alta for a fronteira do constituinte dentro da hierarquia prosódica, menor a 

ocorrência do processo segmental. Embora a haplologia possa ser aplicada em qualquer 

fronteira prosódica, há preferência pelo domínio de  

                                                           
65 As regras de eufonia são responsáveis por eliminar as colisões, ou os então chamados choques de 

acentos, em contextos que desfavorecem o Princípio de Alternância Rítmica, permitindo a boa formação 

de cadeias rítmicas dentro da grade métrica. 
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 Em suma, todos os processos fonológicos de sândi analisados por Tenani (2002) 

têm em comum o fato de ocorrerem entre a fronteira de todos os domínios prosódicos, 

sendo desfavorecidos, apenas, pela pausa. A haplologia é o único processo segmental 

sensível à estrutura prosódica, haja vista que a aplicação tende a diminuir à medida que 

as fronteiras dos domínios prosódicos aumentam. Quanto aos demais processos de sândi 

e os casos em que há reestruturação silábica, vozeamento da fricativa e do tapping, a 

sensibilidade à estrutura prosódica é inexistente. 

 

6.2.5- Collischonn (2011, 2012a, 2012b) 

 

 Apresentando outra proposta de resolução para o tratamento dos fenômenos de 

fala conectada no português do Brasil, Collischonn em seus artigos “A interação entre 

acento e processos de (re)estruturação silábica: um desafio para a teoria da 

otimalidade”, “Sândi vocálico no português brasileiro: uma aplicação para o 

Serialismo Harmônico (McCarthy, 2008)?” e “Sandi vocálico no português brasileiro: 

como o acento determina sua realização” discute a precedência do acento relativamente 

aos processos de sândi que visam a desfazer o hiato. 

 Sabedores de que as análises do sândi vocálico externo no português, 

nomeadamente degeminação, elisão e ditongação, visam à preservação das vogais 

portadoras de acento primário (Bisol, 1992, 1996, 2003, 2013), Collischonn busca 

explicar por que o acento tem precedência sobre o sândi na língua portuguesa. Para 

tanto, opta por uma análise em termos de restrições hierarquizáveis, em uma perspectiva 

particular da Teoria da Otimalidade (OT) – o Serialismo Harmônico66.  

 Em seus trabalhos, reside a ideia central de que, em fronteira de morfemas, a 

eliminação da vogal átona /a/, em contexto de elisão, e a redução a glide, em contexto 

de ditongação, não ocorrem meramente para atender à reestruturação silábica, mas, 

também, para satisfazer a exigência do acento. Ou seja, primeiro se dá a atribuição do 

acento para, então, ocorrer o sândi. 

                                                           
66 O Serialismo Harmônico (doravante SH) surge como uma das versões mais recentes da OT, com os 

trabalhos fundadores de McCarthy (2008, 2009) e Prince (2002). Na teoria do SH, são impostas às formas 

candidatas a aplicação de uma mudança por vez, isto é, as mudanças derivacionais ocorrem gradualmente. 

Com isso, a função GEN produz outputs em etapas sucessivas. Cada etapa derivacional é composta por 

outputs intermediários, fazendo com que GEN realize uma única alteração por etapa. Assim, as formas 

candidatas derivadas (outputs) tornam-se o input do passo seguinte, de forma que GEN e EVAL estejam 

em constante interação. O SH aperfeiçoa, assim, a ideia de harmonia, presente na OT clássica, ao exigir 

que cada derivação ocorra por vez, em consonância com a teoria de que a harmonia é gradual e relativa.  
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 Para dar conta da precedência do acento em relação aos processos de sândi 

analisados, a autora elege um conjunto de restrições relevantes para o fenômeno de fala 

conectada, dentre as quais se destacam, para o fenômeno de elisão: FtBin, *V-Aberto
fraco

67
, 

LX≈PR, Dep AC e Max V68. Cabe ressaltar que os diferentes modos como essas 

restrições são hierarquizadas nas gramáticas das línguas particulares produzirão 

diferentes resultados.   

 As análises dos dados são apresentadas de acordo com as etapas de aplicação do 

processo. Assim, primeiro, tem-se um tableau para a etapa relativa ao acento e, depois, 

outro tableau, com as restrições igualmente hierarquizadas, para o processo de elisão.  

 

Tableau 1: etapa de seleção de candidato com acento lexical; input zona urbana 

zona urbana  LX≈PR *V-Aberto
fraco Dep ac FtBin Max V 

a. zona urbana > [(‘zona)] 

[ur(‘bana)] 

 * *   

b. zona urbana > zona urbana *     

c. zona urbana > zon urbana *    * 

(Collischonn, 2012b:22) 

 

 Nesta etapa, verifica-se que o domínio da restrição LX≈PR sobre Dep AC faz 

com que os candidatos (b) e (c) sejam eliminados, uma vez que violam restrições altas 

na hierarquia. O fato de *V-Aberto
fraco e Dep ac não estarem hierarquizados entre si, torna 

possível que o candidato (a) seja escolhido como ótimo. Uma vez atribuído o acento, a 

elisão pode acontecer. 

 

 

 

 

 

                                                           
67 A restrição é proposta com o intuito de assumir o papel de Onset para tratar das sequências vocálicas 

entre palavras. 
68 FtBin – atribua uma marca de violação a cada pé que não seja binário; LX≈PR – atribua uma marca de 

violação a cada palavra lexical que não seja palavra prosódica; Dep AC – atribua uma marcação de 

violação a cada acento que não que não estiver no input; Max V – atribua uma marca de violação a cada 

vogal que estiver no input e que não tiver correspondente no output; *V-Aberto
fraco penaliza uma vogal fraca 

especificada para aberto. (Collischonn, 2012b:20-21). 
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Tableau 2: etapa de seleção de candidato com elisão; input zona urbana 

[(‘zona)] [ur(‘bana)] LX≈PR *V-Aberto
fraco Dep ac FtBin Max V 

a. [(‘zona)] [ur(‘bana)] > 

[(‘zo)] [nur(‘bana)] 

   * * 

b. [(‘zona)] [ur(‘bana)] > 

[(‘zona)] [ur(‘bana)] 

 *    

(Idem, ibidem) 

 

 Note-se que, em virtude do aprimoramento entre etapas, somente o candidato 

com metrificação está sendo avaliado. Dada a dominância de *V-Aberto
fraco > >FtBin e 

Max V, o candidato (a) é selecionado como vencedor. 

 No caso da ditongação, a pesquisadora entende que a passagem de uma vogal à 

semivogal é especificada em termos de traço [aberto], dominado pelo nódulo 

Abertura69. “Nesse sentido, o mapeamento Vplena Vglide faria parte de um contínuo de 

redução da especificação de Aberto em uma vogal, que atende à restrição *V-

Abertofraco, processo do qual também fazem parte mapeamentos /,/ [e, o] e /e,o/ 

[i,u]”” (Collischonn, 2012a:51). 

 Para explicar como a restrição *V-Abertofraco, aliada ao Serialismo Harmônico, 

dá conta da precedência do acento sobre o sândi, a autora seleciona as restrições 

WdCond e FtForm para a etapa do acento, conforme se vê no Tableau 3. Em suas 

próprias palavras: 

 

" A atribuição de acento se dá através de restrições: 

WdCond, FtForm. A realização de acento em uma palavra, 

como perdi, resulta em violação da restrição de fidelidade 

Id(ac), mas satisfaz a estas restrições que exigem que uma 

palavra tenha acento e que a localização deste acento seja em 

determinada sílaba" (Collischonn, 2012a: 53). 

 

 

                                                           
69Para maiores informações sobre o nódulo Abertura (Aperture) e traço [ aberto] ([ open]) em seus 

diferentes graus/registros , ver  Clements & Hume (1995), seção 4.4.5. 
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Tableau 3: Atuação das restrições de acento70 

/digo isso/ WdCond FtFormTroch *V-

Abertofraco 

MaxWI ONE-TO-

ONE 

a. (‘di.go) (‘i.so)   *   

b. di.go i.so *   *  

(Collischon, 2012a:54) 

 

 Nesta etapa de atribuição do acento, a forma candidata (b) viola a restrição 

WdCond, restrição alta na hierarquia, sendo, portanto, eliminada. O candidato 

resultante (a), após ter seus acentos atribuídos, passa para a etapa de redução de vogal a 

glide. Note-se, contudo, que nesta etapa não se cogitam formas como [di.gwi.so] ou 

[di.guj.so], pois o SH exige que cada etapa da derivação ocorra por vez. 

 

Tableau 4: Avaliação da etapa seguinte 

(‘di.go) (‘i.so) WdCond FtFormTroch *V-

Abertofraco 

MaxWI ONE-

TO-

ONE 

a. (‘di.gw) (‘i.so)     * 

b. (‘di.go) (‘i.so)   *   

(Idem, ibidem) 

 

 Os dois candidatos em competição no tableau já tiveram seus acentos atribuídos 

em etapa anterior. O candidato (a), por ter sua vogal fraca reduzida a glide em relação a 

traço de abertura, sai como vencedor, satisfazendo a restrição *V-Abertofraco. A 

manutenção da especificação em termos de abertura acarreta a eliminação do candidato 

(b). 

 Feita a análise sob o prisma do Serialismo Harmônico, a autora conclui que, no 

fenômeno de sândi no português do Brasil, as vogais portadoras de acento primário 

                                                           
70 WordCond – “These constraints have the effect of requiring every morphosyntactic word to be parsed 

as a prosodic word” (McCarthy, 2008:509); FtFormTroch – “is violated by any foot whose head syllable 

is is not initial” (Idem, 513) ; MaxWI – “tipo de restrição de fidelidade que requer que um segmento 

inicial  numa sequência de input tenha um correspondente no output” (Collischonn, 2012b: 46); ONE-

TO-ONE – "determina que um ditongo crescente seja preferido a um ditongo decrescente em fronteira de 

palavra"(Idem, ibidem). 
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tendem a ser preservadas. O SH, enquanto modelo teórico que preza por uma derivação 

em busca de um aprimoramento gradual em cada etapa e com o mesmo conjunto de 

restrições, mostra porque o sândi não se aplica antes do acento. 

