
Aryon Dall'Igna Rodrigues 
Ana Suelly Arruda Câmara Cabral 

Organizadores 

EDITORA 

E3E:J 
UnB 



I 

AS VOGAIS ORAIS DO PROTO-TUPÍ 

As VOGAIS ORAIS 

DO PROTO-TUPÍ 

Aryon Dall 'lgna Rodrigues 

Um primeiro quadro comparativo das vogais nas famílias do 
~ . 

tronco lingüístico Tupí e das correspondentes proto-vogais foi por nós 
publicado em 1958 (Hanke, Swadesh & Rodrigues 1958:198) e nele 
não figuraram línguas das famílias Ramaráma e Puruborá; um segun
do quadro, incluindo as línguas Káro (também chamada Arara, da 
família Ramaráma) e Puruborá, foi apresentado em 1995, como com
plemento a um estudo sobre a existência de oclusivas glotalizadas em 
Proto-Tupí (Rodrigues 1995). As proto-vogais projetadas nos dois · 
quadros são as mesmas e foram reproduzidas, mais uma vez, no traba
lho sobre o parentesco entre o Mawé e a família Tupí-Guaraní (Rodri
gues & Dietrich 1997). 

No trabalho de reconstrução do Proto-Tupí uma questão que 
logo se pôs é a do número de proto-f onemas vocálicos que se deve 
postular: 5 ou 6? Parte das famílias lingüísticas que integram o tronco 
Tupí tem 5 vogais orais (além de nasais em igual ou menor número), 
ao passo que outras têm 6 (e igual número de nasais) e uma tem 7 
orais e 4 nasais. Nesta-comunicação vou considerar somente as vogais 
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orais. As famílias Mawé e Awetí, constituídas cada uma por uma só 
língua, têm seis vogais orais, distribuídas em dois graus de altura e em 
três modos de articulação - anterior não arredondado, central não 
arredondado e posterior arredondado. A família Tupí-Guaraní com
preende algumas dezenas de línguas, parte delas com um sistema vo
cálico igual ao do Mawé e do Awetí, outras mais ou menos divergen
tes, mas as propostas de reconstrução para o Proto-Tupí-Guaraní 
têm coincidido em postular para ele esse mesmo sistema de seis 
vogais orais, que é apresentado no quadro I. 

Quadro I: Vogais orais do Awetí, Mawé e Proto-Tupí·Guaraní 

• • 
1 1 u 

e a o 

A família Ramaráma, cuja única língua subsistente é o Káro, 
distingue três vogais centrais orais, mantendo as demais oposições do 
quadro acima. Suas vogais orais são, portanto, as do quadro II. 

Quadro II: Vogais orais do Karo (fam. Ramaráma) 

• • 
1 1 u 

e o 

a 

As línguas das famílias Arikém, Jurúna e Mondé têm apenas 
cinco vogais orais, tendo em comum a ausência de oposição entre as 
posteriores alta e baixa, como mostra o quadro III. 

Quadro III: Vogais orais do Karitiána (fam. Arikém), Jurúna (fam. 
Jurúna) e i>aitér (fam. Mondé 
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• • 
1 l 

o 
e a 

Nas famílias Mundurukú e Tuparí a situação é análoga a essa, 
com a diferença de que em vez de i temos ;J na língua Mundurukú e H 

na língua Tuparí. 1 

A língua Puruborá, insQ,ficientemente documentada e cuja f o
nologia ainda não pôde ser analisada, pode enquadrar-se no quadro III, 
mas também num dos outros dois. 

Admitindo-se para o Proto-Tupí um sistema de seis vogais 
orais, o quadro abaixo apresenta os principais reflexos das vogais des
se sistema nas diversas famílias. Nesse quadro a família Tupí-Guaraní 
é representada pelas reconstruções já feitas para o Proto-Tupí-Guaraní 
(PTG), a família Arikém (AR) pelo Karitiána, a Jurúna (JU) pelo Ju
rúna, a Mondé (MO) pelo Paitér ou Suruí, a Mundurukú (MU) pelo 
Mundurukú, a Ramaráma (RA) pelo Káro, a Tuparí {TP) pelo Tuparí e 
as famílias Awetí (A W), Mawé (MA) e Puruborá (PU) pelas línguas 
únicas que as constituem. 

