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Apresentação

Criar um acervo é registrar uma história. Criar um acervo digital é dinamizar a 
história. É com essa perspectiva que a Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Letras, representada nas pessoas dos professores Angela Paiva Dionisio e Anco 
Márcio Tenório Vieira, criou, em novembro de 2006, o projeto Letras Digitais: 30 
anos de teses e dissertações. Esse projeto surgiu dentre as ações comemorativas 
dos 30 anos do PG Letras, programa que teve início com cursos de Especialização 
em 1975. No segundo semestre de 1976, surgiu o Mestrado em Linguística e Teoria 
da Literatura, que obteve credenciamento em 1980. Os cursos de Doutorado em 
Linguística e Teoria da Literatura iniciaram, respectivamente, em 1990 e 1996. É 
relevante frisar que o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, de longa 
tradição em pesquisa, foi o primeiro a ser instalado no Nordeste e Norte do País. Em 
dezembro de 2008, contava com 455 dissertações e 110 teses defendidas.

Diante de tão grandioso acervo e do fato de apenas as pesquisas defendidas a partir 
de 2005 possuirem uma versão digital para consulta, os professores Angela Paiva 
Dionisio e Anco Márcio Tenório Vieira, autores do referido projeto, decidiram 
oferecer para a comunidade acadêmica uma versão digital das teses e dissertações 
produzidas ao longo destes 30 anos de história. Criaram, então, o projeto Letras 
Digitais: 30 anos de teses e dissertações com os seguintes objetivos:

(i) produzir um CD-ROM com as informações fundamentais das 469 
teses/dissertações defendidas até dezembro de 2006 (autor, orientador, resumo, 
palavras-chave, data da defesa, área de concentração e nível de titulação);



(ii)   criar um Acervo Digital de Teses e Dissertações do PG Letras, digitalizando 
todo o acervo originalmente constituído apenas da versão impressa;

(iii)  criar o hotsite Letras Digitais: Teses e Dissertações originais em formato 

digital, para publicização das teses e dissertações mediante autorização dos 

autores;

(iv)  transportar para mídia eletrônica off-line as teses e dissertações digitalizadas, 
para integrar o Acervo Digital de Teses e Dissertações do PG Letras, disponível  
para consulta na Sala de Leitura César Leal;
(v)  publicar em DVD coletâneas com as teses e dissertações digitalizados, 
organizadas por área concentração, por nível de titulação, por orientação etc.

O desenvolvimento do projeto prevê ações de diversas ordens, tais como:

(i) desencadernação das obras para procedimento alimentação automática de 
escaner;
(ii) tratamento técnico descritivo em metadados;
(iii) produção de Portable Document File (PDF);
(iv) revisão do material digitalizado
(v) procedimentos de reencadernação das obras após digitalização;
(vi) diagramação e finalização dos e-books;
(vii) backup dos e-books em mídia externa (CD-ROM e DVD);
(viii) desenvolvimento de rotinas para regularização e/ou cessão de registro de 
Direitos Autorais.

Os organizadores
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A Lingua Arara (Pano) tern 7 (sete) falantes no grupo

de aproximadamente 230 pessoas, localizadas as margens do Igar~

pe Humaita, Municipio de Cruzeiro do SuI, Acre. Por ser uma

Lingua agrafa e sem estudo previo, foi necessario descrever pri

meiro os segmentos foneticos- fonologicos para assim analisar

suas possibilidades sintagmaticas. A partir do levantamento fo-

netico-fonologico, depreendem-se os fonemas consonantais Ip/,

Ib/, It/, Idl, Ik/, lvi, Is/, I¥/, Ih/, Its/, It¥/, Ir/, Iml,

Inli e os fonemas vocalicos Iii, I~/, lul, la/, Iii, Iii, lul ,

fa!. A morfologia do Arara caracteriza-se pela construcao sufi

xal, observada na flexao temporal {-i} para Tempo Nao-Realizado,

{-a} para Tempo Realizadoi na formacao do pronome adjetivo{-da}
e na formacao da palavra genitiva {-iaJ. 0 processo aglutinati

vo entre palavras e particulas ora tende a uma reducao na produ

cao linguistica, ora a sua ampliacao. No primeiro caso, ha uma

semelhanca de tracos foneticos que favorece a assimilacao dos

elementos, enquanto que no segundo ha uma repeticao, em contex-

to de fala, de urn morfema ou de parte dele na realizacao de ou-

tra palavra. Na morfossintaxe estabelecem-se as estruturas sin-

tagmaticas nominais e verbais, observando seus formadores: a re

lacao entre palavras nominais e/ou nominais e verbais.
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INTRODUCAO

Os indios Arara tern uma historia dificil de ser deli

neada. A historiografia dos indios que habitam a regiao cuja re

ferencia hidrografica e 0 rio Jurua, revela urn numero grande de

grupos indigenas, sem uma localizacao e denominacao especifi-

cas, na maioria dos casos.

Com base ern inforrnac;;aodada pela india D. Redonda (Ai:.

de Varela), acredita-se que os Arara, de hoje, sac os denomina-

dos Araranas, no inicio do seculo. Dona Redonda, ao relatar urn

fato ocorrido com seu avo, 0 finado "Vovo Napoleao", comentou

que os Katukina eram inimigos dos Arara, informacao confirmada

no livro A Presenca do Capitao Rego Barros no Alto Jurua onde

se pode ler: "No Alto Gregorio viviam duas irreconciliaveis tri

bos: ados 'Catuquinas' ou 'Amoacas' e dos 'Araranas' ou 'Ara-

ras' (Barros, s.d. :126).

As dificu1dades em se reconstituir a historia dos

Arara comecam pe10 desencontro de informacoes na parca bib1io-

.grafia levantada: Revista do Instituto Historico e Geografico

Brasileiro e 0 livro acima mencionado. Na primeira, diz-se que

"Urn dos chefes indianos mais afamados que houve no Jurua foi 0

Cachinaw~ Tescon, c~lebre per suas preezas 0 lutas contra os

Peruanas. (•.. ) TOSCOD foi morto, em 1914, Duma ci1ada que Ihe



de outra denominac;;ao para os Arara (Tachinauas), nao se pode pre

cisar 0 grupo ao qual Tescon pertencia, pois ora ele e Katuki-



regiao, havendo algumas nuances no ritual de morte, como a quei

ma do cadaver e sua posterior distribuicao com os membrosdo gr~

rua, os diversos grupos indigenas moradores daquela regiao se

viram obrigados a procurar os igarapes mais distantes das mar-

processo de despovoamento dos nativos foi consequencia do cont~

to agressivo com a populacao nao-india e devido tambem, emmenor



Geograficamente, ha registro dos Araras em 1888, as

margens do Abuna; em 1904 eram vistos os Ararauas nos rios Hu-

maita e Alto Embira, margem direita; entre 1910 e 1920 registr~

-se a presenc;a dos indios Ararauas (Tachinauas) no seringa1 Hu-

maita; tambem consta na bibliografia que, em 1911, encontravam-

se os Araras no Vale do Jurua, nas cabeceiras do Forqui1ha,afl~

ente do Liberdade (Branco, 1950:12, 15, 23, 24).

as Arara foram denominados de Araras,Tachinauas,Ara-

rauas e Araranas; tal levantamento se baseia nas informac;oes das

cronicas feitas em fim do seculo passado e inlcio deste. Embasa

do sobretudo na conhecida figura do indio Tescon, provavelmente

indio Katukina, resolve-se a diversidade nominal referente aos

Arara, pois a relac;ao desse indio com eles, possiveis causado-

res de sua morte, evidencia que todos esses nomes correspondem

a urn so grupo; tambem favorece essa interpretacao,reconhece-los

como Tachinauas.

Situacao Atual

e 'dawa', "homem-branco" ou "nao-indio", como foram encontrados

na elicitac;ao dos dados. Este confronto de significado, Duma

leitura atual da palavra 'Shawadawa', pode ser interpretado co-

mo uma extensao semantica criativa dada a palavra 'dawa'. Faz-

se a correspond~ncia entre 'dawa' e 'nawa', renlizac;ao encontr~
da em outras 1inguas Pano (Poyanawa, Shanenawil, Jaminawa) que



significa "gente" ou "indio'·, segundo Tastevin (apud 1950). PrQ

vavelmente os Arara optaram por designar 'dawa' de gcnte("homem

branco") e de 'dura' a eles mesmos, indios; e 0 que se obscrva

hoje em sua fala. Morfologicamente, a palavra 'Shawadawa' resul

ta, portanto, de dois morfemas aglutinados 'shawa + dawa'. Os

Arara, no entanto, ja nao fazem mais essa distincao, interpre-

tando-a como uma so palavra e com urn unico significado, Arara.

Os Arara vivem atualmente numa area identificada(pri

meira fase de reconhecimento oficial das terras) de 27.000 hec-

tares, as margens do Igarape Humaita ou Riozinho Cruzeiro do Va

Ie, Municipio de Cruzeiro do SuI, AC. Moram nessa area aproxi-

madamente 150 indios, segundo 0 professor da Aldeia, Antonio Pe

reira; acrescentando-se os que moram fora, a comunidade e de umas

230 pessoas.

Segundo 0 mapa de Areas de Protecao Ambiental - Acre

de 1991, ha indios Arara no Riozinho da Liberdade, em area ain-

da nao identificada, no Municipio de Tarauaca. Tambem encontram

-se Arara na area indigena Jaminawa-Arara, localizada nas cabe-

ceiras do Rio Baje e Igarape do Barro Branco, Municipio de Cru-

zeiro do SuI. Alguns Arara, contactados para esta pcsquisa, di~

seram que tinham vindo do Baje, mas nao sabiam precisar 0 tem-

po. Supoe-se, pelo que disseram, que foi ha uns vinte anos. Sal

ram de la por motivo de doencas e pela insuficiencia de comida

(caca, sobretudo).

A area visitada para realizacao deste trabalho foi a

do Igarape Humaita. Esta area se subdivide em colocacocs, algu-
mas nas margens do rio, outras no centro (localizac5cs distnn-
tes das margens do Humai ta). Foram dadas as seguin'l:t'Hdenom:ina-



coes aos locais que tern moradores: Boa Vista, Salgado, Morada

Nova, Raimundo Vale, Palestina, Igarape, Triunfo, Boca do Nilo,

Torre da Lua, Veiaca, Sao Luiz, Born Futuro da Margem, Centro,

Brejo, Paz, Concordia. Ern cada colocaCao ha urn numero pequeno

de casas: nao chegam a cinco, havendo lugares que temapenasuma

moradia.

A familia Arara e do tipo nuclear. Mora ern casa do

tipo palafita, feita geralmente de madeira paxiubao, para 0

assoalho, paxiubinha, para as paredes, palha de jaci (cogueiro)

para a formaCao do telhado e amoa (arvore) para a sustentacao.

Estas informacoes foram dadas pelo Sr. Albani, casado corn uma

Arara. As divisoes espaciais sao diversificadas; as vezes sac

do tipo sala, quarto e cozinha; outras vezes e constituida par

urn unico espaco, sem divisorias.

Os Arara transitam bastante pela area,consequentemen

te, mesmo que more urna so familia no local, nao fica isolada,

pois tanto visita como e visitada.

As atividades para sobrevivencia do grupo sac caca,

pesca, plantacao (mandioca, cana-de-acucar, milho, banana, inh~

me, arroz, mamao, etc) e corte de seringa. Tern como alimentos

basicos a mandioca e a c~rne de caca, que ja da sinais de escas

sez.

A produCao de borracha lhes permite a compra de obje

tos e alimentos nao encontraveis na mata. Comprar ao regatao

(mascate que vai corn seu barco grande, cheio de mercadoria, rio

a dentro), e sempre dificil, porque as trocas de mercadorias (a

caca e borracha dos indios pelo combustivel, enlatados, etc. do



regatao) sac feitas super valorizando os produtos do regatao,

ern detrimento dos produtos dos indios. A cooperativa dos serin-

gueiros (indios ou nao) e que possibilita a compra e venda de

mercadoria de urna forma mais equitativa.

A maioria das plantaeoes fica localizada, ernmedia, a

urna distancia de meia hora de caminhada das casas, para que as

criaeoes de porcos, que quase todos tern, nao danifiquem os rOQ~

dos. Esses animais costurnam acabar corn toda a plantaeao, dai a

precaucao mantida.

A lideranea dos Arara se elege atraves do consenso

dos mernbros de grupo, sobretudo dos homens, nao havendo tempod~

terminado para 0 exercicio dessa funcao: a lideranea permanece

enquanto agradar. Cabe ao lider unir 0 grupo ern torno de urn pr2

jeto, por exemplo, encaminhar as pranchas de borracha ate a ci-

dade e negocia-las por urn born preeo, do mesmo modo que comprar

mercadorias que possam ser vendidas (ou trocadas) sem prejuizo.

A figura do lider espiritual ou paj8 nao foi observa

da nesse grupo. Os Arara recorrem a alopatia p~ra curar suas do

eneas. Ern caso extremo, no entanto, recorrem aos remedios da ma

ta, que ja sac pouquissimas as pessoas que saLem faze-los. A

malaria e a doenea mais comum e constante naquela regiao. Nas

duas idas ao campo, foram vistos indios bastante doentes e sem

qualquer tratamentoi eles nao tinham como comprar remedio, nero

recorriam aos remedios da matai a situaeao era mais grave antes,

quando eles nao tinham barco proprio, ficando na dependencia de

que algum morador da vizinhanea lhes socorresse.



Nas festividades peculiares ao grupo, os Arara prati

earn 0 rnariri, que e urna danca de roda, conduzida por urn cantor

ou cantora. D. Joana e 0 Sr. Nogueira sac os ultimos cantadores

Arara. Nao ha mais 0 costume de se festejar com essa danca.Baje

eles preferem as musicas difundidas pelo radio.

A opartunidade de pesquisar a lingua indigena Arara

foi originaria do Programa de Pesquisa Cientifica das Linguas

Indigenas Brasileiras (financiado pelo CNPq, FINEP) que incenti

va 0 estudo de linguas indigenas e tern como prioridades as lin-

guas nao analisadas, cujo uso vern se tornando obsoleto para 0

grupo. Alern da preocupaCao desse Programa, a Comissao Pro-Indio

do Acre, 0 orgao que vern se responsabilizando pela educaCao es-

colar e saude dos indios acreanos, sugeriu a lingua Arara como

urna das que precisavam, urgenternente, de urna descriCao, de urn

registro, por ter urn nlimero pequeno de falantes e serem eles

idosos.

Forarn feitas duas viagens ao campo. A primeira foi em

junho de 1990, quando se permaneceu por uns quinze dias na area

indigena, na colocacao Boca do Nilo que, na epoca, tinha quatro

familias. Alem das quatro casas, havia urna escola. Urn dos donos

de cas a era 0 enfermeiro do grupo, Jorge Varela. Nao havia, nern

ha, propriamente, urna enfermaria: dispoe-se apenas de alguns r~

medios, aos cuidados de uma pessoa que teve urn pequeno treina-

mento de enfermagem.



estava bem diferente; nao havia mais nenhuma das casas, antes vi

sitadas, e sim novas construcoes; na verdade, duas casas, uma

- Registro de Material

~
modelo do questionario do Museu Nacional elaborado por Camara





rejeitado por parte de outro(s), e comum que ele tente nao usa-

la. A lingua e, assim, uma das primeiras manifesta~oes cultu-

rais a ser negada, camuflada. Por outro lado, a consciencia po-

litica que vem se instaurando nas comunidades indigenas, devida

a fatores diversos, vem desenvolvendo nessas nacoes a necessid~

de de manutencao da lingua como fator de resistencia e sobrevi-

venmcia etnica. Entretanto, algumas comunidades nao construiram

tal conscientizacao em tempo e deixaram morrer suas linguas.