 

6.3- Algumas considerações 

 

 Dentre os processos de sândi interno e externo apresentados, identifica-se, na 

literatura linguística sobre o português do Brasil, a partir das resenhas feitas de 

trabalhos dos principais estudiosos do assunto, basicamente o tratamento do fenômeno 

de sândi externo vocálico. Para esse tipo de sândi, demasiadamente estudado por Bisol, 

há uma consistente descrição dos processos segmentais de degeminação, elisão e 

ditongação. Para os demais casos segmentais, poucos são os trabalhos que se prestaram 

a descrevê-los em análises do português do Brasil. Fato evidenciado, principalmente, 

por Tenani (2002), que ultrapassa, como objeto de análise, os processos de 

degeminação, elisão e ditongação, contemplando o fenômeno da haplologia e os casos 

de vozeamento de fricativa e tapping. 

 Pode-se observar que, em todos os trabalhos apresentados, há alguns pontos 

divergentes. Bisol em seus primeiros artigos não deixa clara a importância do acento de 

frase fonológica para o bloqueio dos processos de sândi. Entretanto, refina 

progressivamente suas análises ao longo dos anos de pesquisa, de modo a suprir as 

carências iniciais. Abaurre, por sua vez, comprova que a segunda vogal, portadora de 

acento de frase fonológica, é responsável pelo bloqueio das regras de sândi. Além disso, 

mostra que o acento frasal contém informações de natureza sintática e prosódica, 

destacando a importância da interface sintaxe-fonologia para os estudos de juntura 

externa. Já Tenani faz um estudo de direcionalidade esquerda/direita, destacando a 

tendência, existente no português brasileiro, à implementação das estruturas silábicas 

CV, sempre que houver contexto. Outro ponto que merece destaque nos estudos de 

Tenani é a atenção dada aos domínios prosódicos para cada fenômeno individualmente. 

Com isso, a autora atesta que o sândi não é sensível às estruturas prosódicas, exceto a 

haplologia, sendo desfavorecidos, apenas, pela pausa entre as fronteiras prosódicas. Por 

último, Collischonn traz uma abordagem via ranqueamento de restrições. Através do 

Serialismo Harmônico, a pesquisadora comprova que o acento antepõe-se ao fenômeno 

do sândi e suas faces. Embora divergentes entre si, os trabalhos acabam por se 
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completar, ampliando os estudos sobre o sândi no português brasileiro. Não devemos 

nos esquecer, também, de que o trabalho de Mattoso Câmara Jr., embora despretensioso 

em relação ao sândi, pode ser considerado embrionário. 

 A partir do levantamento das principais características que envolvem o sândi 

externo no português brasileiro, compreende-se que a escolha teórica influencia o 

resultado das análises. 
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7- ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Apresentamos, neste capítulo, os resultados para o fenômeno de sândi externo no 

chamado Português Mbyá.  Para alcançar nosso objetivo, transcrevemos as produções 

linguísticas de nossos cinco consultores nativos, observando os domínios prosódicos em 

que as regras de sândi externo foram aplicadas, bem como, as restrições rítmicas que 

favoreceram ou desfavoreceram o sândi externo.  

 Encontram-se igualmente neste capítulo um conjunto de tabelas, todas referentes 

aos dados extraídos das falas espontâneas de nossos consultores e divididas em três 

faixas etárias, conforme discriminado na metodologia (capítulo 2, seção 2.1). A ordem 

de apresentação das tabelas não é aleatória: a sua disposição segue, principalmente, os 

critérios do grau de escolaridade (do maior para o menor grau), da faixa etária (da mais 

jovem para a mais idosa). Assim, a apresentação se inicia com o consultor com maior 

grau de escolaridade e de idade mais baixa, no caso, a consultora Nélida71, 20 anos de 

idade, concluinte do ensino médio, que se preparava, na ocasião, para dar aulas às 

crianças da aldeia, junto com o professor indígena, participando, além disso, da 

produção de artesanato e de sua venda na cidade. Depois, passamos à apresentação dos 

dados da consultora Ketelin, que, alfabetizada apenas em português e com ensino 

fundamental incompleto, possui 22 anos de idade. Ketelin faz artesanato, cuida dos dois 

filhos pequenos, da casa e do marido; passa mais tempo na aldeia, raramente indo à 

cidade para a venda de produtos artesanais.    Em sequência, encontram-se os dados do 

consultor Joaquim: não alfabetizado em nenhuma das duas línguas (Guarani, variedade 

Mbyá; Português do Brasil), com 46 anos de idade, filho do cacique Miguel, tem o 

papel de representar a aldeia frente ao governo. Após, vem a consultora Ana, mãe de 

Ketelin. Ana também não é alfabetizada em nenhumas das duas línguas. Com 55 anos 

de idade, trabalha na aldeia junto a outras mulheres na confecção de artesanato, mas não 

tem o costume de ir à cidade para vender os produtos de sua atividade. Por último, e não 

menos importante, o consultor Miguel, que, igualmente não alfabetizado em Guarani ou 

Português do Brasil, se autoatribui 110 anos e é cacique da aldeia Itati.  

Um traço em comum, observado em todos os consultores nativos falantes do 

português como segunda língua, é o de que mantêm um contato íntimo e frequente com 

                                                           
71 Os nomes dos consultores tal como exibidos nesta dissertação correspondem aos seus respectivos 

nomes na língua portuguesa. 
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o português.  A esse respeito, é importante registrar que a aldeia Itati fica na margem da 

estrada Rio-Santos em Paraty Mirim. Até se conseguir chegar à aldeia, sobe-se por uma 

rua (de carro ou de ônibus) de estrada de terra batida. Antes da aldeia, só há estrada. As 

primeiras construções avistadas pertencem à própria aldeia, que se constitui ao longo de 

uma rua.  Depois, a rua desce (já em estrada de asfalto); se o visitante continuar a 

descer, localiza mansões de não índios e uma cachoeira muito visitada por turistas.  

Quando os turistas vão à cacheira ou voltam dela, param na aldeia e conversam com os 

Mbyá. Além desse aspecto, os moradores da aldeia mantêm, na entrada da aldeia, uma 

barraquinha em que vendem seus produtos artesanais. As mulheres fazem rodízio para 

ficar na barraca e realizar as vendas. Enquanto estive na aldeia, pude constatar que 

vários turistas param para conversar com as mulheres Mbyá. Quanto aos homens, esses 

têm outras atividades. Todos os domingos vão à cidade jogar futebol, andam mais no 

centro de Paraty, fazem compras nos supermercados, vão a outras cidades dentro e fora 

do estado do Rio. Na última vez em que estive com eles, me contaram que estão 

gravando uma novela ou minissérie (não me recordo bem) em uma rede de televisão.  

Com relação à aquisição da variedade de Guarani em uso na aldeia, podemos 

dizer que as crianças adquirem o Guarani em casa com os pais, aprendendo a escrever 

em Guarani com o professor indígena. Quando têm idade para frequentar a escola, 

estudam o português em escolas públicas na cidade de Paraty. 

 Todos os indígenas moradores da aldeia Itati só falam em Guarani, exceto 

quando em situação de interlocução com alguém que não seja falante da língua (como 

foi o meu caso enquanto permaneci com eles), ocasião em que falam em português. Ou 

seja, só falam em português quando se dirigem a não falantes de Guarani. Algumas 

vezes estávamos na presença de vários Mbyá e os que estavam em interação conosco 

falavam em português, enquanto os outros, que também estavam ali do nosso lado, 

falavam em Guarani entre si. 

Com essa contextualização, apresentamos o quadro a seguir, que resume as 

informações relativas a nossos informantes: 
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Consultores 

nativos 

Escolaridade Grupo por 

idade 

Idade  Sexo/Gênero  Papel social/ Atividades sociais 

Nélida Ensino médio 

inconcluso 

 

 

I 

20 Feminino Participante da produção de artesanato na aldeia e de sua 

venda na cidade 

Ketelin Ensino 

fundamental 

incompleto 

(*alfabetizada 

apenas em 

português) 

22 Feminino Participante da produção de artesanato na aldeia, mas não 

de sua venda regular na cidade 

Joaquim  Não 

alfabetizado  

(*não 

alfabetizado 

nas duas 

línguas)  

 

 

 

II 

46 Masculino Representante da aldeia frente ao governo (filho do 

cacique) 

Ana Não 

alfabetizada  

(*não 

alfabetizada 

nas duas 

línguas) 

55 Feminino Produtora de artesanato na aldeia (juntamente com outras 

mulheres); não costuma ir à cidade para a venda de 

artesanato. 

Miguel Não 

alfabetizado  

(*não 

alfabetizado 

nas duas 

línguas) 

 

 

III 

110 

(idade 

autoatribuída) 

Masculino Cacique 
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No primeiro capítulo, abordamos, com vistas a uma comparação, determinados 

arcabouços teóricos com orientação prosódica e suas possibilidades de interface com 

outros componentes gramaticais capazes de explicar os fenômenos de fala conectada. 

Nosso esforço se concentrará, doravante, na tentativa de verificar, frente aos dados desta 

dissertação, alguns pontos das teorias apresentadas, buscando saber em que medida 

essas se mostram adequadas para explicar os contextos de sândi externo no chamado 

Português Mbyá. 

 Passemos à identificação dos domínios prosódicos, às tabelas e aos dados, 

observando as particularidades exibidas por cada um dos falantes por nós entrevistados.  

 

7.1 – Domínios prosódicos e ocorrência/não ocorrência de sândi 

 

No capítulo anterior, mostramos que no Português do Brasil são fenômenos da 

fala conectada a geminação, a degeminação, a ditongação, a haplologia, a elisão e a 

liaison (ligação). Os quatro primeiros fenômenos são internos e externos às palavras, 

enquanto os dois últimos são fenômenos de interface. A geminação, a degeminação, a 

ditongação e a haplologia começam a se aplicar a partir da palavra prosódica. Já a elisão 

e a liaison são fenômenos que começam a se aplicar a partir do grupo clítico. O 

constituinte a que chamamos grupo clítico é aqui entendido nos mesmos termos de 

Bisol: uma categoria que é prosodizada no pós-léxico.  

