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Dedico esta dissertação à minha família e ao povo paresi



“Sócrates: — Então, é a mesma coisa conhecimento e sabedoria?
Teeteto: — Sim.

Sócrates: — Eis o que me suscita dúvidas...”

(Platão, Teeteto)
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RESUMO

Silva,  Glauber  Romling  da.  FONOLOGIA  DA  LÍNGUA  PARESI-HALITI 
(ARAWAK).  Orientadora:  Professora  Doutora  Bruna  Franchetto.  Rio  de 
Janeiro,  2009.  Dissertação (Mestrado em Lingüística)  – Faculdade de Letras, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2009.

Este  trabalho  apresenta  uma  descrição  preliminar  da  fonética  e  da  fonologia  da 
variante majoritária da língua Paresi-Haliti (Arawak). A língua Paresi-Haliti conta com 1649 
falantes que vivem em 30 aldeias em 10 áreas indígenas no estado de Mato Grosso, Brasil. O 
primeiro  capítulo  introduz  a  forma  de  organização  da  dissertação,  fornece  informações 
etnográficas sobre os Paresi e sobre o processo da pesquisa, comenta trabalhos anteriores e 
oferece um panorama das línguas da família arawak. O segundo capítulo provê um inventário 
dos segmentos fonéticos e uma lista de dados transcritos foneticamente. O terceiro capítulo 
apresenta  um  inventário  fonêmico,  comentando  as  principais  alternâncias,  e  analisa  os 
principais  processos  fonológicos  e  morfofonológicos  observados  no estudo.  A abordagem 
destes últimos é baseada no Modelo de Geometria de Traços de Clements & Hume (1995). 
Para uma primeira abordagem da prosódia, utilizamos o Modelo da Teoria Métrica de Idsardi 
(1992).  O quarto  capítulo  dá um pequeno esquete  da fonética  e  da fonologia  da variante 
minoritária  do  Paresi-Haliti.  Em  anexo,  apresentamos  uma  proposta  ortográfica  e  uma 
amostra do corpus de dados analisados para esta dissertação.

Palavras-chave: Línguas Indígenas – Arawak – Paresi – Fonologia;
Autor: Glauber Romling da Silva;
Orientadora: Professora Doutora Bruna Franchetto;
Universidade Federal do Rio de Janeiro.



ABSTRACT

Silva,  Glauber  Romling  da.  PHONOLOGY  OF  THE  PARESI-HALITI 
LANGUAGE (ARAWAK). Advisor: Doctor Bruna Franchetto. Rio de Janeiro, 
2009. Dissertation (Master in Linguistics) – Faculdade de Letras, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 2009.

This  dissertation  intends  to  present  a  preliminary description  of  the  phonetics  and 
phonology of the major variant of the Paresi-Haliti language (Arawak). The Paresi-Haliti has 
1649 speakers living in 30 villages scattered in 10 indigenous areas in the Brazilian state of 
Mato  Grosso.  The  first  chapter  introduces  the  structure  of  this  dissertation,  with 
ethnographical  information about the Paresi people and the research process; earlier linguistic 
works on Paresi are commented and an overview of the Arawak family is given.  The second 
chapter provides the inventory of the phonetic segments and a list of phonetically transcribed 
data. The third chapter presents the phonemic inventory and the procedures adopted in order 
to  obtain  contrasts,  allophony,  alternations  and  distribution.  In  this  chapter,  the  main 
phonological and morpho-phonological processes are described and analyzed. The approach 
is based on the Feature Geometry Model proposed by Clements & Hume (1995). The Metric 
Theory of Idsard (1992) is used for a first approach of the prosody. The fourth chapter gives a 
sketch of the phonetics and phonology of the Paresi-Haliti minor variant. A proposal of a 
practical  orthography and the  corpus of  data  analyzed  in  this  dissertation are included as 
annexes.

Key words: Indigenous Languages – Arawak – Paresi Language – Phonology
Author: Glauber Romling da Silva;
Advisor: Dr. Bruna Franchetto;
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ / Brazil.   
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1-  INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem por objetivo a descrição da fonética e da fonologia da língua 

paresi-haliti,  pertencente  à  família  arawak.  Os  principais  processos  fonológicos  e 

morfofonológicos são analisados à luz da Geometria de Traços de Clements & Hume (1995). 

Trata-se de um estudo inédito, dada a inexistência de trabalhos anteriores para além de uma 

descrição  muito  incipiente  e  lacunar.  As  análises  aqui  contidas  são,  basicamente,  uma 

sistematização e aprofundamento do que foi iniciado em 2004,  ainda na Iniciação Científica, 

no âmbito do projeto Documentação Lingüística na Periferia da Amazônia Meridional, sob a 

coordenação da Professora Doutora Bruna Franchetto. Trataremos aqui de duas variantes do 

Paresi,  uma  majoritária  (V1)  e  outra  minoritária  (V2).  A  ênfase  maior  será  na  variante 

majoritária, pois é sobre ela que foi coletada a maior parte dos dados. 

A  dissertação  se  organiza  em quatro  capítulos.  Além do  capítulo  introdutório,  os 

capítulos  2  (Fonética)  e  3  (Fonologia)  tratam somente  da  V1.  O  capítulo  4  (A  variante 

minoritária: um esquete da fonética e da fonologia) trata somente da V2. 

O trabalho sobre V1 se organiza em duas partes principais: fonética e fonologia. Na 

primeira, serão descritos de maneira exaustiva todos os ambientes de ocorrência dos fones 

consonantais e vocálicos encontrados na língua, chegando ao estabelecemento dos quadros 

fonéticos.  Na  segunda  parte,  dedicada  à  fonologia,  a  aplicação  dos  procedimentos  de 

descoberta  propostos  por  Pike  (1947)  nos  levará  aos  quadros  fonológicos  preliminares. 

Posteriormente,  ainda  na  segunda  parte,  trataremos  dos  processos  fonológicos  e 

morfofonológicos  encontrados  em  Paresi  valendo-nos  do  modelo  autossegmental  da 

Geometria de Traços (CLEMENTS & HUME, 1995). 

O modelo de Geometria de Traços argumenta que o comportamento de alguns tipos de 

assimilações envolve apenas alguns traços, mas não todos, e que há um tipo específico de 
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organização representacional desses traços. Seu compromisso com o princípio de que “regras 

configuram apenas uma operação” leva-nos à conclusão de que uma operação que parece 

assimilar muitos traços simultaneamente é operada em um nó de traço constituinte que, por 

sua vez, domina um conjunto de traços  (GOLDSMITH, 1995).

Ao final  da parte  referente  à  fonologia,  esboçaremos  algo  para a  prosódia  de V1, 

valendo-nos  da  Teoria  Métrica  de  Idsardi  (1992).  Por  se  tratar  de  um  ramo  da  Teoria 

Autossegmental,  assim  como  a  Geometria  de  Traços,  escolhida  para  o  tratamento  dos 

processos fonológicos e morfofonológicos, cremos que, para darmos nossos primeiros passos 

no estudo da prosódia, seja razoável escolhermos um modelo que vá pelos mesmos caminhos.

Para V2, nossos objetivos foram muito mais modestos. Conseguimos dados de V2 em 

apenas uma ocasião,  compondo uma lista  de cerca de 100 palavras.  Dada essa limitação, 

fizemos apenas um pequeno esquete da fonética e da fonologia.

Muito do que é aqui descrito necessita de um desenvolvimento mais profundo que será 

possível somente durante etapas futuras da pesquisa. No que tange à fonética, a descrição dos 

fones não está ainda completa. Em versões futuras do trabalho, nossos argumentos contarão 

com uma  descrição  mais  detalhada  respaldada  por  medições  acústicas.  Na  parte  sobre  a 

fonologia, um corpus mais amplo e robusto apresentará mais contrastes e permitirá abordar 

melhor os suprassegmentos. A parte mais desenvolvida e que conta com uma análise mais 

detida é certamente a que se refere aos processos fonológicos e morfofonológicos.

           Esta dissertação inclui um conjunto de Anexos que julgamos pertinente oferecer ao 

leitor. O Anexo I  contém uma proposta para a ortografia do Paresi, demanda específica dos 

próprios índios, sobretudo dos professores das escolas de aldeia e o Anexo II apresenta todos 

os dados utilizados para a descrição e análise apresentadas nesta dissertação. 
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1.1. Informações geográficas, históricas, sociolingüísticas e etnográficas

A língua paresi (arawak), auto-denominação haliti (gente, povo), é falada em cerca de 

trinta  aldeias,  à  noroeste  do   estado  de  Mato  Grosso,  Amazônia  Meridional  brasileira, 

distribuídas  em dez  áreas  indígenas  –  Estação  Parecis  (25  habitantes),  Estivadinho  (33), 

Figueiras (23), Juininha (74), Pareci (838), Ponte de Pedra (12), Rio Formoso (146), Uirapuru 

(227), Umutina (?) e Utiariti (249) (Fonte, ISA 2007), somando 1649 pessoas:

Os Paresi são compostos por cinco subgrupos étnicos: Kozarene (compreendidos pelos 

Eno Maniyere e Kabizi), Waimare, Kaziniti, Warare e Kawali1. Os subgrupos têm por base de 
1 Segundo Machado, 1994 apud Machado 2006, os Paresi são formados por três subgrupos: Wáimare, Caxíniti 

e Cozárini. Nossas informações com relação à existência de mais subgrupos têm como fonte relatos orais 

Figura 1: Áreas indígenas paresi em verde
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sua subdivisão uma noção forte de territorialidade originária (CANOVA, 2003), o que pode 

ser  denotado  em  narrativas  míticas.  A  etnia  é  de  contato  longínqüo,  sendo  registrada  a 

primeira  incursão pelo bandeirante  Antônio Pires de Campos no último quartel  do século 

XVII (COSTA, 1985). 

Os Paresi formam uma sociedade marcada pela escravização, principalmente nos dois 

primeiros  séculos  de contato.  A mansidão  com que os  Paresi  são caracterizados   foi  um 

grande estímulo dentro da funcionalidade do processo de colonização.  Mesmo a partir  de 

1757,  quando  políticas  punitivas  foram  implantadas  para  evitar  o  apresamento  e  a 

escravização desses índios, e com a definitiva extinção em 1758 da escravidão indígena pela 

Coroa  Portuguesa  (FAUSTO,  2008,  p.49),  nada  mudou,  substancialmente,  na  relação  de 

submissão a que os Paresi eram impelidos (CANOVA, 2003). Desde então os “sertões” dos 

índios  paresi  vêm recebendo distintas  modalidades  de ocupação ao longo do processo de 

contato, sobretudo no século XX. Após os preadores de índios e mineradores, que perduraram 

até o fim do século XIX, houve as frentes extrativas de borracha e poaia, as de penetração do 

Estado, com a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas, 

as  de  intervenção  missionária,  com a  Prelazia  de  Diamantino  e  Utiariti,  South  American 

Indian Mission (SAM) e Summer Institute of Linguistics (SIL). Nos últimos 40 anos, o Estado 

esteve presente  através da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

Ao longo do século XX, devido à intensidade das supracitadas incursões no território 

paresi,  novas  rotas  e  formas  de  relacionamento  entre  os  subgrupos  foram  criadas. 

Anteriormente à força do contato, e à construção de estradas e caminhos mais fáceis entre as 

já numerosas aldeias, a relação entre os subgrupos dava-se de maneira bastante esporádica e 

limitada, ocorrendo somente em situações rituais e de troca de produtos. No primeiro quartel 

do século XX estimava-se a existência de 12 aldeias, passando a 13 em 1971, 20 em 1985, 

coletados em nossas pesquisas de campo. Esta subdivisão é bastante complexa e mereceria estudos de caráter 
antropológico e etnográfico mais exaustivos.  
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chegando  a  30  em 2007,  revelando,  ao  contrário  de  uma  aparente  “expansão”,  a  intensa 

formação  de  grupos  pequenos  e  independentes,  devido  a  cismas  internos.  O  casamento, 

originalmente  entre  primos  cruzados  bilaterais  pertencentes  ao  mesmo  subgrupo  étnico, 

passou a se dar entre casais de subgrupos distintos. Hoje, na fala dos Paresi,  não há mais 

nenhum subgrupo  “puro”,  apenas  “misturado”.  A  auto-denominação  de  subgrupo  étnico, 

contemporaneamente, dá-se de forma patrilinear. 

O espalhamento do povo paresi em pequenas aldeias em um território relativamente 

grande e descontínuo, juntamente às peculiaridades diacrônicas e sincrônicas de sua dinâmica 

social  interna,  teve  um  impacto  sociolingüístico  até  hoje  sem  uma  descrição  específica 

exaustiva.  Sabe-se que há variações  de cunho diatópico:  pelo menos  duas variantes,  uma 

minoritária (em áreas próximas à fronteira com a Bolívia) e outra majoritária, no restante das 

regiões,  podem  ser  detectadas  (SILVA,  2005),  além  de  variações  de  caráter  geracional 

(SILVA, 2006). Não há dados precisos sobre o nível de domínio da língua referente a cada 

aldeia, sabe-se que boa parte da população é bilíngüe, aprendendo primeiramente a língua 

materna para um posterior contato com a língua portuguesa.  Sabe-se,  no entanto,  que em 

algumas aldeias a comunicação, mesmo entre os Paresi, se dá apenas em português. 

O contato com a língua nacional é feito cada vez mais cedo por conta da escolarização. 

Muitas  aldeias  contam  com  escolas  municipais  próprias,  onde  se  alfabetiza  em  língua 

portuguesa e, em algumas, de maneira bastante precária, em língua materna, já que não há 

uma ortografia  consolidada  que dê base para a  produção de materiais  didáticos.  O corpo 

docente de tais escolas é composto hibridamente: conta com professores índios e não-índios, 

ligados, muitas vezes, a instituições religiosas. A formação dos docentes que ministram as 

aulas é bastante incipiente, sendo que muitos não têm sequer a escolaridade dos níveis para os 

quais dão aulas. 
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1.2. Corpus e trabalho de campo 

Durante a Iniciação Científica (2004-2006), gravamos e transcrevemos foneticamente 

(IPA)  400 palavras  (Vocabulário  Básico  das  Línguas  Indígenas  Brasileiras  reformulado  e 

estendido) e 150 frases em duas ocasiões, na cidade de Barra do Bugres, Mato Grosso. Em 

agosto de 2005, trabalhamos com três professores Paresi-Haliti  falantes de V1, alunos do 

Terceiro Grau Indígena da UNEMAT, a quem ajudamos na formulação e redação de seus 

trabalhos de conclusão de curso. Em Fevereiro de 2006, mais uma vez, trabalhamos com dois 

professores Paresi-Haliti, um falante de V1 e outro falante de V2 (apenas uma lista Swadesh 

de 100 palavras), também alunos do mesmo Terceiro Grau Indígena, durante uma das Etapas 

de Estudos Presenciais. Além disso, contamos com textos (narrativas) escritas em V1 e com 

gravações anteriores de listas de palavras, em V1 e V2, realizadas pela equipe docente de 

Lingüística do 3º Grau Indígena da UNEMAT entre 2001 e 2004. 

Durante o Mestrado, fizemos duas viagens de campo à aldeia indígena do Formoso, no 

município de Tangará da Serra, onde se fala V1. A primeira delas deu-se em Julho e Agosto 

de 2007, contando 20 dias; a segunda, realizou-se em Julho e Agosto de 2008, contando 40 

dias. Ao todo foram três meses de trabalho de campo. Nessas duas viagens gravamos 8 horas 

de listas de elicitação básicas, voltadas para a obtenção de dados sistemáticos para elucidar 

questões  de  fonologia  e  iniciarmos  os  estudos  de  morfologia  e  de  sintaxe.  Além  disso, 

gravamos 12 horas de narrativas míticas de um velho xamã paresi.
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Para  o armazenamento  e  sistematização  dos  dados  e  a  construção  de um  corpus 

organizado,  utilizamos  programas  (softwares)  como  ToolBox,  Econv,  Elan,  Transcriber,  

Lexique  Pro  e Phonology  Assistant.  Os  dados  gravados,  sempre  com gravadores  digitais 

(MD), foram transformados em arquivos sonoros (WAV) para que pudéssemos analisá-los 

acusticamente por meio de programas como o PRAAT (FUJIMURA & ERICKSON, 1997; 

NOOTEBOOM, 1997; LADEFOGED, 1997). A análise acústica representa um suporte para a 

aferição  de  hipóteses  e  problemas  fonéticos  e  fonológicos,  complementando  a  descrição 

articulatória. Ela é importante, sobretudo, na investigação da prosódia (OHALA, 1997).     

1.3. Estudos lingüísticos anteriores sobre o Paresi 

Figura 2: Vista aérea da Aldeia Formoso, Município de Tangará da Serra, MT, Brasil
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Sobre a língua Paresi-Haliti e suas variantes sabemos ainda muito pouco. Sebastian 

Drude,  em  1995,  escreveu  Observações  para  Servir  para  uma  Ortografia  do  Wajmare, 

trabalho não publicado e de circulação muito restrita. Drude atenta para alguns problemas 

fonológicos subjacentes às propostas ortográficas e aborda apenas uma variante,  V2, mais 

próxima da Bolívia, tendo visitado somente uma aldeia em uma pesquisa de campo de quinze 

dias. Em 1961, aparece, inédito, o trabalho Phonemic Statement of Paresi, de Orland Rowan, 

do SIL, em que é apresentada uma fonologia sem distinção entre variantes, o que resulta em 

sérios problemas  descritivos.  Rowan ainda escreveu,  juntamente  com Eunice  Burgess,  em 

1979,  Parecis  Grammar,  uma  visão  geral,  nos  moldes  estruturalistas,  mas  superficial, 

incompleta  e  com  as  mesmas  limitações.  Há  trabalhos  esparsos  existentes  sobre  línguas 

Arawak,  tais  como,  Apurinã,  Baré,  Enawenê-nawê,  Tariana,  Wapixana  e  Kinikinau  (ref., 

respectivamente,  FACUNDES, 2000;  CUNHA, 1993;  REZENDE,  2003;  AIKHENVALD, 

1999 e 2003; SANTOS, 2006; SOUZA, 2008) e em etnologia (ref. COSTA, 1985; HILL & 

SANTOS-GRANERO, 2002). 

Nossa  pesquisa  desde  2004,  no  âmbito  do  Projeto  Documentação  Lingüística  da 

Amazônia Meridional, resultou em uma primeira abordagem da fonologia paresi com alguma 

distinção  entre  variantes  e  um  primeiro  ensaio  de  uma  análise  utilizando  o  modelo  de 

Geometria  de  Traços  (CLEMENTS & HUME,  1995).  O primeiro  trabalho,  de  2005,  foi 

Fonologia preliminar da língua Pareci ( Aruak ), apresentado na XXVII Jornada de Iniciação 

Científica, Artística e Cultural da UFRJ, conta com uma análise preliminar da fonética e da 

fonologia da língua, considerando explicitamente a existência de duas variantes. O segundo, 

de  2006,  Fonologia  da  língua  Paresi-Haliti:  um  problema  de  representação  fonológica  

( Arawak ), apresentado um ano depois na sucessiva edição da mesma jornada, aborda um 

problema específico de representação das consoantes líquidas de V1. Outro trabalho, de 2007, 

Língua  Paresi-Haliti  (Arawak):  primeiros  resultados,  procura  arrolar  os  resultados 
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conseguidos ao longo dos outros trabalhos com alguns acréscimos referentes a refinamentos 

de análise da fonologia e de processos morfofonológicos de V1. 

Resumindo, pouco foi feito até o momento no que concerne a uma decrição e análise 

exaustivas da língua paresi. O presente trabalho pretende ser uma primeira contribuição.

1.4. A família arawak e a língua paresi 

As línguas arawak são as de maior difusão na América do Sul. São faladas atualmente 

em 8  países:  Bolívia,  Guiana  Francesa,  Guiana,  Suriname,  Venezuela,  Colômbia,  Peru  e 

Brasil  .  Seus falantes também se encontram na América Central,  em países como Belize, 

Honduras, Guatemala e Nicarágua. Antigamente, Argentina e Paraguai estavam na lista de 

países em que se falavam línguas arawak (AIKHENVALD, 1999, p. 65).

Sabe-se  que  os  primeiros  nativos  com  quem  o  invasor  branco  teve  contato  nas 

Bahamas, Hispaniola e Porto Rico foram povos falantes de Taino, uma língua arawak extinta 

já nos primeiros anos do genocídio perpetrado pelos conquistadores europeus. O espanhol, 

língua com o maior número de falantes nas Américas, tem muitos empréstimos provenientes 

de línguas arawak, tais como para as palavras que se referem à  mandioca,  tabaco e  batata, 

além de topônimos e outros nomes da flora e da fauna local (OLIVIER, 1989; VALENTI, 

1986).

Atualmente, há cerca de quarenta línguas arawak vivas. Os maiores grupos, Guajiro na 

Venezuela  e  Colômbia,  Garifuna  na  América  Central  e  Campa,  no  Peru,  têm, 

respectivamente, de 60.000 a 300.000, 30.000 a 100.000 e de 40.000 a 50.000 falantes. As 

estimativas são bastante incertas, mas sabe-se que o valor absoluto de seus falantes, bastante 

numeroso em relação ao que  fora em tempos pré-colombianos, não corresponde à efetiva 

representatividade dessas línguas nos meios oficiais.  