I 

Quadro 4: .. 
PT PTG JU MU AR TP RA PU 

AW MA MO 
••• •• • • • • • • • • . 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
• • • • • • • 

. . • • ••• •• • 
l i l l 1 1 i, e 1, u 1 l, 1 1, 1 

**u *u • u u u o l o o o o 
**e *e, o • 

~'o e, o e, a e, 1 a e e e e 
**a *a a a a a o a a a a 
**o *o • o o a a l o a a a 

A seguir são exemplificados e brevemente comentados os re
flexos das pro to-vogais nas dez famílias lingüísticas. As fontes dos 
dados utilizados são as seguintes: PTG Jensen 1989, Lemle 1971, 

1 Embora a vogal central não baixa do Mundurukú tenha sido descrita como sendo 
alta, nas variedades que temos observado ela se realiza como central média; em 
Tuparí predominam os falantes que realizam a vogal central arredondada, embora 
haja os que em seu lugar realizam a não arredondada. 
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Rodrigues & Dietrich 1997; A W Emmerich & Monserrat 1972, Mon
serrat 1976, Monserrat (com. pessoal); MA Brandon & Graham 1983, 
Koch-Grünberg 1932, Nimuendajú 1929; JU Jurúna Fargetti 1992, 
Xipáya Rodrigues 1990; MU Mundurukú Crofts 1973, 1986; Kuruáya 
Nimuendajú 1930; AR Arikém Nimuendajú 1925, Karitiána Landin 
1983, Storto 1999, Storto & Baldi 1994; TP Makuráp Braga 1992, 
Kepkiriwat Rondon & Faria 1948, Tuparí Alves 1991, Caspar ms., 
Caspar & Rodrigues 1957; MO Cinta-larga Sandberg & Kingston 
1977, Gavião Moore 1994, Paitér Bontkes 1978, Meer 1982; RA Ká
ro Gabas Jr. 1989, Gabas Jr. (com. pessoal); PU Puruborá Koch
Grünberg 1932. 

A vogal alta anterior i corresponde-se praticamente sem ex
ceções em palavras cognatas de todas as 4ez famílias, de modo que 
deve ser reconstruída como tal para o Pro.to-Tupí: **i (neste trabalho, 
como em Rodrigues & Dietrich 1987, uso duplo asterisco para distin
guir os proto-f onemas postulados para o Proto-Tupí daqueles recons
truídos para o Proto-Tupí-Guaraní), como nas palavras para 'ovo': PT 
**upila > PTG *-upila, A W -upila, MA upila, m Jurúna ubilá, 
MU Mundurukú d-opsa (< *-opsia < *-upila), AR Karitiána s-ipi, TP 
Tupari -opsila; 'fumaça': PT ** lil) > PTG *til), A W til), MA hiIJ, JU 
Jurúna s'J.a, UM Mundurukú dil), AR Karitiána ]1Íl)-a, Arikém nil)-:J, 
TP Tuparí siIJ, MO Paitér pig, Gavião dík, RA - , PU -; 'mandioca': 
PT **mani > PTG *mani, A W mani, MA mani, m Jurúna mai-, MU 
-, AR - , TP Tuparí mãi, MO Paitér m~i, RA Káro mani, PU m~i-ka; 
'cupim': PT **IJkupi> PTG *kupi-li, AW kupi-la, MA IJUpi-la, m 
- , MU Mundurukú? i-kopi 'esp. de vespa', AR Karitiána IJÍpi (i por 
assimilação à vogal da primeira sílaba?), TP Tuparí kopi, MO-, RA 
- , PU-. 