Uma motivação para os fenômenos de fala conectada no Português do Brasil é a 

tendência a se evitar a presença de hiatos na língua. Tal tendência aparece inclusive na 

história do próprio português. A passagem do português antigo para o médio no período 

arcaico da língua é marcada pela dissolução dos hiatos formados na história interna da 

língua. A tendência em desfazer os hiatos estaria presente, então, em sua deriva secular.  

A degeminação e a ditongação são processos de sândi que desfazem hiatos 

internos às palavras e hiatos criados pela concatenação de constituintes na sentença, o 

mesmo se dando com a geminação, que constitui um passo importante para que hiatos 

sejam desfeitos72. A elisão é outro processo de sândi que desfaz os hiatos pós-lexicais 

da língua. A liaison é um fenômeno de juntura externa em que a consoante latente ou 

                                                           
72 Lembramos, conforme exposto no capítulo 6, que, como fenômeno de sândi interno e externo, a 

geminação afeta os vocoides altos da língua, produzidos com uma articulação que se inicia silábica e 

termina assilábica. 
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não se torna onset da vogal que inicia a palavra seguinte. Por último, a haplologia 

consiste na perda de sequências de segmentos iguais ou semelhantes provocada pela 

atuação do princípio que obriga à dissimilaridade entre elementos linguísticos 

adjacentes.  

Iniciamos nossa investigação dos fenômenos de fala conectada no chamado 

português Mbyá pelos processos fonológicos da degeminação e da elisão, sem deixar de 

abordar fenômenos de haplologia, liason e ditongação. Lembramos que nossa questão é 

descobrir se as características do fenômeno de sândi do Português do Brasil 

identificadas na literatura estão presentes no chamado Português Mbyá. Chamamos a 

atenção para o fato de que, na tentativa de apreender o alcance de determinado processo 

de fala conectada no Português Mbyá usado por nossos consultores, lançamos mão, 

inicialmente, do cálculo de percentuais de ocorrência em determinados domínios, 

independentemente de o falante aplicar ou não as regras de sândi em contextos previstos 

pela literatura como possíveis.  Mais à frente, na parte final do trabalho, voltamo-nos 

para as características do fenômeno sândi identificadas na literatura e privilegiamos não 

os percentuais propriamente ditos, mas a discriminação dos fenômenos, seus contextos 

prosódicos e todo o conjunto de consultores em cuja fala esses mesmos fenômenos se 

fizeram presentes. 

 

 

GRUPO I - CONSULTORAS NATIVAS: NÉLIDA E KETELIN 

 

Consultora nativa 1: NÉLIDA 

 

A consultora em questão foi consistente em realizar a degeminação e elisão no 

contexto do grupo clítico e da frase fonológica, como mostram as tabelas mais abaixo. 

As mesmas tabelas registram os contextos em que o apagamento de uma dentre 

duas vogais iguais ou diferentes era possível, não tendo, porém, essa possibilidade se 

concretizado na produção linguística da consultora Nélida. A opção pela não realização 

do apagamento de uma das vogais nos contextos prosódicos previstos para o processo 

revela apenas o caráter variável do fenômeno, caráter este presente no Português do 

Brasil. As tabelas também nos informam que o mero encontro vocálico entre palavras 

não é condição suficiente para a ocorrência do fenômeno em causa.  
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A degeminação e a elisão não foram realizadas nos contextos em que os alvos do 

processo não satisfaziam a condição de pertencerem ao mesmo grupo clítico ou a 

mesma frase fonológica, ou, ainda, quando ambas as vogais eram tônicas. O fato de a 

degeminação e a elisão não se aplicarem entre quaisquer palavras revela seu 

condicionamento prosódico. Houve apenas duas ocorrências não previstas pelas 

situações descritas para o português do Brasil. Em ambas, a falante apagou a vogal 

localizada na fronteira do que seria, em português brasileiro, uma frase fonológica. (ver 

Tabela III) Tais ocorrências não podem ser explicadas, de acordo com a proposta de 

Nespor & Vogel (1986), como casos de reestruturação rítmica, uma vez que o núcleo 

lexical complemento é ramificado em seu lado não recursivo, qual seja a margem 

esquerda. 

 

 

Tabela I 

Consultora Nélida 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico  

   []C  

‘aqui mesmo na aldeia’  

  []C  

‘de quem que é?’ 

  []C 

‘eu gosto de estudar’ 

      [ ]C  

‘quem que o pajé curou hoje na aldeia?’ 

    []C  

‘a gente esqueceu na aldeia’ 

   []C    

‘o médico veio aqui para atender o pessoal’ 

  []C  

‘professor é daqui da aldeia’ 

   [:]C  

‘ela caiu da árvore’ 

   []C  

‘teve que ir no hospital’ 
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Tabela II 

Consultora Nélida 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica  


  []  

‘quem que vai escolher para conversa?r’ 


  [ ]

‘a gente vai ensinando’ 




 []   73 

‘primeiro dá aula em guarani’ 

   [ ]  

‘eu também já dava aulas para criança’ 

 [ ]  
‘eu trouxe ela com um ano’ 

 

 

Tabela III 

Consultora Nélida 

Degeminação  

Aplicação da regra em contextos não previstos – entre Frase Fonológica 

 [] [ ]  

‘eu tenho uma filha’ 

  [ ]C] [ ]  

‘de quem que é essa bola?’ 

 

 

Tabela IV 

Consultora Nélida 

Elisão 

Não aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

 [ ]C 

‘levou para hospital’ 

 

 

                                                           
73 Embora não seja o objetivo desta dissertação discutir a nasalidade em Guarani Mbyá, não podemos 

deixar de assinalar a transferência da nasalidade regressiva em Mbyá para a língua estrangeira, neste caso, 

o português brasileiro de contato.  
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Tabela V 

Consultora Nélida 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos previstos – Frase Fonológica 

  [] ...  

‘eu estou estudando agora’ 

[]    :
‘como é que ela caiu da árvore?’ 

[]    
‘como é que é o nome dele?’ 

 

 

Tabela VI 

Consultora Nélida 

Elisão / Degeminação  

Contextos desfavorecedores 

Vogais tônicas Entre dois clíticos Frase Fonológica 

    

[]  


‘quem que o pajé curou 

hoje na aldeia?’ 

 [ [ ]C ] 

  

‘quem que o pajé curou 

hoje à noite?’ 

  []  [ ]   



‘quem que chamou o pajé para 

conversar?’ 

  [] [ ] 

 
‘o pajé chamou uma mulher para 

conversar?’ 

[]  [ ] 
‘ela está bem’ 

 

 

Os dados a seguir se somam àqueles em que a falante deixa de realizar a juntura 

entre palavras que não estejam abrigadas pelo mesmo constituinte prosódico. Neste 

caso, a haplologia, um processo de perda de segmentos desencadeado pela necessidade 

de dissimilação, tem 0% de aplicação, já que os segmentos semelhantes adjacentes 

localizam-se divididos entre duas frases fonológicas.  
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Tabela VII 

Consultora Nélida 

Haplologia  

Não aplicação da regra em contextos não previstos – entre Frases Fonológicas 


‘na cidade de São Miguel’ 

 

 

A liaison, caracterizada no português como um fenômeno em que a consoante 

que encerra a última sílaba de uma palavra passa a abrir a primeira sílaba da palavra 

seguinte, é outro fenômeno de juntura de nossa amostra. Apesar de não termos 

encontrado estudos que identifiquem um contexto prosódico particular para a mesma, 

temos como hipótese a ideia de que a liaison seja restringida pelos mesmos contextos 

prosódicos da degeminação e da elisão. A única informação a respeito do domínio de 

aplicação da liaison é apontada por Tenani (2002) em contextos de pausa entre a 

fronteira de palavras. Observamos em nossa amostra a aplicação sem exceções, em 

100% das ocorrências, da liaison no interior do grupo clítico e da frase fonológica.  

 

 

Tabela VIII 

Consultora Nélida 

Liaison 

Aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico 

Aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica 

 []C      

‘quem dos homens foram para conversar?’ 

  []   

‘a gente faz aqui artesanato’ 

[ ] 
‘às vezes a gente não vende’ 

 

 

O último tipo de fenômeno de fala conectada que encontramos é a ditongação. A 

dissolução dos hiatos através da ditongação é uma característica marcante do português, 

especialmente em algumas variedades da língua. Os ditongos formados na juntura de 

palavras caracterizam-se por serem crescentes e decrescentes.  No Português do Brasil, 

a ditongação é um fenômeno de sândi interno e externo que ocorre em um contexto 
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formado pela sequência de um vocoide alto acompanhado por outra vogal. 

Diferentemente do que acontece com os processos de juntura de palavras supracitados, 

estudos revelam que a ditongação é um fenômeno que desafia os limites impostos pelas 

categorias prosódicas (Bisol, op.cit). Apesar da falta de restrições sobre o seu contexto 

de aplicação, a ditongação não se mostrou produtiva em nossos dados, ocorrendo em 

apenas 33,33% dos casos em que eram possíveis. A preferência da consultora Nélida foi 

a de manter o hiato, embora o Guarani Mbyá admita ditongos no domínio pós-lexical. A 

preferência pelo hiato aparece inclusive no encontro vocálico interno à palavra 

prosódica (ver Tabela X). 

 

 

Tabela IX 

Consultora Nélida 

 Ditongação  

Aplicação da regra em contextos previstos - Grupo Clítico 

  [ ]C    
‘de quem que é essa bolsa que eu encontrei?’ 

   []  

‘eu trouxe ela com um ano’ 

 

 

Tabela X 

Consultora Nélida 

Ditongação 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Frase Fonológica 

 [  ]C  
‘quem que o pajé curou hoje?’ 

[ ]

‘foi atropelado’ 

[[]]C 

‘da aldeia’ 

  []    

 
‘o médico veio aqui para atender o pessoal 

daqui’ 
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Consultora nativa 2: KETELIN 

 

 Os dados da consultora Ketelin não divergem daqueles apresentados pela 

consultora Nélida, sendo possível, dessa forma, manter as mesmas observações. Quanto 

ao percentual de ocorrência em jogo nos dados lingísticos de Ketelin, este tem, para o 

fenômeno da degeminação, 40% no domínio do grupo clítico e 100% no domínio da 

frase fonológica. Já para a elisão, verifica-se 100% de aplicação no grupo clítico e 

71,42% para a frase fonológica. No caso da Haplologia, verifica-se que, assim como a 

consultora Nélida, Ketelin tem 0% de aplicação entre frases fonológicas distintas. O 

mesmo pode ser estendido para a liaison, que ambas realizaram em 100% das vezes em 

que o contexto foi favorável. Para o processo da ditongação, Ketelin apresenta 0% de 

aplicação no grupo clítico e 75% na frase fonológica. 

