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O. Introdução. A fonologia da língua Satere parece ter
relevância mais ampla do que simples apresentação de formas acusti-
camente constrastantes atraves de fonemas segmentais. No presente
estudo descrevemos a fonologia em três etapas: 1) as unidades seg-
mentais mínimas, 2) as sílabas, e 3) os três níveis superiores de
grupo de intensidade, grupo de pausa, e grupo de entonação. Na base
dos últimos três níveis sugerimos certas correlações entre a gramãtica
e a fonologia.

1. As unidades segmentais mínimas.
1.1. Consoantes.

8ilabial Alveolar Velar Glotal
oclusivas p t k ?

nasais m n '}

fricativas w s h
flap r

Entre estas hã distinções no seu modo de articulação e tambem na Sua
distribuição na sílaba e na palavra.

As consoantes sao divididas em quatro series: oclusivas, fricativas,
nasais, e o flap.

As oclusivas se diferenciam em quatro pontos de articulação:
bilabial, alveolar, velar, e glotal. As nasais se diferenciam em tres
pontos de articulação: bilabial, alveolar, e velar. As fricativas se
diferenciam em três pontos de articulação: bilabial, alveolar, e glotal.
O flap ê no ponto alveolar.

Alguns contrastes consonantais podem ser ilustrados da seguinte
maneira:

As oclusivas p, t, k, ?, e o flap r: ep~ 'seus pes'; eU 'sua
mãe'; ek~i 'você estã puxado'; 4?~ 'ãgua'; hew~r~ 'visitar'.
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As nasais m, n, e,~: heman'seu pão'; inaD 'esti crescido

(e adulto)', ina~ 'e seca'.

As fricativas w, s, e h: iwi 'seu amigo'; isi 'sua urina';

ihi 'seu suco'.

As oclusivas p, t, e k, sao surdas exceto quando uma vogal nasal

as precede: nes te caso ocorrem como ocl us i vas pre-nasa i s sonoras mb,

nd, e ng. /htpa,' [hlmba] 'bandei ra'; /hêt iI [hendi]

Ihekul [hengu] 'língua' .

'verdade-s i m' :

o membro bilabial da serie de fricativas pode ter fricção soprada

quando precede uma vogal de qual i dade alta: lawi I [a~iJ 'agulha' ;

Ihiwul Ihi~uJ 'vtíiva ' .

1. 2. As vogais

anteriores centra i s posteri ores

al tas i i i t u u

baixas e e a a o o

Hi seis vogais orais e seis vogais nasais correspondentes. Elas

se diferenciam na posição da llngua (anterior, central ou posterior) e

no grau da altura da llngua (alto ou baixo). A vogal anterior baixa e

mais alta do que a central e as posteriores baixas ~, e o. As vogais

posteri ores são arredondadas.

As vogais orais se diferenciam assim:

li, el i pe, 'a pele dele'; epe, 'tua pele';

li, il hit, 'pequena'; h+t , 'cesta';

le, ai en, 'tu'; an, 'exclamação de mulher';

li, ai eh+, 'suco teu'; eha, 'olho teu';

li, ul it, 'não'; ut, 'verme';

la,ol nap, 'vespa'; nop, 'amargo';

lu, 01 ipuk, 'estã molhado'; ipok, 'está quebrado'.
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As vogais nasais se diferenci am assim:
li ~el hl, Imucol

; he, Iverdade-s im I;
jl~ ti mi , Ipeito I; mt, Ipés I;
lê ~ ãf iwe?ã~ Iseu coração I; iwã?ã, 'panela dele I;
lã, õl iãkuat, Iseu nariz'; iõkan , Itucano I;
lu ~ õl ar itikii , 'tipo de madeira'; ati p:tkõl~ ICOçOI.

As vogais orais e nasais se diferenciam assim:
li , li wahi , Icontal

; mehl, Itermo de comunicação entre os homens';
le , el he, Ide1icioso I ; he, 'verdade-sim' ;
14, ti te?4i , "sua terra I; iã?ti~ Isemente I;

Ia, ãl pai, Ipadre I; pãl, 'exclamação de homem'.
As vogais posteriores altas u e u muitas vezes tendem ã posição

mais baixa do que a normal, mas esta variação nao parece ser condicionada
pelo ambiente fonético.