Quatro informantes foram gravados, sendo eles, Sr. No

gueira, D. Maria Cazuza, D. Joana, Sr. Joao Martins, todos pes-

soas ja idosas, sendo 0 filtimo mencionado 0 mais novo. Este foi

o informante principal, por ter melhor diccao e sua gravacaoser

mais audivel para ~ pesquisador~ Este trabalho fundamenta-se nas

gravacoes feitas com 0 Sr. Joao Martins e nas informacoes dadas

por D. Maria Cazuza, que serviram de apoio indireto, por confiE

marem algumas informacoes dadas pelo informante principal.

Sr. Joao Martins e D. Maria Cazuza sao, dentre os fa

lantes, os mais dispostos a gravar e, consequentemente, em cola

borar com esta pesquisa.

- Embasamento Lingufstico

Esta pesquisa objetiva descrever os segmentos fono12

gicos da lingua Arara e sua morfossintaxe, observando as clas

ses gramaticais, suas funcoes e posicoes na cstrutura sintagm5-

tica.
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Toma-se, para cotejar os sons ou fones, 0 par minimo

como 0 melhor ambiente, visto que ele se caracteriza por ser 0

confronto de duas palavras que se diferenciam apenas por urn uni

co segmento, portanto, 0 ambiente dos elementos em cotejo e iden

tico. Se no corpus levantado nao houver dados suficientes para

que 0 pesquisador disponha de pares minimos, outra tecnica pode

ser usada para detectar fonemas - a de ambientes analogos, isto

e, pares de enunciados nos quais haja urna parte da segmentacao

identica.

- 0 Estudo da Lingua Arara

o capitulo I aborda a fonetica e a fonologia dos

segmentos consonantais e vocalicos; faz urn levantamento das si

labas foneticas e dos padroes silabicos; registra a ocorrencia

da acentuacao livre e 0 carater fonetico da duracao~

o capitulo II descreve a morfologia das classes de

palavras encontradas em Arara: substantivos, adjetivos, nume-

rais, pronomes, verbos, particulas nominais e verbais. Dada a

tendencia aglutinativa da lingua em estudo, ja na analise morfo

l6gica observa-se nao apenas a relacao entre morfemas, mas, tam

bern, entre palavras.

o capitulo III envolve a morfofonologia, onde se

apreendem mecanismos ou.processos de assimilacao e alofonia vo-

calicas, repeticoes de morfes, como consequencia da relacao en-

tre morfemas e/ou palavras.



o capitulo IV desenvolve a morfossintaxe, abordando

a relacao entre sintagmas nominais formados por 'subst. + adj.'

'subst. + subst.' (locuCao nominal), 'subst. + nurn.', 'poss. +

subst. + adj.', 'poss. + subst.', 'subst. + poss.', 'subst.+subst

loc.'. Tambem registram-se os sintagmas verbais formados por

verbos transitivo, intransitivo.

Ainda neste capitulo faz-se urn levantarnento dos ti-

pos de frase observados em Arara. Sao encontradas frases nomi-

nais afirmativa e negativa; frases verbais afirmativa e negati-

va; frases interrogativas e os enunciados compostos que se for-

mam das relacoes entre substantivos e adjetivos e/ou substanti-

vos e verbos; tais enunciados transmitem mais de urna informa~ao

essencial.

o capitulo V se compoe de sugestoes de grafemas para

montagem do alfabeto da lingua Arara.

No capitulo VI sac feitas algumas consideracoes fi-

nais sobre 0 trabalho.

- Dadas Gerais Sabre a Lingua

A analise emica da lingua Arara evidencia a existcn-

cia de catorze fonemas consonantais: bilabais Ip/, Ibl, Iml, l~

bio dentais lvi, alveolares It/, Id/, Is/, I¢/, Irl, In/, pala-

tais I¥/, I~/, velar Ikl e glotal Ih/.

Quanto aos segmentos vocalicos, apresentam-se emica-

mente oito vogais: a anterior alta Iii, centrais baixa la/ e

alta /'3:1 e posterior alta lu/. Estes segmentos tambom se aprc-



A tend~ncia aglutinativa da lingua favorece 0 proce~

so assimilatorio que e urnmecanismo de redu~ao da producao lin-

[va'ka~agua
'pay i'ba]
quero TNR neg.

[¥ara'ba]
bonito nao



- Arara: uma LIngua Desconhecida

Rodrigues (1986) menciona treze linguas pertencentes

a familia Pano: Amawaka(AM), Karipuna(RO), Katukina(AC), Kaxa-

rari(RO), Kaxinawa(AC,AM), Marubo(AM), MatIs (AM) , Maya (AM),MaYQ

runa(AM), Nakuini(AM), poyanawa(AC), Yaminawa(AC), Yawanawa(AC).

Sendo a lingua Arara (Shawadawa) da mesma familia, atualiza-se

a listagem dada por Aryon Rodrigues, incluindo-lhe a lingua em

analise.



Capitulo I

1.1. Segmentos Consonantais

ser realizada isoladamente, contendo urn significado nocional prQ

prio. A forma livre sera a 'palavra-base', podendo juntarem-se

ACamara Jr. (1988) chamou de 'dependentes' caracterizados por tor





Alem do ponto e modo de articulacao, a producao fone

tica das consoantes se altera devido ao comportamento das cor-

das vocais. Se no momento da producao de urn fone, as cordas-vo

cais estiverem distensas, 0 ar passa livremente pela glote, pr2

duzindo urn som surdo; se, ao contrario, as cordas estiverern ten

sas, a passagem do ar pela glote causa uma friccao que sonoriza

o fone ern producao. Do ponto de vista dos rnodos de articulacao

ha, ernArara, sons:

Delusivo - que se earaeteriza pela obstrucao comple-

ta (rnomentaneamente) da passagem de ar, pelo trato vocal. As

eonsoantes oclusivas podern se distinguir tarnbem pela presenca ou

ausencia de sonoridade. Tem-se em Arara os fones oclusivos [p],

[b]; [t] f [d]; [k], sendo as primeiras (ou unica no caso do [k)

de cada grupo as surdas.

Fricativo - resulta da friccao produzida por urn fe-

chamento parcial na cavidade bucal. Pode ser produzido tambem

com ou sem vibraCao das cordas vocais. Sendo fricativos, em Ara

ra, os fones [v]; [sJ; [¥J e [h), dos quais s6 0 primeiro e so-

Africado - uma complexidade dos modos oclusivo e frl

cativo. ~ urn oclusivo seguido de urnmovimento fricative. Gleason

(1985) 0 descreve como uma oclusao cuja abertura se faz relati-

vamente lenta. Sao africados surdos, na lingua em estudo, [tal e

[t¥ J •

Lateral - designa os sons produzidoa pela obstrucao

da passagem do ar pela regiao central da boca, forcando a salda

do ar pelos lados da eavidade bucal. Registra-se fonoticnmcntc,



Alveolar - a ponta da lingua toea os alveolos supe-

Palatal - a lamina da lingua toea 0 palato ou se

aproxima dele, resultando a realizacao das palatais r¥];

,
Velar - quando 0 dorso da lingua toea 0 veu palati-
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surda sonora
oclusivos bilabiais

p b

[p] Inicio de silaba e de palavra
( 1) [pita] 'flecha'
( 2) [pi't¥i] 'costas'
( 3) [pi'taw] rasa'
( 4) ['piy] 'penal
(5) [p:i:'¥e] 'casal

[b) Inicio de silaba e de palavra
( 6) [b:i:'hi] 'm.3.0'
( 7 ) [bauh:i:'tsa] 'bicho de ca<;a'
( 8) [ba'ka] 'rato'
(9) [ba'tsi] 'friar

(l0) ['bay] 'terra'
(11) [ba'¥i] 'areia'
(12) [ba'po] 'cabe<;a'

[p] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra
(13 ) [ba'po] 'cabe<;a'
(14 ) [t~ayni'pa] 'comprida'
(15 ) [ka'p:i:] 'jacare'
(16) [u¥ini'pa] 'vermelho'
(17) [it¥apa] 'muitas'
(18 ) [di'p:i:y] 'folha'
(19) [iwita' po] 'raiz'
(20) [do'p:i:] 'faca'



(21) [duane'pa] 'amolado'
(22 ) [iwa'paba] 'pequeno'

[b] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(23) [na'bi] 'saliva'
(24) [i'bi] 'sangue'
(25) [iu'ba] 'peixe'
(26) [sa'bo] 'besouro'
(27) [vi'bi] 'fruta'
(28) ['yabo] 'noite'
(29) [na'bi] 'carne'
(30 ) v i 'ba] 'perto'['tsay
(31) v - 'feio'[sara'ba]

(3) [p:i:'taw] 'asa'
( 6) [b:i:'hi] 'mao'

(12) [ba'po] 'cabe<;a'
(26) [sa'bo] 'borboleta'
(31) v - 'feio'[sara'ba]
(16 ) [u¥ini' pal 'vermelho'





nasalidade na producao das consoantes oclusivas. No que diz re~

peito a lingua Arara, e obrigatario urn ambiente precedido de vo

caide nasal para que se realizem os oclusivos bilabial[b] e al-

veolar[d], quando as silabas nas quais elas participam nao ini-

ciam palavras (v. p. 42).

As ocorrencias levantadas permitem a criacao de hipQ

teses, fundamentalmente diacronicas, para explicar as realiza-

coes observadas na lingua Arara. Acredita-se que 0 condiciona-

mento ern analise seja resquicio de consoantes pre-nasalizadas

* [mb] , *[nd]. Inclusive a mesma hipatese pode aplicar-se aos

registros das linguas Katukina e Poyanawa, que individualmente

fizeram suas opcoes:

Na lingua Katukina, 0 alofone [b] para serealizar,

mantem uma ambientacao que pode restaurar a existencia de urn

*[mb]. Diacronicamente 0 *[rnb]teria perdido seu traco nasal para

a vogal precedente e posteriormente teria perdido 0 status de

fonema, passando a alofone do fonema Ip/.

- A ocorrencia'alofonica do Ib/, 0 [m]; e do Id/, 0

[n], ern Poyanawa, tambem pode ser interpretada como urn desmem-

bramento dos contaides complexos *[mb] e *[nd] e posterior con-

dicionamento para realizacao de urn ou outro, tornando relevante

na distribuicao a nasalidade ou nao da vogal corn a qual forma

silaba.

A escolha por uma interpretacao fonetica e nao morfos-

sintatica deste fenomeno, ern relacao a lingua Arara, resulta da

falta de evidencias da nasalidade como marcadora de funcao sin-
tatica,fenomeno este existente na lingua Kaxinawa (Pano) que



diferencia 0 sujeito de verbos transitivos (caso de erg~tivida-

de) pelo processo de nasalizacao da ultima vogal da raiz verbal

(Palacio, 1991) •

. Observa-se a nasa1izacao em Arara, independonte de urn

contexto rnorfossintatico, embora se perceba c1ararnente na rnorf£

logia (v.p.98-99) a mudanca de vogais orais ern nasais em conse-

quencia da aglutinacao de pa1avras. No entanto, esta regra tern

rnotivacao rnorfofono1ogica e nao rnorfossintatica.

Diante do exposto, conc1ui-se que, ernArara, as ocl~

sivas bilabiais sonora [b) e surda[p] sac fonemas distintos: Ibl

e /p/.



(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

[da'ra ba'hi]
['bi ti¥]

(41)

(42)

(43)

(44)

(45 )

(46)

(47)

[rna'pa]
[rni'da]

[rnivay'narna
mi'rayia'e]

(48)

(49)



(51) ['dura dibu'ra] '0 indio esta no mato'
(52) [v - 'feio'sara'ba]
(53) - .•.v 'nunca'[abls'ba]
(54) [i'ab:i:ri] 'amanha'

(56) [i'f atsa' nama
rayia'eJ



(60)

(61)

(62)

[ 'd i]

['b~ra]

['dib~ra]

'locativo'

Ino mato'

Estes dados evidenciam bem como e imprescindivel que

o vocoide nasal anteceda a realizacao do oclusivo bilabial oral

[b], ou entao, como a realizacao de [b] provoca a nasalizacao

do vocoide antecedente, isto e, quando nao-inicial de palavra.

Mas esta interpretacao e desmotivada foneticamente, uma vez que

nao ha razoes sincronicas para nasalizacao.

Na descricao de Barros (1987) da lingua Katukina (P~

no) verifica-se que os fonemas oclusivos orais [p], [b]J [t],

[d]; [k], [g] se realizam em distribuicao complementar de sur-

dos e sonoros nos pares bilabial, alveolar e velar. A distribui

cao se da com sonoros em contexto nasal e surdos nos demais am-

bientes. 0 alofone sonoro se realiza em inicio de si1abanao-ini

cial de palavra, depois- de consoante nasal. A nasalizacao e a

responsavel pela sonoridade dos contoides oclusivos.

Ja foram cotejados, em Arara, os pares de oclusivos

[p], [b] e [t], [d] (este a ser apresentado posteriormente) e

verificou-se que a distribuicao entre surdos e sonoros e emica

na lingua.
A referencia a lingua Katukina vem respaldar a possi

bilidade de assimilacao do traco de sonoridade de urn vocoide na

sal precedente, tendo em vista que 0 vocoide nasal, em Arara,

se faz necessario para a realizacao do fonema Ib/, em posicao

nao-inicial de palavra.

Interpreta-se, diante dos dados cotejados, que sac
fonemas, em Arara, Ibl e Im/.





Ao cotejar-se os fones nasais [m) e [n), verifica-se

que nao ha urn condicionamento ambiental para ocorrencia de urnou

de outro. Os dados:

(67)

(73)

[ma'de)

[na'bi)

'no'
'carne'

mostram que se houvesse urn condicionamento para realiza~ao do

nasal bilabial [m) e alveolar [n), por meio de uma assimila~ao

progressiva ou regressiva, a palavra referente a 'no' deveria

ser *[ma'be) -*[na'de) e a carne *[na'di) -*[ma'bi). Como essas

possibilidades nao se efetivam e tendo ern vista que ambas ocor-

rem ern silaba inicial de palavra, seguida de vocoide nasal [a),

ou seja, no mesmo ambiente, interpretam-se como sons distintos,

ernArara, 0 bilabial Iml e alveolar In/.



oclusivo
semivogal

bilabiais
b

[b] Inicio de silaba e de palavra
(81) [b~'hiJ 'mao'
(82) [b~i 'ra] 'locativo'
(83) [bo¥ki'teJ 'pedra'
(84) [ba'kaJ 'rato'
(85) [ba'i] 'terra'
(86) ['batsi] 'frio'

[b] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(87) [i'biJ 'sangue'
(88) [vi'biJ 'fruta'
(89) [na'biJ 'carne'
(90) [ia'b~J 'noite'
(91) [dib~'raJ 'no mato'
(92) [ki:'buJ 'saliva'
(93) [iii'baJ 'peixe'
(94) [vi¥ti' baJ 'mais de urn'

[wJ travador silabico

(95) [¥~w'aJ 'gordo'
(96) [diw'¥i] 'bicho'
(97) [iw'i] 'paul
(98) ['pat¥iwJ 'orelha'
(99) [p~'taw] 'asa'



(100) [da¥awa'ta]

(l01) [vakaw'a]

'ontem'

'rio grande'

o cotejo entre os contoides bilabiais oclusivo (b]

e semivogal [w], que sac semelhantes na sonoridade (sonoras) e

no ponto de articulacao (bilabiais), mostra uma funcao diferen-

ciada destes fones na silaba. 0 oclusivo ocupa a posiCao de acli.

ve silabico, enquanto 0 semivogal trava a silaba. Devido a rna-

leabilidade fronteirica propria do fone semivogal, fica dificil

caracteriza-lo, em silaba medial, como iniciador ou finalizador

de silaba. 0 que firma a interpretacao do fone [w] como trava-

dor silabico e sua ocorrencia em silaba final de palavra ou ante

cedendo contoides como nas palavras [diw'¥i], 'bicho' e [p~'taw),

Ha registro do oclusivo [b] formando silaba corn os

vocoides [~], [0], [a], [i], [u]. Be 0 [b] inicia uma silaba,

nao-inicial de palavra, sua realizacao esta condicionada a nasa

lizacao da vogal que the antecede.