 

 

Tabela XI 

Consultora Ketelin 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico  

 C 

‘subiu na árvore’ 

 C 

‘caiu da árvore’ 

  []C 

‘você pode me informar’ 

C 

‘quem que ele?’ 

C
‘o que é que tem?’ 

 

 

Tabela XII 

Consultora Ketelin 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos previstos – Frase Fonológica 


‘a gente leva artesanato’ 


‘fiquei sozinha aqui’ 
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Tabela XIII 

Consultora Ketelin 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

C
‘na escola só uma vez’ 

C
‘foi para outro lado’ 

 

 

Tabela XIV 

Consultora Ketelin 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica  


‘não quando eles vieram para cá’ 

 
‘a gente vai levando a vida’ 

[]
‘como era o nome dele?’ 

 
‘a gente está fazendo uma casa’  


‘quando a gente não vende’ 

 

 

Tabela XV 

Consultora Ketelin 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos não previstos – entre Frase Fonológica 

 [] [ ]  

‘eu tenho ainda três filhos’ 
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Tabela XVI 

Consultora Ketelin 

Elisão/Degeminação 

Contextos desfavorecedores 

Frase Fonológica

[
‘eu tenho uma casa’ 

 

  

Tabela XVII 

Consultora Ketelin 

Haplologia  

Não aplicação da regra em contextos não previstos – entre Frases Fonológicas 


‘eu cuido da casa’ 

 

 

Tabela XVIII 

Consultora Ketelin 

Liaison 

Aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico 

Aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica 

[]C   

‘mais ou menos’ 

   
‘depois eu a gente’ 

 []   
‘às vezes a gente não tem comida’ 


‘as minhas irmãs’ 
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Tabela XIX 

Consultora Ketelin 

 Ditongação  

Aplicação da regra em contextos previstos – Frase Fonológica 


‘eu fiquei aqui com a minha mãe’ 

 []  
‘é foi aqui’ 

 
‘a gente se conheceu aqui’ 

 

 

Tabela XX 

Consultora Ketelin 

Ditongação 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Frase Fonológica 

[[]]C 

‘da aldeia’ 

 [ ]
‘criança chegou aqui’ 

 

 

GRUPO II – CONSULTORES NATIVOS: JOAQUIM E ANA 

 

Consultor nativo 3: JOAQUIM 

 

 De modo semelhante ao que vimos com relação às produções linguísticas das 

duas consultoras apresentadas, os dados do nosso consultor Joaquim não fogem muito 

daquilo visto anteriormente com as duas primeiras consultoras. As regras do fenômeno 

de sândi foram aplicadas nos mesmos domínios prosódicos descritos para a variedade 

do português brasileiro.  

Também verificamos que a degeminação e a elisão não foram aplicadas em 

contextos desfavorecedores como, por exemplo, entre duas formas clíticas e entre frases 

fonológicas distintas.  

Considerando as possibilidades de encontros vocálicos na sequência de duas 

palavras, passemos as observar o tipo de sândi, a saber: degeminação e elisão, sendo 

que a degeminação ocorreu em 75% no grupo clítico e em 100% na frase fonológica; 
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enquanto que a elisão apresentou 66,66% de aplicação no grupo clítico e 0% na frase 

fonológica. 

 

 

Tabela XXI 

Consultor Joaquim 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico  

C
‘como os guajajara’ 

C
‘na aldeia itati’ 

 C
‘para a gente continuar’ 

 []C  

‘fico muito na aldeia’ 

 

 

Tabela XXII 

Consultor Joaquim 

 Degeminação 

Aplicação da regra em contextos previstos – Frase Fonológica 


‘minha família mora aqui’ 

[
‘uns dois treze anos assim’ 

 []
‘maioria da família aqui’ 

 

 

Tabela XXIII 

Consultor Joaquim 

 Elisão 

Aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

C
‘e sempre a mesma’ 

C 
‘desde o início’ 
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Tabela XXIV 

Consultor Joaquim 

 Elisão 

Não aplicação da regra em contextos possíveis – Frase Fonológica 


‘não casado assim’ 

  [ ]  
‘já é registrado aqui’ 

 

 

Tabela XXV 

Consultor Joaquim 

Elisão/Degeminação 

Contextos desfavorecedores 

Entre dois clíticos Frase Fonológica

C
‘que o interesse das pessoas’ 


‘dezoito anos’ 


‘tudo isso’ 


‘olha eu’ 

 

 

 Uma diferença verificada relativamente ao consultor Joaquim em face dos 

demais consultores cujos dados foram analisados refere-se ao processo segmental da 

haplologia. Na tabela abaixo, observamos que ora OCP atua, ao apagar um dos 

segmentos, o que, neste caso, não pode ser explicado pelo processo de reestruturação 

fonológica; ora OCP é inoperante, preservando segmentos iguais adjacentes, já que 

estes se encontram distribuídos entre em frases fonológicas distintas, apresentando, 

dessa forma, 50% de aplicação no domínio da frase fonológica. 
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Tabela XXVI 

Consultor Joaquim 

Haplologia 

Aplicação da regra em contextos não 

previstos – entre Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

não previstos – entre Frase Fonológica  

 
‘no estado do Rio mesmo’ 


‘Rio Grande do Sul’ 

 

 As próximas tabelas correspondem ao fenômeno de sândi conhecido por liaison. 

Novamente, o processo é, consistentemente, aplicado nos domínios do grupo clítico e da 

frase fonológica. Em outras palavras, Joaquim aplica a regra de sândi em 100% dos 

casos apresentados no grupo clítico e em 75% na frase fonológica.  

 

 

Tabela XXVII 

Consultor Joaquim 

Liaison 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

[:]C   

‘mais eu mesmo’ 

 ]

‘conhece outras aldeias’ 

[]C  

‘mais era esse’ 
 ]

‘várias aldeias’ 

C
‘nós índios é’ 


‘minhas irmãs’ 

 []C  

‘conheci as escolas’ 

 []C   

‘por isso eu’ 

 

 

Tabela XXVIII 

Consultor Joaquim 

Liaison 

Não aplicação da regra em contextos previstos 

Frase Fonológica


‘novecentos e sessenta’ 
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O fenômeno da ditongação, na fala conectada, é uma das formas empregadas 

pelas línguas para a dissolução dos hiatos vocálicos. No Português do Brasil, a 

ditongação é preferencialmente usada pelos falantes como mecanismo de resolução do 

hiato, uma vez que é menos custosa, pois não há perda de material fonético. Contudo, 

há uma preferência suntuosa de nossos informantes pela manutenção do hiato em 

relação ao ditongo que, como pode ser observado na tabela abaixo, teve 0% de 

aplicação seja no grupo clítico, seja na frase fonológica. Uma explicação plausível para 

essa opção seria o condicionamento de uma fala pausada que, consequentemente, 

promove o hiato e demove o ditongo. Como um fenômeno de sândi externo, a 

ditongação é aplicada no interior do grupo clítico e da frase fonológica 

consistentemente. 

 

 

Tabela XXIX 

Consultor Joaquim 

Ditongação 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Frase Fonológica  

 []C  

‘me ajuda’ 

[]
‘foi aqui’ 

 []C  

‘na história’ 


‘muito azar’ 

[ ]C  

‘de aula’ 


‘nessa aldeia’ 

 C  

‘que a gente’ 

 
‘fui aprendendo’ 

]C 

‘do estado’ 


‘quero ajudar’ 


‘principalmente aqui’ 

 

  

 Outro conjunto de dados encontrado é a geminação vocálica, que acaba por 

particularizar o consultor nativo Joaquim, com 100% de aplicação no interior do grupo 

clítico. A geminação vocálica representa um reforço articulatório na produção de certos 

segmentos consonantais e vocálicos. O reforço articulatório prolonga a produção de 

consoantes e vogais por aproximadamente metade do tempo e aumenta a sua 
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intensidade. Os segmentos geminados são, assim, mais longos e apresentam maior 

volume do que seus correspondentes homorgânicos não geminados. Os segmentos 

geminados [pp] não devem ser confundidos com segmentos longos [p:].  

 A divisão silábica das línguas naturais revela a diferença entre os dois tipos 

articulatórios de segmentos, uma vez que somente segmentos geminados podem ser 

separados por fronteira silábica. O comportamento ambissilábico desses segmentos 

geminados não é compartilhado por consoantes e/ou vogais que sejam simplesmente 

longas. Alguns segmentos adquirem articulação geminada em fronteira de palavra. 

Câmara Jr. (op. cit) registra que a geminação consonantal é possível entre vocábulos do 

português, como nos exemplos fornecidos por ele próprio - /pasolida/ pá sólida’ em 

oposição à /passolida/ ‘paz sólida’ (cujas realizações podemos deduzir que sejam, 

respectivamente, [ ] ‘pá sólida’ e [] ‘paz sólida’).  

 No português brasileiro, a geminação é entendida como um processo de sândi 

interno e externo. Como sândi interno, a geminação tem aplicação no domínio da 

palavra prosódica. Já como sândi externo, começaria a se aplicar a partir do grupo 

clítico. Como descrito em capítulo precedente, na variedade Mbyá a geminação atua 

desfazendo palavras monossilábicas tônicas ao torná-las dissilábicas, atendendo, assim, 

à condição de palavra mínima. O fato de o falante nativo de Mbyá produzir sequências 

vocálicas geminadas, tal qual encontrada em sua língua materna, não revela uma 

interferência linguística da L1 sobre a L2, uma vez que a ambissilabicidade é um 

fenômeno típico do Brasil, tendo sido, por exemplo, documentada na variedade carioca. 