Quando outra vogal segue a vogal anterior alta lil, o vocõide an-
terior alto assil~bico de transição ocorre entre as duas vogais: fuiatf
[uiYatl 'meu'. Se a segunda vogal ê nasal, o vocôide ass iIâbf co também
ê nasal: liã1tll

As vogais nasais ocorrem em qualquer ambiente consonantal, e sua
ocorrência não pode se predizer pelo ambiente. Porem, as seqUências
de vogais contíguas ou de vogais separadas uma da outra com apenas a
oclusiva glotal. são ou completamente orais ou completamente nasais:

Além disso. as vogais contíguas a uma consoante nasal sao sempre
nasais fracas. A qualidade de na.salação difere daquela das vogais
nasais descritas acima e a ocorrência pode se predizer; são portanto
tratadas como variantes alofênicas de vogais orais: Imanl [mã~, 'pão';
Inul lnü] ~ 'pedra'.
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Somente a nasal ação intensa e marcada nos examplos dados nesse
estudo (exceto no parãgrafo anterior), e os termos nasal e nasalação
indicam sempre a qualidade de nasalação forte se não qualificada de
forma contrãria.

2. Sílabas
2.1. Tipos

Os tipos de sílabas sao: V, CV, CVC, VC.
A seqUência CVV interpreta-se como duas sílabas (CV + V) porque

qualquer vogal pode ocorrer em segundo lugar: weito, 'pãssaro';
atikPesat, 'quero'; ha- , 'falar'; atiwaure, 'esquecer'; ipuo, 'nele';
p+a , 'longe'.

2.2. Restrições em distribuição. Todas as consoantes e vogais
podem ocorrer contíguas uma a outra, e todas as consoantes aparecem em
posição inicial de sílaba. sã as oclusivas e as nasais aparecem em po-
sição final de sílaba. Irl e I?I nunca aparecem em posição inicial de
palavra. Quase sempre as sílabas VC e CVC são morfema final.

FreqUentemente hã seqUências de duas ou mais vogais, e a maior parte
das vogais pode ocorrer ou antes ou depois de qualquer outra vogal. Mas
as sequintes combinações faltam nos dados: i com ~; e ~ com~, i ou ~.
Todas as vogais ocorrem em seqUência de duas vogais idênticas exceto ~.

Seq~ências de duas consoantes dentro da palavra são raras e geralmente
sao separadas por limites de morfema. O primeiro membro destas seqUências
e oclusiva ou nasal. SeqUências de consoantes idênticas, de duas nasais,
ou de uma oclusiva que precede uma nasal nao se acham. Irl não ocorre em
seqUência com outras consoantes. Em 3.1 hã uma descrição de mudanças
morfofonêmicas que resultam da justaposição de certas consoantes atraves
dos limites morfêmicos.
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3. Unidade fonolõgica de níveis superiores
Mais freqUentemente o grupo de intensidade consiste dum grupo de

duas a cinco sílabas.
r marcado como unidade pela ocorrência da intensidade e por certas

mudanças nos fonemas segmentais através dos limites dos morfemas dentro
do grupo. Geralmente o grupo de intensidade corresponde ou a uma sã
palavra gramatical ou a uma serie destas palavras que constituem a
locução.2 Em qualquer caso, a palavra ou locução funciona geralmente
como constituinte da oração.

3.1. Mudanças no fonema segmental.
Aqui se considera como bãsica a forma que o morfema tem quando

.falada em isolação. As mudanças que ocorrem através dos limites mor-
fêmicos dentro do grupo de intensidade são:

SeqUências de p com p tornam-se w, e seqUências de t + t tornam-se
r: hakup + poiHt"i '> haku woitPi, 'muito quente I; mêp+t + takat ~
mep4 rakat, Ia grãvidal

•

Após m, w pode tornar-se m e apõs n ou ~, w pode tornar-se n:
wãt+m + wo > wãt+m mo, "com a noite "; tow'i-riarin+ WO"7 tow'i-ria7in no,
I com amigos I •

Apãs consoante nasal, p torna-se m, e t torna-se n; m'i-er4m +

puo» m'i-e7:tmmuo, "ent.re três "; sa?ag + takat z sa'i'a~nakat, 10 feio ",
Antes de consoante nasal ou h, e às vezes antes de w, p torna-se m,

e t torna-se n: toihep + merepmo~ toihem merepmo, 10 tirou ligeiramente';
yat + nu!)'» yan nu~, Ifazer uma casa I; 'i-t+ waku i"/ 'i-nwaku i, Inão
bom, nãol

; at + hakup > an hakup, Isol quentel
•

As mudanças acima referidas não ocorrem através dos limites do grupo
da intensidade mas sim nos seguintes casos:
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( 1) .-Sempre ocorrem quando ralzes da classe aberta combinam para
formar um radical composto: motpaap + nu~ hat >motpaapnu~ hat, 'fazer
o trabalho'.