Muitas  línguas  arawak  estão  em  iminência  de  extinção  e  crescente  declínio  em 
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decorrência da pressão de meios externos. Os jovens, muitas vezes, são alfabetizados apenas 

na língua majoritária ou não se interessam pelo aprendizado da língua de seus pais, já que os 

meios de acesso à cultura branca são todos fornecidos pela língua oficial local. Fatalmente, 

esses jovens, que logo se tornam pais, não falam em sua língua materna com seus filhos. 

Infelizmente,  esta  não  é  uma  realidade  apenas  das  línguas  arawak,  mas  da  maioria 

esmagadora das línguas nativas das Américas.      

Quanto à classificação interna da família arawak, há mais de uma proposta, hoje, para 

a distribuição de agrupamentos internos. Aikhenvald (1999), Ramirez (2001) e Moore et alii 

(2009, inédito) são os três trabalhos existentes. Utilizamos, aqui, a proposta de Aikhenvald 

(1999, p. 66-71), a mais antiga e mais conhecida, reproduzida abaixo. As línguas marcadas 

com estão extintas. Aquelas marcadas com ! apresentam uma situação de grave ameaça 

para a sua sobrevivência . A grafia utilizada para a grafia dos nomes das línguas segue o 

original:

ARAWAK DO SUL E MERIDIONAL
Arawak do Sul

Terena
Kinikinao2 

Guané/Layana 

Chané/Izoceño 

Bauré
Moxo ou Ignaciano
Moxo: Trinitario
Paiconeca 

Pauna 

Apolista
Enawenê-Nawê

Pareci-Xingu

2 Trabalho recente de Souza (2008) afirma que há, pelo menos, uma falante viva. Tecnicamente, portanto, a 
língua ainda não está extinta.
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Waurá
Mehinaku
Yawalapiti !
Kustenaú 

Pareci-Saraveca
Pareci (Haliti) !
Saraveca 

Arawak setentrional
Piro-Apurinã

Piro (Manchineri)

Chontaquiro
Apurina
Iñapari ?
Mashko-Piro

Campa
Ashaninca
Asheninca
Caquinte !
Machiguenga
Nomatsiguenga
Pajonal Campa

Amuesha
Amuesha

Chamicuro
Chamicuro 

Rio Branco
Wapishana
Mawayana !

Palikur
Palikur
Marawan 

Aruan 

Extremo norte
Iñeri 
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Garifuna
Subgrupo  ta-arawak  dos 
Karib

Lokono
Guajiro
Añun
Taino 

Caquetio 

Shebayo 

Norte amazônico
Colômbia

Resigaro
Yucuna !
Achagua !
Piapoco
Cabiyari !
Maipure 

Alto Rio Negro
Baniwa do Içana
Tariana !
Guarequena !

Orinoco
Baré !
Baniwa da Guainia !
Yavitero 

Mandawaka 

Yabaana 

Médio Rio Negro
Kaixana !
Manao 

Chiriana !

A maioria  dos  lingüistas  refere-se à  família  arawak indicando  o grupo de  línguas 
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inquestionavelmente relacionadas e facilmente reconhecíveis pelos prefixos pronominais nu- 

ou  ta- para  primeira  pessoa do singular  e  pi- para  a  segunda pessoa do singular,  prefixo 

relativo  ka- e  negativo  ma-  (AIKHENVALD, 1999,  p.  73).   Além disso,  o  grande  corte 

interno nas línguas arawak dá-se entre as arawak do Norte e as do Sul, pois há um número 

bastante razoável de fenômenos gramaticais que as distinguem. 

O Paresi insere-se no agrupamento das nu-arawak. De acordo com o quadro, o Paresi 

está no grupo Pareci-Saraveca. A língua viva mais próxima do Paresi é o Enawenê-Nawê, 

incluída no grupo Arawak do Sul juntamente com o Terena e outras. A leitura de estudos mais 

recentes  sobre  o Enawenê Nawê (REZENDE,  2003)  nos  faz  questionarmos  a  pertinência 

dessa classificação. O Enawenê-Nawê está visivelmente mais próximo da língua paresi do que 

de  línguas  como  o  Terena  e  o  Kinikinau.  Nesse  momento,  essas  são  apenas  conclusões 

imprecisas, que buscaremos, em trabalhos futuros, corrigir e consolidar tendo em vista uma 

proposta de um novo arranjo classificatório. 
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2- FONÉTICA

2.1. Apresentação

O  objetivo  deste  capítulo  dedicado  à  fonética  é  proceder  à  descrição  dos  fones 

vocálicos  e  consonantais  da  língua  paresi-haliti  V1,  para  chegarmos,  ao  final,  aos  seus 

respectivos quadros de fones. Na seção 2.2, tratamos dos segmentos de natureza vocálica, 

com um breve trabalho de medição acústica das vogais orais, seção 2.2.1.1, para a resolução 

de problemas específicos de representação; na seção 2.3, abordamos os segmentos de natureza 

consonantal;  na seção 2.4,  apresentamos os quadros fonéticos  vocálico  e consonantal.  Ao 

final, na seção 2.5., fazemos uma pequena síntese do que foi tratado no capítulo.

2.1.1. O estudo da fonética

Segundo Ladefoged, em seu livro The Sounds of the World's Languages, 1996, p. 3:

[the] idea of what a phonetic description of these events [phonetic events] should be 
like involves the establishment of parameters along which variation can be measured 
and a set of categorical values along these parameters. The categorical labels provide 
a vocabulary that can be used to classify distinctions within a language. 

Resumidamente, a descrição dos eventos fonéticos de uma língua deve servir de base 

para o estabelecimento de valores categóricos. A descrição dos eventos fonéticos fica a cargo 

da fonética; já o estabelecimento de valores distintivos categóricos, isto é, que distinguem 

palavras em uma língua,  é função da fonologia.  Trataremos, pois, no presente capítulo da 

descrição dos eventos fonéticos em Paresi. Em relação aos rótulos utilizados, baseamo-nos no 

quadro do Alfabeto Fonético Internacional (IPA) de 2005 :
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Figura 3: Alfabeto Fonético Internacional (2005)
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2.2. Segmentos vocálicos

A intuição inicial para a definição de vogal é a de que se trata de um som que pode ser 

pronunciado sozinho, enquanto uma consoante não teria essa autonomia.  Além disso, vogais 

podem formar uma palavra inteira, mas consoantes necessitam sempre do acompanhamento 

de uma vogal para realizarem-se. No entanto, a base fonética para uma distinção entre vogais 

e consoantes parece não ser tão direta (LADEFOGED, 1995, p.281). Há muitas definições 

para o termo 'vogal': Pike (1943) estabeleceu a diferença entre vocóides e contóides. Em sua 

proposta, vocóides são definidos como ressonâncias orais centrais. Uma vez consolidada a 

'revolução'  da  teoria  de  traços  na  teoria  gerativa,  anos  depois,  em  The Sound Pattern  of  

English (CHOMSKY  &  HALLE,  1968),  as  vogais  são  definidas  em  termos  de  traços 

[+silábico,  -consonantal].  Isso equivale  à  proposta  dos atuais  modelos  autossegmentais  de 

definir a vogal como [-consonantal] e ligá-la a um slot V. 

De  maneira  geral,  então,  podemos  defininir,  vogais,  foneticamente,  como  sons 

produzidos sem qualquer  estritura  do trato  oral,  além de serem parte integrante  da sílaba. 

Podemos definir foneticamente o que é uma obstrução no trato oral, mas o mesmo não pode 

ser feito para a sílaba. Pike propôs a noção de vales entre picos que permeiam os graus de 

abertura no trato oral. Nessa definição, a palavra  pit, 'cova' em inglês, pode ser considerada 

monossilábica, já split , 'rachar', apesar de ter a mesma natureza, não o poderia, já que s possui 

uma estritura menor que a de p, sendo considerada bissilábica (LADEFOGED, 1995, p.282). 

Segundo Ladefoged (1982), a melhor opção seria considerar as sílabas como “necessary units  

in the organization and production of utterance”, que corresponde à idéia platônica de que  “a 

sílaba não é os elementos,  porém uma idéia  distinta e originária  dos elementos,  de forma 

peculiar e diferente deles” (PLATÃO, 1998, p. 68). Então, no presente trabalho somaremos os 
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argumentos:  levaremos  em conta as  palavras  de Ladefoged (1995,  p.  282)  de que vogais 

podem ser definidas pelas suas características fisiológicas de não apresentarem obstruções no 

trato oral e pela sua função no âmbito da sílaba, que é definida fonologicamente. 

Definiremos  os  fones  utilizando  traços  tradicionais  de  base  articulatória  (SILVA, 

Thaïs,  2007).  Para  as  vogais,  tomando  como  base  a  posição  da  língua,  temos, 

horizontalmente,  os traços  anterior,  central e  posterior;  verticalmente,  são quatro alturas 

(LADEFOGED, 1982):  alta,  média-alta,  média-baixa e  baixa.  Para a posição da língua, 

temos  arredondado  e  não-arredondado.  As  vogais,  quando  não-tensas,  serão  rotuladas 

como tais e o mesmo será feito  para as nasalizadas e as longas. 

 2.2.1. Vogais orais

As línguas naturais contam, geralmente, com o padrão trivocálico básico e. Por 

estabelecerem oposições máximas perceptuais,  são facilmente encontradas.  Vejamos como 

ocorrem em Paresi (cf. Anexo 2 para lista com todas as ocorrências dos segmentos listados 

nesta  dissertação.  No  corpo  do  texto  inseriremos  apenas  um  montante  minimamente 

representativo de dados para cada exemplo):

Anterior baixa não-arredondada 

(1)  'é bom'

(2)  'cabelo'

(3)  'outro'

(4)  'está inchado'

(5)  'boca'
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A vogal anterior baixa não-arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. 

Nunca ocorre em posição átona final. Essa vogal foi rotulada como anterior com base em 

medições acústicas presentes na seção 2.2.1.1. - Medições acústicas das vogais orais - desta 

dissertação. 

Anterior alta não-arredondada

6)  'pé'

7)  'está lavando'

8)  'coração'

9)  'fígado'

10)  'pele'

A vogal anterior alta não-arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. Nunca 

ocorre em posição átona final.

Posterior alta arredondada

(11) ~ 'céu'

(12)  'todo(a)(s)'

(13)  'está soprando'

(14)  'mato'

(15)  'corda'



40

A vogal posterior alta arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. Nunca 

ocorre em posição átona final.

Outro sistema básico bastante freqüente insere duas outras vogais médias entre as altas 

e as baixas, são elas:  e .

Anterior média-alta não-arredondada

 

(16)  'está indo'

(17)  'nós enumeramos'

(18)  'está deitando'

(19)  'ele está dormindo'

(20)  'ele deita'

A vogal média-alta não-arredondada anterior ocorre em início, meio e final de palavra.

Posterior média-alta arredondada

(21)  'flecha'

(22)  'eu'

(23)  'você bate nele'

(24)  'ele está furando'

(25)  'calango'

A vogal posterior média-alta arredondada ocorre em início, meio e final de palavra.

Abaixo segue o conjunto das não-tensas:
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Anterior alta não-arredondada não-tensa

(26)  'ele se cortou'

(27)  'pena'

(28)  'meu pé'

(29)  'nossos pés'

(30)  'pés de vocês'

A vogal alta anterior não-tensa ocorre sempre em posição átona final.

Posterior alta arredondada não-tensa

(31) [...] 'beiço'

(32) [..] 'cauda'

(33) .. 'teu braço'

(34) [..] 'cachorro'

(35) [..] 'cigarra'

A vogal alta posterior arredondada não-tensa ocorre sempre em posição átona final.

As duas vogais altas não-tensas,  e , além de terem uma saída de ar menos tensa, 

devido à posição átona final, apresentam também uma posição mais central. 

Central baixa não-arredondada não-tensa
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(36)  'ele fura'

(37)  'três'

(38)  'pau'

(39)  'eu bato'

(40)  'ele briga'

A vogal  baixa central  não-tensa ocorre sempre em posição átona final.  Essa vogal 

apresenta, assim como as outras duas vogais não-tensas, uma pequena mudança na altura. No 

caso da vogal baixa, a posição da língua durante a produção é um pouco mais alta. Como 

vimos, as não-tensas aparecem sistematicamente nas sílabas não-acentuadas. 

Observemos abaixo os conjuntos da médias-baixas:

[] Posterior média-baixa arredondada

 

(41) ~~ 'céu'

(42) ~ 'dia'

(43) ~ 'com'

(44)  'quando vai ficar em pé?'

(45)  'o que é que ele sabe?'

[] Anterior média-baixa não-arredondada  

(46)  'algo novo'
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As vogais médias-baixas ocorrem em poucos exemplos. [ ocorre seguida, algumas 

vezes, de uma pós-aspiração e variando com outras formas; [ocorre em posição final  em 

um único dado sem oscilar.

2.2.1.1. Medições acústicas das vogais orais

A fim de descrevermos de maneira mais precisa o quadro das vogais orais do Paresi, 

procedemos à medição de seus formantes, F1 e F2, utilizando o programa de análise acústica 

PRAAT,  de  código  aberto,  desenvolvido  por  Boersma  e  Weenink  da  Universidade  de 

Amsterdã. Um formante é a concentração de energia acústica que reflete a forma como as 

cordas vocais vibram no trato vocal. Como o trato vocal produz som, o ar vibra em muitas 

freqüências  ao  mesmo  tempo.  Picos  no  espectrograma  refletem  freqüências  básicas  de 

vibração do ar no trato vocal. Áreas em que há componentes de freqüência de alta energia 

relativa são chamados formantes.  Para as vogais, geralmente são usados os dois primeiros 

formantes, F1 e F2, a fim de categorizá-las. Suas alturas, medidas em Hertz (Hz), nos dizem o 

seguinte:  quanto mais  alta  a  língua estiver  na cavidade oral  no momento  da produção da 

vogal, mais baixo será o valor de F1; quanto mais para frente (mais anterior) estiver a posição 

da língua no momento da produção, mais alto será o valor de F2 (LADEFOGED, 1962 apud 

AYLLET, 1997).   

A primeira questão que nos deteve foi quanto ao nível de anterioridade da vogal baixa 

[], que, segundo denota o símbolo utilizado na transcrição, é considerada como uma vogal 

anterior,  ao  contrário  de uma possível  realização  posterior  [].  A seguir,  comparamos  os 

resultados obtidos para essa vogal com os da vogal central baixa não-arredondada não-tensa 

[].   

Sabe-se que ambientes  que seguem ou precedem nasais,  líquidas,  aproximantes  ou 
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ditongos, isto é, sonorantes, podem interferir fortemente no resultado das medições (Leandro 

Abrantes, em comunicação pessoal). O melhor ambiente, portanto, seria entre oclusivas. Caso 

isso não seja possível, uma segunda opção seria uma consoante que não fosse nasal, líquida 

ou aproximante. Em Paresi, para medirmos a vogal [], escolhemos o ambiente pré-tônico, em 

palavras de três sílabas, tendo como vogal predecessora [] e vogal seguinte uma obstruinte 

qualquer, ou seja, uma consoante que não fosse nasal, líquida ou aproximante. Nas medições 

da vogal baixa não-tensa [], ela é precedida sempre pela consoante [] e está sempre em 

posição átona final, pois ela ocorre apenas nesse contexto acentual. Abaixo seguem as médias 

de F1 e F2, em Hertz, para as duas vogais:

F1 F2
 591,64 1600,71

 554,19 1532,98

Tabela 1: Médias de F1 e F2 das vogais baixas

O valor mais baixo de F1 nos mostra que a vogal [] é mais alta que a vogal [a]. O 

valor alto de F2 em [a] nos mostra que essa vogal é mais anterior que []. Isso evidencia que o 

símbolo utilizado para denotar a vogal baixa é o mais correto nesse caso:   
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anterior central posterior

fechada

meio-fechada

meio-aberta



aberta 

Figura 4: Posição relativa das vogais baixas

A segunda medição a que procedemos foi entre [] eA primeira vogal é bastante 

encontrada na língua e teve suas medições feitas em posição final seguida e precedida de []. 

A  segunda  vogal  foi  encontrada  em  apenas  uma  palavra,  como  já  mostramos.  Seguem, 

portanto,  as  medições  da  média  da  vogal  []  no  ambiente  supracitado  e  os  valores  da 

vogalna única palavra encontrada no corpus: 

F1 F2
 380,91 1945,31

 490,72 1892,70

Tabela 2: Médias de F1 e F2 das vogais médias não-arredondadas

Pelo  valor  mais  baixo  de  F1,  podemos  perceber,  na  comparação,  que  []  é 

substancialmente mais alta que a outra vogal. Pelo valor mais alto de F2, podemos afirmar 

que [] é mais anterior que a segunda vogal. Um fator que pode ter contribuído para uma 

maior  altura  depode  ser  o  fato  de  ela  estar  em  um  ambiente  que  precede  uma 
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aproximante. Segundo Ladefoged (1996, p.287), “..the approximants j and w (and labialized  

consonants) have assimilatory effects on the neighboring vowels...”.

 

anterior central posterior

fechada

meio-fechada 

meio-aberta 



aberta 

Figura 5: Posição relativa das vogais médias não-arredondadas

A seguir comparamos as duas vogais altas [] e [], a fim de observarmos possíveis 

diferenças em suas alturas. Para [], utilizamos o contexto final precedido de []. Para [], que 

oscila  em  alguns  casos  com  [],  utilizamos  somente  palavras  em  que  não  há  oscilação 

alguma por conta de estarem inseridas em um contexto de harmonia vocálica (cf. seção 3.3.5. 

Assimilação total  e harmonia vocálica),  como por exemplo a palavra 'anta'  [],  que, 

segundo os falantes consultados, jamais poderia ser pronunciada como *[]). Seguem, 

portanto, as médias:

F1 F2
 323,52 2120,02

 349,59 1247,07

Tabela 3: Médias de F1 e F2 das vogais altas
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Considerando o F1 mais baixo, podemos perceber que a vogal [] é mais alta que a 

vogal [] em sua realização. Assim temos:

anterior central posterior

fechada 


meio-fechada 

meio-aberta 



aberta 

Figura 6: Posição relativa das vogais altas

Vamos  às  medições  das  vogais  posteriores  média-alta  e  média-baixa.  Para  [], 

utilizamos critério semelhante ao de [], palavras em que a oscilação []~[] é inaceitável. 

Procuramos sempre, também, utilizar as vogais em contexto pós-oclusiva surda. Para [], por 

termos  poucos  exemplos,  utilizamos  todos que tínhamos,  geralmente  após  fricativa  dental 

surda. Observemos as medições:

F1 F2
 418,05 1068,39

 573,87 1310,75

Tabela 4: Médias de F1 e F2 das vogais médias arredondadas
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Pelo F1 mais baixo, podemos atestar que [] é a mais alta das duas vogais. O F2, 

teoricamente, deveria ser bem próximo, já que ambas teriam, naturalmente, o mesmo grau de 

anterioridade. Observa-se, no entanto, uma diferença bastante acentuada, entre esses valores. 

O valor de F2 de [] é substancialmente mais alto que o da vogal [], o que denota uma maior 

anterioridade na produção dessa vogal. Além do mais, também observando F2, notamos que a 

realização de [] é mais anterior que a de []. Desta feita, temos:

anterior central posterior

fechada 


meio-fechada  

meio-aberta  



aberta 

Figura 7: Posição relativa das vogais médias arredondadas

Comparando F1 das vogais meio-fechadas e meio-abertas, podemos perceber que as 

posteriores  são  mais  baixas  que  as  anteriores  por  mostrarem  um valor  de  F1  mais  alto. 

Comparemos: 

F1 F2
 380,91 1945,31

 418,05 1068,39

Tabela 5: Médias de F1 e F2 das vogais médias-altas
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F1 F2
 490,72 1892,70

 573,87 1310,75

Tabela 6: Médias de F1 e F2 das vogais médias-baixas

Assim, chegamos ao seguinte quadro:

anterior central posterior

fechada 


meio-fechada 


meio-aberta 




aberta 

Figura 8: Posição relativa das vogais posteriores

Um fator que pode estar influenciando a tendência geral de as posteriores serem mais 

baixas  que  as  anteriores  talvez  seja  o  arredondamento  das  primeiras,  já  que  o  correlato 

acústico do arredondamento é a diminuição da freqüência dos formantes (NONATO, 2008). 

Sabe-se que há uma tendência, na maioria das línguas, de as vogais anteriores serem não-

arredondadas e as posteriores o serem (LADEFOGED, 1996, p.292), o que é o caso do Paresi. 