 

 

Tabela XXX 

Consultor Joaquim 

Geminação 

Grupo Clítico 

C 

‘para aldeia’ 

C 

‘na aldeia’ 

C 

‘dar apoio’ 
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Consultora nativa 4: ANA 

 

 Com relação à consultora Ana, não encontramos nada de diferente do que foi 

observado em relação aos demais informantes, exceto pelo fato de aquela não apresentar 

o fenômeno da haplologia em sua produção linguística, assim como a ditongação. Outro 

aspecto presente na amostra da consultora Ana é um conjunto de dados menor em 

comparação com os demais consultores. A presença de um número menor de dados 

pode ser atribuída ao fato de Ana ter sido a primeira informante que entrevistamos e, em 

consequência disso, a gravação teve uma menor duração. Em relação aos fenômenos de 

degeminação e elisão, Ana presentou uma percentagem de 100% de aplicação no grupo 

clítico de ambos os processos, deferindo quanto à aplicação no domínio da frase 

fonológica, visto que na degeminação teve 100% e na elisão 50%. Na liaison, verificou-

se também 100% de aplicação, ao passo que, na ditongação, não houve qualquer 

ocorrência, o que corresponde a 0% de aplicação. 

 

 

Tabela XXXI 

Consultora Ana 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos previstos - Grupo Clítico 

C
‘que era Ivaneide’ 

C 

‘aqui na aldeia’ 
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Tabela XXXII 

Consultora Ana 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos previstos – Frase Fonológica 


‘agora assim eu não’ 

[]  

‘nunca andei muito’ 


‘eu perguntava assim é’ 

[]
‘qual criança aqui?’ 

 

 

Tabela XXXIII 

Consultora Ana 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

[]C 
‘que eu fui crescendo’ 

 
‘para a gente continuar’
 []C 

‘fico muito na aldeia’ 

 

 

Tabela XXXIV 

Consultora Ana 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica  

 
‘ontem mesmo eu fui’ 

[]
‘como é que está?’ 


‘arco está quebrado aqui’ 

 []  
‘até cesta ela faz’ 


‘como é que conversa?’ 
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Tabela XXXV 

Consultora Ana 

Elisão/Degeminação 

Contextos desfavorecedores 

Vogais tônicas Entre dois clíticos

  [  ]

‘qual pajé curou essa criança?’ 

]C 
‘onde foi que a criança caiu?’ 

C
‘que o médico cuidou?’ 

 

 

Tabela XXXVI 

Consultora Ana 

Liaison 

Aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

C 

‘quero mais aprender’ 

 

 

Tabela XXXVII 

Consultora Ana 

Ditongo 

Não aplicação da regra em contextos possíveis – Grupo Clítico 

C 

‘na escola’ 

 

 

GRUPO III – CONSULTOR NATIVO: MIGUEL 

 

Consultor 5: CACIQUE MIGUEL 

 

 A nossa expectativa inicial era a de que, por se tratar do falante mais velho 

dentre todos da amostra, o consultor Miguel exibiria um comportamento diferenciado. 

Ou seja, apresentaria estruturas mais próximas de sua língua materna e, como resultado, 

as transferiria para a língua de contato, neste caso, o Português do Brasil. Porém, os 

dados revelam que as produções linguísticas do informante Miguel têm as mesmas 
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características dos demais consultores anteriormente analisados no que se refere à 

aplicação das regras de sândi no português Mbyá (quando esse é confrontando com o 

que ocorre no português brasileiro). 

 Para que as regras de sândi possam ser aplicadas adequadamente, as sílabas em 

ambiente de juntura devem pertencer a um mesmo nível prosódico. Ao focalizar os 

processos de sândi conhecidos por degeminação e elisão, confirmamos que o falante 

Miguel os aplica consistentemente nos domínios prosódicos do grupo clítico e da frase 

fonológica, com as mesmas características identificadas para o Português do Brasil.  

 Salienta-se, contudo, que do total das ocorrências dos dois processos 

supramencionados, a degeminação, com 75% no grupo clítico e 50% na frase 

fonológica, e a elisão, com 100% no grupo clítico e 75% na frase fonológica, nem 

sempre ocorreram em contextos que as favoreciam, mostrando uma opcionalidade do 

fenômeno da mesma forma que ocorre no português brasileiro. 

  É sabido que, quando ambas as sílabas envolvidas no processo são acentuadas, 

as regras de degeminação e elisão são bloqueadas, constituindo um contexto 

desfavorecedor.  Outro caso que constitui um contexto desfavorecedor é aquele em que 

as palavras estão abrigadas em frases fonológicas distintas. Em relação ao primeiro 

caso, o falante Miguel apresentou produção linguística conforme as restrições previstas 

para o fenômeno. Já em relação ao segundo, registramos apenas uma ocorrência de 

degeminação não prevista pela literatura.  O mesmo também é verificado na tabela IV, 

com a consultora Nélida. Os falantes omitem a vogal em fronteira de morfema de frase 

fonológica e ressilabifica a consoante remanescente como onset da sílaba seguinte.  
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Tabela XXXVIII 

Consultor Miguel 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Grupo Clítico  

]C 

‘para assistir’ 

 []C 

‘que é’ 

C
‘que é perigo’ 

C 

‘me importo’ 

 []C  

‘tomara que eu veja’ 

 C 

‘ele é de estudo’ 

C 

‘todas as coisas’ 

C 

‘também não me importo’ 

 

 

Tabela XXXIX 

Consultor Miguel 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica 


‘trabalhava assim’ 

  
‘nossa aposentadoria’ 

 [ ]
‘muita coisa acontece’ 




‘nós somos morando aqui’ 

[]
‘nossa área aqui’ 

 

 

Tabela XL 

Consultor Miguel 

Degeminação 

Aplicação da regra em contextos não previstos – Frase Fonológica 

 [] []
‘eu tenho um irmão’ 
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Tabela XLI 

Consultor Miguel 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos previstos – Grupo Clítico 

C
‘essa é minha preocupação’ 

 

 

Tabela XLII 

Consultor Miguel 

Elisão 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis – Frase Fonológica  

[]
‘como é que?’ 


‘pouco assim’ 


‘eu moro aqui’ 


‘desde aquele dia’ 


‘tudo aqui junto’ 


‘não temos ajuda’ 

]  
‘estamos sossegados aqui’ 


‘eu fico alegre’ 


‘quando a mãe faleceu’ 


‘quando eu era rapaz’ 
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Tabela XLIII 

Consultor Miguel 

Elisão/Degeminação 

Contextos desfavorecedores 

Vogais tônicas

C]

‘bebo só água’ 


‘eu posso falar é sobre’ 

 

 

 O processo fonológico segmental da haplologia é realizado pelo falante Miguel 

no interior de uma mesma frase fonológica (), com 100% de aproveitamento. O 

resultado da aplicação da haplologia está de acordo com a proposta de Tenani (2002), 

segundo a qual o contexto de atonicidade das sílabas adjacentes propicia a aplicação do 

fenômeno. Além disso, confirma que é a primeira sílaba que sofre apagamento pela 

manifestação do Princípio do Contorno Obrigatório. 

 

 

Tabela XLIV 

Consultor Miguel 

Haplologia 

Aplicação da regra em contextos previstos – interior de Frases Fonológicas 


‘fico contente deles’ 

 

 

 A tabela seguinte compreende dados do fenômeno de liaison.  O falante Miguel, 

mais uma vez, aplica categoricamente o processo de sândi nos domínios identificados 

para a liaison e em todos os contextos em que isso era apropriado, ou seja, em 100% 

dos casos no grupo clítico e na frase fonológica. 
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Tabela XLV 

Consultor Miguel 

Liaison 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

[]C
‘mais eu com’ 

 ]
‘dois anos na casa’ 

[]C   

‘mais é perigoso’ 

]

‘faz artesanato’ 

C 

‘eu estou por aqui’ 

]

‘temos apoio’ 

[]C
‘mais alegre’ ]

‘dez anos eu’ [C
‘mais ou menos’ 

  

 

 Como mencionado anteriormente, a preferência linguística dos consultores 

Mbyá pela preservação do hiato difere da preferência linguística dos falantes nativos de 

português brasileiro, cuja tendência é desfazer o hiato através do ditongo. Porém, para 

nossa surpresa, Miguel opta pela realização predominante da ditongação, em termos 

quantitativos, apresentando somente dois casos de hiato. Tanto a realização da 

ditongação, quanto a do hiato é feita nos níveis prosódicos previstos para o Português 

do Brasil, qual seja: o grupo clítico e a frase fonológica, sendo que no grupo clítico o 

quantitativo de aplicação é de 50%, enquanto na frase fonológica é de 83,33%. 
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Tabela XLVI 

Consultor Miguel 

Ditongação 

Aplicação da regra em contextos 

previstos - Grupo Clítico 

 Aplicação da regra em contextos 

previstos – Frase Fonológica 

C
‘dele de arrumar para mim’ 

]

‘vinte anos’ 

]

‘sete anos’ 

]

‘oito anos’ 

]

‘somos aposentados’ 

 ]
‘muito importante’ 

 

 

Tabela XLVII 

Consultor Miguel 

Ditongação 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Grupo Clítico 

Não aplicação da regra em contextos 

possíveis - Frase Fonológica  

[]C 

‘na escola’ 


‘vai analisar’ 

 

 

 De acordo com as tabelas expostas, há alguns contextos em que os falantes, de 

modo geral, realizam ou não realizam os fenômenos de fala conectada, revelando uma 

variabilidade do fenômeno. As mesmas tabelas também nos mostraram que os falantes 

tendem a não realizar o sândi em ambientes que o desfavorece.  E, em alguns poucos 

casos, superaplicaram as regras de sândi, sobretudo no que diz respeito ao domínio de 

frase fonológica. Os quadros a seguir – em que tomamos por base as características do 

fenômeno sândi identificadas na literatura – permitem visualizar, para cada consultor, o 

conjunto de fenômenos por contexto prosódico. Esses quadros são acompanhados por 

um quadro final de consolidação em que se encontram discriminados não só os 
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fenômenos e seus contextos prosódicos, mas todo o conjunto de consultores em cuja 

fala esses mesmos fenômenos se fizeram presentes. 
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Consultora: Nélida 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

           X             

Frase 

fonológica 

      X    X     X         

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                      X  

Grupo 

clítico 

     X    X       X      X  

Frase 

fonológica 

     X   X        X       X 

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sempre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu) 
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Consultora: Ketelin 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