Quanto ao [w], vem como travador da silaba 'cve', 5e

guindo os vocoides [~J, [i], [a], [a]. Excetuando as diferentcs

[b], verifica-se uma correspondencia no uso de alguns vocoidcs,

em relacao aos fones em discussao.

Colocam-se duas hipoteses interpretativas no cotcjo

desses contoides:

1) A interpretacao de que 0 [w] e urn dos alofol1t'lJda
vogal posterior alta lul, em ambiente assilabico, se assemcJ IHl a
realizacao do [y) como urn dos alofones da vogal anterior nIta



[w] travador silabico.

lu/[o] em flutuacao com [u].

[u] demais ambientes.

2) A leitura do [w] como alofone ern distribuicao co~

plementar da oclusiva bilabial Ib/, ern ambiente de travarnento

silabico, nao se respalda nas ocorrencias das dernais consoantes

oclusivas.

Diante dessas evidencias, considera-se mais coerente

interpretar 0 semivogal como uma das possibilidades alofonicas

da vogal lul (foi necessario, para esclarecer csta questao, an-

tecipar 0 assunto vogais, discutido nas p.71-87.

Dada a ambivalencia de seus tracos de vogal e conso-

ante e de potencialmente poder exercer uma ou outra funcao, re-

solve-se, diante do exposto, assegurar a postura emica do fone

oclusivo [b], 0 Ib/, e a postura etica do fone semivogal [w],
lembrando que estes dois fones nao constituern parte de urnrnesrno

fonema.



[b] Inicio de silaba, inicial de palavra
(102) [b:i:'hi] 'mao'
(103) ['b:i:y] 'sentir TNR'
(104) [bo¥ki'te] 'pedra'
(105) [baIkal 'rato'
(106) ['bay] 'terra'

[v] Inicio de silaba, inicial de palavra
(107) [vi't¥i] 'pele'
(108) [•v:i:tsa] '0 outro'
(l09) [va'ka'] Jaguar

[b] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra
(lID) [i' bi] 'sangue'
(111) [ya'b:i:] 'noite'
(112) [sa'bu] 'besouro'
(113) [iii'ba] 'peixe'

[v] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(114) [ai'v:i:] 'mulher'
(115) [awav;;'da] 'borboleta'
(116) v 'dial[salva]



(105) [ba 'ka]

(109) [va'ka]

'rato'

'agua'

que mostra a comutacao de urn fone pe10 outro, resu1tando em urn

novo signo.

A1em do par minimo, ha ambientes ana10gos onde [b) e

[v] vem seguidos dos vocoides [~], [a]:

(102) [b~'hi] 'mao'

(108) ['v~tsa] '0 outro'

(111) [ya'b~] 'noite'

(114) [ai'v~] 'mu1her'

(113) [iu'ba] 'peixe'

(116) [¥a'va] 'dia'

Conclui-se que a oc1usiva [b) e fricativa [v] estao

em oposicao, sendo portanto os fonemas Ibl e Iv/.



labio-dental glotal
fricativos

v h

[v) Inicio de silaba e de palavra
(117) ['v:i:) 'cabelo'
(118) ['v:i:tsa} '0 outro'; 'ele'
(119) [vi'de} 'sobrinho'
(120) [vu'da] 'nova'
(121) [vi'ta¥i] 'perna'
(122) [vi't¥i] 'pele'
(123) [va'ka] Jaguar

(124) [vay'nama] 'roc;a'

[h] Inicio de silaba e de palavra
(125) [h:i:'tsa] '0 outro'; 'ele'
(126) v '0 bem curta'[hutus'ta]
(127) ['hoto] 'curta'
(128) ['ho) 'cabe1o'

[v] Inicio de si1aba, nao-inicia1 de pa1avra
(129) [ai'v:i:] 'mulher'
(130) [awavida] 'borbo1eta'
(131) v 'dial[salva]

[h] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra
(132) [b:i:'hi] 'mao'
(133) [adi'h:i:] 'velho'
(134) [vaki'h:i:] 'menino'
(135) [ayh~'da] Ida mulher'



(136) [ai'hu]

(137) [da'ra ba'hi]

'rnulher'

'hoje'

Os contoides [v] e [h] sac fricativos e se diferen-

ciarn no ponto de articulacao (urne labio-dental, 0 outro glo-

tal) e sonoridade (urne sonoro, 0 outro surdo). Apesar das dife

rencas, faz-se necessario 0 confronto entre ambos, por haver pa

lavras que variarn na realizacao desses fones. Caso daspalavras:

(117) - (128)

(118) - (125)

(129) - (136)

[ 'v i) - [ I ho]

['v:i:tsa]- ['h:i:tsa]

[ai'vi] - [ai'hu]

'cabelo'

'0 outro'~ 'ele'

'rnulher'

A flutuacao entre os fones [v] e [h) nos dados nao

acarreta rnudanca de significado. Nao havendo urn arnbiente foneti

co condicionado para realizacao de urn ou outro, estabelece-se

que ha alofonia livre ou flutuacao entre eles.

o contoide [v] se rea1iza com os vocoides altos [i),

[i), [u], [i] e baixo [a], em inicio de silaba e de palavra. E

em inicio de silaba, nao-inicial de palavra, ha dados da reali-

zacao de [v] com os vocoides [i), [i], [a].

Quanto ao fone [h], sua realizacao na silaba precede

os vocoides altos [i], [u] e 0 medio [o],nasilaba 'ev', inicial

de palavra. Na silaba final, ha registro de [hJ seguido dos vo-

coides altos [i), [i), [u] e na silaba medial com [f).



Os fricativos labio-dental [v] e glotal [h], mesmo

se envolvendo no processo de alofonia livre, mantem posturas di

ferentes como consoantes: ambos ocupam a posiCao de aclive sila

bico, em silaba inicial ou nao de palavra, mas a glotal tern ai~

da a funcao de travador silabico. Nao houve, no entanto, ocor-

rencia em Arara do contoide [v] nessa posiCao. Quanto ao [h]

travando silaba, registra-se apenas no morfe '~h', que se apre-

senta em urn tinico exemplo (discutido nas Consideracoes Finais).

Segundo a pesquisa de Santos (1992), a lingua da mesma familia,

Poyanawa, realiza 0 [h] em travamento silabico. Respaldando-se

nesse uso, e prov&vel que esse fone possa ocupar (ou ter ocupa-

do mais efetivamente) a posicao de declive silabico na lingua

Arara.

o processo de alofonia livre e bastante discutivel.

Optou-se por esta interpretacao pela falta de evidenciasqueper

mitissem urna conclusao mais precisa sobre os registros alofoni-

cos entre [v] e [h], tendo em vista que a analise, no momento,e

fonetico-fonologica. Kindell (1977:58) denomina de variantes Ii

vres "Aqueles alofones cuja diferenca fonetica nao corresponde

nem aos ambientes nem ~s posicoes em que ocorrem os alofones".

Apesar de participarem do processo de flutuacao en-

tre si, os fricativos [v] e [h] tern postura de consoantes Ivl e

Ih/.



surda sonora
oclusivos alveolares

t d

[t] Inicio de silaba e de palavra

(139) (tia'¥u] 'veado'
(140) [t:i:¥'ta] 'suja'
(141 ) [t:i:'¥:i:] 'preto'
(142) (taka'ra] 'galinha'
(143) ['ta:i:] 'pe'
(144) v 'pescoco'(te'su]

[d] Inicio de silaba e de palavra

(145) ['dibora] 'no rnato'
(146) [duane I pal testa arnolado'
(147) [du'ra] 'indio'
(148) ['day] 'ceu'
(149) [do'p:i:] 'faca'
(150) [dokohwa'de] 'hornern'

[t] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(151) [¥o'ti] 'peito'
(152) [vi¥'ti] 'urn'
(153) [ki'ti] 'panela'
(154) [¥i'ta] 'dente'
(155) [hi'ta¥i] 'perna'
(156) [p:i:'taw] 'asa'
(157) [t:i:¥'ta] 'suja'



(158) [yalta] 'garra'

(159) [u'te] 'coraeao'

(160) [bo¥ki'te] 'pedra'

(161) v 'tereado'[vosa'te]

[d] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(162) ['¥idi] 'sol'

(163) [a'da] 'lingua'

(164) [i'da] 'rabo'

(165) [ma 'da] 'magro'

(166) [dokohwa'de] 'homem'

(167) [ru'do] 'cobra'

(168) [i'do] 'oneal

exemplo, [¥~'ta] 'dente' e [a'da] 'lingua'; corn 0 vocoide

rior alto[i], caso dos dados [¥o'ti] 'peito' e ['¥idi] 'sol'; e

antecedendo 0 vocoide anterior medio[e], ern [vo¥a'te] 'tereado'



Interpreta-se como fonemas distintos as consoantes

oclusivas alveolares surda It/ e sonora Id/.

oclusivo
fricativo

(169) [' ta:i:]

(170) [taka'ra]

(173) [ki'ti]
(174) [¥:i:'ta]

[s] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(175) [i'si] 'dor'

(176) [re'si] 'corda'

(177) [de'sa] 'tartaruguinha'

(178) ['pasa] 'lavar TR'

No cotejo entre as fanes [t] e [s], que tern em co-

mum serem alveolares e surdos, e que se distinguem pelo modo de

articu1acao (oc1usivo e fricativo, respectivamente), foram sele



[ki'ti] e [i'si] e formando silaba com 0 vocoide [a], caso dos

dados [¥±'ta] e [de'sa]. Ao demonstrar que estao em oposi9ao,



[t] Inicio de silaba e de palavra

(179) [t'i:'r'i:] 'redondo'
(180) [te'¥'i:] Ipescoco'
(181) [tete'po] 'gaviao'
(182) ['ta'i:] 'pel
(183) [taka'ra] 'galinha'
(184) [tab'i:y'a] 'aspecto AR'

[ts] Inicio de silaba e de palavra

(186) ['ma'¥awa'tsaiki]

(187) [¥u'ti] 'peito'
(188) [b'i:'ti¥] 'unha'
(189) [i¥'ti] 'estrela'
(190) ['ri:t'i:i] Imatar TNR'

(191) [atii'da] 'poss. de 3~ p.s. ,

(192) [iiy'te] 'coracao'
(193) [di'te] Icaminho ,
(194) [alto] 'barriga'
(195) v 'dente'[s'i:'ta]
(196) [p'i:'tawl 'asa'
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(197) ['uy'batsi]

(198) [a'tsa]

tern tracos oclusivo e fricativo. No cotejo entre esses fones,oE

serva-se que [t] forma silaba inicial de palavra corn os vocoi-

(186) ['tsaiki]

(183) [taka'ra]

(187) [¥u'ti]



[t] Inicio de silaba e de palavra

(199) ['t:i:r:i:] 'redondo'
(200) [t:i:'¥:i:'pa] 'preto'
(201) [te'¥:i:] 'pescoco'
(202) [tete' po] 'gaviao'
(203) ['ta:i:] 'pel

(204) [tab:i:y'a] 'aspecto AR'

[t¥] Inicio de silaba e de palavra

(205) [t¥i'i] 'fogo'
(206) [t¥i't¥i] 'avo'
(207) v 'longe'['tsay]
(208)

v v 'veado'[tsa'su]
(209) v 'avo'[tsa'ta]

[t] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(210) [pi'ti] 'comida'
(211) [¥o'ti] 'peito'
(212) ['i¥ti] 'estrela'
(213 ) ['r:i:t:i:i] 'matar TNR'

(214) [hutu¥' tal 'bem curto'
(215) [atii'da] 'poss. de 39 p. S •

,

(216) [p:i:'taw] 'asa'



[t¥] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(217) [pi't¥i] 'costas'

(218) [vi't¥i] 'pele'

(219) [va't¥i] 'ovo'

(220) [" v .] 'correr TNR'/ 1.,tsU1.

(221) [pit¥ab~Y'a] 'cozinhada'

o cotejo entre 0 oc1usivo [t] e 0 africado [t¥] se

(203) ['ta~] 'pel

(207) v 'longe'['tsay]

(210) [pi'ti] 'comida'

(218) [vi't¥i] 'pele'

(217) [pi't¥i] 'costas'

(210) [pi'ti] 'comida'

revela uma ambientacao muito proxima, silabas iniciais de pa1a-

vras formadas pe10s fones [t] e [t¥], seguidos do vocoide baixo

[a]; ou si1abas finais de pa1avras formadas por [t] e [t¥] se-

sibi1idade de distribuicao comp1ementar entre 0 oclusivo alveo-

lar [t] e a africada palatal [t¥]; alem do par minima que deter



o grau de aproxirnar;aoentre oclusivo e africado e 0

que provavelrnente facilita a troca de urn pelo outro, como acon-

tece na produr;ao da palavra referente a cornida:

(222)

(223)

[pi'ti]

[pi't¥i]

Por nao se ter verificado que os dois fones estao ern

distribuir;ao cornplernentar e tendo ern vista que a alofonia apre-

sentada nao invalida a postura ernica dos fones ern cotejo, consi

derarn-se consoantes, ernArara, a oclusiva /t/ e africada /t¥/

Ernbora 0 [t¥] tenha se caracterizado como fonerna no

cotejo corn 0 [t], poderia-se questionar, ainda, que ao inves de

urn fone africado 0 [t¥] poderia ser desrnernbrado:0 [t] estaria

ocupando a posir;ao de travador silabico da silaba antecedente

ao [¥]. Tal hipotese, no entanto, se descarta porque nenhurnadas

oclusivas, na lingua Arara,aparece ern travarnento silabico.

Outra hipotese para realizar;ao do [t¥] seria a de

que ele faz parte da silaba 'ccv' (ocupando as prirneiras posi-

r;oes), como exernplificariarn os dados: [vi't¥i] 'pele', [t¥i'i]

,fogo'. Este tipo de silaba (v. p. 93) eticarnente ocorre corn

os contoides [¥] ou [w]; para tais ocorrencias forarn dadas in-

terpretar;oes foneticas, que tornarn a silaba 'ccv' urna expressao

etica e nao ernica ernArara.

Diante do exposto ratifica-se a postura fonernica de

/t¥/ que, por se tratar de urn conjunto unitario, e nao de urngru-

po consonantal,passa a ser transcrito fonernicarnente corn urn uni-
co sirnbolo /~/.



(224)

(225)

( 226)

(227)

(228)

(229)

(230)

(231)

(232)

( 233)

[ 'day)

[daw'a)
[da'ka)
[datia'ba]
[' di)

['dibi:ra]
[du'ra)
[duku'da)
[do'p:i:)
[dokuhua'de)

'homem branco'
'morder TR'
'ha muito tempo'
'mato'
'no mato'
'indio'

'faca'
'homem'

( 234)

(235)

(236)

(237)

(238)

[na 'bi)

[nada'pa)
[na'du]
[nil

['i'n:i:p:i:'¥atea)

'carne'
'verde'; 'azul'
'aqui'
'nos'

(239)

(240)

(241)
(242)
(243)

[a'da]
[i'da)
[awav~'da)
[¥a'di]
[pa'di)

'lingua'
'rabo'
'borboleta'
'sol'
frede'



(244)

(245)

(246)

(247)

(248)

(249)

( 250)

( 251)

( 252)

( 253)

( 254)

( 255)

( 256)

[mi'da]
[da'u¥a'de]

( 232) [Idop:t]
( 238) [It In:tp:t vIsatea]

eu faca cor tar TR

( 243) [pa.Idi]

(256) [da'ra ba'hi pa'nino
hoje rede

u¥a Ii]
dormir TNR

(257) [ri'd:t]

[da'ra ba'hi ipa'
nino u¥a'i]

[vaylnama]
[u¥ini'pa]
[¥:tniniIpal
[~ayni Ipa]

leu cortei a mim mesmo
corn a faca'



(257)Pk~ma 'rfn~ 'dakay
cachorro cobra morder TNR

kay]
ir TNR

Percebe-se que a [d] em contexto frasal, provavelmen

te em consequencia da velocidade de fala, pode ser percebido fa



a1veo1ares

oc1usivo d

vibrante r

[d] Inicio de silaba e de pa1avra

(258) ['dibora] 'no mato'

(259) ['di] 'mato'

(260) [du'ra] 'indio'

(261) [do'p:i:] 'faca'

(262) ['day] 'ceu'

[r] Inicio de si1aba e de pa1avra

(263) [ri':i:] 'f1auta'

(264) [ri'ki] 'nariz'

(265) [ri'd:i:] 'cobra'

(266) ['r:i:tea] 'matar TR'

(267) [ ,rav:ii} 'dais'

[d] Inicio de silaba, nao-inicia1 de palavra

(268) [¥a'di] 'sol'

(269) [ri'd:i:] 'cobra'

(270) [vi'de] 'primo'

(271) [i'do] 'oneal

(272) [i'da] 'rabo'

[r] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(273) [v:i:'r:i:]

(274) ['toro]
'olho'
'redondo'





fricativo
africado

alveolares
s

ts

(277) [si'bu]
(278) [sapa' sapa' ti]
(279) [sa:i:'a]

'cipo'
'bola feita de palha de milho'
'vestir TR'

(280) [tsi'b:i:]
(281) ['ma'sawa'tsaiki]

'cipo'
'voces vao falar Arara'

(282) [va'si] 'intensificador verbal'
(283) [re'si] 'corda'
(284) [i'si] 'dor'
(285) [pasiiK'ta] 'estreito'
(286) [k:i:'r:i:s:i:] 'forte'
(287) [i'su] 'macaco prego'
(288) ['pasa] 'lavar 'I'R'
(289) [de'sa] 'tartaruguinha'

(290) ['uy'batsi]
(291) [a'tsa]

'a chuva e fria'
'mandioca'



por se verifiear que se trata de urn eonjunto unitario e nao de
vurn grupo de eonsoantes, a exemplo do lei (v.p.49).