A vogal baixa central a se corresponde em todas as famílias, 
exceto na Arikém, que tem sistematicamente o, e na Mundurukú, que 
tem e quando a consoante precedente era * * k~ como nos seguintes 
exemplos: 'fruta': PT** la> PTG *la, AW la, Ma .?a, JU Jurúna -Ta, 
MU Mundurukú la, AR Karitiána lo, TP Tupari .?a, MO Paitér .?a, RA 
Káro .?a, PU -; 'cair': PT ** J!at > PTG *lar, AW lat, MA lat, JU 
Xipáya .?az-a, MU Mundurukú .?at, AR Karitiána lot, TP Tupari kat, 
MO Paitér .?ar, RA Káro lad-a 'nascer', PU - ; 'vespa': PT ** IJkap > 
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PTG * kaft, A W kap, MA 1Jap, JU Jurúna kap-á, MU -, AR Karitiána 
l)Op, TP Tuparí kap, Makuráp l)ap, Wayoró ljkap, MO l)ab, RA Káro 
nãp 'esp. de abelha', PU dab-ai; 'panela': PT ** wale > PTG *}ale, 
A W talã-, MA walã, JU Jurúna waí, MU Mundurukú wale 'cuia', 
AR -, TP Tuparí wale-top a, MO -, RA Káro male, PU - ; 'gordu
ra': PT **kiap > TG *kaft, AW kap-put [kawut], MA kap, JU Jurúna 
kah-á, MU Mundurukú /ep, AR-, TP Tuparí lap, Wayoró caw, MO 
Paitér kam-nag 'gordo', Gavião kap, RA kap, PU -. Para ancestral 
dessa série de correspondências postula-se naturalmente PT **a. 
O deslocamento para uma articulação posterior arredondada no Karitiá
na faz parte de uma cadeia de mudanças que produziu uma rotação na 
articulação das vogais dessa língua (Rodrigues 1986, 1999; Baldi & 
Storto 1994). A anteriorização para e em Mundurukú é atribuída à 
propriedade palatal de * * k~ 

A proto-vogal baixa posterior **o foi reconstruída com base 
na situação das famílias Tupí-Guaraní, Awetí e Mawé, em que nas 
séries de cognatos ela contrasta sistematicamente com as outras cinco 
vogais. Nas famílias Jurúna, Mondé, Ramaráma e Puruborá esta vogal 
centralizou-se e desarredondou-se, fundindo-se com os reflexos de 
**a. Já na família Arikém, além de centralizar-se e desarredondar-se, 
ela se elevou, assumindo a qualidade do i, que já havia mudado siste
maticamente para a posição anterior (v. abaixo); em Mundurukú tam
bém desarredondou-se e centralizou-se, mas sem elevar-se, resultando 
em ~. Vejam-se alguns exemplos: 'mão': PT **po > PTG *po, AW 
po, MA po, JU Jurúna ba, MU Mundurukú ba, AR Karitiána pi, TP 
Tuparí po, MO Paitér pá-be, RA Káro pa, PU ba; 'asa, pena': PT 
**pepo> PTG *pepo, AW pepo, MApepo, JU Jurúnapewá, MU-, 
AR Karitiána papi 'pena de flecha', TP Tuparí pep o, Wayoró peo, 
MO -, RA -, PU -; 'cobra': PT **mpoj > PTG *moj, A W mõj, MA 
moj, JU -, MU Mundurukú paj, AR - , TP Kepkiriwat boj, MO Gavi
ão baj, Cinta-Larga ma}, RA Káro mDj-gãra, PU maj-ií', 'pesado': PT 
**poeij > PTG *pocij, AW potÍJ: MA poli}, JU Jurúna i-pade-tú, MU 
Mundurukú posi, AR Karitiána piti, TP Tuparí poci, MO Gavião patii, 
RA Káro piltí, PU -; 'roça': PT * * l)ko > PTG * ko, A W ko, MA ko ,..., 
IJO, JU Jurúna ko-a (possivelmente influenciado pela Língua Geral 
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Amazônica da família TG), MU Mundurukú ka, AR Kari~iána 1)8 (a 
vogal desta forma corresponde à do Makuráp, mas não à do étimo 
**l)ko), TP Kepkiriwat go, mas Makuráp ke (e não é o reflexo regular 
de **o nesta língua), MO Paitér 1)8, RA na-cej, PU-. 