                        

Frase 

fonológica 

          X     X         

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                      X  

Grupo 

clítico 

     X   X        X       X 

Frase 

fonológica 

    X     X       X     X   

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sempre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu) 
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Consultor: Joaquim 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

           X             

Frase 

fonológica 

           X   X          

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

X                     X   

Grupo 

clítico 

X     X    X       X       X 

Frase 

fonológica 

    X       X      X      X 

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sempre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu) 
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Consultora: Ana 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

           X             

Frase 

fonológica 

           X             

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                      X  

Grupo 

clítico 

    X    X        X       X 

Frase 

fonológica 

    X     X               

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sempre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu) 
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Consultor: Miguel 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

                        

Frase 

fonológica 

      X                  

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

     X    X       X      X  

Frase 

fonológica 

     X    X   X    X     X   

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sempre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu) 
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Quadro de consolidação 

Consultores: Nélida (N), Ketelin (K), Joaquim (J), Ana (A), Miguel (M) 

Tendências gerais Geminação Degeminação Elisão Haplologia Liaison Ditongação 

S Q A 

 

Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu S Q A Nu 

Fronteira de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 

                        

Grupo 

clítico 

           N

J

A 

            

Frase 

fonológica 

      N 

M 

   N 

K 

J

Á 

  J N

K 

        

Interior de 

constituinte 

prosódico 

Palavra 

prosódica 
J                     J N

K

A 

 

Grupo 

clítico 
J    A N 

K

J

M 

  K

A 

N

J

M 

      N

K

J

A

M 

     N

M 

K 

J 

A 

Frase 

fonológica 

    K 

J 

A 

N

M 

  N K

A

M 

 J M    N

K

M 

J    K

M 

 N 

J 

*Margem de aplicação: Sempre (S); Quase sepre (Q); Às vezes (A); Nunca (Nu)
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7.2 – Restrições rítmicas e acento: o que dizem os dados coletados 

   

 Um dos aspectos bastante discutidos na literatura linguística é a implicação do 

acento como fator condicionante das regras de sândi (cf. Bisol, 1992, 1996, 2003, 2013; 

Abaurre, 1996; Tenani, 2002; dentre outros). Visto que a degeminação e a elisão são 

bloqueadas pela proeminência de frase fonológica, tem-se, então, uma evidência a favor 

dessa categoria para o português brasileiro como favorecedora ou desfavorecedora das 

regras de sândi externo (Abaurre, 1996). Avançamos, portanto, nossa compreensão ao 

focalizar o fenômeno prosódico denominado colisão acentual. 

  Uma noção importante, para a discussão sobre os padrões rítmicos que se 

manifestam nas línguas naturais, é a de alternância rítmica. Sabedores de que as línguas 

tendem a evitar sequências silábicas fortes contíguas, bem como sequências silábicas 

fracas contíguas, a fim de atender ao Princípio de Alternância Rítmica (Selkirk, 

1984:52), um padrão rítmico que regula a distribuição de sílabas fortes e fracas na grade 

métrica. No entanto, nem sempre essa alternância entre sílabas fortes e fracas é 

respeitada, resultando em configurações mal formadas. Quando ocorre essa violação e 

na linearidade da sentença verifica-se que as proeminências acentuais estão muito 

próximas, estamos diante do fenômeno conhecido como colisão acentual. E, em casos 

em que as proeminências acentuais estão tão longe uma das outras, o resultado é a 

constituição de lapsos acentuais74.  

  Para solucionar configurações com colisões e lapsos acentuais, de modo a 

permitir a boa formação de cadeias rítmicas dentro de uma grade métrica, as regras de 

eufonia são convidadas a atuar. Contudo, as estratégias empregadas para desfazer casos 

em que acentos proeminentes encontram-se adjacentes, assim como o nível em que a 

colisão acentual é definida, variam de acordo com a gramática das línguas particulares. 

Cabe ressaltar que não é apenas a adjacência de sílabas proeminentes a responsável pela 

constituição de uma colisão acentual, mas soma-se a essa adjacência uma mesma linha 

de grade métrica (Nespor & Vogel, 1989:73). Abousalh (1997:106) define, para o 

Português do Brasil, a linha do acento primário como relevante para a constituição de 

uma colisão acentual, tendo-se regra final com dominância à direita.   

                                                           
74 Os lapsos acentuais, assim como as colisões acentuais, causam padrões rítmicos indesejáveis na grade 

métrica, ao levar a uma sequência de posições fracas contíguas. O lapso pode ser definido como três ou 

mais batidas fracas (*) adjacentes sem qualquer interveniência acentual em níveis mais altos (Selkirk, 

1984). 
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 No tocante ao processo de resolução de choque de acentos no Português do Brasil, 

Abousalh (1997:107) argumenta que a resolução da colisão acentual opera no domínio da 

frase fonológica com uma regra de retração acentual à esquerda. Isso significa dizer que o 

Português do Brasil é sensível ao choque de acentos dentro do nível que, na sua formação, 

leva em conta informações de natureza sintática. E, em função disso, o reajuste rítmico 

proveniente do choque de acentos é obrigatório quando interno a uma mesma frase 

fonológica. 

No caso de nossos dados, há indicações de que colisões acentuais são resolvidas não 

pela diminuição de um grau de acento, mas pela introdução de pausa ou por um alongamento 

vocálico. Abaixo, há representações com a introdução de pausa, que metricamente, 

corresponde à introdução de uma batida fraca na linha métrica mais baixa – o que afasta os 

acentos em colisão. 

 

                                       *     

                            *         *    * 

                       *   *    *   *    *                            

       *     *  *   *   *    *   *    * 

(1)         

*  

                         *         *        *  

                    *   *    *   *        *                            

    *    *   *   *   *    *   *   *   * 

          



 Cabe salientar que esse tipo de resolução se apresentou, quer no interior de uma 

mesma frase fonológica, quer em fronteira de frase fonológica. Abaixo, mais um exemplo 

desse último caso: 
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                                    * 

                                    *       *             

                              *    *       *      

                              *    *       *      

(2)             

 

                               * 

                               *         *   

                         *    *         *      

                         *    *  *     *         

             

 

 A seguir, o acento primário de ‘falar’ e ‘ser’ estão em colisão acentual.  A regra de 

eufonia de Retração do Acento prevê a resolução da colisão de acentos primários, a partir do 

deslocamento do primeiro acento de ‘falar’ para a sílaba imediatamente mais à esquerda, já 

que esta é uma sílaba fraca em relação à outra sílaba envolvida na colisão (Nespor & Vogel 

1989:75). Abaixo, tal resultado se encontra na representação à direita da seta, por sua vez 

correspondente à representação fonética aí exposta, com a retração do acento para a primeira 

sílaba de ‘falar’ (3b). No entanto, não é isso que ocorre nos dados que obtivemos até o 

momento; ou seja, a representação fonética em (3b) não é a que temos – o que nos faz voltar 

para a questão da inserção de pausa ou alongamento como solução para o afastamento de 

colisões acentuais em nossa amostra. 

 

                                    *                                                                * 

             *               *    *                                     *              *         * 

             *   *    *    *    *                                     *   *         *    *   *  

             *   *   *     *     *   *                               *   *   *    *    *   *   

 (3) a-  b-* 

 

 Além da Retração do Acento, que não observamos nos dados, verificamos a 

possibilidade de aplicação da regra de Inserção de Batida para a resolução de colisão acentual 

na situação em que se tem um monossílabo seguido de uma palavra com a primeira sílaba 

acentuada. Como o próprio nome sugere, a regra atua inserindo uma batida, no nível métrico 
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mais baixo da grade, criando uma distância necessária entre as proeminências acentuais. Em 

nossos dados, a inserção se daria como em (4) (logo após o acento forte em [ e no nível 

métrico mais baixo da grade, afastando perceptualmente os acentos em colisão 75 e 

manifestando-se, fisicamente, como alongamento):  

 

(4)                 *         * 

       *             *         * 

       *    *       *         *   * 

       *    *       *    *   *   * 

      [C 

 

 De acordo com Abousalh (1997:122-123): 

 

 “o acento principal de () codifica informação referente à direção de 

recursividade sintática nas línguas; por hipótese, a estrutura da 

sílaba que carrega essa informação sintática deve ser preservada, 

dada a importância do DTE [76] de () para a fixação paramétrica no 

processo de aquisição da linguagem: a ressilabação, consequência do 

sândi, torna o contexto do acento de  mais opaco foneticamente em 

relação à identificação das fronteiras que delimitam os constituintes 

internos a um dado domínio sintático na língua. A importância da 

preservação do DTE de pode ser estendida como explicação para a 

não resolução de clashes nas junturas de  (os choques 4 3). Na 

medida em que as operações de reajuste na grade só atuam para a 

esquerda em PB, a pressão linguística para preservar a informação 

sintática contida no acento principal de  (o acento mais à esquerda 

nesta configuração de choque) impede que a regra de 

apagamento/movimento de acento altere o locus dessa proeminência. 

                                                           
75 Para o português, tem-se que a colisão mínima é definida na terceira linha métrica, correspondente à palavra 

prosódica. No dado em (4), há também colisão acentual na quarta linha métrica (em correspondência possível 

com a frase fonológica). 
76DTE = Elemento Terminal Designado/Designated Terminal Element.  “Liberman e Prince definem a noção de 

DTE em termos da árvore métrica: o DTE de uma frase entoacional (ou qualquer árvore menor) é a sílaba 

rotulada como s [strong ‘forte’] da frase entoacional (ou subárvore) que não é dominada por nenhum nódulo 

rotulado como w [weak ‘fraco’]. Colocando em termos simples: é a sílaba mais proeminente de um constituinte” 

(Selkirk, 1984:174). 
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A aplicação de regras de reajuste rítmico que desfazem clashes por 

modificação na grade fica, então, condicionada a atuar apenas no 

contexto interno ao domínio , afetando o primeiro acento de choques 

que correspondam a configurações 3 4 e 3 3”. 