[¥] Inicio de silaba e de palavra

( 295)

( 296)

( 297)

( 298)

( 299)

( 300)

( 301)

[¥:i:'ki]

['¥;;di]

v[sunu'a]

[¥ii'ba]

[¥o'ti]

[¥a1o]

[¥aw'a]

(303) [I vasil

(304) [re'si]

(305) [i' si]

(306) [pasi:i:¥ Ita

(307) [k:i:'r:i:s:i:]

(308) [ki'¥i]



(309) [diw'~i]

(310) [.,v.]~ s~

( 311) ['a~:i:a]

( 312) v v[ca'su]

(313) [p:i:'~e]

(314) [~a "~o]

(315) [da¥awa'ta]

( 316) ['k:i:~ae]

[~] Em travamento silabico

( 317) [bo~ki'te]

(318) [t:i:~'ta]

( 319) [i~'ta]

(320) ['vi~ti]

( 321) [b:i:'ti~]

( 322) ['p:i:~k:i:]

as fricativos alveolar [s] e palatal [¥], fones seme

lhantes quanta ao modo de articulacao (fricativos) e sonorida

de (surdos) e ainda de articulacao muito proximo (alveolar e pa

latal), se realizam em silabas inicial, medial e final de pala-

vras. Ha registros de dados nos quais [s] e [~] vim igualmente

a palatal [¥], alem de ocupar a posiCao de aclive



/s/ e palatal /¥/.

E possivel que 0 contoide africado [t¥] (v.p.47-49)

esteja em alofonia com 0 fricativo palatal [¥], pois ambos com-

(323) v 'orelha'['patso]

(324) [¥a'¥o] 'canoa'

(325) [pi't¥i] 'costas'

(326) [vi'ta¥i] 'perna'

observa-se que [tX] e [X] ocorrem em ambientes semelhantes, se-

se, assim, que a relacao entre estes contoides e de oposicao. 0
v v -fricativo e 0 africado palatais, respectivamente /sl e lei, sac



[tX] Inicio de silaba e de palavra

(329)

( 330) v['tsay]

(331) ['uy 'batsi]

(332) [a'tsa]

(333) [va'tXi] 'ovo'

(334) [pi'tXi] 'costas'

(335) [i't¥ui] 'correr TNR'

(336) [pitXab±y'a] 'cozinhada'

o cotejo entre os fones [ts] e [tX] se faz, conside-

rando que ambos sac sons africados e surdos, distinguindo-se a-

penas 0 ponto de articulacao, visto que [ts] e alveolar e [t¥]



( 328) ['tsaiki] 'falar Fut .,'

( 330) v 'longe'['tsay]

( 327) [tsi'b:i:] 'cipo'

( 329) [t¥i'i] Ifogo'

Da mesma forma esses fones se apresentam em silaba

nao-inicial de palavra, onde [ts] e [t¥] vem seguidos dos seg-

( 331) ['batsi] 'frio'

( 334) [pi't¥i] 'costas'

( 332) [a'tsa] 'mandiocal

( 336) [pit¥ab:i:Y'a] 'cozinhada'

salidade da vogal; tal distribuicao e ambiente, no entanto, nao

interferem na interpretacao de que [ts] e [t¥] estao em oposi-

cao urn ao outro, tendo consequentemente postura de fonemas:/tsl

e /t¥/ ou, como ja ficaram determinados: /t/ e /Z/.



alveolares
lateral 1
vibrante r

[r] Inicio de silaba e de palavra

(337 ) [ri':i:] 'flauta'

(338) [ri'ki] 'nariz'

(339) ['r:i:tea] 'matar TR'
(340) [r~'d:i:] 'cobra'
(341) ['rav:i:i] 'dois'

(343) [v:i:'r:i:]

(344) ['t:i:r:i:]

(345) [du'ra]

(346 ) ['~ara]

'olho'

'redondo'

o contoide[l] se encontra nurn unico enuncido [taka'

la], palavra referente a 'galinha', que tambem foneticamente se

produz [taka'ra]. Os dados demonstram que 0 contoide [r] se rea

liza contiguo a vocoides orais e nasais, em inicio

inicial ou nao de palavra.

Diante das ocorrencias apresentadas, interpreta-se

que 0 lateral[l] e urn alofone esporadico da consoante Ir/, pos-

sivelmente condicionado a velocidade de fala. A produCao de [t~

realizacao se diferencia da producao de palavra isolada. Assim,
[r] e [1] estao em flutuacao,constituindo-se em urn fonema,/r/.



[n] Inicio de silaba e de palavra

(347) ['ni] 'nos'

(348 ) [na'bi] 'carne'

(349) [na'du] 'aqui'

[n] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(350 ) [t¥ayni 'pa] 'comprido'

(351 ) [¥inini 'pa] 'verde'

(352 ) [ua'ni] 'alii

(353 ) [atsa'nama] 'rocado de mandioca'

(354 ) [ipa'niiio] 'rede'

(355 ) [' aiifii]

(356) [epa'niiio]



(352)

(355)

[ua'ni]

['auni]
'aliI
'prima'

Alem da correspondencia na distribuicao da palavra,

formam silaba com os mesmos vocoides [i], [a].

A distribui~ao do fone [n] sera analisada no cotejo

do [n] com 0 semivocoide [y] (p. 65-671.

Estabelece-se, no confronto entre 0 alveolar [n] e

o palatal [n], que 0 nasal alveolar e urn fonema. Confirma-se,

por outro lado, 0 [n] como alofone em distribui~ao complementar

do fonema vocalico Iii (p.65-67).



[y] Inicio de si1aba e de pa1avra

(358) [ ..v 'tatu'ya'2:s:i:]
(359) ['yab:i:J 'noite'

[n] Inicio de si1aba, nao-inicial de pa1avra

(360) ['aiini] 'prima'
(361) [epa'nino] 'rede'
(362) [pu'na] 'braco'

[y] Em travamento si1abico

(363) ['p:i:y] 'pena'
(364) ['ki:i:y] 'cantar TNR'

(365) ['tXiy] 'fogo'

(366) [uy'a] 'ver TR'

(367) ['kuy] 'nuvem'
(368) ['bay] 'terra'
(369) [XibaY'a] 'maca'
(370) [-gayni'pa] 'comprido'



finalizadora de palavra.

o contoide [n] inicia silaba final de palavra, com

os vocoides [i], [0], [a], ou seja, fones alto, medio e baixo.

Observa-se, nos dados, que 0 [n] sempre vem precedido de voc6i-

de nasal; no entanto, 0 mesmo nao acontece na realizacao do[y].

As palavras registradas como monossilabas ou cuja

silaba final termina por [y] determinam bem a postura desse fo-

ne como assilabico.

No caso da lingua Arara, alem do cotejo com 0 vocoi

de anterior alto [i] (a ser discutido no item silaba, p. 90-92) ,

o semivogal [y] e cotejado com 0 contoide nasal palatal [n],
cuja realizacao se evidencia condicionada ao ambiente preccdido

por vocoide nasal.

(362)

(366)

[pu' na]

[uy'a]
'braco'

'ver TR'

mostram os fones em cotejo em ambientes analogos: antecedidos

do vocoide nasal [ii]e seguidos dos vocoides de mesma altura,

que se diferenciam apenas pelo traco de nasalidade, [a] e [a].
o semivogal no contexto da palavra [iiy'a], apesar do corte sila

bico baseado no acento, esta numa posiCao dificil de ser dcmar-

cada: pode ser interpretado como declive de uma silaba anterior

ou aclive da silaba seguinte. Par esse motivo faz-se a scguintc

observa~ao: devido a maleabilidade fronteirica do scrnivog<11,8E

gere-se uma realizacao hipotetica da palavra refercnte ao vorba

[iiy'a], 'veri em TR, como *[ii'na]. Esta hipotese se baBcln nl1



alta Iii, que sera discutida tambem no item silaba (v.p.90-92).

Ha quatro alofones para a vogal anterior alta Iii.

[y] ern ambiente assilabico.
Iii [n] como aclive de silaba final de palavra, antecedido

por vogal nasal.
[eJ ern flutuacao corn [i],ernapice silabico,em silaba 'cv'.
[i] nos demais ambientes.



oclusivo
fricativo

[k] Inicio de silaba e de palavra

(371) [ki'ti] 'panela'
(372) ['ki:i:y] 'cantar TNR'
(373) [ku'ra] 'seringueira'
(374) [ku'¥a] 'bater TR'
(375) [kiiy] 'nuvem'
(376) [ka'p:i:] 'jacare'
(377) [kama] 'cachorro'
(378) [ka'ki¥i] 'veado'

[h] Inicio de silaba e de palavra

(379) ['ho] 'cabelo'

(380) [hutu¥'ta] 'bem curta'
( 381) [h:i:'tsa] 'ooutro'; 'ele'

[k] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(382) [ka'ki¥i] 'veado'
(383) [vaki' h:i:] 'menino'
(384) [¥:i:'ki] 'milho'
(385) [¥t:i:'k:i:] 'macaco'
(386) [d:i:'k;] 'nos'
(387) [dokuhu'ade] 'homem'
(388) [taka'ra] 'galinha'
(389) ['¥akal 'casca' .

(390) [va'ka] 'agua'



[h] Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(391) [b:i:'hi] 'mao'

(392) [vaki'h:i:] 'menino'

(393) [adi'h:i:] 'velho'

(394) [ai'hu] 'mulher'

(395) [ayhi'da] 'da mulher'

mos, embora ambos sejam surdos. Sendo urn oclusivo e 0 outro fri

cativo, urn velar e 0 outro glotal, respectivamente, faz-se 0

cotejo entre eles considerando-se as realizacoes foneticas di-

versas que os falantes das linguas podem fazer.

As palavras [vaki'h:i:]e [dokuhu'ade]registram a co-

ocorrencia dos fones [k] e [h], inclusive seguido do mesmo vo-

coide, no caso, [u], e 0 par de ambiente analogo [¥:i:'ki]'milho'

e [b:i:'hi]'mao' demonstram que esses fones nao estao em distri-

buicao complementar.

Os contoides [k] e [h] participam de silabas em ini

cio e meio de palavra. 0 oclusivo precede os vocoides [i], [i],

[u], [u], [a], [a], [:i:],[i] e 0 fricativo, os vocoides [0] ,

[u], [:i:],[i], [i]. Com base nas ocorrencias destes contoides

nos dados, conclui-se que sac fonemas distintos 0 fricativo glQ

tal /h/ e 0 oclusivo velar /k/.
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1.2. Segmentos Vocalicos

As linguas Pano estudadas (Abreu, 1941; Barros, 1987;

Aguiar, 1988; Santos, 1992) registram fonologicamentequatroseg

mentos vocalicos quanta a altura da lingua em relacao ao pala-

go, devido a uma maior ou menor abertura da boca: tres altos

Iii, I~/, lul e urn baixo la/; e quanta a postura do corpo da

lingua: urn anterior Iii, dois centrais I~/, lal e urn posterior

e arredondado lul; havendo a mesma distribuicao para os segmen-

tos nasais.

Na lingua Katukina (Pano) estudada por Barros (1987) ,

por exemplo, existe urna alofonia vocalica com urna ambientacao

especifica para sua ocorrencia. "Em Katukina, e possivel ampla

variacao entre os sons medios e altos, alofones dos fonemas po~

terior e anterior. Essa variacao e ampla, mas nao e livre, pois

alguns principios regem a combinacao destes elementos" (1987:

51). 0 processo de harmonia vocalica, a preferencia por vogais

mais abertas em si1abas tonicas sac mecanismos da lingua Katuki

na que possibi1itam a visao do funcionamento e de1imitacao dos

sons vocalicos.

A lingua Arara, no entanto, nao manifesta em sua dis

tribuicao vocalica combinacoes sistematizadas para suas varian-

tes silabicas. A analise leva a interpretacao de que [i], [e] e

[u], [0] sao alofones livres do fonema anterior Iii e do poste

rior lul.



rente de ar que vem dos pulmoes e por exercerem a funCao de api

ce silabico.

anterior central posterior

alto i :i: u

medio e a 0

baixo a

Sao sete, tarnbem, os silabicos nasais.

anterior central posterior

alto .•. .•. -~ % U

medio e a 0

baixo a



[aJ Inicio de silaba e de palavra

(396) ['aKiaJ 'boca'
( 397) [a'tsaJ 'mandioca'
( 398) [ai'viJ 'mulher'
( 399) [aw'aJ 'anta'
( 400) ['atoJ 'barriga'
(401) v 'boca'[ 'aSOd J

[aJ Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

(402) [aw'aJ 'anta'
(403) [pi'aJ 'flecha'

( 404) [iwa'paJ 'grande'
(405) [Kiw'aJ 'gordo'
(406) [mani'aJ 'banana'

[aJ Em ocorrencia com diversos contoides

( 407) [pa't¥u] 'orelha'
( 408) [ba'ka] 'rato'
(409) ['tari] 'roupa'
(410) v 'born'[,saraJ
(411) [va'ka] 'agua'
(412) [aw'a] 'anta'
(413) ['bay] 'terra'
(414) ['t¥ay] 'longe'
(415) [a'da] 'lingua'
(416) [a'tsa] 'mandioca'



(417) ['sapa 'sapa 'ti]

(418) [vay'nama]

( 419) [ma ' t ii]

'bola'

'ro<;ado'

'poss. de 3e p.pl'.

Fazendo urn levantamento das ocorrencias, constata-se

que 0 [a] e fonema: inicia palavra, forma silaba do tipo 'V' e

vem contiguo a segmentos assilabicos oclusivo; fricativo; afri-

segmentos de diversos modos de articula<;ao. Alem de vir em sila

ba inicial, medial e final de palavra.

Com base na analise dos dados, ha 0 segmento silabi-

co central baixo [a] como fonema /a/ que event~almente, em con-

texto de silaba final,' formada so de segmento silabico, pode

ser realizado como central medio [a], urn alofone posicional de

/a/, como se verifica no par de palavras.