A baixa anterior **e conservou-se sistematicamente como tal 
em Mundurukú, Tuparí, Mondé, Ramaráma e Puruborá, mas mudou 
consistentemente para a central a em Arikém. Em Tupí-Guaraní, 
Awetí, Mawé, Jurúna e Mundurukú deu-se uma cisão, tendo **e pas
sado a o diante das consoantes labializadas **p we **kW, mas tendo-se 
mantido inalterada nas demais situações. Essa mudança acarretou a 
fusão dos o provenientes de **e com os o oriundos de **o; em Jurúna 
e Munduruk:ú essa fusão foi anterior às mudanças **o > a e **o > ~ , 
respectivamente, isto é, **e > o > a em .. Jurúna e **e > o > ;;J em 
Mundurukú. Exs.: 'caminho': PT **ape....., pe > PTG *-ape....., pe, A W 
pe....., me, MA-, JU Jurúna (mbaha), MU Mundurukú e, AR Karitiána 
pa, TP Tuparí ape, Makuráp pe, MO Paitér me, Gavião -pe, RA -, PU 
mbe, 'nome': PT *-et > PTG *-er, A W -et, MA -et, JU -, MU Kuru
áya -et, AR Karitiána s-at, TP Tuparí -et, MO Paitér J..éd, RA Káro c
et, PU -; 'dormi~': PT ** kiet > PTG * kier, A W ket, MA ket, JU -, 
MU Mundurukú f et, AR Karitiána k8t, TP Tuparí let, MO Paitér ker, 
RA Káro ket, PU ket-a; · 'folha': PT **ep w> PTG *-op, A W -op, MA 
-op, JU Jurúna up-á, MU Munduruk:ú -ap, AR Karitiána s-ap, TP Tu
parí -ep, MO Paitér s-ep, RA -, PU -; 'casa': PT **ekw> PTG *ok, 
A W ok, MA -ok 'ninho, teto', JU Jurúna ak-á, MU Mundurukú ak-la, 
AR Karitiána s-ak 'caverna', Arikém ak-o 'casa', TP Tuparí ek, MO -
, RA Káro ek 'dentro', PU ek-a (mas também há registros como ak-a e 
:Jk-a); 'larva': PT **cekW> PTG *cok, AW -, MA-, JU a-dák-á, 
MU -, AR Karitiána tak, TP Tuparí tek, MO Paitér ka-dég 'esp. de 
lagarta', Gavião ma-dek 'esp. de lagarta', RA -, PU -; 'pilar, socar': 
PT ** cekw> PTG * cok, A W -, MA tok, JU Jurúna pá-dák-u, Xipáya 
dak-u, MU -, AR-, TP -, MO, RA -, PU -. 