 Como mostrado anteriormente, os processos segmentais pós-lexicais de sândi 

identificados como degeminação e elisão não são implementados no português brasileiro 

quando a vogal à direita do encontro vocálico entre palavras diferentes carrega acento de frase 

fonológica. Contexto esse que, aparentemente favorecedor do sândi, impede o apagamento de 

uma das vogais. Essa condição é imposta pelo alinhamento de sílabas e pés, segundo a qual a 

margem esquerda do pé que recebe o acento frasal deve coincidir com a margem esquerda da 

sílaba tônica da palavra lexical. Essa condição é utilizada por Bisol (2003) para explicar o 

fenômeno de sândi no Português do Brasil. O atendimento a essa restrição explica a razão de a 

elisão e a degeminação serem desfavorecidas quando a vogal à direita do encontro vocálico 

entre palavras diferentes carrega acento de frase fonológica. Diferentemente, a ditongação, 

fenômeno que ocorre quando a vogal que inicia uma palavra é acompanhada por um dos 

vocoides altos presentes na palavra anterior, não estaria sujeita à semelhante restrição. Os 

exemplos em (5) ilustram o bloqueio do sândi quando a segunda vogal alvo dos fenômenos de 

sândi porta um acento de frase fonológica. Opondo-se a estes, os exemplos em (6) ilustram a 

realização do sândi, já que não há coincidência entre acento lexical e acento frasal. 

 

(5) a-    [  ]  

b-   [ ]   

   

(6) a-   []  

     b-   [] ...

     c-  

     d-  

 

 Nossos exemplos em (5) vêm a confirmar a previsão de Abaurre (1996), pois mostra 

que o bloqueio da degeminação e da elisão não são condicionados por restrições de natureza 

rítmica, mais sim pela proeminência de frase fonológica. A proeminência de frase fonológica 
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sinaliza a direção da recursividade sintática de encaixamento nas línguas e, como o português 

é uma língua de recursividade à direita, é natural que se preserve o acento mais à direita do 

contexto, visto que este possui o valor forte em relação aos demais.  

 As regras fonológicas associadas ao mapeamento das expressões linguísticas em 

categorias prosódicas também são sensíveis a processos de reestruturação. A reestruturação é 

um fenômeno que compreende a reorganização rítmica dos constituintes prosódicos na grade 

métrica. Como resultado, categorias prosódicas de mesmo nível passam a integrar uma única 

nova categoria. A importância da organização rítmica dos constituintes é atestada pela regra 

de reestruturação rítmica que, formulada por Nespor & Vogel (1986:173), mostra como a 

distribuição da proeminência favorece ou desfavorece a aplicação de fenômenos de sândi 

externo.  

 

(7) a- [] 

 

 Na sentença apresentada acima, temos uma configuração de V átona seguida de V 

tônica, ambas situadas em frases fonológicas diferentes  - o que, em princípio, não criaria 

domínio para a  aplicação de uma regra de sândi no Português do Brasil. Se, porém, as vogais 

potencialmente em contexto de sândi pertencerem ao mesmo , a degeminação e a elisão, por 

exemplo, poderão ser aplicadas, pois o bloqueio é desfeito quando a frase fonológica é 

reestruturada por acréscimo de uma palavra em sua margem não recursiva. Tenani (2002) 

mostra ainda que a elisão não é desfavorecida quando o acento da segunda palavra pertence 

ao verbo ser. Por exemplo: 

 

(8) a- []

     b- C

     c- 

     d- []    :

 

 Entretanto, em alguns contextos semelhantes aos mencionados, nossos consultores 

nativos optam por não realizar o sândi, inclusive em ambientes passíveis de reestruturação. A 

explicação plausível para a não realização do sândi em ambientes propícios é a presença de 

pausa seja em fronteira de frase fonológica, seja entre frases fonológicas. Tenani (2002) já 

havia sinalizado que as regras de sândi não são sensíveis às categorias prosódicas, exceto pela 
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introdução de uma pausa. Em nossos dados, a não ocorrência do sândi é atestada inclusive no 

interior da frase fonológica e no domínio do grupo clítico: 

 

(9) a- [] 

     b-   [ ] 

     c-  

     d-  

     e-  

     f-   [ ]

     g- [] 

     h- 

     i-  C

     j- C 

     k- C 

     l-  [ ]C  

     m-  [ ]C 

 

 Se levado em consideração o aporte teórico conhecido por end-based de Selkirk 

(1986) para a constituição prosódica que lida com o mapeamento sintaxe-fonologia a partir do 

pressuposto de uma representação sintática, poderíamos encontrar aí uma explicação para o 

fato de nossos informantes aplicarem as regras de sândi entre frases fonológicas 

aparentemente distintas. Vejamos os dados a seguir: 

 

  (10)a-  no  [[estado] do Rio]                 [mesmo] 

                                 ]x                 ]x
max                ]x

max        

                     (                          ) (             ) 

  )
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b- a gente [ [tá  fazendo]   [ uma casa]         ] 

                                              ] x
max             ] x

max      ]x
max   

                       (  (                   )(             ))  

              

                           (                                  )  

  

 

 Em (10a), o sândi se dá no interior de uma mesma frase fonológica, não se colocando 

a constituição de um novo domínio de Já em (10b), configura-se esse novo domínio de 

Aí, ‘está fazendo’ e ‘uma casa’ formam um único e novo domínio de  Como resultado, 

os constituintes que antes abrigam frases fonológicas distintas passam a ser integrados em 

uma só categoria prosódica, propiciando a aplicação da regra de sândi.  

        Ainda com relação à proposta de Selkirk (1986), essa prevê que, no domínio da palavra 

prosódica, sejam incluídas as palavras funcionais (Idem, 396) – o que se aplica aos nossos 

dados: 

 

(11)   [ ]C] [[ ]  

 

     Ao tratar da sequência de V tônica + V átona, Tenani (op.cit) mostra que neste 

contexto a degeminação não é bloqueada. De acordo com a referida autora, a direção da 

ressilabificação das sílabas alvo do processo de sândi é da esquerda para direita e, desse 

modo, quando o acento está localizado na sílaba à esquerda da sequência, como em (12), a 

degeminação não está sujeita ao bloqueio. Nossos dados vêm a fortalecer a previsão de 

Tenani, pois no contexto referido, nossos consultores nativos aplicaram a degeminação 

normalmente, como nos dados a seguir (em que negritamos também a sílaba tônica à esquerda 

da sílaba átona que participa do processo de degeminação): 

 

(12) a-   []  (...v[s] colher , colher) 

b- C
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 Uma tendência observada na amostra de dados coletada é a preservação de vogais 

iguais ou diferentes em contextos que propiciam a aplicação do sândi externo. Dentre esses 

contextos, destaca-se a sequência de V átonas que, segundo Bisol (1992), desencadearia 

aplicação categórica, tanto para o caso de degeminação como para elisão. Nossos falantes, 

guiados por uma pronúncia pausada, deixam de realizar a juntura vocabular - o que explica a 

falta de aplicação da degeminação e da elisão dentro do grupo clítico e da frase fonológica. 

 

(13) a- [ ]C  

       b-  [ ]C 

       c- 

       d- 

       e-   [ ]

f- C 

       g- 

       h- 

       i-  

 

 Em relação ao processo segmental da ditongação, nossos falantes optam por não 

realizá-la, inclusive em contextos que variam livremente com a degeminação/elisão. Como 

visto no capítulo cinco, na variedade Mbyá as sequências VV podem ser encaradas como 

ditongos, regidos pelo sequenciamento de sonoridade ou, ainda, pelo platô que proíbe 

sequências com sonoridade igual na mesma sílaba, configurando um hiato. Um estudo futuro 

será necessário para averiguar, em Mbyá, a variação linguística que envolve a alternância 

entre ditongos e hiatos e, ainda, para explicar o porquê da tolerância a hiatos pós-lexicais. 

 

(14) a- 

       b- 

       c-[]C 

       d- 
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 O fenômeno da haplologia é sensível ao acento de palavra prosódica (), quando esse 

recai na primeira sílaba da palavra mais à esquerda e há acento na primeira sílaba da outra 

palavra logo a seguir. Nesse caso, a haplologia é inibida. Caso essa viesse a ocorrer nesse 

contexto, uma colisão acentual seria gerada (cf. Tenani, op.cit). Não encontramos em nossa 

amostra o contexto que nos permitisse testar esse tipo de restrição rítmica. O único 

impedimento que nos foi possível verificar para o processo de haplologia se deu em contexto 

não passível de reestruturação fonológica: as palavras cujas sílabas estão em jogo distribuem-

se por frases fonológicas diferentes, sendo que a primeira sílaba da segunda palavra nunca 

leva acento, por ser essa uma palavra funcional. Como se pode observar, nessa situação, a 

haplologia tendeu a não ocorrer nos dados de nossos informantes: 

 

(15) a-  

       b- 

       c- 

    

 Em outra situação – no interior da mesma frase fonológica -, tivemos uma aplicação 

consistente, embora diminuta: 

 

(16) a- [ ] 

      

 Com relação ao fenômeno da liaison, um caminho interessante para a sua aplicação 

está na proposta de Ito & Mester (2009), através dos saltos prosódicos. Por exemplo: 
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()C  

Grupo Clítico 

 

Pal. Pros. 

 

 

 

                                 

 

  O    R               R     O     R 

 

         N               N             N 

 

  C    V   C         V     V     V 

 

              #                  

 

 

Grupo Clítico 

 

Pal. Pros. 

 

 

 

                                     

 

  O    R        O      R         O     R 

 

         N               N                 N 

 

  C    V        C    V         V      V 

 

                                       

 

 A configuração representada acima mostra que a conjunção ‘mas’ se adjunge, 

cliticizando-se fonologicamente, à categoria do grupo clítico sem passar pela estrutura do pé 

métrico e da palavra prosódica, configurando um salto prosódico como previsto por Ito & 

Mester. Esse fato nos faz repensar a necessidade de postular um conjunto de constituintes, 

assim como a necessidade de se atender à hipótese da camada estrita. A fronteira de palavras 

que existia na representação à esquerda da tabela é perdida no momento em que a consoante 

que é coda na última sílaba da palavra anterior passa a onset da primeira sílaba da palavra 

seguinte.  