Medições só são válidas em comparação. Como não temos pares de vogais que se distinguem 

somente pelo arredondamento, desconsideramos essa característica. 
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Para completar o quadro, temos as altas não-tensas []. Não procedemos à medição 

dessas vogais por não termos questões relevantes a serem investigadas. O quadro final está 

apresentado abaixo:

fechada 


 

meio-fechada 


meio-aberta 




aberta 

Figura 9: Posição relativa das vogais orais breves em Paresi

As medições aqui feitas são de caráter bastante preliminar, bem como a construção do 

quadro  acima.  Como  aponta  Ladefoged  (1996,  p.285),  “there  are  notable  discrepancies  

between the acoustic plot and the traditional linguistic classification”; o que se espera desse 

tipo de esquema, portanto, é mais captar o espaço de produção da vogal do que determinar seu 

lugar exato de produção. Para uma análise mais detida dos valores de F1 e F2 das vogais do 

Paresi  seria  necessário  um  montante  mais  expressivo  de  dados  e  com  ambientes  mais 

controlados e homogêneos. Devido ao número limitado de dados, não pudemos contar, muitas 

vezes, com ambientes iguais. Além disso, o estudo do acento em Paresi ainda está no começo 

e sabemos que, em muitas línguas, esse é um fator importante na configuração da qualidade 

vocálica (LIBMAN, 2005).  No entanto, mesmo que preliminarmente, esses resultados são 

importantes para entendermos um pouco do funcionamento do sistema vocálico em Paresi, e 
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para justificarmos algumas escolhas representacionais, parte que será esmiuçada no capítulo 

referente à fonologia.

2.2.2. Vogais nasais 

O Paresi, foneticamente, apresenta vogais nasais. Tendo já rotulado as vogais orais, 

não repetiremos esse procedimento nesta seção:



(47)  'um com outro'

(48)  'orelhas dele'

(49)  'a folha é fina'

(50)  'sol'

(51)  'não'



(52)  'tripa'

(53)  'corda'

(54)  'mulher'

(55)  'ele está morrendo'
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(56)  'cinco'

(57)  'terra'

(58) [ 'seco (relativo à terra)'



(59)  'lugar arredondado'

(60)  'longe'

(61)  'pelo caminho'

(62)  'largo'





(63)  'rabo'



(64)  'largo'
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Os dados nos mostram que as vogais nasais ocorrem, em quase todos os exemplos, ao 

lado ou de consoantes nasais, ou da laríngea [], assim como em outras línguas arawak, tais 

como:  Yawalapiti,  Yucuna,  Warekena  do Xié,  Baré e  Baniwa do Içana (AIKHENVALD, 

1999). Essa última observação tem, segundo a literatura, uma explicação de caráter acústico-

perceptual:  o sinal acústico produzido por vibrações abaixo da laringe é muito semelhante 

àquele produzido por vibrações na cavidade nasal. A mudança ocorre pelo fato de a glote 

estar  mais  aberta  para  produzir  [],  o  que  cria  um  efeito  acústico  em  conseqüência  da 

acoplagem das cavidades orais e subglotal, que imita a acoplagem entre as cavidades oral e 

nasal,  que abaixa a amplitude e aumenta a largura de banda do F1 (OHALA, 1992  apud 

DEMOLIN, 2007).  

2.2.3. Ditongos 

Os ditongos são compostos por dois elementos: uma vogal e um glide. O elemento que 

ocupa o ápice silábico é a vogal, o outro, assilábico, é o glide. O ditongo ocupa apenas uma 

sílaba.  Suas  articulações  dirigem-se  para  dois  alvos  diferentes:  apresentam uma mudança 

gradativa da posição da língua do elemento vocálico para o segundo elemento da articulação. 

A posição  de  ocorrência  dos  dois  elementos,  vogal  e  glide ou  glide e  vogal,  diz  se  sua 

natureza é decrescente ou crescente, respectivamente. A representação, por exemplo, de [ ] 

como [] ou [] como [] são equivalentes, sendo fruto de mera convenção. Aqui optamos 

pelas representações com [] e []:

O Paresi, como veremos, apresenta apenas ditongos decrescentes:

[]
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(65)  'dente'

(66)  'está cortando'

(67)  'estão voando'

(68)  'asa'

(69)  'está nadando'

[]

(70)  'cabeça'

(71)  'nuvem'



(72)  'quem está empurrando?'

(73)  'está esfregando'

[]

(74)  'ele está em pé'

(75)  'está batendo'

(76)  'anta'
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(74)  'ele está em pé'

(77)  'está raspando'

(78)  'quem está vindo?'

  



(79)  'está caçando'



(80)  'aquele monte'

[]

(81)  'não mate, não!'

(82)  'está, fica'

(83)  'ele o morde'

[]
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(84)  'ele o morde'

(85)  'está sentando'

(86)  'espesso, grosso'

Como será melhor explicado na parte referente à fonologia, as seqüências glide vogal 

são interpretadas como constituintes de uma sílaba CV e não como ditongos crescentes:



(87)  'coração'

(88)  'vê'

(89)  'jacaré'

(90)  'estragado, podre'

(91)  'pelo caminho'



(92)  'gelo'

(93)  'é ruim'

(94)  'bom'

(95)  'redondo'

(96)  'preto'
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(97)  'está pegando'

(98)  'flor'

(99)  'está vendo'



(100)  'seco (relativo à terra)'

(101)  'sabe'

(102)  'branco'

(103)  'seco'

(104)  'você está vermelho'



(105)  'está na canoa'

(106)  'está vendo'

(107)  'estamos soprando'

(108)  'sabe'

(109)  'bom, bem, bonito'





58

(110)  'está afiado'

(111)  'ele coça'

(112)  'aqui, agora'

(113)  'é gelado'



(114)  'perto'

(115)  'nós'

(116)  'eu me cortei'

(117)  'cobra'

(118)  'nós vamos'





(119)  'para nós'

A seguir  são apresentadas as tabelas  com as ocorrências possíveis  de ditongos em 

Paresi. As seqüências marcadas com asterisco não ocorrem:
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Seqüências
 

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 7: Seqüências possíveis de ditongos decrescentes

Seqüências
      

       

       

Tabela 8: Seqüências possíveis de ditongos crescentes

Pode-se perceber que as seqüências  glide-vogal são bastante produtivas, tanto com a 

palatal quanto com a lábio-velar. O fato de esses glides ocorrerem com quase todas as vogais, 

excetuando-se apenas as meio-abertas, raras também com outras consoantes, e com a vogal 

[], certamente pesará na interpretação desse segmento como consonantal  na parte referente á 

fonologia (cf. seção 3.4.5. Padrões silábicos e a interpretação de [j] e [w]). Vale lembrar que a 

restrição a [] não é muito categórica, dado que essa vogal varia em alguns contextos com [o]. 

Não consideramos tal seqüência, pois, nos dados com glides, essa variação não foi percebida, 

mas é bem possível que ela ocorra em outras palavras em algum momento, o que a tornaria 

muito mais produtiva.

   

2.2.4. Vogais longas
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As vogais longas sempre ocorrem em sílabas pré-tônicas ou em caso de ênfase, fato 

esse também averigüado por Rezende (2003) para o Enawenê-Nawê.



(120)  'casa'

(121)  'árvore'

(122)  'mingau'

(123)  'rede'

(124)  'asa'



(125)  'arco'

(126) [..] 'cuia'



(127)  'poeira'

(128)  'eu caio'

(129)  'casca'
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(130)  'água'



(131) ~ 'cobra'



(132)  'monte'

Nenhuma  nasal  em Paresi  é  longa.  O  grupo  das  não-tensas,  [e  ],  e  a  meio-

abertanão contam com exemplares no inventário das longas.   É interessante perceber que 

na maioria dos dados as vogais longas ocorrem em posição pré-tônica. Isso nos dá uma pista 

sobre uma possível ligação entre quantidade silábica e prosódia, tópico que será tratado em 

trabalhos futuros. 

2.2.5. Semivogais

Aproximante labial
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(133)  'papagaio'

(134)  'não mate, não!'

(135)  'está, fica'

(136)  'ele o morde'

(137)  'espesso, grosso'

Aproximante palatal

(138)  'não'

(139)  'cabeça'

(140)  'dente'

(141)  'asa'

(142)  'está nadando'

Semivogais  são  elementos  que se  assemelham a  vogais,  mas  podem se  comportar 

como consoantes. Têm características vocálicas, pois não apresentam obstrução na passagem 

de ar e se comportam como consoantes, pois não ocupam o ápice silábico. 

2.3. Segmentos consonantais

Para  as  consoantes,  a  descrição  também  seguirá  características  articulatórias.  A 

rotulagem dar-se-á em dois eixos, ponto de articulação e modo de articulação. Os pontos de 

articulação relevantes para o Paresi V1 são: bilabial, dental, alveolar, pós-alveolar, palatal, 
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velar e glotal. Já os modos de articulação, são: oclusiva (ou plosiva), nasal, fricativa, tepe, 

aproximante,  lateral  aproximante e  africada.  Quanto  à  vibração  das  cordas  vocais,  as 

consoantes  serão  classificadas  em  vozeadas ou  desvozeadas.  Para  as  articulações 

secundárias, utilizaremos palatalizada e labializada.

2.3.1. Plosivas

As plosivas  (ou oclusivas)  são o único  tipo  de consoante  que ocorre  em todas  as 

línguas (LADEFOGED, 1995, p.47). Em Paresi, sua distribuição mostra lacunas. Vejamos: 

[Plosiva bilabial vozeada

(143)  'pimenta'

(144)  'abóbora'

(145)  'avó'

(146)  'pai'

(147)  'meu pai'

Como em Baniwa do Içana, Tariana e Baré (AIKHENVALD, 1999, p.76), em Paresi a 

ocorrência  de []  é  restrita  a  empréstimos,  como podemos observar  nos quatro primeiros 

exemplos, em alguns poucos termos de parentesco, como nos dois últimos exemplos, e a uma 

palavra que designa um artefato tradicional, no último exemplo.  

[Plosiva bilabial vozeada palatalizada
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(148)  'teu papel'

Ocorre somente após

Plosiva alveolar desvozeada

(149)  'nuvem'

(150)  'orelha'

(151)  'ele furou'

(152)  'sangue'

(153)  'vermelho'



A plosiva  alveolar  desvozeada  possui  uma  ocorrência  bastante  ampla.  Ocorre  em 

início, meio e final de palavra. É seguido por e ocorre após . 

 Plosiva alveolar desvozeada palatalizada

(154)  'ele é'  

(155)  'outro'

(156)  'está na boca'

(157)  'fígado'

(158)  'anta'



A  plosiva  alveolar  desvozeada  palatalizada  figura  como  um  dos  elementos  com 

articulação secundária  presentes no inventário fonético do Paresi. Ocorre em início, meio e 
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final de palavra. É seguido por  e ocorre após .   

Plosiva palatal vozeada

 

(159)  'fogo'

(160)  'eu tenho medo'

(161)  'meu peixe'

(162)  'cabeça'

(163)  'monte'

Nunca ocorre em início de palavra, mas, sim, em posição medial e final e sempre após 

[] e antes de []. 

Plosiva palatal vozeada palatalizada

(164)  'mulher'

(165)  'está vomitando'

(166)  'estão brincando'

(167)  'está falando'

(168)  'está limpando'

A oclusiva palatal vozeada, assim como [], possui uma ocorrência restrita. Esses dois 

elementos vão de encontro à simetria arawak de não mostrar pares com alternâncias somente 

pelo traço de vozeamento.ocorre somente após [] e é seguido de .
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Plosiva velar desvozeada

(169)  'redondo'

(170)  'cabelo'

(171)  'preto'

(172)  'ele fura'

(173)  'gelo'

A plosiva velar desvozeada oferece uma distribuição com poucas restrições. Ocorre 

em  início,  meio  e  final  de  palavra.  É  seguida  dee  ocorre  após 

.  

Plosiva velar desvozeada palatalizada

(174)  'terra'

(175)  'fogo'

(176)  'ele corta'

(177)  'tua boca'

(178)  'nosso peixe'

A  plosiva  velar  desvozeada  palatalizada  é  mais  um  segmento  com  articulação 

secundária no inventário fonético paresi. A oclusiva é seguida de  e somente 

ocorre após . 
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Plosiva velar desvozeada labializada

(179) ~~ 'céu' ou 'plano alto'

(180) ~~ 'lagoa' ou ''lugar plano com água'

(181) ~~ 'cabeçeira do rio Jenipapo'

(182)  'dia'

(183)  'ano'

O  fone  [ocorre  sempre  na  última  sílaba  da  palavra,  após e  seguida 

de],  no que nos parece ser um sufixo classificador variando com [] na fala rápida. As 

línguas arawak são repletas de classificadores, que são elementos que apontam para alguma 

característica semântica da palavra a que se juntam. O sufixo - parece ser 

um classificador de forma que denota superfície delimitada. Em Baniwa do Içana e Achagua, 

há  um  classificador  kua (RAMIREZ,  2001)  (cf.  seção  3.4.2  .  O  status de  []),  que 

possivelmente seja o mesmo que ocorre em Paresi.

2.3.2. Nasais 

 Nasal bilabial

 

(184)  'mau, mal, ruim, feio'

(185)  'pele'

(186)  'pequeno'

(187)  'eu bato'
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(184)  'mau, mal, ruim, feio'

(188)  'noite'



A consoante nasal bilabial vozeada ocorre em início, meio e final de palavra. É 

seguida de . Ocorre após .

 nasal bilabial palatalizada

(189)  'criança'

(190)  'vocês têm medo'

(191)  'sangue'

(192)  'lua'

A nasal bilabial palatalizada ocorre somente após . É seguida somente de .

 Nasal alveolar

 

(193)  'eu puxo'

(194)  'ele anda'

(195)  'boca'

(196)  'macaco'

(197)  'calango'

A  nasal  alveolar  ocorre  em  início,  meio  e  final  de  palavra.  É  seguida  de 
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. Ocorre após  .

 Nasal palatal 

(198)  'está fluindo'

(199)  'vocês estão costurando'

(200)  'dois'

(201)  'ele está voando'

(202)  'pescoço'

A nasal palatal vozeada ocorre somente após . É seguida de . 

2.3.3. Tepe

Tepe alveolar 

(203)  'preto'

(204)  'comprido'

(205)  'jacaré'

(206)  'fígado'

(207)  'estrela'

O tepe alveolar nunca ocorre em início de palavra. É seguido de . 

Ocorre após . Nunca ocorre após j].
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2.3.4. Fricativas 

fricativa bilabial desvozeada

(208)  'mão direita'

(209) ~~ 'dia'

(210) [ 'ontem'

(211)  'ele está inchado'

(212)  'ele está limpando'

A fricativa bilabial desvozeada ocorre em pouquíssimos dados, apenas em início ou 

meio  de palavra.  Ocorre após   e  pode ser seguido de  .  Segundo Aikhenvald 

(1999,  p.77),  fricativas  bilabiais  desvozeadas  são  raras  e,  dentre  as  línguas  arawak,  só 

ocorrem em Chiriana. O Paresi não figura no levantamento da autora, mas pudemos atestar 

que esse fone aparece na língua, mesmo que em poucas palavras.  

Fricativa bilabial desvozeada palatalizada 

(213)  'grávida'

(214)  'jabuticaba'

Ocorre sempre após []. 

Fricativa dental desvozeada
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(215)  'ele está jogando'

(216)  'ruim'

(217)  'machado'

(218)  'criança'

(219)  'ele está cantando'

A fricativa dental desvozeada ocorre em início, meio e final de palavra. É seguida de 

. Ocorre após . Nunca ocorre antes de .

Fricativa pós-alveolar desvozeada

(220)  'vocês'

(221)  'tripa'

(222)  'fumo'

(223)  'ele está rindo'

(224)  'vocês vão'

A fricativa pós-alveolar desvozeada ocorre seguida somente de . Pode ocorrer após 

.Aparece em início, meio e final de palavra. 

 Fricativa glotal
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(225)  'raiz'

(226)  'três'

(227)  'curto'

(228)  'líquido frio'

(229)  'ele nada'



A  fricativa  glotal  ocorre  em  início,  meio  e  final  de  palavra.  É  seguida  de 

 . Ocorre após . 

Fricativa glotal palatalizada

(230)  'orelhas dele'

(231)  'rabo'

(232)  'ele está contando'

(233)  'verde'

(234)  'não'

A fricativa glotal palatalizada sempre ocorre após j]. É seguida de .

2.3.5. Africadas 

Africada alveolar desvozeada
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(235)  'cabelo'

(236)  'olho'

(237)  'boca'

(238)  'perna'

(239)  'pequeno'

A africada alveolar desvozeada ocorre em início, meio e final de palavra. É seguida 

deOcorre após . Nunca ocorre antes de / /. Os casos em que 

há a ocorrência antes de [] são justificadas por um processo de assimilação em que [] é o 

output de um /  /.  Esse processo será explicado na parte referente à fonologia (cf. seção 

3.3.3. Processos fonológicos e morfofonológicos: análise em item-e-arranjo (Pike, 1947)).  

Africada pós-alveolar desvozeada

(240)  'está matando'

(241)  'poeira'

(242)  'está vomitando'

(243)  'ele está comendo'

(244)  'ele está deitado'

A africada pós-alveolar desvozeada sempre ocorre antes de  em início, meio e 

final de palavra. Ocorre após

2.3.6. Aproximantes 
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[] Aproximante labial

 

(245)  'sal'

(246)  'nós sopramos'

(247)  'ele respira'

(248)  'ele coça'

(249)  'está morrendo'

A  aproximante  labial  aparece  em  início,  meio  e  final  de  palavra.  Ocorre  após 

. É seguida de . 

[] Aproximante labial palatalizada

(250)  'nosso macaco'

A aproximante labial palatalizada ocorre em meio de palavra e após [].

 Aproximante palatal 

(251)  'preto'

(252)  'coração'

(253)  'jacaré'

(254)  'este'

(255)  'está pegando'



75

A aproximante palatal ocorre em início, meio e final de palavra. É seguida de 

[]. Ocorre após [].

2.3.7. Aproximante lateral

 Aproximante lateral alveolar 

(256)  'peito'

(257)  'nariz'

(258)  'joelho'

(259)  'sangue'

(260)  'calango'

A  aproximante  lateral  ocorre  comente  em meio  e  final  de  palavra  e  seguida  por 

. Ocorre após .  

 Aproximante lateral alveolar palatalizada

(261)  'brinquedo'

Ocorre somente após  e antes de .

2.4. Quadros fonéticos vocálico e consonantal

2.4.1.Quadro dos fones consonantais em Paresi
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Bilabial Dental Alveolar Pós-
alveolar

Palatal Velar Glotal

Plosiva   
Nasal   
Tepe 

Fricativa    
Aproximante  

Lateral 
Aproximante



Africada  
Tabela 9: Fones consonantais paresi-haliti

O quadro de fones consonantais em Paresi conta com 26 segmentos. Não há a plosiva 

bilabial  desvozeada   em seu inventário.  A sua contraparte  vozeada é restrita  a  poucos 

exemplos.  Apresenta  um  vasto  quadro  de  fones  palatalizados 

(Com  exceção  dos  fones  [,  não  há  contrapartes 

vozeadas  no  inventário,  o  que  é  bastante  recorrentenas  línguas  da  família  arawak 

(AIKHENVALD, 1998,  p.76).  Segundo Aikhenvald,  a  fricativa  bilabial  [ é  encontrada 

somente em Chiriana, mas, como podemos constatar, ainda que com poucos exemplos, o fone 

é encontrado em Paresi. A fricativa glotal é bastante presente e tem lugar no Paresi, apesar de 

não figurar nos comentários de Aikhenvald,  que prevê a ocorrência da mesma apenas em 

Apurinã,  Wapixana,  Añun,  Baniwa do Içana,  Tariana  e  Baniwa.  Souza (2008)  também a 

constata em Kinikinau. O Paresi conta com duas africadas, assim como na maioria das línguas 

arawak do sul.

2.4.2. Quadro dos fones vocálicos em Paresi
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Vogais breves Vogais longas
anterior central posterior anterior central Posterior

Alta    
Não-tensa  
Média-alta    

Média-baixa   
Não-tensa 

Baixa  
Tabela 10: Fones vocálicos paresi-haliti

O quadro de fones vocálicos em Paresi conta com vogais breves e longas, assim como 

em algumas línguas arawak. Nas breves, as posições não-tensas, para as vogais altas e a baixa, 

são preenchidas. Apenas as vogais breves não-tensas têm contraparte nasal, com exceção de 

[].  Não há vogais  longas não-tensas,  nem média-baixa posterior.  A média-baixa  anterior 

ocorre em apenas um dado. Alocamos a vogal baixa no campo das anteriores respaldados nas 

medições acústicas. Não fizemos medições acústicas de longas ou nasais, mas mesmo assim 

estendemos a classificação de anterior para a vogal baixa nessas contrapartes. 

2.5. Síntese da fonética

Neste  capítulo  descrevemos  os  sons  consonantais  e  vocálicos  da  língua  paresi. 

Apresesentamos no texto um inventário mínimo de palavras transcritas foneticamente, cujo 

conteúdo total está no Anexo 2 desta dissertação; procedemos à medição acústica das vogais 

orais  breves  e,  com  isso,  sustentamos  a  representação  da  vogal  baixa  como  anterior  e 

contribuímos com mais um argumento para a representação da vogal posterior arredondada 

como []; por fim, estabelecemos os quadros de fones consonantais, com seu vasto número de 

palatalizadas,  e de fones vocálicos,  que conta com vogais nasais  e longas. A maioria  das 

consoantes palatalizadas e todas as vogais longas e nasais não são fonemas. Esses e outros 
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assuntos serão tratados no próximo capítulo que trata da fonologia. 
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3- FONOLOGIA 

3.1. Apresentação

O objetivo deste capítulo é proceder à análise da fonologia da língua paresi-haliti V1. 