PT * * i conservou-se sistematicamente nas famílias Tupí
Guaraní, Awetí e Mawé, mas só parcialmente nas famílias Jurúna, 
Tuparí, Ramaráma e Puruborá, nas quais, segundo o contexto conso
nantal imediato, foi conservada ou mudou de qualidade para a alta 
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anterior i; na família Tuparí, pelo menos na língua Tuparí, a realização 
central tomou-se arredondada, isto é, 11. Nas famílias Ramaráma e 
Puruborá em alguns contextos mudou para e e nos demais parai. Já 
nas famílias Jurúna, Mundurukú e Mondé anteriorizou-se sistemati
camente, convertendo-se em i. Exemplos: 'mãe': PT **ci> PTG *ci, 
A W ti, MA ti, m -, MU Mundurukú si, AR Kariti'ána ti, TP Tuparí si, 
MO Paitér ti, RA -, PU -; 'pé': PT **pi> PTG *pi, AW pi, MA pi, 
fü ~, MU Mundurukú i, AR Karitiána pi, TP Tuparí si-to, Makuráp 
mi, MO Paitér pí:-pe, Gavião pi, RA Káro pi, pi:-be, PU si-be, 'segu
rar': PT **pi ik > PTG *picik, AW pitik, MA pitik, m Xipáya 
padik-u, MU Mundurukú iJik, AR Karitiána pitik 'arrumar, aprontar', 
TP - , MO -, RA -, PU -; 'pesado': PT ** pocij > PTG * pocij, A W 
potij, MA potij, m Jurúna i-pade-tú, MU Mundurukú posi, AR Kari
tiána piti, TP Tuparí poci, MO Paitér pati-ga, Gavião patJí, Cinta
larga patúí, RA Káro pilti, PV -; 'batata-doce': PT **wetiik> PTG 
*jetik, A W te~ik, MA - , m -, MU Mundurukú wesik, AR-, TP -, 
MO Paitér wací:l)-a, Gavião vitíl)-a, RA Káro petik-a, PU witik-a; 
'bicho preguiça': PT **ali> PTG *ali, AW -, MA-, JU -, MU 
Mundurukú taj, AR Karitiána oli, TP Tuparí ao-ko (?), MO -, RA 
Káro ali, PU ali, 'veado': PT ** itli > PTG * ci-wacu, A W ti-wapat, 
MA iti, JU - , MU Mundurukú isi, AR Karitiána ne, Arikém nde, TP 
Makuráp iti, Mekéns isii, RA - , PU idi, 'árvore, pau': PT ** k!ip > 
PTG * ?ift, A W lip, MA lip, fü Jurúna lip-á, MU Mundurukú lip, ~R 
Karitiána lep, TP Tuparí k11p, MO Paitér (?)í:b, RA-, PU-; 'piolho': 
PT ** l)kip > PTG * kift, A W -kip, MA IJÍp, m Jurúna kip-á, MU 
Mundurukú kip, AR Karitiána l)ep, TP Tuparí k11p, MO Cinta-larga 
l)Ít, Gavião git, RA Káro nap, PU a-tap, 'mel': PT **ewit> PTG *eir 
(< *ejir< *ejir), AW ekit, MA ewir, m Jurúna awifa, MU Munduru
kú eit, AR Karitiána eet, TP Tuparí ewit, Kepikiriwát ewit, MO Cinta
larga iw)t, Gavião nt, RA Káro p-ewÍt, PU iwit. 

PT **u também se conservou sistematicamente no Proto
Tupí-Guaraní, no Awetí e no Mawé e mudou para o nas demais famí
lias, sendo que na Arikém acompanhou depois a mudança de **o para 
i Exemplos: 'comer': PT **k!u> PTG *lu, AW lu, MA lu, m Xi
páya i-w-a 'comedor', MU Mundurukú lo, AR Karitiána li, TP Tuparí 
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ko, MO Gavião lo-t 'comedor', RA Káro lo-t 'comedor', PU lo; 'ta
tu': PT **la}lu > PTG *tatu, AW tatu, MA sahu, JU Jurúna du-, 
MU Mundurukú dajdo, AR Karitiána sosi, TU Mekéns tato, Makuráp 
tajto, RA Káro jájo, PU - ; 'quente': PT ** akup > PTG * akuft, A W 
akup, MA akup, JU Jurúna kuh-u, MU Mundurukú asip, Kuruáya 
aldb, AR Karitiána oki, Arikém -akub-a, TP Tuparí akop, MO Paitér 
adob, RA Káro -akõp, PU - ; 'pai': PT **-up > PTG *-uft, AW up, 
MA -, JU Jurúna up-á, MU Mundurukú op 'marido', Kuruáya -ub 
'pai, marido', AR Karitiána s-ip, TP Tuparí op, MO Paitér 1-ob, Cinta
larga s-op, RA - , PU -; 'bicho de pé': PT **tul) > PTG *tUl), AW !UlJ, 
MA j UlJ, JU -, MU Mundurukú nõlJ, Kuruáya nolJ, AR Arikém 
[n}UlJ-a], TP Tuparí jõ-tap, Makuráp }olJ, MO - , RA - , PU - . 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

(1) O sistema vocálico do Proto-Tupí tinha seis vogais orais e não cinco, 
como é o caso da maioria das famílias lingüísticas dele descendentes. 