(396) [' a¥:i:a]

(401 ) [' as0a ]
'boca'

'boca'

( 420) [iii'ba] 'peixe'

(421) [iw'i] 'pau'

( 422) ['i¥ti] 'estrela'

(423) [iwita'po] 'raiz'

( 424) [i'i] 'meu'

(425) [iw'i]

(426) [u'i]

'pau'

'chuva'



(427) ['rav:i:i]
(428) [gi'i]

(429) [tXa'i]

(430) [pi't¥i] 'costas'
(431) [vi'bi] 'fruta'
(432) [Vi¥'ti] 'urn'
(433) [pa'di] 'rede'
(434) [va'ki] 'filho'
(435) [ba'Xi] 'areia'
(436) [hi'taXi] 'perna'
(437) [b:i:'hi] 'mao'
(438) [mani' a] 'banana'
(439) [mi'a] 'pronome de 2Q p.s. em funcao de

objeto'
(440) ['tXiy] 'fogo'

(441) [tete' po] 'gaviao'
(442) [tel¥:i:] .'pescoco'
(443) [di'te] 'caminho'
(444) [dokohu'ade] 'homem'
(445) [a'de] 'mel'
(446) [p:i:'Xe] 'casal
(447) - v 'amarelo'[pa'se]
(448) [retsil 'corda'
(449) [duane'pa] 'amolado'



lev'. A posiCao de.consoante e ocupada, de acordo com os dados,

pelos contoides oclusivos [t], [d)i fricativo [¥]; vibrante [r]

e nasal [n].

'ev', 'eve', 'vel, 0 que nao acontece com [e), embora ambos ocor

ram em ambientes semelhantes:

(433) [pa'di]

(4 4 5 ) [a ' de ]

frede'

'melt

Tal realizacao descarta a possibilidade de distri-

buicao complementar entre esses dois vocoides anteriores, que se

diferenciam pela altura da lingua em relacao ao palato.

o segmento silabico anterior alto e, portanto, in-

terpretado como 0 fonema Iii, e 0 anterior medio [e) como urn a-

lofone com 0 qual flutua (ver sobre demais alofones do Iii nas

p. 67, 91, 92).

(450) [uta]

(451) [uti]

(452) [u¥a'i]

'f1or'

'chuva'



(454)

(455)

(457)

(458)

(459)

(461)

(462)

(463)
(464)

v[tsa1puy]

ray I vu]

[¥u¥u'i]

v[patsuJ

( 4 65) [ 0¥:t I pa]

(467)

(468)

(469 )

(470)

(473)

(474 )

(475)

..••l[boski'te]

[¥to'ko]

[ I ¥oy]

V[sowl a]



v
[ I patso]

(467) [ba'po] 'cabe<;a'

(454) v 'estragada'[tsa'puy]

(477) v 'orelha'[pa'tso]

(463) v v 'veado'[tsa'su]

(477)
v 'orelha'[pa'tso]

(464) v 'orelha'[pa'tsu]

(460) v 'macaco'[sto'ku]

(470) [¥to'ko] 'macaco'



medio [0] como urn de seus alofones em flutuacao (ver demais ala

fones de lul nas p. 34, 35, 92).

A escolha dos fones altos [i) e [u], como segmen-

tos silabicos emicos Iii e lu! se baseia no fate de que, nao ha-

venda oposiCao distintiva quanta a altura entre vocoides medios

e altos, e mais natural a escolha do fone mais alto para repre-

sentar 0 fonema.

(479) [~<¥~J
(480) [~'pa]

'semente'i 'lua'

'pai'

[~)Inicio de silaba, nao-inicial de palavra

( 481) ['ta~J 'pe'

( 482) [ri'iJ 'flauta'

( 483) [i~'a] 'mae'

[4:] Em ocorrencia corn diversos contoides

( 4.84) [p~'XeJ 'casa'

( 485) [ka'p~] 'jacare'

( 486) [b~'hi] 'mao'

( 487) [t~X'ta] 'suja'

( 488) [Xt~'k~] 'macaco'

( 489) [d~'ki] 'pron. de I§. p.pl. (objeto),

( 490) ['rav:i:i] 'dois I

( 491) ['v~J 'cabelo'

( 492) [X~'ki] 'milho'

( 493) ['aXia] 'boca'

( 494) [adi'hi] 'velho'



(495) [ 'a¥oal 'bocal

(496) [ 'a¥:i:a] 'boca'

(497) [ai'v:i:l 'mulher'

(498) [ar 'ho] 'mulher'

(499) [ai'vul 'rnulher'

(500) v v 'canoa'[sa'so]

( SOl) [¥a'¥:i:] 'canoa'

(502) [te'¥:i:] 'pescoco'

(503) v 'pescoco'[te I sul



( 504) [do'p:i:]
( 505) [do'pe]
( 506) [ . ,v. ]:!: S:!:

( 507) [:i:'¥e]
(508) [p:i:'¥:i:]
( 509) [p:i:I ¥e]

A flutuacao



Verificar-se-a atraves da distribuicao se ha, ernAr~
f\

ra, vogais nasais ou nasalizados. Camara Jr.(1988) acredita que

( 51 0) [a f da]

(511) [adi' hi]

(512) [a I de]

(513) [¥"aw'a]

(514) [vakaw' a]

(515) [dokuhu'ade]

(516) [ua'ni]

(517) [i~ta'paki]

(518) [iwa'paba]

(519) [da¥awa'ta]

(520) [vakaw' a]

(521) [¥a'di]

(522) [' rana]



(525) [na'du]

(526) [pu'na]

-como urn de seus alofones 0 [a), que e produzido eventualmente,

de acordo com as dados, em silaba formada so de segmento silabi

(527) [i'bi]

(528) [i'duJ

(529) [i'ku]

(530) [ai'v:i:]

(531) [dui' da]



[i] Ernocorrencia corn diversos contoides

(532) [ki'ti] 'panela'

(533) ['dibura] 'no mato'

(534) [ri'ki] 'nariz'

(535) [re'si] 'corda'

(536) [diw'¥i] 'bicho'

(537) [vi'bi] 'fruta'

(538) ['mi] 'pron. de 2g p.s. ,

(539) [i¥'ti] 'estrela'

[e] Ern ocorrencia corn diversos contoides

(540) [i¥'te] 'estrela'

(541) [ki'te] 'panela'

Por sua realizacao nao estar condicionada a ambien-

tes de consoantes nasais ou oclusivas (cujo condicionamento ja
foi comentado), estabelece-se a postura emica do contoide nasal

anterior alto [i], inclusive ern relacao a seu alofone, 0 vocoi-

de anterior medio [e].

o [i] se distribui ern silabas 'V' e 'CV', enquanto

o [e] so ocorre ern silaba 'CV', inclusive ern dados que fonetica

mente estao variando entre [i] e [e]:

(539)-(540) [i¥'tI]-[i¥'te]

(532)-(541) [ki'ti]-[ki'te]

'estrela'

'panela'

mia e e interpretado como uma realizacao livre da vogal

anterior alta Iii.



(542) [u' tel

(543) [urdu]

(544) [uy'a]

[u] Em - . diversos contoidesocorrenCla com

(546) [ba'tu] 'prone de 29 p.pl. {objeto} ,

(547) [i 'ku] 'e verdade'

(548) v- 'mac;;a'[subay' a]

(549) [vu'da] 'nova'

( 550) (pu'na] 'brac;;o'

[0] Em ocorrencia com contoide

( 551) (tete'po] 'gaviao'



ProO'rl.lma de Po" - Grad u3.<;ao
b . ,.

em Letras e LlllgUlStlCa

lJFPE

[;] Em ocorrencia com diversos contoides

( 554) [k;'bu] 'saliva'
( 555) [d:i:'k;] 'prone de 19 p.pl. (objeto)'
( 556) [awav;'da] 'borboleta'
( 557) [v;'de] 'primo'
(558) ['¥;di] 'sol'
(559) [r;'d:i:] 'cobra'
( 560) ['n;] 'prone de 19 pepl. ,



( 561) ['taro] 'redondo'

( 562) v 'macaco'[sto'ko]

( 563) v 'samauma'[sunu'a]

(564) [pi't¥iJ 'costas'

(565) [vi¥'ti] 'urn'

( 566) [bo¥ki'te] 'pedra'

( 567) [ki'te] 'panela'

( 568) [ki'ti] 'panela'

( 569) [retsil 'corda'

( 570) [di'te] 'caminho'

( 571) [Vt"k'l 'macaco's:t :tJ

( 572) [ri'd±l 'cobra'

( 573) [vi'deJ 'primo'



vocalica. Embora haja dados que enfraque~am esta premissa, como

[dokohu'ade] 'hornem', [di'te] 'caminho', [ki'te] 'panela', pode-

se pensar numa preferencia, e nao no uso sistematico de harmoni

zar a altura dos'segmentos silabicos.

Nao se pode afirmar se essa assimila~ao e progressi

va ou regressiva. 0 prirneiro tipo caracteriza-se pela influen-

cia da qualidade do vocoide da silaba anterior na realizacao do

vocoide da silaba subsequente. No segundo tipo a harmoniza~ao e

inversa, ou seja, 0 vocoide da silaba posterior e que modi fica

a realiza~ao do segmento silabico antecedente.

Objetivando-se registrar os padroes 'silabicos da

lingua Arara, a silaba sera estudada sob 0 criterio funcional,

focalizando os fones que a compoem, em posi~ao de aclive, apice

e declive.

Os fones semivogais dificultam 0 estabelecimento do

padrao silabico, tendo em vista sua maleabilidade fronteiri~a,

ao se querer segmentar uma palavra, sobretudo em posicao de tr~

vamento silabico, nao final de palavra. Diante de tal dificuld~

de serao tornados como referentes as silabas formadas por conso-

antes (que nao as semivogais) e sua posi~ao na palavra, bem co-

mo 0 acento de intensidade, por ser urn indice de delimitacao si

labica.

As silabas serao observadas com base na transcri-
~ao fonetica e fonologica, mas os padroes silabicos scr~o iden-



Silaba lev' :

(574) [a'tsa] 'mandioca' /a¢a/
(575) ['bapo] 'cabeca' /bapu/
(576 ) [¥:i:'ta] 'dente' /¥:i:ta/
(S77 ) ['takara] 'galinha' /takara/
(578) [va'ka] 'agua' /vaka/
(579 ) [o¥:i:'paJ 'cor branca' /u¥:i:pa/
(S80) [ka'ma] 'cachorro' /kama/
(S81 ) ['i¥te] 'estrela' /i¥ti/
(S82) [p:i:'¥e] 'casal /p:i:¥:i:/
(583) v 'pescoco' /ti¥u/[te'su]
(584 ) £'yabo] 'noite' /iabu/
(S 8 S ) [yalta] 'garra' /iata/
(586 ) [ya':i:¥i] 'tatu' /ia:i:¥i/



silaba 'VI:

( 587) [a'da] 'lingua' ladal

( 588) [:i:'pal 'pail I~pal

( 589) ['ato] 'barriga' latul

( 590) [pi' a] 'flecha' Ipial

( 591) [ . ,v. ] 'semente' I' v. I:l:s:t :l:s:t
( 592) [it~a'pa] 'pluralizador' li~apal

( 593) [i:i:'a] 'mae' li:i:al

( 594) ['ta:i:] 'pel Ita:i:1

( 595) V lasso' I¥au/[salol

( 596) [i'do] lon~al /idul
( 597) [i 'da] 'rabo' lida/

Silaba CIVCZ:

( 598) [p:i:y] 'penal /p:i:i/
v I~apuil(599) [tsalpuy] 'estragada'

( 600) ['day] 'ceu' /dai/
( 601) ['bay] 'terral Ibai/

( 602) [ra'v:i:y] 'dais' /rav:i:il
( 603) [p:i:'taw] 'asa' Ip:i:tau/
( 604) v - lararal /¥aua/[saw' a]
( 605) [vakaw'a] 'rial /vakaui"il
( 606) [t:i:¥lta] 'suja' /t'V .:i:st3!
( 607) ['bo¥kitel 'pedra' IJ vk.·. /)US . 1 t .1 I



v -][saw'a

Verifica-se a correspondencia alofonica de Iii, 0

[y], nas realizacoes:

(608) ['bay] 'terra'

(609) [ba'i] 'terra'

(610) [,~iy] 'fogo'

(611) [v. ,.] 'fogo'Cl 1

(612) ['uy] 'chuva'

(613) [u'i] 'chuva'



(614) v 'boca'[asu'a]

(615) v 'boca'[a'swa]

(616) v rosso'['saw]

(617) v rosso'[salol

As palavras [t~¥'ta],'suja', e [bo¥ki'tel, 'pedra',

CCV' e 'CV.CCV.CV'. A silaba 'CCV' cornposta de fricativa e ocl}!

siva nao 5e man tern como padrao (v.silaba 'CCV'). Aconsoante /¥/

firrna sua posiCao de travador silabico e assegura a postura emi

ca da silaba ICVC' •

Silaba 'VC' :

(618 ) [awla] 'anta' /aua!

(619) [awvia'de] 'marido' /auv"adi/



'pau' liuil

'viu' luial

'estrela' li¥til

'chuva' luil

(621) [iiy'a]

(622) ['i¥tiJ

As vogais Iii e lu/, quando nao participam do nu-

cleo silabico [y] e [w], sao bem produtivas de mutacoes dos pa-

presente na silaba 'CV', cuja construcao e mais realizavel com

os semivogais do que com a consoante I¥I (questao quantitativa);

(624)

(625)

(626)

o corte silabico da palava [¥to'ko] se distribui em

- 0 que foneticamente foi percebido como 'CCV', na

palavra [¥to'ko], pode ser interpretado como 'VC.CV'.



v['aswa) 'boca', interpreta-se a segunda consoante como uma

Tem-se a silaba 'eev' agora distribuida em 'ev.v',
que inclusive sao duas silabas ja confirmadas como padrao.

etica 'eev' tern como urn dos fones a formar a silaba 0 somivogal
v[w] e a palatal /s/.



Segundo Lopes (1979), 0 acento diz respeito ao des-

taque de uma silaba numa palavra, sendo sua realiza9ao a nivel

sintagmatico e de valor contrastivo.

A acentua9ao, na lingua Arara, e livre e sua ocor-

rencia nao se da fixamente ern urna determinada silaba.

Barros (1987), analisando 0 acento da lingua Katuki

na (Pano), estabelece-o como fixo. Para tratar do' acento, enfo-

cou basicamente raizes formadas por duas silabas, sendo a ulti-

ma a acentuada. Ern palavras formadas por tres silabas, foi re-

gistrada uma oscila9ao no esquema acentual, indo 0 acento para

a penultima ou antepenultima silaba, esta ocorrencia foi inter-

pretada como resultante da velocidade de fala e estilo. Barros

registrou tambem palavras de quatro silabas, sendo a ultima e

antepenultima acentuadas; tal fato indicou-lhe que eram pala-

vras foneticas constituidas de dois morfemas, ratificando sua

leitura do acento, em Katukina, como fixe na ultima silaba da

palavra.

A referencia a lingua Katukina vem como urn subsidio

a apresenta9ao do acento fixe como sendo uma possibi1idade emi-

ca de uma lingua, sem impossibilitar a rea1iza9ao etica do acen

to livre.

A lingua Arara, mesmo em palavras dissilabas e pro-

nunciadas isoladamente, nao tern preferencia por uma acentua9ao

na ultima silaba, ela varia constantemente:



(630) [a'da] 'lingua'
(631) v['asoa] 'boca'
(632) ['kama] 'cachorro'
(633) - - v 'ele no cachorro'['kama ku'sa] bateu
(634) [taka'ra] 'galinha'
(635) [sa'bo] 'besouro'
(636) [sa'bo ¥ini' pal 'besouro amarelo'
(637) [va'ka] 'agua'
(638) ['vaka 'kaya] lagua do riol

(639) [ilkap:i:Ir:i:t:i:i'bi¥] leu mato . - sempre'Jacare
(640) [ka'p:i:] ,jacare]

(641) ['v:i: : ]

(642) ['6i:]



A outra interpretacao pode ser resultante de sila

bas adjacentes que tern em sua fronteira (final de uma e inicial

de outra; ambas apices silabico:;) vogais identicas. Como ha os

padroes 'CV' e 'V', e onde 'V' e a mesma vogal, houve supressao

de silaba, pela assimilacao total de tracos ou crase. 0 proces-

so de assimilacao foi apreendido no alongamento dado a vogal.