Essa análise divide-se em três momentos: (i) uma análise pikeana em item-e-arranjo; (ii) uma 

análise sob um modelo não-linear e; (iii) uma análise inicial da prosódia com uma modelo, 

também, do ramo da teoria autossegmental. Abaixo segue sobre o que tratamos em cada um 

desses três itens. 

Em  um  primeiro  momento,  estabelecemos  o  quadro  de  fonemas  vocálicos  e 

consonantais através dos procedimentos de descoberta do estruturalismo clássico propostos 

por Pike (1947). Para isso, apresentamos seus fundamentos teóricos na seção 3.2.; nas seções 

3.3 e 3.4, aplicamos essas noções aos dados, para, na seção 3.5, apresentarmos os quadros de 

fonemas  vocálicos  e  consonantais.  Na  seção  3.4.3,  apresentamos  os  principais  processos 

fonológicos e morfofonológicos detectados através dessa análise em item-e-arranjo. Na seção 

3.7, fazemos uma pequena síntese desse passo inicial. Com a análise pikeana podemos lançar 

uma luz inicial sobre o sistema. 

Em  um  segundo  momento,  através  da  Geometria  de  Traços,  Clements  &  Hume 

(1995),  analisamos,  com  um  novo  enfoque,  os  principais  processos  fonológicos  e 

morofofonológicos, além de levantarmos questionamentos sobre o alcance da assimilação e 

fazermos uma pequena reformulação do quando consonantal. Na seção 3.8, apresentamos os 

fundamentos  teóricos  desse  modelo  não-linear;  na  seção  3.9,  procedemos  à  análise  dos 

processos fonológicos e morfofonológicos através da Geometria de Traços; na seção 3.10, 

chegamos aos quadros de fonemas consonantais e vocálicos reformulado; por fim, na seção 

3.11, fazemos uma pequena síntese desse segundo passo.  
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Por fim, tratamos, de maneira preliminar, da prosódia paresi com um modelo do ramo 

da teoria autossegmental: a Teoria Métrica de Idsardi (1992). Na seção 3.12.1, apresentamos 

seus  fundamentos  teóricos;  na seção 3.12.2,  mostramos  uma pequena análise  da prosódia 

através desse modelo e; na seção 3.13, sintetizamos nossas principais conclusões sobre esse 

tópico.

3.2. Fundamentos Teóricos

3.2.1. Análise fonêmica: procedimentos de descoberta (Pike 1947)

Uma análise  fonêmica,  nos  moldes  da  Fonêmica  Clássica,  mais  precisamente  uma 

abordagem taxionômica em item-e-arranjo, é construída em dois passos fundamentais: (i) a 

construção de um inventário fonético, onde são listados todos os segmentos consonantais e 

vocálicos  da  língua  em  estudo,  em  todos  os  seus  ambientes  de  ocorrência;  e  (ii)  a 

formalização de um inventário fonológico, onde são elencados os membros de um sistema. O 

primeiro  passo  foi  dado  no  capítulo  anterior,  cumpre  iniciarmos  o  segundo  no  presente 

capítulo.

 Seguindo a tradição da Fonêmica Clássica, trabalhamos com os seguintes conceitos: 

fone,  contraste,  fonema,  distribuição complementar,  similaridade fonética e variação livre. 

Seguem abaixo as suas definições: 

- Fone: é a unidade mínima da descrição fonética. O papel de um inventário fonético é 

descrever, dando-lhes rótulos, todos os fones, consonantais  e vocálicos, e seus ambientes de 

ocorrência.

-  Contraste:  dois  fonemas  são  distintos  se  são  capazes  de  expressar  diferença  de 

significado apesar da similaridade fonética. Dessa maneira, /e /são fonemas em inglês, 
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pois opõem as palavras tin 'lata' e teen 'adolescente'.

- Fonema: é a unidade mínima da análise fonológica. Fonemas são os segmentos em 

contraste no interior de um sistema. O papel de um inventário fonológico é estabelecer uma 

formalização,  a  partir  de generalizações  norteadas  pelos  conceitos  básicos  descritos  nessa 

seção, a fim de estabelecer que segmentos fazem parte do sistema fonológico de uma língua.  

-  Distribuição  complementar:  quando  segmentos  assumem  realizações  diferentes, 

condicionadas  pelo  contexto  de  ocorrência  (antes  ou  depois  do  segmento  [x]  ou  [y],  em 

posição,  átona,  pré  ou  pós-tônica,  etc.),  são  chamados  de   alofones  em  distribuição 

complementar. Dessa maneira, o segmento [de  tato,  tanto,  teto,  telha,  tenho,  todo,  toró, 

tudo e tundra e [ de time, nativo e quati não podem ser considerados como dois fonemas 

em  português,  pois  não  contrastam.  [ganha  o  status  de  alofone  em  distribuição 

complementar do fonema //, já que aparece condicionado a um contexto: sempre antes de [i]. 

Generalizações  nesse  âmbito  podem ser  escritas  da  seguinte  maneira:  /realiza-se  como 

[antes de [i]. / realiza-se como [] nas demais posições.

-  Similaridade  fonética:  esse  conceito  impõe  sérias  restrições  ao  conceito  de 

distribuição  complementar,  pois  delimita  as  variações  possíveis  e  restringe  a  criação  de 

grupos não naturais. No entanto, assumindo-se o fonema como unidade mínima de trabalho e 

sendo seu caráter indivisível, o conceito de similaridade fonética assume uma natureza muito 

imprecisa. A noção fica menos obscura quando é relacionada a traços distintivos de propostas 

posteriores. 

-  Variação  livre:  quando  dois  fones  se  apresentam em um mesmo  ambiente  sem 

provocar mudanças de significado, podemos dizer que são alofones de um mesmo fonema. 

Os  procedimentos  adotados  nas  próximas  seções  são  de  prática  comum  entre  os 

chamados  lingüistas  pós-Bloomfieldianos.  Esses  procedimentos  foram propostos  por  Pike 

(1947)  e  se  baseiam  nos  conceitos  supracitados.  Segundo  a  visão  adotada  no  presente 
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trabalho,  não  consideramos  esse  procedimento  o  melhor  existente.  No  entanto,  dada  a 

intenção de encetar uma primeira visão sobre o corpus da língua em estudo, cremos que seja 

razoável a sua utilização de início. Além disso, Rowan (1961) fez o único trabalho existente 

sobre a fonêmica paresi baseado nos preceitos de Pike, portanto, fazê-lo do mesmo modo, 

com dados novos, nos daria uma visão comparativa mais precisa (cf. seção 3.6 Comentários 

sobre Rowan (1961, 1964, 1965)). 

A visão que norteará nossa perspectiva na análise será a da Fonologia Não-Linear da 

Geometria  de Traços  de Clements  & Hume (1995),  sobretudo na parte  que versará  sobre 

processos  fonológicos  e  morfofonológicos  (cf.  seção  3.7.  Processos  fonológicos  e 

morfofonológicos: análise pela Geometria de Traços (Clements e Hume, 1995)). 

3.3. Sistema fonológico das vogais paresi

O sistema paresi, ao contrário do padrão trivocálico tradicional arawak (), tem 

um sistema  vocálico  bastante  simples  com quatro  elementos  orais  breves:As 

próximas seções têm como objetivo contrastar as vogais paresi em pares mínimos e análogos, 

interpretar vogais nasais, longas e não-tensas, e mostrar sua distribuição alofônica, segundo os 

moldes de Pike (1947).   

3.3.1. Contraste vocálico em ambientes idênticos e análogos

Abaixo procedemos ao contraste das vogais orais breves do sistema paresi:
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(262) i.  'cobra'

ii.  'instante breve'

iii.  'dois'

iv.  'três'

v.  'saliva'

vi.  'chifre'



(263) i.  'homem paresi'

ii.  'mulher paresi'



(264) i.  'arrancar'

ii.  'morno'

iii.  'cavar'

iv.  'longe'

v.  'saliva

vi.  'chifre'
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(265) i.  'osso'

ii.  'urucum'



(266) i.  'casca para jacá'

ii.  'sarar'





(267) i.  'árvore'

ii.  'saudação de pessoa mais velha para pessoa mais nova'

A língua paresi possui quatro vogais //,  inserindo uma média-alta, indo de 

encontro  ao  padrão  trivocálico  básico  das  línguas  arawak  .  As  coronais  // 

contrastam em grau de abertura; contrasta com as demais em labialidade. Uma questão 

que se interpõe é a escolha de // em lugar depara a representação fonológica. É certo que 

uma escolha triangular / fala a favor de uma maior simetria, mas vai de encontro aos 

fatos  verificados  pelas  medições  acústicas,  em  que  as  vogais  arredondadas  do  sistema 

mostram-se mais  baixas  que suas  correspondentes  em altura  anteriores  (cf.  seção  2.2.1.1. 

Medições acústicas das vogais orais). Rezende (2003), para o Enawenê-nawê, também faz a 

mesma escolha representacional, mas não elenca razões objetivas para tal. 
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3.3.2. A interpretação das vogais nasais

O Paresi não têm vogais nasais fonêmicas, o que vai de encontro ao que ocorre em 

outras línguas arawak. Não há pares mínimos que as atestem como fonológicas:  

As vogais nasalizam-se somente em dois ambientes: (i) antes de consoantes nasais ou 

(ii) quando vizinhas à consoante glotal /h/:  

(268) i.  'tripa'

ii.  'corda'

iii.  'mulher'

iv.  'ele está morrendo'

v.  'velho'

vi.  'fino'

vii.  'estreito'

viii.  'mão direita'

A nasalização, no entanto, é bastante variável, havendo muitas palavras, mesmo nos 

dois contextos supracitados, em que não ocorre:

(269) i.  'osso'

ii.  '(nome de um dos sub-grupos paresi)'

3.3.3. A interpretação das vogais longas

As  vogais  longas  são  restritas  a  poucas  palavras  e  não  são  fonêmicas.  Ocorrem, 

geralmente, na penúltima sílaba de palavras em que o acento recai na última sílaba. Não há 
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pares mínimos que as atestem como fonológicas:

(270) i.  'casa'

ii.  'árvore'

iii.  'mingau'

iv.  'rede'

v.  'arco'

vi. [..] 'cuia'

vii.  'poeira'

viii.  'eu caio'

ix.  'casca'

x.  'cobra'

No dado abaixo, acento e alongamento ocorrem na mesma sílaba:

(271) i.  'asa'

O alongamento vocálico ocorre também em caso de ênfase,  fato esse que também 

ocorre em Enawenê-Nawê (REZENDE, 2003, p. 82). Nos exemplos abaixo temos as mesmas 

palavras com ênfase e sem ênfase:

Com ênfase:

(272) i.  'tucano'

ii.  'água'
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Sem ênfase:

(273) i.  'tucano'

ii.  'água'

Nos  casos  de  ênfase,  o  acento  é  deslocado  para  a  última  sílaba,  e  a  sílaba 

anteriormente acentuada tem sua vogal alongada. 

3.3.4. A interpretação das vogais não-tensas

As vogais não-tensas  são alofones,  respectivamente,  de  /  em 

posição átona final.  Como é bastante recorrente nas línguas do mundo, as posições átonas 

finais tendem a “relaxar” foneticamente a produção de vogais: 

(274) i.  'asa'

ii.  'papagaio'

iii. [..] 'cauda'

iv. .. 'teu braço'

v.  'ele fura'

3.3.5 Assimilação total e harmonia vocálica

Dois processos ocorrem nas vogais em Paresi:  assimilação total e harmonia vocálica. 

No primeiro processo, // realiza-se como [] antes de sílaba com a vogal //. Cremos que 

esse seja um processo morfofonológico restrito à fronteira de morfemas:
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/a/ realiza-se como [e] antes de sílaba com a vogal /e/:

(275) i.  'ele corre'

ii.  'ele está correndo'

iii.  correr +  PROG 

O segundo processo, a harmonia vocálica, aplica-se a // e //. // realiza-se como [] 

quando antes de sílaba com vogal //, e // realiza-se como [] quando antes de sílaba com // 

ou []. Nos dois casos, portanto, há o alteamento das vogais:

 realiza-se como  antes de sílaba com vogal :

(276) i.   'meu capim'

ii.   1  – capim   - POSS

 realiza-se como   antes de sílaba com vogal :

(277) i.   'minha poeira'

  1   - poeira      - POSS
ii.   'meu peixe'

  1   – peixe       - POSS

A assimilação total parece ser um processo tipicamente morfofonológico. A harmonia 

vocálica, que é sempre regressiva, parece não ser restrita a fronteira de morfema, apesar de 

mostrarmos em nossos exemplos apenas casos nesse contexto. Nosso embasamento está no 

fato de as raízes não terem [] antes de // e [] antes de //. Segue abaixo o único exemplo em 

que a harmonia vocálica não ocorre, apesar de apresentar o contexto para a ocorrência:

(278) i.  'ovo'

  ovo    - N.POSS
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Ainda não temos uma descrição apurada da morfologia, bem como das reais fronteiras 

entre morfemas, o que acarreta em segmentações muitas vezes vagas. Essa análise, portanto, é 

de caráter bastante preliminar. Estudos morfológicos futuros virão para sanar incongruências 

não percebidas por conta dessa insuficiência na presente etapa da pesquisa. 

A adoção  de  uma  descrição  nesses  termos  dá-nos  mais  argumentos  para 

postularmos   // como forma subjacente, em vez de //. Como já mencionado, foneticamente, 

a  tríade  //  tem  máxima  distintividade  perceptual  e  é  mais  simétrica  em  termos 

explicativos. Os fatos, sustentados pela análise, mostram, no entanto, que // subjacente é a 

melhor representação, já que [] ocorre sem contexto específico. 

3.3.6. As vogais [] e []

  Há também a ocorrência das vogais abertas [] e [] em poucos casos:

(279) i.  'eu entro'

[] 'mosquito'
 

Ainda não há dados suficientes para chegarmos a conclusões definitivas sobre o status 

dessas vogais. Por ora, não as inseriremos no sistema. 

3.3.7 Distribuição alofônica das vogais

Abaixo seguem os fonemas vocálicos com seus respectivos alofones e contextos de 

ocorrência: 
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Fonemas Alofones Contextos
  sílaba átona final 

 antes de sílaba com vogal /e/ em fronteira morfêmica

 nas demais posições

 antes de [m] ou [n] 

vizinho a [h]

 em sílaba pré-tônica final 

  sílaba átona final

 nas demais posições

 antes de [m] ou [n] 

vizinho a [h]

 em sílaba pré-tônica final 

  antes de sílba com a vogal /i/

 nas demais posições

 antes de [m] ou [n] 

vizinho a [h]

 em sílaba pré-tônica final 

  sílaba átona final

 antes de sílba com [i] ou [u]

 nas demais posições

 antes de [m] ou [n] 

vizinho a [h]

 em sílaba pré-tônica final 

Tabela 11: Distribuição alofônica das vogais paresi-haliti

A abordagem nos termos expostos não captura todos os fatos. Um deles é o alcance da 

harmonia da vocálica em seu desencadeamento.  Em (277ii), temos um ‘efeito dominó’: com 

a inserção do sufixo, a última vogal da raiz passa a [], logo depois, a primeira vogal da raiz 

passa a []. Esse segundo passo, aplica-se pulando uma sílaba. Por isso, para capturarmos de 

maneira geral o que de fato ocorre, precisamos de um modelo que atue não somente regido 

por condições de vizinhança segmental.  Nesse sentido,  o modelo de Geometria  de Traços 
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pode ser bastante útil, já que nos oferece mais ‘autonomia’ para os segmentos. A análise da 

harmonia vocálica sob os termos da Geometria de Traços é apresentada na seção 3.9.4 desta 

dissertação. 

3.4. Sistema fonológico das consoantes paresi

3.4.1. Contraste consonantal em ambientes idênticos e análogos 

Abaixo procederemos ao contraste dos segmentos similares foneticamente em Paresi:



(280) i.  'seriema'

ii.  'ele leva'

iii.  'salgado'

iv.  'tucano'

v.  'pente'

vi.  'ele está chocado (o ovo)' 



(281) i.  'ele anda'

ii.  'maduro, verde'

iii.  'seco'

iv.  'ele coça'

v.  'invento, criação, algo procurado'

vi.  'machado'




(282) i.  'mandioca'
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ii.  'faca'



(283) i.  'um dia, uma vez'

ii.  'casa'

iii.  'sem graça'

iv.  'mel do campo'

v.  'ele está queimando'

vi.  'ele está bebendo'




(284) i.  'mãe'

ii.  'para'




(285) i.  'algo comprido'

ii.  'algo líquido'



(286) i.  'maritaca branca'

ii.  'centopéia'



(287) i.  'matador'

ii.  'matar'




(288) i.  'sapo'
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ii.  'pequi'



(289) i.  'extensão de tempo'

ii.  'mel'



(290) i.  'compra, aquisição'

ii.  'comprador'



(291) i.  'pai'

ii.  'mãe'



(292) i.  'ontem'

ii.  'tem rede'

3.4.2. O status de []

A plosiva velarocorre apenas no classificador que denota 'superfície' :

(293) i.  'água'

ii.  'lagoa' (lit. superfície com água)

  água   - CL:superfície

(294) i.  'alto'

ii.  'céu' (lit. superfície no alto)
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  alto   -  CL:superfície

O mesmo classificador encontra respaldo no Proto-Arawak *-koa. (RAMIREZ, 2001) 

Por ora, a inserimos no sistema, mas com essa ressalva. 

3.4.3 - Processos fonológicos e morfofonológicos: análise em item-e-arranjo (Pike, 

1947)

Os  processos  fonológicos  em  Paresi  podem  ser  progressivos  ou  regressivos.  Os 

processos  morfofonológicos  são  apenas  de  natureza  progressiva.  Em  todos  os  casos  o 

segmento desencadeador deve ser [] ou um núcleo vocálico com [] assilábico. A análise será 

feita segundo Pike (1947).

3.4.3.1- Processos fonológicos

 

Em  processosfonológicos,  os  fonemas 

realizam-se,  respectivamente,  como 

[]  após  [i]  ou  [j]  (quando  segmento 

assilábico do núcleo vocálico) e seguidos de vogais diferentes de // ou //:

(295)   

i.  'teu papel'

(296) 

i.  'arisco'
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ii.  'venha!'

iii.  'casca do fruto'

iv.  'som emitido por alguns animais'

v.  'ele corta'

(297)   

i. [ti.] 'grávida'

(298)   

i.  'terra'

ii.  'fogo'

iii.  'ele corta'

iv.  'tua boca'

v.  'nosso peixe'

vi.  'dente'

vii.  'peito'

viii.  'amarelo'

ix.  'nossas bocas'

(299)   

i.  'criança'

ii.  'vocês têm medo'

iii.  'sangue'

iv.  'lua'

(300)   

i.  'orelhas dele'

ii.  'rabo'
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iii.  'ele está contando'

iv.  'verde'

v.  'não'

vi.  'nós contamos'

vii.  'ele está brigando'

viii.  'frio'

ix.  'tua casa'

x.  'verde'

xi.  'tua casa'

xii.  'nossa casa'

(301)   

i.  'amarrar'

ii.  'está fluindo'

iii.  'vocês estão costurando'

iv.  'dois'

v.  'ele está voando'

vi.  'pescoço'

vii.  'asa'

(302)   

i.  'pequeno'

ii.  'mulher'

iii.  'está vomitando'

iv.  'estão brincando'

v.  'está falando'

vi.  'está limpando'



97

vii.  'pequeno'

viii.  'bicho'

ix.  'ele está raspando'

x.  'elas estão brincando'

xi.  'ele está vomitando'

xii.  'ele está falando'

xiii.  'ele está limpando'

xiv.  'estreito'

(303) 

i.  'nosso macaco'

(304)   

i.  'brincadeira'

Abaixo temos as mesmas consoantes antecedida por [i] ou [j] e seguida de // ou //. 

Note-se que a palatalização não ocorre:

(305) 

i.  'amarelo'

(306) 

i.  'capim'

ii.  'nuvem'

iii.  'poeira'

iv.  'pesado'
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(307) 

i.  'orelha'

ii.  'língua'

iii.  'costas'

iv.  'onça'

v.  'ele está comendo'

(308) 

i.  'um dia'

(309) 

i.  'orelha'

(310) 

i.  'pele'

Não temos dados em que  e   ocorrem após ou  e antes de  ou , 

mas é razoável que o mesmo impedimento  seja estendido para as relizações [], [] e [ 

nesse contexto.