(2) Sempre ocorrem quando hã um sufixo na raiz de classe aberta,
ou quando um relacionador segue: i?aman + pe;:> i'taman me, 'na chuva'.

(3) Ocorrem ocasionalmente quando o qualificador segue ã chave
da locução, especialmente se a locução que resulta e muito usada:
hakup ;- poit=i-?i> haku woit:r?i, 'muito quente I.

Cada um dos casos acima referidos exemplifica entidades gramaticais
que são muito presas uma a outra, e ocorrem dentro do grupo de intensidade.

3.2. Intensidade.
Hã intensidade primãria na sílaba final da entidade gramatical

nuclear. Se o grupo e composto de uma palavra mono-morfêmica, a sílaba
final tem intensidade forte: aware, cachorro.

Quando a primeira palavra do grupo e de classe aberta, e a segunda
palavra ou morfema e de classe fechada! a sílaba final da primeira palavra
tem intensidade forte e a segunda carece de intensidade:

aware-ria, cachorro - plural
aware-kape, ao cachorro

Hã intensidade primãria no nucleo quando o grupo consiste de duas
palavras de classe aberta em que a primeira palavra e nuclear e hã inten-
sidade secundãria na sílaba final da segunda palavra: aware waku,
cachorro bom. Nuns casos o acento secundãrio ocorre na primeira sílaba
da segunda palavra. Isto e comum, especialmente quando a combinação de
palavras e usada freqOentemente co~w unidade semântica: mãn tene~, pão
duro.

3.3. O grupo de pausa. O grupo d~ pausa consiste em um ou mais
grupos de intensidade, geralmente não mais de quatro. r marcado por
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traços fonolõgicos especiais no inicio e no fim, e por uma variedade
de traços de auge que ocorrem em parte ou em todo o grupo. Geralmente
corresponde a uma locução gramatical que funciona como constituinte
imediato do período.

O início do grupo de pausa e marcado pela mudança abrupta no auge
em comparaçao com o fim da expressão anterior.

O fim do grupo de pausa pode ser marcado por um ou mais dos traços
seguintes:

(1) Pausa
(2) A sílaba final e prolongada, ou e progressivamente demorada

uo correr da fala. Isto ocorre quase sempre, haja pausa ou nao.
(3) Mudanças de auge na sílaba ou sílabas finais. O auge que

desce a um nível mais baixo em contraste com o auge ascendente a um
nível mais alto e significante ao período fono15gico:

(cf. 3:4) : hãp+k kahato , I mui to direito I; miik ite 9 I amanhã i •

FreqUentemente depois que o auge ascende ao nível alto, desce 'levemente
mas não chega até o nível baixo. Isto e considerado variação de padrão
do auge ascendentes sem significação semântica. -if'-aftuúrakàt::.10 doente'.

(4) Surdez da vogal final do grupo ou ocorr~ncia de um voc5ide
surdo não-fonêmico que segue a vogal final do grupo. /pira wato/
L pira watoOJ I peixe grande I.

?J(5) Quando as sílabas finais sao laringais. /mi?u puíi/ [mf?u puê i

I comida, carne I.
(6) Quando o glotal segue a vogal final do grupo. Geralmente neste

caso hã mais ênfase que ê estilística: /tutu?u merepmo/ [tutu?u merepmo?J
Icomeu ligeiramente'.
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Certos aspectos de entonação operam dentro do grupo de pausa. O
padrão do auge da enunciação e o padrão mais comum de entonação. Este
ocorre associado com cerca de oitenta por cento dos grupos de pausa.
Grupos sucessivos de intensidade ocorrem dentro do grupo de pausa,
geralmente com alternações levemente ascendentes e descendentes, exceto
no grupo de intensidade enfático e exceto nos grupos iniciais e finais
quet~m a mudança de auge jã descrita para o fim do grupo de pausa.
e.g. /9a?atpo uh~t Amadu tipueti ~t+ toko-pe/3 !Ontem irmão Amadu achou
um veado no seu campol.