 A razão para que a ditongação e a liaison sejam favorecidas no mesmo contexto em 

que os demais processos de fala conectada são desfavorecidos é justamente por não 

implicarem apagamento de segmentos. O apagamento de segmentos que sejam parte da sílaba 

portadora do acento de frase fonológica é uma situação evitada pelo Português do Brasil.  

 Visto isso, os processos de degeminação, elisão, ditongação e liaison são motivados 

pela restrição de que as sílabas, nas línguas, tenham onset. Tais processos compartilham o fato 
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de modificarem uma sílaba sem onset, seja por apagamento de vogais iguais ou diferentes 

(degeminação e elisão), seja pela passagem de uma vogal a semivogal (ditongação), seja pela 

reestruturação silábica ao fornecer um onset à palavra seguinte (liaison). A estrutura silábica 

tem papel determinante na realização do sândi, sendo que a perda de uma sílaba pode 

provocar inclusive choque de acentos.  

 

7.3 - Algumas considerações 

 

 Os resultados obtidos, até o momento, na investigação do fenômeno de sândi externo 

no Português Mbyá propicia a identificação da organização rítmica e prosódica na produção 

linguística de nossos consultores.  

 Os consultores de nossa amostra produziram, como fenômenos de juntura, a 

degeminação, a elisão, a haplologia, a liaison e a ditongação, sendo que o hiato foi admitido, 

mais frequentemente que o observado para o Português do Brasil. A elisão, que generalizamos 

neste trabalho como qualquer fenômeno que envolva apagamento de segmentos diferentes em 

sequência, correspondeu às expectativas geradas pelas suas características no Português do 

Brasil, o mesmo tendo se dado em relação à degeminação.  

 As ocorrências de elisão não previstas pela fonologia prosódica do português são 

limitadas, não podendo ainda ser caracterizadas como evidências de interferência prosódica 

do Mbyá Guarani no português, mas foram possíveis de serem explicadas pelo modelo teórico 

que considera a construção dos domínios baseada nos limites dos constituintes sintáticos à 

direita ou à esquerda. O modelo de Nespor & Vogel (1986, 1989) é desvantajoso em 

comparação a Selkirk (1984, 1986), pois promove o clítico a uma categoria independente na 

hierarquia prosódica, atribuindo-lhe um status que ele não tem no componente lexical, para 

atender à exigência da camada estrita. Além disso, postula um número elevado de 

constituintes na hierarquia, mais precisamente 7 (sete), quando nem todas são usadas como 

categorias de interface. O que torna a abordagem de Selkirk, mais uma vez, vantajosa.  

 A liaison obedeceu aos contextos de aplicação esperados para a elisão, quais sejam, o 

grupo clítico e a frase fonológica. O comportamento da liaison é mais um argumento contra a 

evidência de interferência prosódica. Através da liaison, pudemos verificar claramente a 

hipótese de saltos prosódicos de Ito & Mester (2009) e repensar a flexibilidade da hipótese da 

camada estrita. 
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A ditongação parece ser o fenômeno que, se não prova a interferência prosódica do 

Mbyá, também não prova o contrário, isto é, que não tenha havido interferência do Mbyá na 

preservação dos hiatos lexicais e pós-lexicais do português. A preferência pela manutenção 

dos hiatos pós-lexicais, contudo, obedece a questões mais gerais do sistema prosódico. A 

observação dessas questões explica, por exemplo, o porquê de termos dados em nossa amostra 

em que, apesar de existir o contexto para a realização do sândi através do apagamento de uma 

das vogais em hiato, a elisão vocálica não ocorre. A geminação também parece não provar a 

interferência prosódica do Mbyá Guarani na produção linguística do consultor Joaquim. 

Um aspecto importante do fenômeno investigado é a sua interação com o acento e o 

ritmo da língua. Os dados confirmam a direcionalidade esquerda/direita à medida que 

somente o acento mais à direita do domínio de frase fonológica bloqueia a degeminação e a 

elisão. Outro fato observado é a restrição rítmica que leva ao desfazimento (ou à amenização) 

de uma colisão acentual quando esta se encontra dentro de frase fonológica. Quanto às 

estratégias para resolução de colisão acentual, nossos informantes empregaram a Inserção de 

Batida na linha mais baixa da grade métrica como meio de afastar perceptualmente acentos 

em colisão.  

A consistência na realização dos fenômenos de fala conectada nos contextos previstos 

para o Português do Brasil vai ao encontro da proximidade social e geográfica com os falantes 

do português, confirmando a hipótese de que os fenômenos de sândi, na variedade Mbyá 

estudada, tendem a ocorrer nos mesmos domínios descritos para o Português do Brasil. 

 



179 
 

CONCLUSÕES 

 

  

 A proposta que norteou o desenvolvimento desta dissertação foi a possibilidade de 

interferência prosódica do Guarani Mbyá no português dos consultores de nossa amostra no 

que se refere a processos de fala conectada. Para verificar a interferência prosódica do Mbyá 

no Português, orientamo-nos por uma análise fonológica amparada por modelos prosódicos 

derivacionais, dentre os quais destacamos Selkirk (1984, 1986), Nespor & Vogel (1984, 1986) 

e Ito & Mester (2009), buscando observar se os contextos de aplicação das regras de sândi 

externo de nossos consultores eram os mesmos identificados pela literatura para o Português 

do Brasil.  

 Os resultados mostram que nossos consultores particularizam-se por apresentarem um 

bilinguismo caracterizado pelo contato precoce e frequente com a língua portuguesa. A 

proximidade social e geográfica com falantes do Português do Brasil explica em parte as 

características do bilinguismo existente na aldeia Itati, estado do Rio de Janeiro. 

Considerando as ocorrências do sândi externo no Português Mbyá, podemos afirmar que as 

produções linguísticas dos falantes Mbyá que têm o português como segunda língua, 

corresponderam à expectativa de que os fenômenos de sândi externo começam a se manifestar 

no Português do Brasil a partir do grupo clítico, categoria associada à presença de clíticos 

fonológicos adjungidos à palavra prosódica. 

 Quanto aos grupos de fatores empregados em busca de uma coleta mais rica e 

espontânea, verificamos que estes não exerceram influência sobre fenômeno de fala 

conectada. Independentemente de sexo, idade e grau de escolaridade, nossos consultores 

foram sistemáticos em suas produções, não apresentando divergências marcantes em suas 

produções do sândi externo.  Sobre o sexo / gênero, os resultados não confirmam a tendência, 

observada em grupos indígenas, segundo a qual as mulheres seriam mais conservadoras, 

diferenciando-se dos homens, mais inovadores em seus usos linguísticos pela força das 

relações comerciais derivadas do contato com o mundo não indígena. Na realidade, na aldeia 

Mbyá em que estivemos, as mulheres participam ativamente da produção de artesanato (base 

de sua sustentação financeira), com muitas delas estando diretamente envolvidas em seu 

comércio.  

 Em relação ao fator idade, o nosso objetivo era verificar se os falantes mais jovens 

tenderiam a apresentar o uso das regras de sândi externo mais próximas de um falante nativo 

do português, uma vez que o contato com a língua portuguesa é maior e mais frequente. 
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Soma-se a esse aspecto o fato de nossos consultores serem alfabetizados cada vez mais jovens 

em português em função do projeto governamental de educação bilíngue. Postura contrária do 

que se esperaria de um falante mais velho, pois tende a preservar as estruturas da língua 

materna até mesmo como uma forma de preservação da identidade cultural de um povo. 

Porém, novamente essa expectativa não se confirmou. Nosso consultor indígena Miguel, o 

mais velho dentre todos os consultores que compõem a nossa amostra de dados e, ainda, 

cacique da aldeia Itati, realiza o sândi de forma muito semelhante aos outros informantes. 

 Outro fator considerado relevante para a análise realizada foi a escolaridade. 

Considerando os resultados, verificamos que o grau de escolaridade do informante não 

interferiu em nada nas regras de sândi. Todos os consultores de nossa amostra apresentaram 

resultados muito próximos, independente de serem escolarizados em maior ou menor grau. 

 A falta de influência dos grupos de fatores empregados em nossa análise acabou por 

não sustentar a hipótese de que falantes nativos do Guarani Mbyá com diferentes graus de 

proficiência do português poderiam apresentar diferenças significativas em suas produções 

linguísticas. Tal fato não impede, contudo, que seja realizada uma nova coleta mais 

direcionada, em que estejam entre os consultores nativos aqueles com contato pouco 

frequente com o Português do Brasil, o que não é o caso dos informantes cujas produções 

linguísticas foram utilizadas neste trabalho.  

 Através de nosso exame empírico, pudemos constatar que os falantes Mbyá do 

português como L2 realizaram como fenômenos de fala conectada a degeminação, elisão, 

haplologia, liaison e a ditongação - preservando o hiato em sua maioria - nos mesmos 

contextos esperados para o Português do Brasil.  

No que diz respeito, especificamente, a aspectos de uma possível interferência 

prosódica do Guarani Mbyá no português falado como L2 por falantes indígenas membros 

dessa etnia, a análise dos contextos segmentais e prosódicos de aplicação das regras de sândi 

externo nos permitiu verificar que: 

 

(i) as ocorrências de degeminação e elisão não previstas pela fonologia prosódica do 

português não constituem evidências sobre a interferência prosódica do Mbyá no português; 

 

 (ii) a liaison também é outro fenômeno que não prova a interferência prosódica; 

 



181 
 

(iii) a ditongação parece ser o fenômeno que, se não prova a interferência prosódica, também 

não prova o contrário, isto é, que não tenha havido interferência do Mbyá na preservação dos 

hiatos lexicais e pós-lexicais do português; 

 

(iv) a geminação, aparentemente, parece ser o fenômeno que prova a interferência prosódica 

do Mbyá Guarani na produção linguística do consultor Joaquim. 

 

  Tendo em vista esses resultados, entendemos que o estudo do sândi externo na 

variedade Mbyá de contato com o Português do Brasil não está esgotado. Uma nova pesquisa 

de campo e coleta de dados necessita ser realizada, de modo a ampliar a base empírica e 

controlar os contextos segmentais de sândi externo em termos de um conjunto mais amplo e 

representativo de falantes da própria aldeia Itati e de outras aldeias Guarani Mbyá no Estado 

do Rio de Janeiro. 
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