Por fim, o último processo fonológico progressivo:  realiza-se  quando após [i] 

ou [j] assilábico em núcleo vocálico e seguido de /i/:

(311) 

i.  'fogo'

ii.  'eu tenho medo'

iii.  'meu peixe'
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iv.  'cabeça'

v.  'monte'

vi.  'ele tem medo'

vii.  'piolho'

viii.  'ele tem medo'

Em um processo regressivo, os fonemas realizam-se, respectivamente, como 

 antes de [i]:

(312) 

i.  'amarelo

ii.  'está matando'

iii.  'poeira'

iv.  'está vomitando'

v.  'ele está comendo'

vi.  'ele está deitado'

vii.  'ele está respirando'

viii.  'ele está chupando'

ix.  'ele está dando volta'

x.  'meu pé'

xi.  'barriga'

xii.  'cachorro'

xiii.  'onça'

xiv.  'amarelo'

xv.

(313) 
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i.  'vocês têm medo'

ii.  'vocês'

iii.  'tripa'

iv.  'fumo'

v.  'ele está rindo'

vi.  'vocês vão'

3.4.3.2 Processos morfofonológicos

Em processos  morfofonológicos,  os  outputs devem ser  elementos  do  sistema.  Em 

fronteira  de  morfema,  /  realiza-se  como  []  após  []  e  seguido  de  [e].  Os  fonemas 

realizam-se  como  ,  respectivamente,após  quando  segmento 

assilábico do núcleo vocálico):

/ realiza-se como [] após [] e seguido de [e] em fronteira de morfema:

(314) i.  'ele dorme'

3 – dormir

ii.  'você dorme'

2 – dormir

(315) i. [] 'ele foge'

 3 – fugir

ii. [] 'você fome'

 3 – foge

/ / realiza-se como [] após [] em fronteira de morfema:
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(316) i.  'eu'

    1  - TOP

 'você'

   2  - TOP
ii. [] 'ele queima'

3 - queimar

[] 'ele queima isto'

  3 - queimar - VAL

[] 'ele queima a pele' 

  3-   queimar - CL:arredondado - VAL (lit. ele queima algo roliço)'

// realiza-se como [] após [] em fronteira de morfema:

(317) i.  'vermelho'

          Vermelho

 'você está vermelho'

   2  -  vermelho

ii.  'teu algodão'

   2  - algodão - CL: volume – POSS

 'tua peneira'

   2  - algodão - CL: arredondado – POSS

3.4.4. Distribuição alofônica das consoantes

Abaixo seguem os fonemas vocálicos com seus respectivos alofones e seus contextos 

de ocorrência:
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Fonemas Alofones Contextos
  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

 3 após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/ 

4 após [i, j] e seguido de /e/ em fronteira morfêmica

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 após [i, j] e seguido de vogal /i/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  antes de [i]

 nas demais posições

  antes de [i]

 nas demais posições

 após [i, j] em fronteira morfêmica

  após [i, j] em fronteira morfêmica

 nas demais posições

Tabela 12: Distribuição alofônica das consoantes paresi-haliti

3 Ver seção 3.9. para maiores esclarecimentos sobre esse processo;
4 Ver seção 3.9.6. para uma análise desse fone como alofone de /.
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3.4.5. Padrões silábicos e a interpretação de [j] e [w]

O Paresi é uma língua de padrão (C)V. As seqüências vocálicas vogal-glide [aj], [ej], 

[oj], [uj], [aw] e [ow] são interpretadas como núcleos complexos, ocupando uma posição V. 

Não há consoantes em coda silábica nem em ataque complexo. As vogais longas, que ocorrem 

em  poucas  palavras,  ainda  representam  um  problema  de  análise  não  resolvido.  Abaixo 

seguem alguns  exemplos para cada padrão:

CV [




'ontem'
'você mata isto'
'ele chega'

V   [ 'pai'

Tabela 13: Padrões silábicos paresi-haliti

Os falantes aceitam os grafemas y e w em posição de ataque silábico na ortografia, em 

uma sílaba CV ,como em  yane 'ele vai'  e  awa 'espera!', mas não os aceitam em  borda de 

sílaba, como em *haytsene  'você mata isto', *kawka  'ele chega',  *aykoliti 'dente' e *awlo 

'papagaio',  preferindo grafias como  haitsene,  kaoka,  aikoliti e  aolo, o que capta a intuição 

sobre a natureza sumamente vocálica dessas seqüências. 

As  seqüências  [ e  são  interpretadas 

como constituindo sílabas CV. Uma boa evidência  para essa interpretação é a alternância 

entre o glide palatal e a fricativa dental, que só ocorre em posição intervocálica como ataque 

de uma sílaba CV:

(318) i. ~  'este'

ii. ~  'ele disse'
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Outro argumento é o fato de o glide palatal ser alofone da fricativa dental no processo 

morfofonológico  em que / realiza-se  após [i,  j]em fronteira  de morfema (cf.  seção 

3.4.3.2 Processos morfofonológicos). Processos morfofonológicos têm como output somente 

elementos do sistema, ou seja, /j/ é uma consoante do Paresi. Além disso, as seqüências jV e 

wV mostram poucas restrições quanto à vogal que as constitui. Nas línguas naturais, em uma 

sílaba CV,  a priori, quaisquer C podem ocorrer com quaisquer V de uma língua. A tabela 

abaixo mostra as ocorrências em Paresi:

Seqüências
      

       
       

Tabela 14: Seqüências glide-vogal em Paresi-Haliti

As únicas  restrições  são para a vogal [u] e as meio-abertas,  que já são raras com 

quaisquer outras consoantes. Isso fala a favor da interpretação dos  glides como consoantes. 

Segundo Kenstowicz (1997), tais seqüências, quando produtivas em certas línguas, como no 

caso  do  inglês,  tendem a  conter  as  aproximantes  no  quadro  consonantal.  Em  Kinikinau 

(SOUZA,  2008),  uma  língua  arawak  meridional,  essas  seqüências  são  muito  recorrentes, 

levando a autora a considerá-las também como consoantes.  

Em Paresi, raízes que se iniciam por vogais têm apenas uma consoante como prefixo 

com valor de pronome pessoal:

(319)   'dente'

  dente     -N.POSS
  'meu dente'

 1- dente   -CL: arredondado
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Já em raízes que se iniciam por consoante, uma sílaba CV é concatenada como prefixo 

de pessoa:

(320) i.  'pescoço'

pescoço - N.POSS
ii.  'meu pescoço'

 1    -  pescoço  

O  mesmo  ocorre  com  raízes  iniciadas  pelas  aproximantes  [j]  e  [w],  o  que  as 

caracteriza como consoantes em posição de ataque de sílaba:

(321) i.  'macaco'

macaco
ii.  'meu macaco'

 1    -  macaco        - POSS.  

Por fim, as seqüências, como as em negrito [ e , 'não' e 'criança', 

respectivamente, foram interpretados como sílabas do tipo CV em que as consoantes têm uma 

articulação  secundária.  Nos  termos  da  GT,  veremos  que  as  consoantes  desse  tipo  têm o 

nódulo  vocálico  preenchido  devido  ao  espraiamento  progressivo  dos  traços  da  vogal 

antecedente.

  

3.5.  Quadros de fonemas vocálico e consonantal

Abaixo apresentamos os quadros de fonemas do Paresi:
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Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar Glotal
Plosiva   
Nasal  
Tepe 

Fricativa   
Aproximante  

Lateral 
Aproximante



Africada 
Tabela 15: Fonemas consonantais paresi-haliti

 

anterior central posterior
alta 

média-alta  
baixa 

Tabela 16: Fonemas vocálicos paresi-haliti

3.6. Comentários sobre Rowan (1961, 1964, 1965)

Rowan, lingüista missionário do SIL, produziu, nos anos 60, uma fonologia do Paresi 

(Rowan,1961, 1964, 1965).  Cabem, nesta seção, alguns comentários acerca deste trabalho. O 

autor afirma que há, no mínimo, dois dialetos: “that spoken by the remnants of the Cachiniti  

and Wáimare, now few in number, and that spoken by the majority, Koxárini” (Rowan, 1964, 

p.1). Não especifica, no entanto, sobre qual variante estabelece a fonologia. Acreditamos que 

se refira à variante majoritária, a que chamamos de Paresi V1, considerando a sua descrição 

dos processos de palatalização.  

Discutiremos,  aqui,   apenas  os  pontos  em que  há  diferenças  entre  a  descrição  de 

Rowan e a apresentada nesta dissertação. O cotejo entre a descrição de Rowan e a nossa será 

feito com base nos inventário fonêmico apresentado na seção 3.5. desta dissertação. Ambas as 

descrições se baseiam nos procedimentos  de descoberta propostos por Pike (1947), o que 

permite-nos  compará-las.  Primeiramente,  apresentaremos  ambos  os  quadros  e,  em  um 
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segundo momento, faremos os comentários necessários.

Abaixo  temos  a  distribuição  dos  fonemas  consonantais  do Paresi  e  seu  respectivo 

quadro tais como providos por Rowan5: 

5 Rowan não apresenta os dados em forma de quadro. Em sua transcrição, ele se serve dos símbolos de uso 
corrente, na época, pelos pesquisadores do SIL. A tabela 18 foi por nós elaborada e nela usamos os símbolos 
fonéticos do IPA. 
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Fonemas Alofones Contextos
  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  em todas as posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 entre /i/ e /i/

 nas demais posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  em todas as posições

  em todas as posições

  após [i], [a] e seguido de vogal diferente

 nas demais posições

  em todas as posições

  em todas as posições

  varia livremente com []

 varia livremente com []. Ocorre contígua a [i]

 varia livremente com []. 

 varia livremente com []. Nunca ocorre contígua a [i]

  em todas as posições

Tabela 17: Distribuição alofônica consonantal (Rowan 1961, 1964, 1965)
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Quadro de fonemas consonantais em Paresi conforme Rowan (1961, 1964, 1965)
Bilabial Dental Alveolar Pós-

alveolar
Palatal Velar Glotal

Plosiva   
Nasal  
Tepe 

Fricativa  
Aproximante  

Lateral 
Aproximante



Africada  
Tabela 18: Fonemas consonantais (Rowan 1961, 1964, 1965)

No  quadro  19  temos  a  distribuição  dos  fonemas  consonantais  em  Paresi  e  seu 

respectivo quadro tais como propostos nesta dissertação:
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Fonemas Alofones Contextos
  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/ 

 após [i, j] e seguido de /e/ em fronteira morfêmica

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 após [i, j] e seguido de vogal /i/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  após [i, j] e seguido de vogal diferente de /i,e/

 nas demais posições

  antes de [i]

 nas demais posições

  antes de [i]

 nas demais posições

 após [i, j] em fronteira morfêmica

  após [i, j] em fronteira morfêmica

 nas demais posições

Tabela 19: Distribuição alofônica consonantal (Silva, 2009)
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Bilabial Dental Alveolar Pós-
alveolar

Palatal Velar Glotal

Plosiva   
Nasal  
Tepe 

Fricativa   
Aproximante  

Lateral 
Aproximante



Africada 
Tabela 20: Fonemas consonantais (Silva, 2009)

Rowan não apresenta o fonema /Insere-o em seu quadro de fones entre parênteses, 

afirmando que [] varia liveremnete com [] em alguns dialetos. Ignora estes sons, contudo, 

em seu inventário fonêmico. Como vimos na seção 3.5, /é fonema. 

O autor afirma que há variação livre entre [] e [] e entre [] e [], sendo todos esses 

realizações  do fonema  . Atualmente, parece não haver essa variação. Em nossa análise, 

temos o fonema desvozeado // que tem como alofones [], quando antes de [i], e [j], quando 

após [i] ou núcleo complexo com [j]. A nossa distribuição explica o fato apontado por Rowan 

de que esse fonema tem restrições de ocorrências quando contíguo a [i]. 

Em nossa descrição afirmamos que [] é alofone de //. Rowan, no entanto, analisa-

os como fonemas distintos. Para isso, o autor afirma que [] tem uma distribuição abrangente, 

não ocorrendo, como já dissemos, apenas antes []. Os dados de Rowan, em que o fone ocorre 

antes de vogal diferente de [i], contudo, são problemáticos:   

Dados de Rowan (1964, p. 11)
(322) i.  'caixa'

ii.  'enxada'

iii.  'cachorro'
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iv.  'chapéu'

v.  'no seu estômago'

vi.  'espirro'

Os dados (i-iv) são compostos por empréstimos, o que os torna problemáticos. 

O dado (v) pode ser segmentado da seguinte maneira:

(323)  'no seu estômago'

2-caixa-CL:lugar 'lit. na sua caixa, dentro de você'

Portanto, se o exemplo (v) tem como raiz um empréstimo, temos, mais uma vez, um 

dado problemático.

Por fim, o dado (vi) parece ser de origem onomatopaica. Abaixo segue um exemplo 

coletado por nós de uma exceção desse tipo:

(324)  'cuspir'

A descrição de Rowan não detecta os processos que ocorrem em fronteira de morfema 

em que // realiza-se [] após [] e // realiza-se [] após [] e seguido de [] ou [].  

Para  as  vogais,  o  autor  chega  aos  mesmos  quatro  segmentos  de  nossa 

descrição: //. Até os trabalhos de 1964, no entanto, Rowan utilizava // em vez de // 

para a representação fonêmica, apesar de afirmar que /u/ era recorrente contíguo a palatais. 

No trabalho de 1965, o autor corrige essa incongruência.  

3.7. Síntese da fonologia (Pike, 1947)
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Nesta seção tivemos como objetivo lançar uma primeira visão sobre o sistema. Para o 

quadro de fonemas vocálicos, o paresi conta com quatro vogais, indo além do padrão clássico 

arawak trivocálico com três vogais. Para o quadro de fonemas consonantais, no Paresi ocorre 

apenas  uma  consoante  palatalizada  fonêmica,  sendo  todas  as  outras  alofones  de  suas 

contrapartes palatalizadas; seu quadro apresenta apenas uma africada, a alveolar e; não mostra 

pares que se distingam apenas pelo vozeamento. 

Quanto  aos  processos  fonológicos,  o  Paresi  apresenta  processos   progressivos  e 

regressivos de palatalização. Quanto a processos regressivos, os fonemas realizam-

se, respectivamente, como  antes de [i]. Todos os outros segmentos sofrem processos 

progressivos em que seguem [i] ou [j], esse último quando elemento assilábico constituindo 

um núcleo  vocálico,  e  que  não  estão  diante  de  /i/  ou  /e/  e  têm  como  realização  a  sua 

contraparte palatalizada com articulação secundária, com exceção de // que se realiza //. 

Para processos morfofonológicos, temos a descrição de apenas três, todos de natureza 

progressiva: / realiza-se como [] após [] e seguido de [e]; / / realiza-se como [] após 

[] e // realiza-se como [] após []. 

Na próxima seção, apresentaremos o aporte teórico da Geometria de Traços. Como 

veremos,  esse  modelo  não-linear  nos  proverá  generelizações  mais  robustas,  tanto  para  a 

representação fonêmica, quanto para a explicação de alguns processos. 

3.8. Geometria de Traços (Clements & Hume, 1995)

Na próxima seção trataremos de expor a construção do modelo utilizado no tratamento 

teórico  dos  dados.  A  escolha  da  Geometria  de  Traços  dá-se  por  ela  capturar  certas 

generalizações  que  um  modelo  não-linear  não  alcança.  Cremos  que  a  economia  de 
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representação  seja  um  caminho  fundamental  a  ser  seguido.  Os  modelos  teóricos  podem 

diferir, dentre outras coisas, quantos aos traços que assumem e quanto ao quê se propõem 

representar.  

No que se refere aos traços, o modelo de Chomsky & Halle (1968), por exemplo, 

assim como alguns modelos não-lineares, adotam em seu inventário o traço [lateral], que  é 

necessário  para  distinguir  os  segmentosl/  (HALL,  2007,  p.320),  embora  esses  dois 

segmentos possam diferir em termos do traço [contínuo], que é o caso do Paresi (cf. seção 

3.9.3.  Estruturas  arbóreas  consonantais  subespecificadas  em Paresi).  Isso dispensa o traço 

[lateral] e fala a favor de um modelo que não o tenha. O traço [coronal], segundo o modelo de 

Sagey (1986), é relevante somente para as consoantes. Nesse modelo,  todas as vogais são 

[dorsal]. Os fatos do Paresi nos mostrarão que o traço [coronal] para as vogais é importante, 

assim como o é considerado no modelo aqui adotado (cf. seção 3.9.1. Análise autossegmental 

da palatalização e da coronalização).   

    Quanto a o quê representar, a proposta do trabalho é ir para além de um estudo 

apenas de nível segmental da língua e partir para um estudo inicial do nível suprassegmental 

(cf. seção 3.12. Prosódia: uma primeira abordagem.). O SPE não nos provê um aporte para o 

tratamento  desse nível:  “Prosodic Features: our investigations  of  these features  have not 

progressed to a point where a discussion in print would be useful.” (CHOMSKY & HALLE, 

1968, p.329)). Dessa maneira, iniciamos nossos estudos sobre prosódia utilizando um modelo 

da Teoria Métrica (IDSARDI, 1992), que, como a Geometria de Traços, se situa no âmbito da 

Teoria Autossegmental (cf. seção 3.12.1. Teoria métrica).  

3.8.1. Geometria de Traços: uma introdução

No artigo em que apresentam o modelo  que será aqui adotado,  Clements  e Hume 



115

preocupam-se,  fundamentalmente,  em  construir  argumentos  fortes  que  justifiquem  suas 

postulações. O traço é tomado como unidade mínima de análise, e não o fonema, como na 

prática  estruturalista.  O  traço  é  construído  como  uma  entidade  psicológica  que  procura 

estabelecer a ligação entre a representação cognitiva da fala e a sua manifestação acústica. 

Os autores argumentam que tomar o traço como unidade mínima de trabalho oferece 

explicações para fatos potencialmente não-relacionados. Por exemplo, com traços universais 

podemos explicar como línguas emergem com um número pequeno e similar de propriedades 

de fala na construção de seus sistemas fonológicos; com traços binários ou monovalorados, 

explicamos  o  fato  de  que  sons  da  fala  são  percebidos  e  estocados  na  memória 

categoricamente; com regras que se aplicam a traços, falamos a favor da existência de classes 

naturais, que podem ser definidas de maneira única com um pequeno conjunto de traços.

Na tradição de Jakobson e Bloomfield,  os segmentos são tomados como feixes de 

traços  bi-dimensionais  e  sem  estrutura  interna.  São  de  natureza  linear,  pois  os  fonemas 

seguem um ao outro sucessivamente. A representação de tais feixes de traços era feita a partir 

de matrizes por diversas razões: matrizes eram conceitualmente simples,  matematicamente 

tratáveis e impunham sérias restrições na forma como os traços poderiam ser organizados em 

suas representações. 

Os autores, por sua vez, apontam duas inadequações fundamentais que forçariam uma 

mudança na forma de representação, já que não havia respostas para as demandas dos que 

começavam a desenvolver,  na década  de  70,  análises  de línguas  tonais.  As inadequações 

seriam:  a  relação  bijetiva  um-para-um entre  traço  e  segmento,  e  a falta  de uma estrutura 

interna na organização dos traços. 

Assumir uma relação bijetiva entre segmento e traço é dizer que os efeitos dos traços 

não podem estender-se para além de seus domínios. O estudo de línguas tonais, no entanto, 

passou  a  mostrar  exatamente  o  contrário:  aglomeração  de  tons  em  uma  mesma  sílaba, 



116

formando tons de contorno; tons que se estendem para mais de uma sílaba; tons flutuantes, 

que não possuem qualquer associação a uma única unidade de representação.   

Não eram apenas os suprassegmentos a fugir dos modelos preexistentes. Propriedades 

segmentais  também pareciam comportar-se  de  maneira  semelhante.  Por  exemplo,  o  traço 

[nasal], em muitas línguas naturais, afeta somente uma parte do segmento, dando origem a 

segmentos pré ou pós-nasalizados; o traço [nasal] também pode se espraiar para domínios 

maiores, como na harmonia nasal.  Os traços [posterior], [arredondado] e [RLA]6 apresentam 

comportamento semelhante, podendo se estender para outros segmentos ou até mesmo para 

outras sílabas. 

As abordagens não-lineares mais antigas datam de Harris (1944), com sua Teoria de 

Componentes Longos, e Firth (1948), com a chamada Teoria da Análise Prosódica. A mais 

influente, porém, veio nos anos de 1970, em estudos de línguas tonais, com John Goldsmith: a 

Teoria Autossegmental. Nessa teoria, traços podem se associar a domínios maiores que um 

segmento e são extraídos de matrizes, onde cada traço é alocado em "canais" ou "camadas 

próprias",  no  original,  tiers.  Um exemplo:  tons  são  alocados  em camadas  diferentes  dos 

segmentos vocálicos,  podendo funcionar de maneira  autônoma, daí a noção de “segmento 

autônomo” ou “autossegemnto”.

A Teoria Autossegmental prevê que elementos da mesma camada são seqüencialmente 

ordenados; já elementos de camadas diferentes não o são, ligando-se uns aos outros por linhas 

de associação,  estabelecendo padrões de alinhamento e sobreposição. As ligações não são 

necessariamente unívocas, isto é, um-a-um.