(2) As famílias TG, AW e MA preservaram a distinção entre as seis vo
gais, embora nelas tenha havido uma cisão de *e, que diante das oclu
sivas labializadas do Proto-Tupí mudou em o, o qual se fundiu com o 
reflexo de *o. 

(3) JU manteve a oposição entre *u e *o, mas teve este último mudado 
incondicionalmente em a, fundindo-se com o reflexo de *a, enquanto 
que u manteve sua qualidade alta; mudou também *e em a diante da 
oclusiva velar labializada do Proto-Tupí. 

(4) Em MO, RA e PU também se manteve a oposição entre *u e *o, mas 
*o mudou incondicionalmente em a, fundindo-se com o reflexo de *a, 
e *u mudou incondicionalmente em o. 

(5) Em MU e MO *imudou incondicionalmente em i, mas as outras mu
danças no MU não coincidiram inteiramente com as do MO (vide ( 4) 
acima e (6) abaixo). 

( 6) Em MU *o mudou incondicionalmente em a e *u mudou incondicio
nalmente em o, enquanto que *e mudou em a diante de oclusivas labial 
e velar labializadas do Proto-Tupí e conservou-se inalterado em outros 
ambientes. 

(7) As mudanças *e > a em Jurúna e *e > a em Mundurukú devem ter come
çado como *e > o (por absorção da propriedade [arredondado] diante de 
*pw em Jurúna e de *pw e *kw em Mundurukú), tal como em TG, A W e 
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MA, para depois integrarem-se nas mudanças o > a e o > ~, respecti
vamente (vide (3) e (6) acima). 

Algumas mudanças e preservações foram compartilhadas por 
duas ou mais famílias de línguas e o compartilhamento pode ter sido 
mera coincidência ou pode ter resultado de herança comum de um 
tempo em que os ancestrais dessas famílias ainda não estavam separa
dos. Neste último caso ele pode indicar-nos alguns detalhes do pro
gressivo desmembramento do tronco Tupí. Assim, a preservação da 
distinção entre as seis vogais do Proto-Tupí pelas famílias TG, A W e 
MA (vide (2) acima) parece indicar que estas três se separaram entre 
si mais tardiamente, depois de separadas dos ancestrais das outras 
famílias (cf. Rodrigues & Dietrich 1997:265, 300). Já a mudança *e> 
o, comum não só a TG, A W e MA, mas também a JU e MU (vide (7) 
acima), pode significar que estas duas estiveram ligadas àquelas num 
período mais antigo e que só depois de separar-se delas sofreram as 
mudanças de *o em a (JU) e ~ (MU). A oposição entre u e o deixou de 
existir em MU, AR, TU, MO, RA e PU, mas só em MO, RA e PU isso 
se deu da mesma maneira: primeiro *o desarredondou-se e mudou em 
a, fundindo-se com o reflexo de *a, e posteriormente *u mudou em o 
(ou ficou flutuando entre [u] e [o]). Nas outras três famílias houve três 
processos diferentes: em MU *o também se desarredondou, mas mu
dou para ~, sem ter-se fundido com o reflexo de *a; em RA *u fundiu
se com *o e o produto dessa fusão desarredondou-se mudando em i 
depois que * i já se havia anteriorizado e mudado em parte para i, em 
parte para e; só em Tuparí houve simples fusão de *u com *o. O con
junto de mudanças ocorridas em Karitiána (fam. Arikém) pode ser 
visto, como já foi indicado anteriormente ( cf. Rodrigues 1986:44 e 
1999:111 e Storto & Baldi 1994) como um belo exemplo de mudanças 
em cadeia, em que a vogal alta central * * i se cindiu, anteriorizando-se 
parte de suas ocorrências para a posição da alta **i, com a qual se fundi
ram, e outra parte para a posição da baixa **e, com que não se 
fundiram, porque esta, por sua vez, deslocou-se sistematicamente para 
a posição central de **a, deixada vazia pela mudança total desta para 
a posição posterior de **o, já liberada pelo levantamento e centraliza
ção desta última para a posição da alta central **i, para a qual conver-
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giu também a alta posterior **u. Esses processos podem ser represen
tados assim: 
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