Hã certo grau de ênfase em quase todas as expressoes da maioria
dos falantes. Se falta ênfase, o falar não e tnteressante , e monótono
e atípico. Geralmente um sõ tagmema do nível de oração tem ênfase 9

mas as vezes hã ~nfase em dois ou mais dentro do grupo de pausa. Os
tagmemas que mais freqUentemente têm ênfase são o ptedicado da oração~
ou o elemento nuclear da locução. Porem qualquer sf'l aba pode ter ênfases
conforme o desejo do falante. e.gc IAmadu ti uiw4 kahatol !i\madu e
um amigo verdadeiro'. A ~nfase cai em 'amigol e tamb~m em 'verdadeiro',

Os traços foneticos de ênfase são os seguintes: Uma sílaba e mais
forte e com auge de tonalidade , Ha perturbação no ritmo do grupo de
pausa, sendo mais vagarosas as sílabas que precedem o auge, e as que
seguem mais rapidas. Se a sílaba com ênfase se inicia com consoante~
esta ê muito prolongada, Quanto mais intensa a ênfase no grupo, maior
e a perturbação do ritmo, e mais forte e alto e o auge: /taifi atikuap
uital [tãlT?l!j a~ iJi"tOO] I certamente eu sei B •

Certos padrões especiais de auge ocorrem com algumas categorias
semânticas. Em perguntas informacionais o tagmema inicial da oração
é a palavra interrogativa, e nesta hã auge de intensidade seguido de
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uma pausa breve. No resto da oraçao hã intensidade gradativamente
descendente. e.g., Kat-etunun na atpo hàp'l-p~ 'O que fez ontem rio
abaixo?'

Em perguntas de confirmação, hã entonação gradativamente ascendente
na oração toda. e.g., ett.tÀJ- l:thananmueap-up i 'Comeu o pão meu no
caminho?'

Em perguntas com resposta ·sim' ou 'não', o morfema apo ocorre, e
neste sempre hã tonalidade subitamente ascendente, enquanto o resto da
oração tem a entonação declarativa. e.g. st etikuap"i apo uinrinurr ko i

INão conhece o meu trabalho?'
As exclamações são freqUentemente marcadas por auge subitamente

ascendente, e por uma caída para tonalidade baixa que segue imediatamente.
e.g., ~ãp:fR atik:i1'e5-àÍ.IQUerO que esteja cer-to."

Hã auge de intensidade por toda parte de alguns imperativos. Estes
tambem podem ser laringais, especialmente quando falados com raiva, e.g.

• -? ? ? -? ? ? ? ?~? "]/moto ro aware erept k to/ [moto ro aware erepr i k to 'Sai daí, cachorro,
sai! I

3.4. O período fono15gico. Hã quatro tipos principais de perfodo
em Satere, os quais sao: a oração expandida, a oração inter-dependente,
a serie de orações, e a citação. Cada uma e caraterizada por traços
fonolõgicos.

-A oração expandida consiste em uma oraçao principal, que e uma
predicação completa. Esta pode ser precedida de •conjuntos I, que sao
uma ou mais locuções que formam o conjunto ou foco da predicação.
Especificadores podem seguir--estes são uma ou mais locuções que suprem
mais detalhes especificos acerca dos participantes ou circunstâncias
de predicação. A oração principal ,.qualquer conjunto, e qualquer

- 228-

r----~
I



especificador são grupos de pausa fonologicamente completos. Nos con-
juntos há sempre auge de tonalidade no fim do grupo de pausa, mas esta
elevação e seguidQ às vezes de breve abaixamento que não desce porem
ate o nível mais baixo.