Uma segunda inadequação do modelo clássico é a ausência de uma estrutura interna 

vinculada aos traços que compõem um segmento. Jakobson & Halle (1956) dividiam os traços 

em grupos maiores chamados de sonority e tonality. Ao postularem esse tipo de organização, 

eles  sugerem  que  essas  duas  categorias  teriam  status cognitivo  e  formariam  dois  eixos 
6 Tradução, respectivamente, de [back], [round] e Advanced Tongue Root [ATR].
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principais  na aquisição  da  linguagem.  Chomsky & Halle  (1968)  organizam os  traços  nas 

chamadas  classes  maiores  (major  classes),  traços  de  cavidade  (cavity  features),  etc.   Os 

autores, no entanto, afirmam que essa organização dá-se apenas por questões expositivas. 

Há evidências,  porém,  que  mostram que  essa  organização  pode  ir  muito  além do 

caráter  explanativo.  Os  traços  organizariam-se  em  unidades  funcionais  mais  altas, 

constituindo  classes  naturais.  Por  exemplo,  em  inglês  contemporâneo,  é  geralmente 

glotalizado como   em posição de final de sílaba. Em alguns contextos, o [] glotalizado 

perde de uma vez sua oclusão oral, espraiando a oclusão glotal, dando origem a pronúncias 

como a da palavra mitten "luva de lã". Em alguns dialetos do espanhol e do dialeto do 

português  do  Rio  de  Janeiro  temos,  respectivamente,  [] 

e / "mesmo", onde os traços não-laringais de /s/, isto é, traços do trato 

oral,  são  perdidos  em posição  de  coda  silábica  deixando  apenas  a  aspiração.  Em inglês, 

muitos traços de ponto de articulação funcionam como classes, por exemplo: em syn-pathy, 

con-passion,  syn-tax,  con-descend,  syn-chronize e  congress (respectivamente,  simpatia, 

compaixão, sintaxe, condescender, sincronizar e congresso), [assimilam os pontos 

de articulação dos respectivos segmentos subseqüentes  Nesse sentido,  traços que 

funcionam juntos em regras fonológicas podem ser agrupados em constituintes. Além disso, 

em uma estrutura em árvore, elementos terminais não são ordenados, mas apresentam linhas 

de camada separadas. Isso torna possível a representação de overlapping de traços. 

As  linhas  de  associação,  no  cerne  do  modelo,  apresentam  dupla  função:  (1) 

decodificam  padrões  de  alinhamento  temporal  e  coordenação  entre  elementos  em 

representações  fonológicas.  Isso  torna-se  importante  na  representação  de  segmentos  de 

contorno,  duração e em nós multi-ligados;  e (2) agrupam elementos  em constituintes  que 

funcionam como unidades únicas em regras fonológicas. Essas duas funções impõem sérias 
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restrições no funcionamento de regras fonológicas. 

No  modelo  que  se  apresenta,  um  princípio  fundamental  é  assumido:  (i)  regras 

fonológicas  representam  somente  uma  operação.  Esse  princípio  diz-nos  que  somente 

conjuntos de traços que formam constituintes podem funcionar juntos em regras fonológicas. 

Levando em conta que o conjunto de traços que formam constituintes é apenas uma pequena 

proporção de todas as possibilidades lógicas da organização, essa exigência representa uma 

hipótese  empírica  forte  para  observarmos  a  existência  de  uma  classe  natural  de  regras 

fonológicas  possíveis.  Um segundo  princípio  nos  diz  que  (ii)  a  organização  de  traços  é 

universalmente determinada. Esse segundo princípio faz projetar a mesma organização em 

todos os níveis da derivação. A hierarquia de traços funciona como um exemplo que define 

boa-formação entre as derivações. Em linhas gerais: os valores dos traços são dispostos em 

camadas  diferentes,  estabelecendo  relações  não-lineares  entre  si;  e  se  apresentam 

hierarquicamente,  onde  cada  constituinte  pode  funcionar  como  unidade  em  regras 

fonológicas.

3.8.1.1. Segmentos simples, complexos e de contorno 

Os autores, no que tange à natureza representacional dos segmentos, os distinguem da 

seguinte  maneira:  segmentos  simples,  complexos  e  de  contorno.  Em  Paresi  há  apenas 

segmentos  simples  e  complexos  (cf.  seção  3.9.3.  Estruturas  arbóreas  consonantais 

subespecificadas  em  Paresi  para  a  representação  de  //  e  //).  Esses  são  definidos  nos 

seguintes  termos:  segmentos  simples  são  compostos  por  um  nó  raiz  mais  um  traço  de 

articulador oral; segmentos complexos têm em sua composição um nó raiz mais dois traços 

diferentes de cavidade oral; segmentos de contorno são constituídos de seqüências de traços 

diferentes.  Os chamados efeitos de fronteira depõem a favor da existência de segmentos de 
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contorno.  A representação de tais segmentos pode se dar de duas maneiras: com uma raiz ou 

com duas raízes: 

Análise com uma raiz Análise com duas raízes
X X

raiz raiz raiz

[+nasal] [-nasal] [+nasal] [-nasal]

Figura 10: Análise com uma e com duas raízes

Na análise com apenas uma raiz, os segmentos de contorno são caracterizados por uma 

seqüência de traços ligados a um nó único mais alto. Sob esse ponto de vista, uma oclusiva 

pré-nasalizada  como  []  é  representada  com  apenas  um  nó  de  raiz  caracterizado  pela 

seqüência [+nasal] [-nasal] e uma africada [ts] é caracterizada pela seqüência [-continuante] 

[+continuante]. Em uma análise com duas raízes, segmentos de contorno consistem de dois 

nós  de  raiz  em seqüência  imediatamente  abaixo  de  uma posição  esqueletal.  Essa  análise 

assume  uma  restrição  que  universalmente  proíbe  uma estrutura  ramificada  imediatamente 

abaixo de um nó de raiz: a restrição de não-ramificação. 

Nessa  restrição,  uma  configuração  com  a  forma  da  figura  abaixo  é  mal-formada 

quando A é um nó de classe qualquer (incluindo o nó de raiz), onde A domina imediatamente 

B e C, e B e C estão na mesma camada:

A

B C

Figura 11: Estrutura ramificada restrita imediatamente abaixo de raiz



120

3.8.1.2. Processos fonológicos segundo a Geometria de Traços

No modelo da Geometria de Traços os processos fonológicos são tratados em termos 

de espraiamento ou associação de traços ou constituintes, ao contrário da Fonologia Gerativa 

Padrão, que trabalhava em termos de cópia de traços. Os processos fonológicos básicos são a 

assimilação  (tratada  como  uma  associação)  (cf.  seção  3.8.3.  A  expressão  de  regras  de 

assimilação) e a dissimilação (tratada como um desligamento).

3.8.1.2.1. Assimilação

A assimilação pode ser de vários tipos:  feature-filling,  feature-changing,  completa, 

parcial ou de apenas um traço. A do tipo  feature-filling é aquela que preenche traços não 

especificados no segmento alvo (target). A  feature-changing muda os traços do  target. Na 

assimilação completa ou total, o nó de raiz se espraia. Na parcial ou incompleta, os nós mais 

abaixo  espraiam-se  (cf.  seção  3.9.1.  Análise  autossegmental  da  palatalização  e  da 

coronalização). Na de apenas um traço, somente um traço terminal se espraia (cf. seção3.9.4. 

Harmonia vocálica e subespecificação). Levando em conta que traços ou um conjunto desses 

que se assimilam como unidade devem constituir um nó ou uma camada independente, regras 

de  assimilação  provêem  um  poderoso  critério  para  nos  explicar  como  os  traços  são 

organizados. 

Em um modelo de assimilação que funciona em termos de espraiamento, nós multi-

ligados aparecem constantemente como  output.  Nessas condições,  geminadas derivadas de 

um processos fonológico são formalmente indistinguíveis das geminadas subjacentes, já que 

podem ser representadas como um nó raiz ligado a duas  posições esqueletais, assim como em 
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uma assimilação completa:

Geminadas verdadeiras Assimilação completa 
X X X X

raiz raiz

Epêntese desautorizada
*C V C

raiz raiz

Figura 12: Estrutura de geminadas verdadeiras e derivadas

As chamadas geminadas verdadeiras, que apresentam nós multi-ligados, não podem 

ser separadas por vogais epentéticas. É o que acontece na língua kolawi. Nessa língua, ocorre 

epêntese  após  o  segundo  segmento  de  uma  seqüência  CCC,  por  exemplo:  // 

"parar"]  "parou".  No  entanto,  no  exemplo  a  seguir,  isso  não 

ocorre: // "ferver"  [] "ferveu". Isso se explica, pois a regra de epêntese 

não se aplica a  clusters homorgânicos,  que gerariam a estrutura desautorizada com linhas 

cruzadas. As estruturas multi-ligadas falam a favor de uma representação de traços não-linear, 

já que elas podem ser formalizadas somente em modelos não-lineares. 

3.8.1.2.2. Dissimilação e OCP

Outro  processo  fonológico  que  pode  ser  descrito  em  termos  não-lineares  é  o  da 

dissimilação. A dissimilação é o processo pelo qual um segmento falha em se ligar a um traço 

presente em um segmento vizinho. Podemos referir-nos à dissimilação formalmente como um 

desligamento. A resposta para a função dissimilatória do desligamento viria do  Obligatory 
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Contour Principle (OCP).  

O OCP aplica-se a dois traços ou nós idênticos adjacentes em uma dada fileira (cf. 

seção  3.9.6.  -Um  problema  de  presentação  fonológica- para  aplicação  de  OCP  para 

implementação de forma subjacente problemática em Paresi). O OCP proíbe representações 

subjacentes que o violem, pode motivar ou dirigir regras que suprimam violações e bloquear 

regras que criem violações em outro momento. Nesse sentido, o OCP é um princípio geral 

que governa critérios de boa-formação:

   d     b     t

     Raiz      Raiz     Raiz

     Ponto-de-C     Ponto-de-C    Ponto-de-C

     [coronal]     [coronal] Violação de OCP

    [labial]

Figura 13: Violação de OCP

A figura  acima  representa  uma  violação  de  OCP presente  no  Árabe.  Essa  língua 

desautoriza raízes do tipo */dbt/, com consoante inicial e final homorgânicas. A má-formação 

dessa  representação  se  deve  à  violação  de  OCP na  camada  coronal,  embora  d  e  t  sejam 

intercalados  por b.  A consoante b  é  caracterizada  pelo nó labial,  que jaz em sua própria 

camada,  diferentemente  do  nó  coronal.  Isso  pressupõe  e  confirma  o  que  já  foi  dito 

anteriormente:  os  traços  de  articulação  estão  arranjados  em camadas  diferentes.  Como  a 

assimilação,  a  dissimilação  (e  outras  regras  de  desligamento)  provê  um  critério  para  a 

organização de traços: nós desligados devem ocorrer em camadas próprias.

3.8.1.2.3. Neutralização
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Um  outro  processo  bastante  recorrente  é  a  neutralização,  em  que  contrastes  são 

eliminados entre dois ou mais traços fonológicos em certos contextos.  A neutralização não 

pode ser definida como uma assimilação ou como uma dissimilação. A neutralização pode ser 

de  vários  tipos:  debucalização,  eliminação  de  contrastes  no  entre  traços  do  trato  oral; 

desvozeamento, deaspiração e deglotalização, eliminação de contrastes entre traços laríngeos; 

redução de altura vocálica, eliminação de contrastes de altura ou de [RLA]; no nível da raiz, 

eliminação de todos os contrastes do segmento (exemplo: redução de todas as vogais não-

acentuadas para vogais neutras em inglês).  

A  neutralização  tipicamente  elimina  valores  marcados  em  favor  de  valores  não 

marcados. Além disso, pode ser caracterizada em termos de desligamento de nó. Regras de 

neutralização provêem mais um critério para a organização dos traços: levando em conta que 

somente nós sozinhos podem subjazer desligamentos, quaisquer traços que sejam desligados 

como um grupo devem constituir um nó sozinho em sua própria camada. 

Os  processos  descritos  nas  seções  3.9.  a  3.9.6.  são  concernentes  a  ligações, 

desligamentos e inserções  default. Um processo que ocorre algumas vezes é o da deleção, 

que,  no  entanto,  pode  ser  decomposto  em  um  desligamento  seguido  de  uma  deleção 

automática.  Outros  tipos  de  regras  seriam  de  encurtamento  ou  enfraquecimento,  fusão 

(merge)  e  fissão.  Esse  pequeno  número  de  processos  é  um  argumento  a  favor  da 

caracterização de 'regras naturais ' em termos  formais. Não foram atestados, até o momento, 

processos de neutralização em Paresi.

3.8.1.3. Transparência, opacidade e NCC

No que se refere à transparência e opacidade,  impõe-se a clássica questão: em que 

domínios as regras podem ser aplicadas? Por exemplo: a harmonia vocálica pode ser aplicada 
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de vogal a vogal, desconsiderando a consoante; assimilação e dissimilação podem se aplicar à 

longa distância; línguas com morfologia não-concatenativa impõem limites para quão longe 

uma regra pode ir. 

Um limite que parece existir refere-se à opacidade em processos de assimilação, onde 

a assimilação não se aplica através de segmentos opacos, isto é, já caracterizados pelo nó ou 

traço  espraiado.  Esse  limite  deve-se,  pelo  menos  em parte,  a  propriedades  estruturais  de 

representação. De particular importância podemos citar o  No-Crossing Constraint (NCC), 

proposto por Goldsmith (1976):

Camada j P Q Camada j P Q

Camada k R S Camada k R S

Figura 14: No-Crossing Constraint (NCC)

O NCC prediz que linhas de associação ligando dois elementos da camada j a dois 

elementos  da  camada  k  não  podem  se  cruzar.  O  NCC  aplica-se  não  somente  a  formas 

subjacentes, mas em todos os passos da derivação. Isso serve como uma restrição absoluta 

que bloqueia qualquer regra que possa produzir uma violação desse tipo. 

3.8.1.4. Evidências para a organização de traços

Tomando  como  base  um  princípio  metateórico  em  uma  visão  mais  detalhada,  o 

modelo assume uma organização hierárquica mínima na ausência do contrário. Evidências 

para  uma  organização  de  traços  podem  ser  listadas  de  maneira  bastante  exaustiva.  Por 

exemplo, no que tange à operação de regras fonológicas, podemos afirmar que, se uma regra 

fonológica pode ser mostrada como uma operação (espraiamento, desligamento, etc.) em um 
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dado  conjunto  de  traços  em detrimento  de  outros,  assumimos  que  o  conjunto  forma  um 

constituinte na hierarquia de traços. 

Dois traços x e y podem ser agrupados em constituintes de quatro formas:

            

X domina Y Y domina X X e Y são irmãos X e Y formam um nó
... ... ... ...

x y z

y x x y [x, y]

Figura 15: Agrupamento de traços: tipos de constituintes possíveis
 

Se uma operação em y sempre afeta x, mas não vice-versa; se uma operação em x 

sempre afeta x, mas não vice-versa; x e y podem ser afetados independentemente por si, eles 

são independentemente ligados a z; se uma operação em um traço afeta outro, eles formam 

um nó sozinho ou único.

Um  critério  para  a  organização  de  traços  consiste  de  efeitos  de  transparência  e 

opacidade. Por exemplo: na língua arbore, a assimilação atravessa os glides laríngeos [,  ] 

em exemplos como /(ma) beh-o/ “ele não está saindo”  [...boho]. Isso pode ser explicado, se 

assumirmos que glides  laríngeos, ao contrário de consoantes e vogais verdadeiras, não têm 

traços de trato oral distintivos. Sob esse prisma, [h] é caracterizado somente pelo traço [+glote 

não-constrita]7,  adquirindo suas  características  fonéticas  do trato  oral  a  partir  de contexto 

fonético (KEATING, 1988). A transparência de glides laríngeos e a opacidade de consoantes 

verdadeiras são mostradas a seguir:

7  No original: [+spread glottis]. Clements (1985).
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V V VhV
V V V h V

raiz raiz raiz raiz raiz

Ponto--de-
C

Ponto-de-
C

Ponto-de-
C

Ponto-de-C

*VCV
V C V

raiz raiz raiz

Ponto-de-
C

Ponto-de-
C

Ponto-de-
C

Figura 16: Transparência de glides laríngeos e opacidade de consoantes verdadeiras

A transparência de [] é completamente predizível pelo fato de esse segmento não ser 

caracterizado por traços de Ponto-de-C. A partir disso, vamos considerar a organização dos 

traços em mais detalhes.

3.8.1.5. O nó de raiz

O nó raiz expressa a coerência do segmento "melódico" como unidade fonológica. Os 

casos de assimilação total são um argumento a favor de um nó que domina todos os traços. O 

nó raiz é composto por três traços: [sonorante], [aproximante] e [vocóide]. Esses traços são 

alocados no mais alto grau de dominância, pois é sua escala que define as classes maiores a 

que pertencem os segmentos:
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[sonorante] [aproximante] [vocóide] sonoridade

obstruinte - - - 0

nasal + - - 1

líquida + + - 2

vocóide + + + 3

Tabela 21: Escala de sonoridade

A atribuição dos traços de sonoridade diretamente ao nó raiz nos diz que ele nunca 

pode se espraiar ou desligar-se como classe independentemente do nó raiz como um todo. 

3.8.1.6. O nó laríngeo

A primeira motivação para um nó laríngeo é a de que ele pode se espraiar ou desligar-

e não somente individualmente, mas como uma unidade. Os três traços que compõem o nó 

laríngeo são: [glote constrita], [glote não-constrita] e [vozeado]:

raiz

laringal

[+-glote constrita] [+-glote constrita] [+-vozeado]

Figura 17: Nó laríngeo

3.8.1.7. O nó de ponto de articulação consonantal
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Ponto-de-C

[labial] [coronal] [dorsal]

[+-anterior] [+-distribuído]

Figura 18: Nó de ponto de articulação consonantal (Ponto-de-C)

Em regras  de assimilação  articulatória,  os  traços  do trato  oral  [labial],  [coronal]  e 

[dorsal] e seus dependentes espraiam como unidade, independentemente de traços de estritura 

como [continuante], [vocóide] e [sonorante]. Captura-se esse fato agrupando esses traços sob 

um único nó de ponto de articulação. 

3.8.1.8. O nó de cavidade oral

Nesse estágio  do modelo  o nó de cavidade  oral  domina  Ponto-de-C e o  traço [+-

contínuo].  Esse último traço corresponde à noção de "constrição de cavidade oral",  que é 

caracterizada como uma unidade funcional na fonologia. Em abordagens anteriores, o Ponto-

de-C  era  ligado  diretamente  ao  nó  raiz,  no  entanto  trabalhos  recentes  lançam  mão  de 

argumentos para alocar um nó de cavidade oral entre Ponto-de-C e raiz. É o caso do processo 

que ocorre no inglês  Intrusive Stop Formation (ISF) (CLEMENTS, 1987). Nesse processo, 

palavras como  dense "denso" e  false "falso" adquirem um breve [t] intrusivo no ponto de 

transição da nasal ou lateral  para a fricativa seguinte. O elemento intrusivo tem sempre o 

mesmo ponto de articulação da consoante anterior, como podemos ver nos exemplos warmth 

[...] "morno" e lenght ["duração":
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r r

laringal  
 

Cav. Oral       
          

Cav. Oral
 

[+nasal] Ponto-de-C [-contínuo] Ponto-de-C [+contínuo]

Voc [labial] Voc [coronal]

Ponto-de-V Ponto-de-V

Figura 19: Intrusive Stop Formation (ISF) (CLEMENTS, 1987)

Nessa análise, a oclusiva intrusiva (p) não é um segmento completo, mas resulta de um 

overlapping parcial do nó de cavidade oral de [m] com outros traços de []. A intrusiva é 

menor em duração, pois constitui um segmento de contorno.

3.8.1.9. A organização de traços dos vocóides

Uma questão bastante recorrente na teoria fonológica é até que ponto consoantes e 

vocóides podem ser representados com os mesmos traços. O modelo em questão é o baseado 

em restrições  (constriction-based).  Esse modelo consiste  na observação preliminar  de que 

qualquer segmento produzido no trato oral tem uma restrição característica, definida por dois 

parâmetros  principais,  grau  de  restrição e  local  da  restrição.  Esses  parâmetros  são 

representados em nós separados, que são ligados sob um nó de restrição. Para as consoantes, o 

grau de restrição é represetando pelo nó [+-continuante] e o local de restrição é representado 

pelo  nó  Ponto-de-C;  paralelamente,  para  os  vocóides,  o  grau  é  representado  pelo  nó  de 

abertura e o local pelo Ponto-de-V, que domina [labial], [coronal] e [dorsal], assim como o 
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Ponto-de-C.

3.8.1.10 Classes naturais de consoantes e vocóides

O modelo baseado na restrição  diz-nos que podemos encontrar  uma classe natural 

correspondente a  cada traço do trato  oral.  Sendo assim,  teríamos  [labial]  com consoantes 

labiais  e  vocóides  arredondados  ou  labializados;  [coronal]  com  consoantes  coronais  e 

vocóides anteriores; e [dorsal] com consoantes dorsais e vocóides posteriores. 