Tanto e assim que a palavra referente a fogo teve tambem os se-

guintes registros:

(643) [t¥i' i]

(644) ['tsiy]

'fogo'

'fogo'

Toma-se 0 alongamento como uma realiza9ao fonetica

marcadora de crase entre vogais de silabas adjacentes.



CaPItulo II

MORFOLOGIA

Consideracoes Preliminares Sobre a Morfologia do Nome

Segundo Robins (1981), morfema e a unidade gramatical

mlnlma, ou seja, e a menor redu~ao linguistica a que se pade che

gar a nivel gramatical. Uma palavra pade se campor de urn tinico

morfema, mas nem todo morfema se estabelece como palavra.

A morfologia nominal da lingua Arara revela a reali-

za~ao de palavras forrnadas por urn so morfema raiz (a forma basi

ca) ou por mais de urnmorfema. Ha na lingua morfemas livres, pre

sas e dependentes.

o morfema livre basta por si so, nao necessitando de

outros para determinar-lhe 0 sentidoi enquanto 0 morfema preso

tern sua existencia efetiva, a nivel de usa, atrelada a outro(s)

morfema(s). Em Arara, 0 representante nominal das formas pre-

sas e 0 genitivo {-ia}.

Chamam-se particu1as, na lingua em estudo, os morfe

mas que Camara Jr. (1988) denomina morfemas dependentes, caract~

rizam-se por seu sentido puramente gramatical e por se realizarem



bulo fonetico (v.p.19). A morfologia nominal do Arara apresen-

ta, nessas condi~oes, 0 morfema diminutivo {i¥ta}, 0 locativo

{b:i:ra},0 pluralizador nominal {i~apa} eo {ba}. Eles ajudam a

2:1. Morfologia do Nome

(1) /di/ 'mato'

(2) v 'orelha'/pacu/

(3) /¥idi/ 'sol'

( 4) tV / 'dia"/sava

( 5) /vi~i/ 'pele'

( 6) /p:i:i/ 'pena"

(7 ) /bakaj "rato'

( 8) /iuba/ 'peixe'

( 9) /i¥ti/ 'estrela'

(10) /dail 'ceu"
(11) /vibi/ 'fruta'



(12) /t±r±/ 'redondo'

(13 ) /~apui/ 'estragado'

(14) /t±¥ta/ 'sujo'

(15) /baii/ 'friar

(16) /¥±ua/ 'gordo'

(17) v 'born'; 'bonito'; 'gostoso' ./sara/

(18) /vuda/ 'nova'

( 19) /¥tuk± Ida - ia/
macaco rabo dele

(2 0) /kama Ida - ia/
cachorro rabo dele

(21) laivu takara - ia/
mulher galinha dela

(22) laua vaki - ial
anta filhote dela

(2 3) /di b±ra ua - ial
mato loc.flor mesma

(2 4) Imi v. ravii ia/vaC1- -
teu ova dais teu



(25) Ini piti
nossa comida

.v .Vlstl.
urna

ba
nao

ial
nossa

(27) liuapal 'grande'

(28) liuapa bal 'pequeno'

(29) Ivi¥til 'urn'

(30) Ivi¥ti ba/ 'todos' ; 'muitos'

(31) v 'bom' ; I bonito' ; 'gostoso'/sara/

(32) v 'feio'; 'ruim'/sara ba/

cao na construcao de novos significados na lingua. A principio

nao se pode tomar 0 morfema de negacao como preso a raiz, por ter



(33) IV . ba .v I 'bem perto'ca~ ~sta
longe neg. dim.

(34) /di b:i:ra rid:i:/ 'no mato tern cobra'
mate lac. cobra

(35) laiv:i: i¥ta/ 'menina'
mulher dim.

(36) I,Vt'" .V . bal 'todas estrelas'~s ~ v~st~ as
estrela urn neg.



Registra-se em Arara 0 morfema adjetivo {i¥ta}, tam-

(37) /dukuhuadi/ 'homem'

( 38) /dukuhuadi i¥ta/ 'menino bem pequeno'

(39 ) /aivf:/ 'mulher'

(40) /aivf: .v / 'menina'lsta

(41) /vakihf:/ 'crianc;a entre 5-6 anos'

(42) /vakihf: .v / '0 menino novo' ; 'menino ate 2lsta e
anos de idade' .

(42) /iuapa ba .v I 'bem pequeno'lsta

(44) v .v I 'bem bonitinho'Isara lsta

(45) IV . ba .v I 'bem perto'cal lsta

o morfema {i¥ta} apresenta-se aglutinado ao subs tan-

E interessante observar a produc;ao [~aiba¥'ta] 'per-

tinho': este serna na lingua se constroi com tres morfemas: 0

morferna nocional {~ai} 'longe', seguido de dois gramaticais, 0

de negac;ao {ba} e 0 diminutivo {i¥ta}.

A queda do fone [i] em algumas producoes do morfema
{ i¥ta}, deve-se a sua dissonorizac;ao, j a comentado no item S ila-



A nocao de pluralidade referente ao substantivo se

manifesta por urn lexico de funcao adjetiva. A palavra li~a 'pal

(46 ) li¥til 'estrela'

(47) I·Vt'" .v I 'todas estrelas' (estrelas)1S 1 1capa as

(48) I .v.I 'semente':l:S:l:

(49) I±¥± .v I 'muitas sementes' (sementes)1capa

(50) li¥til

(51) li¥ti
estrela

visti bal
urna nao

- A utilizacao de urn sintagma nominal, em funcao ad-

jetiva, construido do nurneral {vi¥ti} 'urn' seguido da particula

- Ou 0 uso da particula, em funcao adjetiva,{i~apa},

Morfema que tende a se aglutinar a palavra designadg
ra do local que se quer especificar. Nao e tornadocomo adverbio,



(52) /di b:i:ra rid:i:1 'no mate tern cobra'
mate loco cobra

(53) fdi b:i:ravibi .v I 'no mate tern muita fruta'lcapa
mato loco fruta muitas

(54) Imi a¢a b:i:raka -if 'voce vai para a roca'
voce mandioca loco ir TNR

(55 ) /vaka ni d v. bi¥/ Ino rio tomamos banholaSl
rio nos banhar Freq.

(56 ) Iii .v. mapal 'em minha tern barataP:i::s:t casa
minha casa barata

(57) Idasauata i
ontem eu

padi usa -i tab:i:ial'ontem eu dormi na rede'
rede dormir TNR AR

(58) la¥:i:a
boca

b:i:ra ada/
loco lingua

acrescimo de uma vogal em posiCao medial. Como a lingua Arara e
mais propensa a assimilacao de tracos e ao consequente desapa-



Cansideracoes Preliminares Sabre a Marfalagia da Verba

"Diz-se geralmente que e 0 predicado, isto e, 0 que

se ·diz a respeito de urn sujeito, que comporta urna forma verbal"

(Martinet, 1974:153).

Criterios farmais de urna lingua e que passibilitam

delimitar a que seja au nao verba. E precario fazer afirmacoes

antecipadas de urn sistema lingliistico determinado, sem urn estu-

do previo. Uma lingua pode nao fazer diferenca entre:

Chove mantanha abaixo.

A chuva escorria montanha abaixo.

Chuva intensa.

Na primeira oracao, formalmente, em portugues, nao

ha urn sujeito, mas ha urn predicadoi na segunda estao claros 0

sujeito e 0 predicadoi no terceiro exemplo tem-se urna frase(nao

ha verbo) composta de t6pico e comentario. "Intensa", neste ca-

so, e considerado em portugues urn predicado (nominal), mas que

nem por isso e urn verbo. Mesmo que se considere que'na estrutu-

ra profunda haja urn verbo na construcao 'chuva intensa' estenao

daria, em portugues, a informacao maior que e a intensidade com

que ela cai.

Resulta, dessa divagacao, afirmar que nao e 0 predi-

cado em Sl que fecha a questao da nocao verbal.

"Em todas as linguas que possuem urn verbo, classifi-
earn-se as formas da eonjugacao segundo a sua refereneia a pessoa,



constituindo a enumerac;ao das pessoas propriamente a conjugac;aa"

(Benveniste,1991:247) .

"A categoria de pessoa pertence as noc;oes fundamen-

tais e necessarias do verbo. Essa e uma comprovac;ao que nos e

suficiente, mas e incontestavel que a originalidade de cada sis

tema verbal sob esse aspecta deve ser estudada em particular".

(Benveniste:250) •

A analise de caracteristicas das formas verbais de

uma lingua permite observar as realizac;oes que urn grupo determi

nado de pessoas produz para diferenciar nomes e ac;oes. As lin-
guas sao autonomas 0 suficiente para que seus falantes fac;am

suas escolhas. Por conseguinte, nao e obrigatorio haver, por

exempla, marcas da categaria de pessoa para definir a classe

verbal, ou mesmo a categoria tempo. Vma lingua pode optar por

destacar nos verbos a categoria aspectual.

"Haveria erro de metoda em ver na oposic;ao do verba

e do nome a caracteristica necessaria de qualquer idioma. Aoque

sabemos, nenhuma definic;ao de linguagem implica obrigatoriamen-

te a exist~ncia dessa oposiCao" (Martinet, 1974:152).

As linguas trazem em seu bojo capacidade ilimitada de

interpretacoes de mundo. Nao ha por que fechar-se em limites;

pode-se falar em termos de maior au menor naturalidade.Martinet

vislumbra bem essa questao ao conceber a linguagem sem 0 pre-

requisito da oposic;ao verba e nome.

"As categorias modificadoras das construc;oes verbais

inc1uem: a} voz, b) modo, c) aspecto, d) tempo, e} participantes

em relacao a funcoes e a papeis na oracao ef) modificacoes ad-





2.2. Morfologia do Verbo

(59) fi aua nabi pi -if
eu anta carne comer TNR

(60) fma aua nabi pi -if'voces comem carne de anta'
voces anta carne comer TNR

(6l)fkama rid~ daka -af '0 cachorro mordeu a cobra'
cachorro cobra morder TR

(62) liab~ i u¥a - al 'de noite eu dormi'
noite eu dormir TR

(63) fdara bahi padi ~¥a - if 'hoje eu durmo na rede'
hoje rede dormir TNR

(64) fbiti¥ v . - alsatl
unha cortar TNR

(65) fi d:i:p~ v t' - afsa 1

eu faca cortar TR

(66) fadih~ da - af
velho morrer TR

(67) fadih~ ¥ana da - af '0 velho morreu de malaria'
velho malaria morrer TR

(68) Ii .v -if:tsa
eu dorrnir TNR

(69).frni .v -if:tsa
voce dorrnir TNR

(70) Irna .v -if:tsa
voces dormir TNR

(71) fni b~t~ va -if
nos farinha fazer TNR



(72) In; ka -if 'nos vamos'
nos ir TNR

(73) Imi ka -if 'voce vai'
voce ir TNR

{'.rR}+[a]

{TNR}+[i]-[y]

(74) v 'dormi' I:i:¥a-al[o'sa]
dormir TR

(75) [o'¥ai] 'durmo' I'v 'I:l:Sa-l
dormir TNR

analise da palavra fonologica, dai por que sua recorrencia na

palavra 'dormir' reportada ao Tempo Nao-Realizado I:i:¥a-i/. Ve-



Tambem se registra 0 usa do morfe {¥} apos a

[i'abiri ipanino u'¥a¥kiJ
amanha rede dormir Freq.Fut.

'amanha eu vou dormir na
rede'

- 0 morfema {¥} pode ser interpretado como urn neutra

- A outra possibilidade seria a de que 0 {¥} e um

alomorfe do aspecto Frequentativo {bi¥}, quando este ocorre si-

Das hip6teses levantadas, escolhe-se a segunda, ba-

seando-se no fato de que 0 {¥} se realiza sem 0 'bi', enguanto

De acordo com os dados observados (v. aspecto bi¥)

toma-se 0 {¥} como urn alomorfe do morfema aspectual Frequentat!

vo {bi¥}, em contexto multi-aspectual ou de aspectos em realiza

cao sintagmatica, referentes a urn unico verbo. 0 {bi¥)

{¥}, portanto, sac alomorfes em distribuicao complementar, com

{¥} em contexto multi-aspectual, e com urn unico ver-
/

{ASP.Freq.} boo
~
{bi¥} quando sua relaCao com 0 verbo nao envolve ou-

tros aspectos.



Toma-se {bi~} como morfema por ser mais produtiva em

{bi~} Aspecto Frequentativo

(76) I iab~
noite

iuba pi -i bi¥1
peixe comer TNR Freq.

(77) Idatia ba raiia - a bi~1 'voce trabalhava ha mui-
acabar de neg.trabalhar TR Freq. to tempo na roca'

(78) Ii kap~ r~t~ -i bi~1
eu jacare matar TNR Freq.

(79) liabiri kui ;; v ka b'v kil 'de manhaz inha eu vouasa lS
de manhazinha eu pescar ir Freq.Fut. pescar'

(80) liab~ri kui .•. di -i ka b'v kil 'de manhazinha% lS eu
de manhazinha eu cacar TNR ir Freq.Fut. vou cacar'

(81) liabiri
amanha

padi ~¥a bi¥ kil
rede dormir Freq.Fut.

'amanha eu vou dormir na
rede"

Interpreta-se {bi¥} como aspecto por ele redimensio-

Entre os aspectos verbais analisados, 0 {bi¥} e 0

aspectual de Futuro {ki}; neste caso, realiza-se 0 alomorfe {¥}.



Do ponto de vista semantico-pragmatico e possivel que {bi~} se

realize com 0 aspecto {tab~ia} 'Acao Recente' ficando impossibi

litado de vir contiguo ao aspecto {kadi} 'Pontual', que e exata

(82) /ic3.tapaki
de tarde

dukuhuadi
homem

aivu tsa -i kadi/
mulher conversar TNR pontual

(B3) /dukuhuadi
homem

rav~i
dois

r~t~ -i apa -i kadi/
brigar TNR querer TNR pontual

(84 ) /duidah~ ki~ -i kadi/ '0 passaro esta cantando'
passaro cantar TNR pontual

( B5) /iatapaki vakih~ vi~ti V.v. kadi/s:ts:t
de tarde crianca uma brincar pontual

(86) /dasauata raiia
ontem trabalhar

- a tab:i:ia
TR AR

(B7) /aivu iZu -i tab:i:ia/
mulher fugir TNR AR



(88) /¥fbaia p~¥k~ i~u -i
moca rapaz fugir TNR

tab~ia/
AR

(89) /dukuhuadi
homem

raiia -i
trabalhar TNR

(90) /da¥auata padi u¥a -i
ontem rede dormir TNR

(91) /da¥auata
ontem

ni padi u¥a -i
nos rede dormir TNR

lontem nos dormimos
na rede'

Interpreta-se a recorrencia de {tab~ia} como particu
la aspectual designativa de uma acao em realizacao recente.

lem dos verbos com flexao em TR, os de raiz seguida da flexao
{-i}, TNR, contiguos a palavra 'da¥auatal. Tal ambiente permiti
ria a seguinte interpretacao: a acao enfocada se transporta ao

ma, por {tabiia} se realizar com verbos em TNR, independente da
presenca da palavra 'da¥auata', ontem, ou de palavra com senti-



temporal {-i}; ou 0 aspecto Frequentativo, sendo este represen-
tado pelo alomorfe {¥}.

(92) /iab~ri padi u¥a bi¥ kif 'amanha eu vou dormir na rede'
amanha rede dormir Freq.Fut.

(93) /aiv~ rirariri-i kif
mulher cantar TNR Fut.

(94) /~ sia-i kif
eu chorar TNR Fut.

(95) /mi sia-i ki ba/
voce chorar TNR Fut.neg.



que a ela se vinculam nocionalmente, especificando 0 tempo da

acao. Assim: [ia'biJ 'noite', [¥avalta] 'de dial, [da¥awa'taJ 'on

( 96) /iab~ iuba pi -1 bi¥/
noite peixe comer TNR Freq.

( 97) /~
eu

savata iuba pi -i bi¥/ 'eu como peixe de dial
de dia peixe comer TNR Freq.