Na oração principal do período hã tonalidade descendente e em
qualquer espe~~ficador hã tonalidade descendente no fim do grupo de
pausa. A entonação e o ritmo dos especificadores são sempre muito
semelhantes ao fim da oração principal que seguem, ainda que ocasional-
mente estejam em nível de tonalidade um pouco diferente. e.g. -bM-aw+?i-te:

wasirt-tu?ukã áhiãn-w4wo-" yf-màkuât í., ínfH aukâhat . 'No princípio,
- .••..

wasiri brigou com o diabo, um vil, um assassino.'
As orações inter-dependentes consistem em duas oraçoes principais

que sao dependentes semanticamente uma da outra. Na primeira oração~
há sempre tonalidade ascendente no fim do grupo de pausa. Isto e
geralmente mais elevada do que o conjunto no tipo de período, oração
expandida, e nunca se segue um abaixamento breve no fim do grupo de pausa;
e .g., ~roõ-P.o-té/à1'e-tã.._ I Se for, irei. I

Uma serie de orações consiste em um numero de oraçoes que sao
predicações, todas com entonação ascendente exceto a ultima, que a tem
descendente. e.g. , ~?áw?(~, mah+__~Ú-, atu(úkã-~--yl nakti--r'atunUl).
'Muito tempo atrãs, bebi cachaça forte, briguei e fiz coisas más.\

A citação consiste em um ou mais períodos que constituem uma
cítação seguida de uma oração, cujo verbo tem o significado de Idizer',
e que e a 11 cita tiva ti. Esta Iiltima oração se refere a todas as orações
precedentes, e dã sinal de que já foram faladas. Os períodos que compõem
a citação têm relações fonolõgicas normais entre si, conforme as suas
caraterísticas semânticas. Esta oração citativa e geralmente pronun-
ciada rãpida e levemente e tem auge de tonalidade mais baixo que o do
fim da citação. e.g., erepik to uhit e. ISente-se, senhor', falou.
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4. Conclusão: Unidades fonolõgicas maiores do que a sílaba sao
estabelecidas, baseadas no fato de que refletem padrões de ocorrência
de sons que contribuemàãssinalação de entidades semanticamente distintas
mais amplas do que a palavra.

Dentro do grupo de intensidade, mudanças foneticas em fonem?s seg-
mentais servem para dar ênfase em ligações semânticas íntimas. O padrão
de intensidade dã preeminência à ultima sílaba do elemento nuclear, e
ao mesmo tempo associa este ~o mesmo grupo com elementos não-nucleares.

Dentro do grupo de pausa, a mudança de ritmo e auge de tonalidade
dão foco aos tagmemas que têm ênfase. Também servem para demarcar
orações e locuções, facilitando assim a inteligibilidade. Algumas cate-
gorias semânticas, como as perguntas ou os imperativos. são assinaladas
completamente por traços foneticos suprassegmentais, ao passo que outras
são assinaladas pela combinação destes com marcas sintãticas.

Dentro de período fonolõg;co, os traços de entonação servem para
ligar itens não ligados sintaticamente, e para dar ênfase às ligações
sintãticas presentes no período, Servem tambem para demarcar itens que
não são ligados,
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NOTAS

1. A língua Satere e falada por cerca de 3000 índios que moram
nos rios Andira, Marau, Maues-Açu, Mariaquã, Gurumatuba, Mamuru,
Vaicurapã, e Ariã. Todos estão no estado do Amazonas, Brasil. Os
Satere que moram perto dos aldeiamentos brasileiros são bilíngUes;
falam o português e a sua própria língua. Usam a língua entre si, e
dos mais afastados nos afluentes somente uns poucos são semi-bilíngUes.

O material para este estudo foi colhido em vãrias viagens de campo
a aldeia de Vila Nova no rio Andirã, 1960-1967. Os ajudantes principais
foram Amado e Servo, semi-bilíngOes, ambos de uns 40 anos de idade.

Muito temos a agradecer pelas contribuições oferecidas ã elaboração
deste estudo. Ao Ministerio do Interior, ã Fundação Nacional do Tndio
e ao Museu Nacional do Rio de Janeiro agradecemos a oportunidade de
manter contatos com a tribo Satere sob auspícios do Instituto LingUístico
de Verão com que concelebram convênios as referidas instituições.

Os nossos agradecimentos especiais a Sarah Gudschinsky, Eunice Burgess,
Marjorie Crofts, e David Bendor-Samuel.

2. As entidades gramaticais referidas neste estudo são brevemente
definidas assim: a palavra - a forma livre mínima; a locução - a com-
binação das palavras que formam uma unidade gramatical que e menor do
que uma predicação completa; a oração- uma unidade mínima de predicação;
o período - uma unidade de predicação potencialmente complexa.

-231-