Em Coreano,  seqüências  de consoantes  coronais  seguidas  de vogais anteriores  são 

excluídas; na mesma língua, consoantes labiais seguidas de vogais anteriores têm o mesmo 

fim. Há também evidências de que vocóides posteriores (não anteriores) e consoantes dorsais 

formam uma classe natural. Por exemplo, nas línguas khoisan do sudeste da África, somente 

vogais posteriores podem ocorrer após consoantes velares e uvulares, incluindo cliques.

Essas regras fonológicas fornecem consideráveis evidências para classes naturais de 

consoantes  e  vocóides  labiais,  coronais  e  dorsais.  Esse  resultado  nos  dá  uma abordagem 

unificada de ponto de articulação nas consoantes e vocóides, permitindo a eliminação dos 

traços [posterior] e [arredondado]8. 

3.8.1.11. O nó de ponto de articulação vocálica

A língua cheremis do leste, estudada por Odden (1991), tem um processo que nos 

ajuda  a  entender  a  organização  do  nó  Ponto-de-V.  Nessa  língua,  posterioridade  e 

arredondamento são distintivos, ao contrário da altura. Há um processo em que /e/ em final de 

palavra assimila em posterioridade e arredondamento, mas não altura, a primeira vogal não-

neutra anterior, se é labial. Sendo assim, /e/ fica [o] após [u, o] e [ö] após [ü, ö]. 

O padrão com posterioridade e arredondamento juntos, excluindo altura, argumenta a 
8 [back] e [round].
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favor de que esses dois traços formam um constituinte único, que é o Ponto-de-V. O nó de 

abertura não é ligado abaixo de Ponto-de-V, pois não é afetado. Assim temos:

Vocálico Vocálico

Ponto-de-V abertura

[labial]

Figura 20: Assimilação vocálica em Cheremis(ODDEN, 1991)

3.8.1.12. O nó de abertura

O nó de abertura conta com um único traço [+-aberto]. Esse é distribuído em duas 

camadas. Um sistema tradicional de três alturas pode ser representado da seguinte maneira.

Uma  vantagem desse  sistema  é  que  podemos  eliminar  o  traço  [RLA],  necessário 

apenas para representar uma quarta altura. Sistemas desse tipo podem ser representados pela 

adição de mais uma camada:


abertura


abertura


abertura

Camada 
1:

- - +

abertura
Camada 

2:
+ + +

Figura 21: Graus de abertura
 

3.8.1.13 O nó vocálico

Agrupando todos os traços  de abertura  e ponto de articulação  dos  vocóides  sob o 

mesmo nó vocálico,  estamos assumindo que todos os traços podem se espraiar livremente 
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através  das  consoantes  intervenientes,  mesmo que sejam especificadas  quanto  a  ponto de 

articulação. Isso ocorre pois consoantes não têm o nó vocálico. Uma exceção é feita àquelas 

com articulação secundária. 

3.8.1.14 Articulações maiores e menores

Uma  boa  fonte  de  evidências  para  a  organização  de  traços  vem  do  estudo  das 

chamadas articulações secundárias.  Os foneticistas  as definem como "an articulation with 

lesser  degree  of  closure  occuring  at  the  same  time  as  another  (primary)  articulation". 

(LADEFOGED, 1982, p.210). Essa definição, no entanto, é de cunho estritamente fonético, 

não sendo adequada, portanto, em termos fonológicos. Sagey (1986) propõe uma explicação: 

em muitos tipos de consoantes complexas, somente um momento do fechamento é distintivo, 

sendo  o  outro  completamente  predizível.  O  articulador  cuja  estritura  é  previsível  é 

caracterizado  em  termos  de  articulação  menor,  e  o  outro,  como  articulação  maior.  Por 

exemplo, em línguas com labialização secundária, o grau da estritura labial em um segmento 

é  sempre  predizível  a  partir  de  seus  traços,  o  que  constitui  a  labialização  como  uma 

articulação menor. 

3.8.1.15 A organização de múltiplas articulações

No modelo de Sagey (1986), traços maiores e menores de articulação oral são ligados 

diretamente ao nó de ponto de articulação. Portanto, traços de articulação menores e maiores 

em segmentos complexos não são formalmente distinguidos nos termos da organização do nó. 

Para fazer a distinção, um dispositivo chamado "pointer" é utilizado:
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Raiz

Ponto-de-C

[coronal]

[dorsal]

[-posterior]

Figura 22: Pointer (SAGEY, 1986)

O pointer liga o nó raiz (e os traços de estritura que domina) ao traço de articulação 

maior.  Acima  temos  a  representação  de  consoante  coronal  palatalizada.  Note  que  a 

palatalização é caracterizada como [-posterior] no nó dorsal, assim como uma vogal anterior. 

Isso nos diz que, se o ponto de articulação espraia, ambas as articulações, maiores e menores 

vão juntas. 

No  modelo  baseado  na  restrição,  as  articulações  secundárias  são  naturalmente 

caracterizadas  como  articulações  menores  envolvendo  traços  como  [labial],  [dorsal]  e 

[coronal] e suplementados pelos traços de altura de vogal quando necessário. Se assumirmos 

que esses traços são membros  do constituinte  vocálico,  ligado sob o Ponto-de-C, então o 

espraiamento do último, por exemplo, em regras de assimilação de ponto de articulação irá 

automaticamente abarcar o espraiamento dos articuladores menores.  Abaixo representamos a 

aplicação  de  uma  regra  desse  tipo  nos  termos  apresentados  ([F]  =  qualquer  traço  de 

articulador maior): 
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Cavidade Oral Cavidade Oral

Ponto-de-C Ponto-de-C

[F] Vocálico

     ...

Figura 23: Assimilação de articulador maior

Os dois modelos se distinguem nos recursos que utilizam para distinguir articuladores 

menores e maiores. No modelo de Sagey, a distinção não é feita pela organização de nó e 

requer o pointer. O pointer não desempenha nenhum papel na teoria. Já no modelo baseado na 

restrição que apresentamos,  traços de articulação maiores e menores são distinguidos pela 

organização do nó por si só, levando em conta que traços maiores são sempre mais altos na 

hierarquia  que  traços  menores.  A  articulação  maior  em  qualquer  consoante  complexa  é 

interpretada com os valores dos traços de estritura [continuante,  aproximante e sonorante] 

presentes na estrutura mais alta e a não constrastividade do grau de fechamento da articulação 

menor é atribuída por princípios e regras fonéticas independentes. Nesse modelo, o pointer é 

descartado. 

3.8.1.16. A estrutura de nó dos vocóides

Vimos que o nó vocálico caracteriza uma unidade funcional dos traços vocálicos e 

expressa articulações menores nas consoantes. Nessas, o nó vocálico é ligado sob o Ponto-de-

C. Há, portanto,  razão para acreditarmos que a  mesma estrutura pode ser encontrada nos 

vocóides.

Traços de ponto de articulação de consoantes não podem se espraiar através de vogais 

como constituinte, pois vogais também possuem um Ponto-de-C, o que bloqueia a regra com a 
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violação de NCC:

   C    C    C

    raiz     raiz    raiz

    Cavidade Oral    Cavidade Oral Cavidade Oral

Ponto-de-C     Ponto-de-C    Ponto-de-C

Figura 24: Representação de consoantes opacas

Em  constraste,  vogais  não  são  opacas  no  espraiamento  de  um  único  traço  de 

articulação. Por exemplo, uma vogal [coronal] em Sânscrito não bloqueia o espraiamento do 

traço  consonantal  [coronal].  Na  vogal,  o  traço  [coronal]  está  sob  o  Ponto-de-V,  já  na 

consoante, o traço está sob Ponto-de-C. O NCC se aplica somente a linhas de associação que 

liguem elementos da mesma camada.

3.8.2. Resumo do modelo

Abaixo temos resumimos a apresentação do modelo com a seguinte arquitetura  de 

traços: 
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X +-aproximante

raiz +-sonorante

LAR Cav. Oral [+-nasal] +-vocóide

[+-gl.constr.] [+-contínuo]

[+-gl. n-constr.] Ponto-de-C

[+-vozeado] [coronal]

[labial] [+-anterior] 

[dorsal] [+-distribuído]

Voc 

Ponto-de-V

[labial] abertura

[dorsal] [coronal] aberto

[+-anterior] 

[+-distribuído]

Figura 25: Modelo de Geometria de Traços (CLEMENTS & HUME, 1995)

Qualquer segmento é representado com a apropriada seleção de seus traços em sua 

forma completamente especificada. Por exemplo, [k] tem um nó [dorsal] abaixo de seu nó de 

ponto  de  articulação,  por  isso  [labial]  e  [coronal]  ficam ausentes.  Alguns  traços  como [-

vozeado],  [+contínuo]  e  [-anterior]  são  universalmente  não  constrastivos  nos  vocóides. 

Qualquer  som da fala pode ser representado dessa forma geral.  Seguindo o princípio que 

prevê  a  universalidade  dos  traços,  assume-se  que  esse  modo  de  organização  pode  ser 

encontrado em todos os tipos de segmentos em todas as línguas naturais.

3.8.3. A expressão de regras de assimilação

No modelo de questão,  as regras de palatalização e coronalização são definidas de 

maneiras  distintas.  A palatalização  é um espraiamento  de Ponto-de-V a Ponto-de-V.  Já a 

coronalização é um espraiamento de Ponto-de-V diretamente para Ponto-de-C:
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Palatalização Coronalização

k        i    k i

Ponto-de-C Ponto-de-C Ponto-de-C Ponto-de-C

[dorsal] [dorsal]

Vocálico     Vocálico Vocálico

Ponto-de-V     Ponto-de-V Ponto-de-V

     [coronal] [coronal]

      [-anterior] [-anterior]

Figura 26: Palatalização e coronalização: espraiamento

A palatalização tem outro tipo de ocorrência, que recebe o nome de promoção. Nessa, 

o espraiamento de Ponto-de-V para Ponto-de-C ocorre no interior do próprio segmento em 

questão: a articulação menor de uma consoante é desligada e copiada sob seu Ponto-de-C, que 

recoloca seu valor original de articulação maior:
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Coronalização (promoção)

k

Ponto-de-C

[dorsal]

Vocálico

Ponto-de-V

[coronal]

[-anterior]

Figura 27: Coronalização (promoção): espraimento no interior do segmento

Após delinearmos o chão em que se assenta nossa análise dos processos fonológicos e 

morfofonológicos do Paresi, partamos para a análise.

3.9.  Processos  fonológicos  e  morfofonológicos:  análise  pela  Geometria  de  Traços 

(Clements e Hume, 1995)

Os  processos  fonológicos  e  morfofonológicos  são  bastante  produtivos  na  língua 

paresi. Nos termos da GT,  todos os processos que ocorrem em Paresi podem ser considerados 

como de assimilação parcial. A nomenclatura para tais processos varia de acordo com o local 

do gatilho e do alto. Nas consoantes, há palatalização e coronalização.

3.9.1. Análise autossegmental da palatalização e da coronalização 

Os processos fonológicos e morfofonológicos de palatalização e de coronalização de 
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consoantes são bastante produtivos na língua  paresi,  como em Enawenê-nawê (EN), uma 

língua arawak meridional muito próxima do Paresi (REZENDE, 2003). Em EN,   se realiza 

como após  [i,j]A  palatalização  é  tomada  como  um  processo  intermediário  à 

coronalização, em que o nódulo [coronal] se espraia para o Ponto-de-V da consoante, tendo a 

seguinte representação:

x
  

 x 

r r

Ponto-de-C

Voc Voc [dorsal]

Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior] [+distribuído]

Figura 28: Palatalização em Enawenê-Nawê (REZENDE, 2003, p. 105)

                         

Em um segundo passo, ocorre a coronalização. Segundo Rezende (2003, p.107), "...a 

articulação menor da consoante foi (é) desligada e copiada sob o seu Ponto-de-C, substituindo 

sua articulação principal". 

O  Wapixana,  uma  língua  arawak  setentrional,  também  apresenta  um  processo  de 

palatalização. Santos (2006, p.47) utiliza-se da Geometria de Traços para a formalização do 

processo em que  realiza-se como após /:
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x
  

 x 

r r

Ponto-de-C Ponto-de-C

Voc Voc [labial]

Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 29: Palatalização em Wapixana (SANTOS, 2006, p. 47)

No  Paresi,  palatalização  e  coronalização  ocorrem  em  processos  fonológicos  e 

morfofonológicos, mas não necessariamente como processos intermediários. O ambiente que 

engatilha os processos tem de ser composto pelos traços [coronal, -anterior, -aberto 2], ou 

seja, [i] ou núcleos complexos com [j]. Os segmentos-alvo são: em processos fonológicos, 

 //, /9e, em processos morfofonológicos, / e /

.  Veremos que a direção dos processos não é  um divisor de águas.  O que importa  é a 

natureza do processo, se palatalização ou coronalização, ligada ao domínio da sílaba, se inter-

silábico ou intra-silábico10. 

O primeiro deles, palatalização, ocorre somente de uma sílaba para a outra, espraiando 

[coronal, -anterior] para um Ponto-de-V vazio; o segundo, coronalização, por sua vez, ocorre 

somente  dentro  da  mesma  sílaba,  ou  seja,  Ponto-de-V  [coronal,  -anterior]  se  espraia 

diretamente para Ponto-de-C [coronal] não especificado para [anterior]. 

Comecemos com os processos fonológicos que afetam as consoantes não-coronais: //, 

9 Ver seção 3.9. para justificativa sobre a escolha pela representação subespecificada.
10 Agradeço Elsa Gomez-Imbert por salientar a importância do domínio da sílaba para a análise dos processos 

fonológicos em Paresi. Quaisques erros ou omissões são de minha inteira responsabilidade.
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// /w/  e.  O  último  dado  de  cada  conjunto  exemplifica  o  contexto  que  não 

engatilha o processo em exame:

 

 realiza-se após [i,j]:

(325) i. [] 'teu papel'

ii.  'pai'

A  consoante  plosiva  bilabial  realiza-se  como  plosiva  bilabial  palatalizada  após 

segmento [coronal, -anterior,  -aberto 2].  Há o espraiamento dos traços de Ponto-de-V da 

vogal para Ponto-de-V da consoante, o que caracteriza um processo de palatalização:

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [-contínuo]

Voc Voc [labial]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 30: Palatalização de não-coronal: oclusiva bilabial
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 realiza-se  após [i,j]:

(326) i. [ti.] 'grávida'

ii. [ti.] 'jabuticaba'

iii. [] 'ontem'

A  consoante  fricativa  bilabial  realiza-se  como  fricativa  bilabial  palatalizada  após 

segmento  [coronal,  -anterior,  -aberto  2].  Há o espraiamento  dos  traços  de Ponto-de-V da 

vogal para Ponto-de-V da consoante, ou seja, uma palatalização:

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo]

Voc Voc [labial]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 31: Palatalização de não-coronal: fricativa bilabial
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 realiza-se  após [i,j]:

(327) i.  'sangue'

ii.  'lua'

iii.  'dois'

A consoante nasal bilabial realiza-se como nasal bilabial palatalizada após segmento 

[coronal, -anterior, -aberto 2]. Os traços de Ponto-de-V da vogal espraiam-se para Ponto-de-V 

da consoante, o que caracteriza um processo de palatalização:

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral [+nasal]

Ponto-de-C [-contínuo]

Voc Voc [labial]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 32: Palatalização de não-coronal: nasal bilabial

 realiza-se  após [i,j]:



144

(328) i.  'dente'

ii.  'peito'

iii.  'um dia'

A consoante plosiva velar realiza-se como plosiva velar palatalizada após segmento 

[coronal,  -anterior,  -aberto2].  Há o espraiamento  dos traços  de Ponto-de-V da vogal  para 

Ponto-de-V da consoante, o que caracteriza um processo de palatalização:

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [-contínuo]

Voc Voc [dorsal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 33: Palatalização de não-coronal: oclusiva velar

realiza-se após :
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(329) i.  'não'

ii.  'ele está brigando'

iii.  'curto'

A consoante laríngea realiza-se como laríngea palatalizada após segmento [coronal, 

-anterior, -aberto 2]. Há o espraiamento dos traços de Ponto-de-V da vogal para Ponto-de-V 

da consoante, o que caracteriza um processo de palatalização:

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo]

Voc Voc [dorsal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 34: Palatalização de não-coronal: fricativa glotal

 realiza-se  após [i, j] :

(330) i.  'nosso macaco'
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ii.  'macaco'

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral ]

Ponto-de-C [+contínuo]

Voc Voc [labial]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 35: Palatalização de não-coronal: aproximante lábio-velar

A aproximante labial realiza-se como aproximante labial palatalizada após segmento 

[corona, -anteior, -aberto2]. 

Ainda em processos fonológicos, os alvos coronais são: /:

:

(331) i.  'ele está voando'

ii.  'água'
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             / realiza-se como []  após segmento [coronal, -anterior] via espraiamento de 

Ponto-de-V da  vogal  para  Ponto-de-V da  consoante.  A palatalizada  *seria  uma  forma 

intermediária. Franchetto (1995: 75), ao falar da palatalização em Kuikuro (Karib), faz uso de 

formas  abstratas  palatalizadas.  A  autora  assim  explica  os  processos 

e : "Temos como primeiro passo comum a todos 

os  segmentos,  a  palatalização  da  consoante,  ou  seja,  a  criação  de  uma  consoante  com 

articulação coronal secundária (C), via espraiamento do nó coronal da vogal antecedente...". 

Segue-se o espraiamento dos traços de Ponto-de-V da consoante para Ponto-de-C da mesma, 

ou seja, uma coronalização ou promoção. Em Paresi, a coronalização tem sempre como alvo 

um  Ponto-de-C  [coronal]  não  especificado  para   [anterior]  e  sempre  ocorre  intra-

silabicamente, ao contrário da palatalização. Essa segunda  etapa dá origem à nasal palatal:
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σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral [+nasal]

Ponto-de-C [-contínuo]

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 36: Palatalização de coronal: nasal alveolar

Em um segundo passo, há o desligamento e o espraiamento dos traços de Ponto-de-V 

da consoante para Ponto-de-C da própria consoante, repondo seus traços, o que caracteriza um 

processo de coronalização ou promoção. No Paresi, o processo de coronalização tem sempre 

como alvo um Ponto-de-C [coronal] não especificado para o traço [anterior] e sempre ocorre 

intra-silabicamente,  ao  contrário  da palatalização.  Essa segunda  etapa  dá origem à  nasal 

palatal:
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σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral [+nasal]

Ponto-de-C [-contínuo]

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] [coronal] 

[-anterior] [-anterior]

Figura 37: Coronalização (promoção): nasal alveolar

realiza-seantes de [i]:

(332) i.   'vocês têm medo'

ii.  'eu estou sujo'

iii.  'quem está vindo?'

A consoante fricativa dental realiza-se como fricativa pós-alveolar antes de [i]. Há o 

espraiamento  dos  traços  de  Ponto-de-V  da  vogal  para  Ponto-de-C  da  consoante,  que  é 

[coronal]  mas  não especificado para o traço  [anterior],  o  que caracteriza  um processo de 

coronalização:
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σ

ataque Núcleo

x
  

 x 

r r

Ponto-de-C

Voc [coronal] Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] [-aberto 2]

[-anterior]

: coronalização ou promoção em Paresi. Ocorre intra-silabicamente. 

Figura 38: Coronalização: fricativa dental

 

realiza-se  antes de /i/:

 

(333) i.    'amarelo'

ii.  'ele está deitado'

iii.  'liso'

A consoante africada alveolar realiza-se como africada pós-alveolar antes de [i]. Há o 

espraiamento dos traços de Ponto-de-V da vogal para Ponto-de-C da consoante, [coronal], 

mas não especificado para [anterior], o que caracteriza um processo de coronalização:
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σ

ataque              Núcleo         

  
                  x 

r r r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

Voc [+anterior] Voc Voc
                   [-ab2]

Ponto-de-V Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal]

[-anterior]

Figura 39: Coronalização: africada alveolar

após:

(334) i.   'pequeno'

ii.   'ele bebe'

A consoante vozeada subespecificada realiza-se oclusiva alveolar  palatalizado após 

segmento  [coronal,  -anterior,  -aberto  2].  Há o espraiamento  dos  traços  de Ponto-de-V da 

vogal  para  Ponto-de-V da  consoante,  o  que  caracteriza  um processo  de  palatalização.  A 

coronalização não se dá pois a consoante é [coronal] e especificada para [anterior]. 
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σ σ

núcleo ataque

x
  

 x 

r r

[+voz] Ponto-de-C

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V [+anterior]

[coronal] 

[-anterior]

Figura 40: Palatalização: consoante subespecificada [+vozeada, coronal, +anterior]

Essa  é  a  única  consoante  do  sistema  que  tem o  traço  [vozeado]  especificado.  As 

línguas  arawak  geralmente  não  distinguem  seus  segmentos  por  esse  traço.  Em  muitos 

sistemas  arawak,  [vozeado]  figura  como distintivo  apenas  em um par  de segmentos.  Em 

Enawenê-nawê (REZENDE, 2003), como já dito, uma língua muito próxima do Paresi, por 

exemplo, o único segmento com contraparte vozeada são as oclusivas alveolares /t, d/. Em 

Paresi, então, o segmento subespecificado seria a contraparte vozeada de /t/ no sistema. Um 

argumento que fala a favor da proximidade deé a variação livre em contexto átono final 

entre os dois fones nas falas dos mais velhos: 

(335) ~ 'borboleta'

Um  possível  esclarecimento  que  pode  dar  mais  base  à  nossa  escolha  pela 

representação  subespecificada  reside  na  própria  natureza  e  na  representação  dos 
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segmentos. Halle & Clements (1983. p.83 apud HALL, 2007, p.319) definem [contínuo] 

da seguinte maneira: “Continuants are formed with a vocal tract configuraton allowing the  

airstream to flow through the midsagittal region of the oral tract”. Dessa maneira, conforme 

Hall  (2007, p.319) aponta,  segmentos com o traço [+contínuo] incluem fricativas,  róticas, 

vogais e glides, enquanto os com [-contínuo] incluem oclusivas, nasais (por conta da região 

médio-sagital)  e  laterais  aproximantes  como  //,  o  que  seria  justamente  o  contrário  do 

encontrado nas  estruturas  arbóreas  subespecificadas  que propusemos  para  o  Paresi  (3.9.3. 