98) /mi da¥auata iab~ nid~ tab~ia/
voce ontem noite dancar AR

IVOCe dancou ontem a noi
tel



( 99) /iab~ri kui ~ di ka bi¥ kif
de manhazinha eu cacar ir Freq.Fut.

'de manhazinha eu vou
cacar'

(100) /iatapaki
de tarde

vakih~ vi¥ti ¥~¥~ kadi/
crianca uma brincar pont.

'de tarde uma crianca
esta brincando'

(101) /dara bahi ~ padi ~¥a -if
hoje eu rede dormir TNR

(102) /m~ iab~ri kui tari pasa -a/
voce de manhazinha roupa lavar TR

'voce lavou roupa de
manha'

2.3. Morfologia do Pronome - Consideracoes Preliminares



(103) liab~ ~ isa -i ka -il
noite eu dormir TNR ir TNR

(104) Ii: kap~ r~t~ -i /
eu jacare matar TNR

(105) Ii v _. -a/satl
eu cortar TR

v - _ v(106) Idasauata n~ padi ~sa -i
ontem nos rede dormir TNR

tab~ial
AR

lontemnos dormi-
mos na redel

Ini atsa ¥uia
nos mandioca assada

v k b~ bloVS-/sara .•apa ~
born sentir Freq.

'nos gostamos
de mandioca
assadal

'nos nos cortamosl(l08) Ini
nos

v .satl
cor tar

- a/
TR



(109) fmi sia -i kif 'voce esta chorando'
voce chorar TNR Fut.

(110) fmi dipi iuba ¥ati -a/ 'voce cortou 0 peixe com
voce faca peixe cortar TR a faca'

(111) /mi v t' a/ 'voce cortou'sa 1 - se
voce cortou TR

(112) /mi k'v a/ 'voce bateu nele':tsa -
voce bater TR

{mal Pronome de 29 pessoa do plural

(113) /ma aua nabi pi -if
voces anta carne comer TNR

(114) /ma d±ki v bi¥/sara va
voces nos bem fazer Freq.

(115) /ma v , -a/satl
voces cortar TR

'voces estao comendo
carne de anta'



(116) /biti¥ ¥ati - a/
¢ unha cortar TR

(117) /¥ati - a/
¢ cortar TR

(118) /r~d~ r~t~ a/
¢ cobra matar TR

(119) /ia r~d~ ~ati -a/
a mim cobra picar TR

(120) /kaman~ la
cachorro? a mim

daka - a/
morder TR

o pronome {ia} refere-se a 1§ p.s. em funcao de obj~

(121) /d~k~ k'v a/~sa -
¢ em nos bater TR

(122) /ma d~k~ v bi¥/sara va
voces a nos bem fazer Freq.



(123) l'f mia k'v -il:l::sa~ bater TNReu em voce
(124) Ii mia k'v -i ka -if:l::sa

eu em voce bater TNR ir TNR

(125) Ibia
voce

kaman'f daka -al
cachorro? morder TR

(126) /n'f batu
nos a voces

vsara
bem

kapau/
?



Programa de pos-GradulOYl!.o
em I,etra8 e Linguistic!>

UFPE

(127) /matu kaman~ daka -a/
voces cachorro? morder TR

19 p. s ·
29 p. s ·
39 p. S ·
1§ p.pI ..

2? p. pI.

Estrutura Estrutura
basica nao-basica

1§ p.s. ia ia
29 p.s. mia bia
3g p.s. ¢; ¢

19 p.pl. d:i:k~ nao ha danos

29 p. pI. batu matu





(128) Iii viadil 'meu marido'
meu marido

(129) Iii rikil 'rneunariz'
rneu nariz

(130) Iii -dal 'meu"; , ' meu'e
meu adj.pron.

(131) Ipa.di ii -dal 'a rede e minha'
rede minha adj.pron.

(132) Ip-i:¥:i::.... -dal 'a minha'l:l: cas a e
casa minha adj.pron.

(133) Ita-i: ii -da 'os pes sac meus'
pes meus adj.pron.

(134) Iii ~i~i iu¥ahu i¥ta ii ~ata adih:i::i¥tal
minha avo velha dimin. meu avo velho dimin.

'minha avo e meu avo sac velhinhos'

como urnuso morfossintatico facultativo de que 0 falante da lingua

dispoe. 0 {ii} e 0 marcador da pessoa que possui I sendo 0 {-da}



(l35) /mi v iuapa ba/paciu
tua orelha grande nac

( 136 } /rrii v kapa/V~ sara
teu cabelo bonito

( 1.., 8 ) /padi TIll -da/\ ::;

rede tua adj ·pron

( 1 ..,
Q ) /b:i:hi ml -Cia/.1.. .;) ./

mao tua adj ·prOL
,, 4 0 } /?:t¥~ lTli -da/\ 1..

r;:;c-' tua adj pron_ .........._G. ·



{14l) latfi -dal
dele adj.pron.

(142) /aivf -dal
mulher adj.pron.

( 3 I - \i t.14) au asua;
dele boca

(144) /afi
dele

ami/
esposa



(145) Ipadi d±ki -da/
rede nossa adj.pron.

(146) I .v. d±ki -da/prSr
cas a nossa adj.pron.

(147) /n:i:ki vasuaj
nossas bocas

(148) /n±ki riki/
nossos narizes

(149) /b:i:hi d5:J.::~ -da h:i:/
rnaos nossas adj.pron.?

(150) /matu rikil 'teus narizes'
teus narizes

(I5l) Imatu p±¥:i:/ 'casa deles'
deles casas

(152) Imatu v las bocas de1es'; lasasua/ suas
deles bocas bocas'

(153) /matii v 'tuas bocas'asual
tuas bocas



/bia ~iru/
teu olho

/biwa awi/
sua mulher

/biwa Buh sutu/
teu cabelo curto

/biwa bavi/
seu filho



v vbem ern sua forma negativa, respectivamente ['tsay] e [tsai'ba],



(154) [u1a
f10r

, T "s'a'T 1- .1 J

longe
v.... v 1[u1a tsalbas'ta_

f10r longe neg, dim.

{tua} de pessoa

(156) /tua mal
quem int ..

(157) 't- di b±ra mal/ ~ua
quem mato loco into

(158) Itua duku -a mal
quem chegar TR into

'(159) lautia
quando

di
cac;;:ar

(160) lautia
quando

duku -a
chegar TR

DlS kl mal
Freq.Fut.int.

mEV
into



(161) Imi aunl ka -a mal~ onde intovoce morar TR

(162) launi ml do -i ka ., • \,7 ki malDlS
onde ~ TNR ir Freq. Fut. intovoce mate

(163) launI vakih± istal
onde crianc;a dim.



2.4. Numerais

A enumera9ao dada pelos falantes de Arara vai do nu-

mere 1 ate 0 5.

(164)

(165)

(166)

(167)

(168 )

(169 )

[vi¥'ti) 'urn'

[,raviy) 'dois'

[ra'viyni'vi¥ti] 'tres'

['raviyni 'raviv] 'quatro'

['r2i.na]'quatro'

['raviyni 'rav±yni 'vi¥ti]

Morfologicamente expressam-se os numerais [vi¥'tiJ 'urn',

[Tav~yJ'dois' e [ranaJlquatro' (esta e uma de suas possibilida-

des de realiza9ao). Os demais numeros se constroem de combina-

90es dos numerais rvi¥'tiJ e ['raviy}.

Observa-se que 0 numeral ['raviy] vem acrescido do

morfema {-nil, quando nao ocorre isoladamente ou nao e 0 ultimo

elemento da composi9ao. Observadas suas ocorrencias, interpret~

-se, no momento,o {-nil como urn conector da combina9ao numeri-

ca.



(1) v 'born'; 'bonitoJ
; 'gostoso' v

[ I sara] /sara/

(2 ) r¥ara'baJ 'feio'; 'ruirn' ,v
bal/sara

( 3 ) [iwa'paJ 'grande' /iuapa/

(4) [iwa'paba] 'pequeno' liuapa bal

( 5 ) [iwa'paba i¥'taJ 'bem pequeno' /iuapa ba
.V Ilsta

( 6 ) ['ba] 'nao' Ibal



v['tsay]

O f ~. 1 r.V} d 1 "rnor erna grarna~lca tlsta quan 0 se ag U~lna, ten-

vfricativa palatal Isl que Ihe segue; col~

( 9) [¥to'k± idav'a]
rnacaco rabo dele

(10) ['dibora uay'aJ
rnato loc flor dela

(11) ['awa vaki'a)
ant a filho dela

(12) ['rni v
I rav±yia] I voce dois ovos' Irni v. rav±i -va'tsi tern vaCl

teu ovo dois dele ial

'vi¥ti 'nos H

(13) [ I ni pi'ti ibay'a] nao ternos Ini piti visti
nos cornida urna nao dela cornida' ba-ial



(14) v bii'ra a'da] 'a lingua esta boca' v bira[ I asoa na Jasua
boca loco lingua adaJ

(15) ['mI 'atsa 'ab±ra 'kay] 'voce vai na roc;a' Jmi a¢a bira~ mandioca loc.ir TNR ka-iJvoce

(16) [va'ka ita1pa a'pay]
aqua muita querer TNR

'quero muita aqua' Jvaka itapa
apa-i/

(17) [~a'ka 'pay I'ba] 'nao quero agua'
aqua querer TNR neg.

(18) ['I vI'bi a'pay] 'eu quero fruta'
eu fruta querer TNR

[ 'mI
voce

'±¥a 'pay] 'voce quer dormir'
dormir querer TNR

.vJmI rsa apa-i/

(20) [aI'v± riare'reyki ipay]
mulher cantar TNR Fut.
querer TNR

'a mulher vai
querer cantar'

JaIvi rirariri-
ki apa-i/



'(21) [I mr
Avoce

ba'tsi 'b±y]
frio sentir

TNR
'b±t± Ivai]
farinha fazer

TNR

( 22) [' ni,nos

(23) ['bap± ¥i'ay]
cabe9a c09ar TNR

'ele esta c09ando a
cabe<;al

/bapi ¥±a-i/

( 24) ['i 'awa 'nabi 'QiJ leu como carne
eu anta carne comer TNR de anta'

(25) ['kama 'ridi da' kaJ'o cachorro mordeu a
cachorro cobra mor- cobra I

der TR
(26) ['biti¥

unha
v'satea]

cortar TR

['yabi 'i o'May i'
kay]

noite eu dormir TNR
ir TNR

/biti¥ ¥ati-a/

'de noite eu vou dormir /iab± f u¥a-i
ka-i/



vo'say i'kay),onde {-y}, flexao TNR, se estabelece



Capitulo IV

4.1. Sintaqmas Nominajs



I a noite e CUl-ta
,

I chuva " fria !a c

,-
Idipi tista/.'

'dibura r~'d±J
mato loc.cobra

'a¥Od bii'ra a'da]
boca lac- lingua

V[±'se daYJbj-'ra]
lua Cell Joe-



(11) [I dura
< ~.lnalO

dibu'ra]
mata loc.

seja, 0 determinante se estabelece a partir da existencia da P9

v(12) la¢a sakal
mandioca casca

(13) Idaua vakil
hornern branco filho

(14) /vibi i¥il
fruta semente



(15) /di¥:t
tracaja

vvaci/
ovo

(16) /ta:t
pe

b:i:ri/
dedo

(17) /daua vaki
homem braneo filho

i¥ta/'filhinho de branco'
dim.

nal: Subst.+ Subst.(fun9~0 adjJ (i¥ta).

A estrutura nominal 'subst.+ subst! ao querer expre~

sar a ideia de posse, tendo urntinieo possuidor, se organiza da

(18) /kama Ida - ia/
caehorro rabo dele

Quando ha urn possuidor que tambem e possuldo (eumul~

tivo), a organiza~ao dos possuidores, possuldo e genitivo sofre

alteragoes ern relagao a estrutura ja apresentada:

(19) /takara -ia
galinha dela

vagi aIvu - da/
ovo mulher adj.pron.

'os avos da ga1inha
s~o da mulher'

(20) /aIvu aua
mulher anta

- ia aua
de.la anta

vpusku/
nova

'a rnu1her tern urna anta
urn fjJhote de anta'



( 21 ) lua .v I 'muitas flores'lcapa
flar muitas

(22) Id±p± t±§ta/ 'a faca esta suja'
raca suja

(23) Idaua vaki i¥tal tfilho de branco'
homem branco filho dim.

(24) Ivakih± t±¥ta
crianc;a suja

ba/
nao



(25) /padi vi¥ti/
rede uma

(26) /,vt.,.. ,vt' ba/lS 1 V1S 1
estrela -uma naa

(27) v ,vt'//sava V1S 1
dia urn

(28) /bu¥kiti iuapa ba ,v ravii/lsta
pedra grande - dim. daisnaa

v
ma ern [lmi va!ci lravivia}



(29) Iii b:i:hi iuapal
minha mao grande

(30) Imi v. iuapa balpaclu
tua orelha grande nao

(31) Iii v. iuapa ba .V IpaC1U lsta
minha orelha grande nao dim.

'minhas orelhas sac pe-
quenas'

(32) Imi rikil 'teu nariz'
teu nariz

(33) In:i:ki rikil 'nossos narizes'
nossos narizes

(34) Iii a¥ual 'minha boca'
minha boca

(3S) Ipadi mi dal 'a rede , sua'- e
rede sua adj.pron.

(36) Ip±¥± d±ki dal 'a , nossa'- cas a e
cas a nossa adj.pron.

(37) Ib:i:hi . ~ da/ 'a , minha'l:i: - mao e
mao minha adj.pron.



(38) /dura di
( ,.lnalO mato

bira/
loc-

(39) /i¥±
Iua

dai,ceu
bira/

loc-

(40) /di
mato

b±ra
loc-

rid±/
cobra

4.2. Sintagmas Verbais

(41 ) /i vIbi apa -if
eu fruta querer TNR

(42) /vaki ridi v v. -a/caCl
menino cobra picar TR

(43) /iab±ri kui
de manha

tari pasa
roupa 1avar

-a/
TR

'e1as 1avaram roupa de
manha'

(44) /aivi vakih± da¥i-i
mu1her crlanya 1avar TNR

ba/
neg-

'a mu1her nao esta 1avan
do a crianya'

(45) /mi ~ iab±ri kui tari pasa -a/
voce de manha roupa 1avar TR

'voce lavou roupa de ma-
nha'



(46) /bap± v. - -ifs:ta
cabe<;a co<;ar TNR

(47) /mI adi b'v ba/va lS~ mel fazer Freq.neg.voce

(48) Ini iuba r±t± b'v d±p±/-a lS, peixe matar Freq.facanos TR

( 49) /n~ b±t± va -if
nos farinha fazer TNR

(50) /d±p± iuba r±t± -a bi¥/
faca peixe matar TR Freq.

(51) Imat~ kamanf daka -al
voces cachorrd? morder TR

(52) /bia rid± v v. -a/cacl
A cobra picar TRvoce

'ele esta co<;ando a cabe
<;a'

'nos matavamos peixe com
a faca'

'ele matava peixe com a
faca'

Nao se verifica nenhuma marca especlfica nos subs-
tantivos, em fun<;ao de sujeito, quando nao vem na estrutura ba-
sica'SOV'. 0 conteudo semantico verbal e 0 que impossibilita a



(53) /adih± da -a/
velho morrer TR

(54) /adih± v- da -alsada
velho malaria morrer TR

(55) /mi vaka d v. -i bi¥1aS1
"- rio banharvoce TNR Freq.

(56) Ii .v -il't:sa
eu dormir TNR

'0 velho morreu de mala-
ria'

(57) liatapaki vakih± vi¥ti ¥±¥± kadi/lde tarde a crian9a esta
de tarde crian9a uma brincar brincando,
pontual

(58) Imi" a¢a b±ra ka -if
voce mandioca loco ir TNR

(59) Iz v v k k"'d' - .•.k 'I~ sasu a -1 r l tapl a-l
eu barco ir TNR escola ir TNR

leu vou para a escola de
barco

(60) Imi da¥auata iabi nid± tab±ia/1voce dan90u ontem a noi
voce ontem noite dan9ar AR tel

- Nao se alteram os pronomes (ernfun9ao de sujeito)
ern consequencia da transitividade verbal.

- 0 complemento temporal continua, ern contexto de ve£
bo intransitivo, sem ter uma posi9ao fixa na estrutura.



· V ~(61) /mI ~ rsa apa -if 'voce quer dormir'
voce dormir querer TNR

(62) /aIvi
mu1her

rirariri -l ki apa -if
can tar TNR Fut.querer TNR

(63) /vakihi aua riti-i -if ka
menino ant a matar TNR ir

-if
TNR

'0 menino val matar a
anta'

(64) /iabi i ±¥a -i ka
noi te eu dormir TNR lr

-if
TNR



(65) I v, bira adalas:l:a
baea lac. lingua

(66) lua v 'Ieal
flar lange

(67) I'v, ,v I:i:s:t leapa
semente muitas

(68) Idip± ti¥tal
faea suja

(69) laua vaki -al
anta filha gen.

(70) Ivlbi ,v'l:ts:t
fruta semente

(71) Iii ,v, mapalp:ts:t
minha easa barata

(72) Iviri iuapa bal 'as alhas saa pequenas'
alha grande neg.

(73) Ivaka iuapa ba i¥tal '0 ria esta seea'
ria grande neg. dim.

(74) Ivakih:i: t:i:¥ta ba/ fa crian<;a esta limpa'
erian(,;a suja neg.



(75) /i¥ti
estre1a

.V .V1Stl
uma

ba/
neg.

(76) /i kap± r±t± -i bi¥/. , matar TNR Freq.eu Jacare

( 77) /vakih± v.v. -ifSrS:l:
crian<;a brincar TNR

( 78) /,;aka .v -iflcapa apa
agua muita querer TNR

(79) /dl;lIdah±
passaro

ki± -i bidi/
can tar TNR pontua1

(80) /mi A da¥auata iab± nidi tab±ia/ IVOCe dan<;ou ontem a noi
voce ontem noite dan<;ar AR tel

(81) Ii sia -i kif
eu chorar TNR Fut.



(82) Imi iuba pi b'v bal 'voce - peixelS nao come sem-~ peixe Freq.neg. pre'voce comer

(83) I~aka bal 'ele - agua'apa -1 nao quer
agua querer TNR neg.

(84) Imi sia ki bal 'voce - vai chorar'-1 nao~ chorar TNR Futvoce neg·

( 85) Itua di b:i:ra mal 'quem esta ne mate?'
quem mato loco into

(86) Itua mal 'quem e?'
quem into

( 87) Imi auni ka mal 'onde ~ morou?'-a voce~ onde TR intovoce rrorar



(88) I¥ava
dia

iuapa iab± iuapa bal
grande noite grande neg.

(89) Ii v v. ka -i k±di tapiti ka -if leu escolasas:t vou para a
eu barco ir TNR escola ir TNR de barco'

(90) / .•..•..•~ V v. ka -i k±di tapiti ka -if 'voce de/ lll..\.. sa·s~:!: ma val
Avoce barco ir TNR into escola ir TNR barco para a

esco1a?'

(91) Imi v - daua ba i v daual 'voce ,saua saua nao e Arara,mas
Avoce Arara povo nao eu Arara povo eu sou'

( 92) Iii V.v. . v h .v v adih± .v I 'minhaC1Cl lusa u lsta l:t cata lsta avo e
minha ve1ha dim.meu A ve1ho dim A -avo avo meu avo sao

ve1hinhos'

Irid:i: ist±k±
cobra macaco
vakih± ca8i

crian<;a picar

v v.caCl-a va
picar fazer
al
TR

-i kama ~a~i va -i
TNR cachorro picar fazer TNR

(94) ImI di -i ka -i ~ v bi¥/ 'voce ternITll asa -~/ que
A TNR ir A mariscar maris-voce cac;ar TNR voce Freq. cac;ar e

car'

(90) ImI ¥a¥± ka
voce' barco ir

-1

TNR

-ma
int.

kidi tapiti ka
esco1a ir

-if
TNR



nao se repete ao final da frase seguinte, acredita-se que seja

facultativo seu uso. Outra interpreta9aO, para essa ocorrencia,

seria a de qu~ 0 {mal marca a frase interrogativa do enunciado

composto, sendo a outra uma assertiva.

o enunciado composto de sentido adversativo se cons-

troi utilizando a palavra negativa 'bal
, que possibilita a cons

tru9aO de elementos de sentido inverso.



CaPItulo V

BASE PARA UMA ESCRITA ALFABETICA

5.1. Consideracoes Preliminares

A proposta de alfabeto resulta da insistente reivin-
dica9aO feita pelo professor indio Antonio Pereira, para poder

ensinar a lingua na escola. Ele proprio so fala palavras, desco

nhecendo as possibilidades combinatorias ou sintaticas da lin-

gua Arara. Mesmo assim, divulga-a na escola, atraves da nomea-
9ao de animais, sobretudo, e chegava a ensaiar a grafia dessas

palavras. Como essa escrita nao tinha respaldo de urn estudo pre

vio a nivel fonetico-fonologico, foi sugerido que ele trabalhas

5e so corn a prodU9aO oral, deixando a escrita para uma fase po~

terior, quando houvesse os primeiros resultados de uma analise

da lingua.

E corn base nessa analise previa que sac feitas as

sugestoes para as representa90es graficas dos sons de fala da

lingua Arara.

Esta pesquisa se respaldou num tinieo falante, Joao

Martins. Consequentemente, nao registra diferen9as dialetais, 0



v v/t/, /d/, /k/, /v/, /s/, /s/, /h/,/ts/, Its/, /r/, /m/, In/ e,

, vde representa~ao grafica sac as fricativa palatal /s/,
v/h/, as africadas alveolar /ts/ e palatal Its/, c a nasal pala-



feitas as seguintes op~oes para representa9ao grafica dos fone-

mas /t¥/, /¥/, /¥/ (fricativa palatal retroflexa) e /ts/, que

vse apresenta, em Arara, a consoante retroflexa /s/, deve-se de-

cidir qual 0 slmbol0 que correspondera ao fonema /¥/. Utilizan-

do a letra 'x' para representar /¥/, seria mais logico, foneti-

ca e graficamente, a escrita do fonema /t¥/ como 'tx'. No entan

/¥/. A decisao que, a princlpio, parecia mais adequada,

fazia a correspondencia entre som e letra, no caso, /¥/~IX' e

/t¥/~'tx', provavelmente nao sera a tomada pelos Arara, vista

que eles, por nao distinguirem /¥/ de /¥/, optaram na escrita

/t¥/ e Ish' para /¥/; pode ser resultante da correspondencia e

v vcomo alternativas para os fonemas /sl e Itsl as respectivas re-



presenta90es 'sh' ou 'x' (escolha menos provavel) e 'tx'. Esta

ultima com certeza sera aceita, porque apalavra 'txay', primo

em Kaxinaw&, e bastante divulgada no Acre e os proprios Arara a

utilizam para chamar urn ao outro (entre homens) de primo, embo-

ra 'txay', em Arara, signifique 'longe'. 0 Kaxinawa, por ter urn

grande numero de falantes e urn (ou mais) sistemaCs) ortogra-

fico(s), age na regiao como uma lingua geral.

Nao e dificil para os indios falantes de linguas Pa-

no aceitarem a escolha de duas letras para a representa9ao de

urn unico fane, porque eles intuitivamente, sobretudo na hora da

escrita, vao fazendo associa90es entre as sons do portugues e a

escrita e os sons de sua lingua e 0 possivel arranjo de letras

que eles podem elaborar para a·propria escrita. Como as africa-

das sac fones com tra90s de oclusao e fric9ao, e ate natural a

arranjo de digrafos, duas letras na escrita para representar urn

unico fonerna. Portanto, nao ha dificuldade-para escolher as le-

tras 'ts' que representarao 0 fonerna /ts/.

Quanto a grafia do fonema /h/ e bastante cornum repr~

senta-lo pela letra 'h', que em portugues (lingua envolvente)

nao tern representa9ao fonica. Por outro lado, as linguas Pano,

Kaxinaw&, Jarninawa, Shanenawa e poyanawa utilizarn 0 graferna 'hI

com referencia ao fonema fricativo glotal surdo /h/. Esta e uma

boa oP9ao, pois resolve a ambigliidade existente em portugues,

onde a letra 'r' representa dois fonemas 0 /h/ e 0 /r/. Propoe-

se, assim, que os fonernas fricativo glotal /h/ seja grafado 'h'

e que 0 vibrante alveolar /r/ seja escrito com a letra 'r'.

Os fones semivogais que,

se estabelecem como fonemas, terao,

na analise fonologica, nao

no entanto, na escrita sua





consoantes ou contoides grafemas

Ipl p

Ibl b

ItI t

Idl d

Ikl k

Ivl v

Isl s

I¥I sh

Ihl h

Itsl ts

It¥1 tx

Irl r

Iml -m

Inl n

[n J nh

[ wJ w
[y] y

Encontram-se, foneticamente, em Arara, as vogais[i],

[±],[u],[e],[a],[o],[d]. As mesmas tambem ocorrem como nasais.

Fonologicamente realizam-se Iii, Iii, lu/, fa/. Como

se veri fica uma flexibilidade na altura dos vocoides anterior,

posterior e central {nesse caso,entre [a] e [a] e n~o sondo essa

flexibilidade distintiva, acredita-se que, com a oricnta9~o da-

da ao se fazer a aprendizagem da fala e escrita (para d maioria



dos Arara) serao internalizadas as realiza90es roneticas possi-

veis de cada letra, tendo em vista a produ9ao oral. Se 0 proce~

so de alofonia vocalica fosse de distribui9ao complementar, se-

ria mais prudente distingui-los com letras especificas, entre-

tanto, sendo a alofonia livre, uma flutua9ao, nao ha necessida-

de de marca-la.

Alem das possibilidades alofonicas dos fonemas,outra

dificuldade para estabelecer os grafemas vocalicos encontra-se

na escolha da representa9ao para a vogal central alta /i/. Ao

se optar pelos grafemas 'i', 'u', 'a', sobram as letras '0' e

'e' para corresponder graficamente ao fonema li/. Propoe-se a

letra 'e' por terem os usuarios das linguas Pano, ja citadas,

feito essa escolha (uma questao de convergencia da escrita das

linguas Pano, que facilita a propria divulga9ao linguistica en-

tre elas), sabendo-se, contudo, que decisoes divers as podem ser

tomadas. Os Jaminawa, por exemplo, tiveram dificuldade de esco-

lher entre as letras '0' e 'u' para representar 0 fonema /u/.
Como 0 [el e urn alofone quantitativamente menos usual que 0

[il, em Arara, acredita-se que sera aceita a proposta da letra

'e' para representar 0 fonema /i/.

A principio estabelecem-se os seguintes grafemas vo-

vogais ou vocoides

/ i/ -t- [ i 1 - [e 1

/il

lu/-t-[uJ-[ol
/a/-t-[a]-[a]

grafemas
l.

e



/i/+[iJ-[eJ
/i/

/1i/+[1iJ-[o]
/a/ [aJ-[3J



CaPItulo VI

CONSIDERACOES FINAlS

Este trabalho com a lingua Arara resulta de uma

estr~ia pessoal no campo da pesquisa cientifica. A responsabili

dade de descrever uma lingua agrafa e decidir-se por interpret~

90es sobre seus mecanismos linguisticos parecem ousadias ern ex-

cesso, dai a necessidade de denomina-lo urn estudo inicial, que

objetiva verificar as possibilidades lingliisticas e comunicati-

vas dessa lingua. A falta de conhecimento pr~vio a seu respeito

delimitou a pesquisa aos aspectos fon~ticos-fono16gicos e mor-

fossintaticos (no nivel, ao maximo, interfrastico).

A dificuldade de 5e fazer uma primeira analise de

uma lingua, sobretudo nao sendo seu falante, evidencia-se nas

possibilidades interpretativas e na escolha de uma delas como a

mais conveniente. As vezes, no entanto, nao se chega a urn con-

senso diante do material que se analisa, exemplifica bem esta

situa9aO 0 caso do modo imperativo, em Arara.

Apesar de terem sido elicitados dados para verific~

9ao de uma ocorrencia do modo imperativo-afirmativo e imperati-

vo-negativo, nao se pode chegar a conclusoes rnais precisas, por

isso nao se lhes faz men9ao no corpus do trabalho. Fica, entre-

tanto, 0 registro de que 0 usa verbal imperativo se faz em Ara-

ra.



(1) [gl!]
comer?

(2) [vi I pi]
abrir-fechar

[pia'baw]
comer?neg.?

[ I kay ~ I baw ]
ir TNR?neg.?

[ I diri I ih]
entrar?

['diri 'ih a'bay]
entrar? ? ? neg.?

['raya 'kay]
trabalhar ir TNR

v[raya bis'ba]
trabalhar Freq.neg.

Ve-se a raiz verbal seguida (no imperativo-afirmati

vo) de urn provavel morfema {i}-{ih} que pode ser a palavra afir

mativa. Faz-se necessario comentar que, quando se pediu 0 dado

a 'nao', ele pensou, pensou e respondeu [Ii] (a mesma produ9ao

relativa a 12 pessoa do singular) que, no entanto, nao teve uma





tema dessa lingua varia90es da vagal alta anterior Iii e da po~

tro de palavras cuja permuta das vogais Iii e lul pelos semivo-

coides [y] e [w] nao traz mudan9a de significado. Dados exempli

( 9) [•bay] 'terra'

(lO ) [oati} 'terra'

(11) ['~iy] 'fogo'

(12) [V·I'] Ifogo'c~ 1

V 'ossa'(13) [ Isaw 1
v 'ossa'(14) {salo]



[f
eu

'vasi 'batsi
intens. frio

'b±y)
sentir TNR

(16) ['ni 'vasi riare'rey ''''bOv] 'nos cantamos'1 lS, intens. can tar TNR Freq.nos

(17) ['ni 'vasi tay'bi¥] 'nos falamos muito', intens.falar TNR Freq.nos

(18) ['i 'vasi 'dib±ra 1dibi¥] leu andei muito pela mata'
eu intens.mato loc.andar Freq.

'vasil e 'bi¥', ou sejam, 0 intensificador tende a ratificar,en



Devido a flutua9ao apresentada por algumas consoan-

tes, houve registro em transcri9ao fonologica de formas dife-

rentes da mesma palavra. Independente da flutua9ao, ha produ-

90es de diflcil interpreta9ao fonologica, por exemplo, as refe-

rentes a 'trabalhar' e 'cantar':

(19) [rirare'reyaJ 'cantei'

(20) [riare'rey] 'canto'

(21) [rirayi'ey] 'canto'

(22) [riare'reyibi¥] 'canto constantementel

(23) [u'raya] 'traba1hei'

( 24) ['raya] 'trabalhei'

( 25) [i'raya] 'trabalhei'

( 26) [mirayia'e] 'trabalho'

Diante dessas ocorrencias, pode-se levantar algumas

possibilidades interpretativas:

- 0 morfema referente a palavra 'cantar' seria {ri-

rariri} que foneticamente tern a vogal anterior /i/ variando com

seu alofone anterior medio [eli

- A consoante vibrante alveolar /r/, que ocorre em

posi9ao de aclive silabico quatro vezes, na mesma palavra, ten-

de a ser suprimido em alguma produ9aoi

- Se [rl caiT quando forma sllaba corn [al, este sus





- na sua morfologia 0 sentido 'gostar' se constroi
- v-por uma expressao que se compoe da palavra 'sara', qualifica~ao

vrealiza~ao aglutinativa [sara'va]; a constru~ao desse sentido

ja demonstra os valores afetivos desse povo: /¥ara val
bem fazer

para eles, tanto 0 presente como 0 futuro (que sac distintos no

portugues, realiza9aO de uma outra cultura) tern a mesma fluidez,
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