Estruturas  arbóreas  consonantais  subespecificadas  em  Paresi),  em  que  consideramos 

como [-contínuo] ecomo [+contínuo]. 

O que salva nossa análise da incongruência é o seguinte fato apontado por Hall (2007, 

p.333):  “...other  controversial  question is  whether  or  not  flaps  likeare  plus  or  minus 

[continuant]”,  i.  e,  “The definition of [continuant]  is  problematic  for languages in which  

laterals behave as [+continuant]”. Isso nos mostra que a marcação do traço [contínuo] com o 

valor  de  positivo  ou  negativo  dependerá  muito  de  seu  comportamento  e  distribuição  no 

sistema. No caso do Paresi temos uma proximidade entrecomo apontada acima, o que 

nos  faz  acreditar  que  o  tepe  se  comporte  mais  como  uma  segmento  [-contínuo],  tal 

qualse distinguiria ded/, pois esse contém o traço [+vozeado] especificado, o que 

não ocorre com aquele. No entanto,deve conter o traço [+contínuo], para se distinguir 

de Abaixo temos um quadro com os traços especificados dos três segmentos:

[contínuo] [coronal] [anterior] [vozeado]
 - + +

 - + + +

 + + +

Tabela 22: Traços que distinguem três segmentos em Paresi
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realiza-se após [i,j]:

(336) i.  'brincadeira'

ii.  'borduna'

σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

[+voz] Ponto-de-C

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V [+anterior]

[coronal] 

[-anterior]

Figura 41: Palatalização de coronal: aproximante lateral alveolar

A consoante lateral aproximante realiza-se como lateral aproximante palatalizada após 

segmento [coronal, -anterior, -aberto2]. Há o espraiamento dos traços de Ponto-de-V da vogal 

para  Ponto-de-V  da  consoante,  o  que  caracteriza  um  processo  de  palatalização.  A 

coronalização não ocorre pois o segmento tem PAC especificado para [anterior]. 

Em processos morfofonológicos, os segmentos-alvo continuam sendo coronais:  e 
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(337) i.  'vermelho'

ii.  'você está vermelho'

   2 - vermelho
(338) i.  'ele vai'

  3- ir
ii.  'você vai'

   2- ir

A consoante fricativa dental passa a fricativa dental palatalizada  depois de segmento 

[coronal,  -anterior,  -aberto  2] em fronteira  de morfema.  Há o espraiamento dos traços  de 

Ponto-de-V  da  vogal  para  Ponto-de-V  da  consoante,  o  que  caracteriza  um  processo  de 

palatalização. Esse primeiro passo dá origem a uma forma abstrata intermediária. O processo 

continua pois o Ponto-de-V [coronal,  -anterior]  encontra  na mesma sílaba um Ponto-de-C 

[coronal] não especificado para [anterior]:
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σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo]

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] 

[-anterior]

Figura 42: Palatalização em processo morfofonológico: fricativa dental

Dentro da sílaba, em um segundo passo, há o desligamento e espraiamento dos traços 

de Ponto-de-V da consoante para Ponto-de-C da própria consoante,  o que caracteriza  um 

processo  de  coronalização  ou  promoção.  Essa  segunda   etapa  dá  origem  à  aproximante 

palatal. Em processos morfofonológicos, é essencial que o output  seja do sistema. O único 

segmento  do  sistema  especificado  para  os  traços  [+contínuo,  coronal,  -anterior]  é  a 

aproximante palatal:
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σ σ

núcleo ataque
x
  

 x 

r r

Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo]

Voc Voc [coronal]

Ponto-de-V [-aberto 2] Ponto-de-V

[coronal] [coronal] 

[-anterior] [-anterior]

Figura 43: Coronalização (promoção) em um processo morfofonológico: fricativa dental



(339) i.  'eu'

   1  -  FOC
ii.  'você'

   2  -  FOC
(340) i.  'eu sento'

   1-    sentar
ii.  'você senta'

    2-  sentar

A consoante oclusiva alveolar desvozeada palatalizada passa a africada alveolar após 

segmento [coronal,  -anterior,  -aberto 2] em fronteira  de morfema.  Há o espraiamento dos 
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traços de Ponto-de-V da vogal para Ponto-de-V da consoante, o que caracteriza um processo 

de palatalização. Note que Ponto-de-V se espraia para o primeiro Ponto-de-V disponível da 

sílaba seguinte. Esse primeiro passo dá origem a  uma forma abstrata intermediária: 

σ σ

Núcleo ataque


  


r

r [i, j] Cav. Oral Cav. Oral 

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

Voc [+anterior] Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] [coronal]

[-anterior] [-anterior]

Figura 44: Palatalizacão em um processo morfofonológico: africada alveolar

Em um segundo passo, há o espraiamento dos traços de Ponto-de-V da consoante para 

Ponto-de-C,  da  própria  consoante,  o  que  caracteriza  um  processo  de  coronalização  ou 

promoção.  Observe que Ponto-de-V se espraia para PAC [coronal] não especificado para 

[anterior]. Essa segunda  etapa dá origem à africada alveolar:
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σ σ

Núcleo ataque


  


r

r [i, j] Cav. Oral Cav. Oral 

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

Voc [+anterior] Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] [coronal] [coronal]

[-anterior] [-anterior] [-anterior]

Figura 45: Coronalização (promoção) em um processo morfofonológico: africada alveolar

3.9.2.  Configurações restritivas (NCC) e generalização dos processos fonológicos e 

morfofonológicos

No  Paresi,  os  traços  [coronal,  -anterior]  em  Ponto-de-V  de  segmento  [coronal, 

-anterior,-aberto 2], isto é, [i] ou [j] (quando elemento assilábico de núcleo vocálico), sempre 

se espraiam. São dois processos que ocorrem: palatalização, em que Ponto-de-V se espraia 

para Ponto-de-V, e coronalização, em que Ponto-de-V se espraia para Ponto-de-C. O domínio 

da  sílaba  rege  qual  dos  dois  processos  ocorre:  palatalização  somente  ocorre  inter-

silabicamente  e  coronalização  somente  intra-silabicamente.  Em outras  palavras:  todos  os 

segmentos em paresi que estão após [coronal, -anterior]  se palatalizam; se esse segmento 
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palatalizado for [coronal,  uanterior], o mesmo se coronaliza. Demonstramos, pois,  como os 

segmentos // interagem com esses processos. 

Todos os segmentos que ocorrem após [coronal, -anterior], mas são seguidos por /i, e/ 

bloqueiam um possível processo de palatalização:

(341) i. [] 'capim'

ii. *[]

(342) i. [] 'pele'

ii. *[]

As linhas de associação do traço [-aberto 2], comungado pelos segmentos anterior [i, j] 

e posterior /i, e/ à consoante. se cruzam à linha da palatalização, o que é previsto pelo  No-

Crossing Constraint (NCC):

 O mesmo vale  para as  outras  seqüências  i.Ci,e.  Abaixo  temos  a  representação  do 

NCC:
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σ σ

Núcleo ataque Núcleo 

V
  

C V
  

r [i, j] r r 

Ponto-de-C

Voc Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal] [-aberto 2] [coronal]

[-anterior] [-anterior]

Figura 46: NCC impede seqüências iCi,e em Paresi

O segmento /t/ tem todas as condições para ser palatalizado. Sabemos queé um 

elemento do sistema e que ocorre após outras vogais, além de contrastar em pares mínimos 

(cf. seção 3.4.1. Contraste consonantal em ambientes idênticos e análogos ). No entanto, na 

grande maioria dos dados [] ocorre após [i], o que nos dá bons subsídios para dizermos que 

realiza-se após [i,j]. Isso torna a generalização mais robusta: a palatalização ocorreria e 

a  coronalização  não  se  daria,  já  que  Ponto-de-C  da  consoante  é  marcado  para  [coronal, 

+anterior] e sabe-se que a marcação é um correlato para a resistência à modificação (HUME 

& TSERDANELIS, 2002).  

Os únicos dados do sistema em que a regra não se aplica são no sufixo de aspecto 

continuativo -ita e na palavra para arco,Vale observar que, em ambos os casos, a 
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sílaba em que reside a consoante alvo é acentuada. No sufixo -ita, a sua concatenação à raiz 

muda a posição do acento sistematicamente:'ele anda'   'ele está andando'. 

Essa exceção poderia ser explicada se considerarmos a acentuação ou níveis prosódicos mais 

altos, estágio em que a pesquisa ainda não chegou a um nível suficientemente avançado.

3.9.3. Estruturas arbóreas subespecificadas em Paresi

O Paresi conta com 14 segmentos fonêmicos consonantais. Dois tipos de estruturas 

são encontrados. Segmentos simples, isto é, com apenas uma raiz e um nódulo Cavidade Oral, 

e segmentos complexos, que possuem duas raízes, cada uma dominando um nódulo Cavidade 

Oral.  Os  dois  últimos  segmentos,   e  /ts/  ,  representados  são  exemplos  de  segmentos 

complexos:
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x x

r r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [-contínuo] Ponto-de-C [-contínuo]

Voc [labial] Voc [coronal]

Ponto-de-V Ponto-de-V [+anterior]

 

x x

r r

Cav. Oral Cav. Oral [+nasal]

Ponto-de-C [-contínuo] Ponto-de-C [-contínuo]

Voc [dorsall] Voc [labial]

Ponto-de-V Ponto-de-V

 

x x

r r

Cav. Oral [+nasal] Cav. Oral LAR
                   [+voz]

Ponto-de-C [-contínuo] Ponto-de-C [-contínuo]

Voc
Ponto-de-V

[coronal] Voc
Ponto-de-V

[coronal]
[+anterior]
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x x

r r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo] Ponto-de-C [+contínuo]

Voc [labial] Voc [coronal]

Ponto-de-V Ponto-de-V

 

x x

r r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo] Ponto-de-C [+contínuo]

Voc [coronal] Voc [dorsal]

Ponto-de-V [+anterior] Ponto-de-V
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x x

r r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [+contínuo] Ponto-de-C [+contínuo]

Voc [coronal] Voc [labial]

Ponto-de-V [-anterior] Ponto-de-V

Figura 47: Estruturas arbóreas das consoantes em Paresi-Haliti, segmentos simples
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r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

[+anterior] Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal]

[-anterior]





r

Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

[+anterior] Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V

Figura 48: Estruturas arbóreas das consoantes em Paresi-Haliti, segmentos complexos

3.9.4. Harmonia vocálica e subespecificação

A presente seção tem como objetivo analisar o processo de harmonia vocálica da 
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língua paresi com o instrumental provido pela GT. Dois são os motivos que argumentam a 

favor de uma análise nos termos desse modelo: (i) a GT dá argumentos mais generalizantes 

para a resolução de um problema de representação fonológica das vogais; (ii) com os traços 

providos pelo modelo podemos fundamentar de maneira mais sucinta  a subespecificação dos 

traços vocálicos. 

Em Paresi ocorrem os seguintes processos: assimilação total e harmonia vocálica 

(cf. seção 3.4.3. Processos fonológicos e morfofonológicos: análise em item-e-arranjo (Pike, 

1947)): 
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(1) Assimilação total 

 realiza-se  antes  de  sílaba  com  [e]  em 

fronteira morfêmica

(343) i.  'pesado'

ii. 

pesado    + PROG
 'está pesando'

(2) Harmonia vocálica 

realiza-se  antes de sílaba com [

(344) i.  'peixe'



1      + peixe       + POSS
 'meu peixe'

ii.  'poeira'



1 + poeira + POSS
 'minha 

poeira'

(3) Harmonia vocálica 

realiza-se  antes de sílaba com [

(345) i.  'capim'



1    + capim + POSS
 'meu capim'

Tabela 23: Assimilação total e harmonia vocálica em Paresi 

A GT especifica as vogais com os traços de Ponto-de-V, [coronal], [dorsal] ou 
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[labial] e os traços de abertura. Abaixo temos o quadro vocálico do Paresi segundo os traços 

[aberto 1], [aberto 2] e [labial]: 

[aberto 1] [aberto 2] [labial]

 + + -

 - - -

 + - -

 + - +

Tabela 24: Vogais paresi: traços especificados  (Clements & Hume, 1995)

Em termos clássicos, ocorre o alteamento das vogais afetadas. Com o modelo da 

GT,  que  trata  as  vogais  utilizando  graus  de  abertura  ligados  ao  nódulo  vocálico,  temos 

assimilação  parcial  dos  traços  de  abertura  (cf.  seção  3.10.-  Reformulação  dos  quadros 

fonológicos consonantal e vocálico- para representação na GT). Dessa forma, podemos fazer 

a seguinte generalização para (1):

a. [+aberto 1]  [-aberto 1]/ [-aberto 1]:

 realiza-se antes de sílaba com [e] em fronteira morfêmica:
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σ σ

Núcleo ataque Núcleo 

V
  

C V
  

r /a/ r r 

Ponto-de-C

Voc Voc Voc

Ponto-de-V aberto Ponto-de-V aberto Ponto-de-V

[coronal] [+aberto 1] [-aberto 1] [coronal]

[-anterior] [-anterior]

Figura 49: a. [+aberto 1] realiza-se [-aberto 1] antes de [-aberto 1]

Para (2) e (3), por sua vez, podemos fazer a seguinte generalização:

b. [+aberto 2]  [-aberto 2]/ [-aberto 2].

realiza-se  antes de sílaba com [

realiza-se  antes de sílaba com [
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σ σ

Núcleo ataque Núcleo 

V
  

C V
  

r /o/


r r 

Ponto-de-C

Voc Voc Voc

Ponto-de-V aberto Ponto-de-V aberto Ponto-de-V

[+aberto 2] [-aberto 2]

Figura 50: b. [+aberto 2] realiza-se [-aberto 2] antes de [-aberto 2]

Por fim, indo mais além na generalização: 

c. [+aberto x]  [- aberto x]/ [-aberto x]. 
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σ σ

Núcleo ataque Núcleo 

V
  

C V
  

r r r

Ponto-de-C

Voc Voc Voc

Ponto-de-V aberto Ponto-de-V aberto Ponto-de-V

[+aberto x] [-aberto x]

c. [+aberto x]  [-aberto x]/ [-aberto x]

Figura 51: c. [+aberto x] realiza-se [-aberto x] antes de [-aberto x]

Como já dito  anteriormente,  a  adoção de uma descrição  nesses  termos  nos  dá 

argumentos  para postularmos /o/  como forma subjacente,  em vez de /u/.  Foneticamente a 

tríade  /a,  i,  u/  tem  máxima  distintividade  perceptual  e  é  mais  simétrica  em  termos 

explicativos. Os fatos, sustentados pela análise, mostram, no entanto, que /o/ subjacente é a 

melhor representação, pois o mesmo não mostra dependência de contexto em sua ocorrência. 

Com relação aos traços mínimos para a distintividade das vogais, teríamos, em um 

primeiro momento, os seguintes: 

[labial]
a e o i

[aberto 1] +
[aberto 2] + + -

Tabela 25: Vogais paresi: traços especificados, análise preliminar  (Clements & Hume, 1995)
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/a/ e /i/ estão nos extremos com graus de abertura opostos: a primeira é a única 

vogal com [+aberto 1]; a segunda é ímpar no grupo das com [-aberto 2] . /e, o/ têm os mesmos 

graus de  abertura. Nesse caso, apenas a especificação de [labial] em /o/ seria necessária para 

formarmos o grupo mínimo de traços necessários para distinguirmos maximamente as quatro 

vogais. No entanto, os processos mostrados em (1) nos indicam que o traço [aberto 1] deve ter 

seu valor especificado:

[labial]
a e o i

[aberto 1] + -
[aberto 2] + + -

Tabela 26: Vogais paresi: traços subespecificados, análise final  (Clements & Hume, 1995)

Em (1), é o grau de abertura que é assimilado para que /a/ passe a [e] antes de /e/ é 

o [aberto 1]. Esse traço deve ser especificado no gatilho para que possa se espraiar para o seu 

alvo.  Portanto,  um quadro em que /e/  tenha a  especificação  para [aberto  1] é  antes  mais 

coerente com os fatos do que não econômico.

3.9.5 Qual é o alcance da assimilação?  

Na seção 3.9.4. Harmonia vocálica e subespecificação, abordamos os processos de 

assimilação  total  e  harmonia  vocálica,   que  são  entendidos  nos  termos  da  GT  como 

assimilação parcial. Há dois tipos de alcance: (i) aquele que afeta apenas a sílaba vizinha, que 

já abordamos anteriormente, e (ii) aquele que afeta silabas vizinhas e outras. Vamos nos ater a 

(ii) nesta seção.

O dado abaixo nos mostra que, no mínimo, uma sílaba pode ser pulada, em uma 

assimilação regressiva que tem seu gatilho em /i/ do sufixo de posse e seus alvos no /o/ da raiz 
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e no /o/ do prefixo de pessoa, pulando o /a/ da raiz:

(346) i.  'meu calango'

    1  -  calango  - POSS 
ii.  'meu calango'

  

A representação desse caso, em que [-aberto 2] se espraia para alvos [+aberto 2] é 

dada abaixo.  Por  conta  do espaço,  apenas  os  traços  relevantes  são representados,  [labial] 

aparece como [lab], [-aberto 1] como [-ab 1], Ponto-de-C como P-C e Ponto-de-V como P-V:

         

σ σ σ σ

C V C V C V C V

r r r r r r r r

P-C P-C P-C P-C

Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc

P-V P-V
aberto

P-V P-V
aberto

P-V P-V
aberto

P-V P-V
aberto

[lab] [cor]
[+ab1]

[lab] [cor]

[+ab2] [+ab2]

[-ab2 ]
         

Figura 52: Assimilação de [-aberto 2], pulando uma sílaba
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Outro  caso  nos  mostra  que  o  traço  [-aberto  2]  da  vogal  pode  se  espraiar 

indefinidamente para todas as vogais [+aberto 2]:

 

(347) i.  'minha semente'

    1  -  papagaio       - N.POSS 
ii.  'minha semente'

Abaixo temos a representação  para esse caso.  Por conta  do espaço as mesmas 

abreviações anteriores foram utilizadas:

               

σ σ σ σ σ σ

C V C V C V C V C V C V

r r r r r r r r r r r r

P-C P-C P-C P-C P-C P-C

Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc Voc

P-V P-V
ab

P-V P-V
ab

P-V P-V
ab

P-V P-V
ab

P-V P-V
ab

P-V P-V
ab

[lab] [lab] [lab] [lab] [cor] [cor]

[-ab2]

               

Figura 53:  Assimilação de [-aberto 2], espraiamento indefinido
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A assimilação com alcance de mais uma sílaba parece não ocorrer com tanto rigor, 

pois encontramos alguns contra-exemplos e formas diferentes, com e sem assimilação, aceitas 

como equivalentes pelos consultores:

(348) i.  'minha água'

1 – água – POSS 
ii.  SEM ASSIMILAÇÃO

iii.  COM ASSMILAÇÃO

Também encontramos exemplos em que a assimilação simplesmente não acontece, 

apesar de haver contexto para a sua ocorrência:

(349) i.  'minha água'

    1 – lagoa     CL- VOL – POSS 
ii. 

A única generalização quanto ao alcance da assimilação que podemos fazer é a 

seguinte: a assimilação de curto alcance, que afeta apenas a sílaba vizinha, sempre ocorre. A 

assimilação de longo alcance ainda é uma questão em aberto e pode estar ligada à estrutura 

morfológica. Como observamos em x, a assimilação parece não aceitar pular um sufixo, no 

caso um classificador,  até chegar à raiz, o que explicaria o o contra-exemplo. Essa parte, no 

entanto,  ainda é muito incipiente no estágio atual da pesquisa. 

3.9.6. Um problema de representação fonológica 

Como vimos na seção 3.4.3.2 Processos morfofonológicos,  o Paresi  conta  um 
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processo morfofonológico, a palatalização, em que //realiza-se  []/ após /i/ em fronteira 

morfêmica:

(350) i.  'ele faz'

  3 - fazer
ii.  'você faz'

   2  - fazer

 Vimos que /t/, no mesmo contexto descrito acima, mas seguido de /e/,/realiza-se 

[ts]:

(351) i.  'ele foge'

  3 - fazer
ii.  'você foge'

   2  - fazer

(352) i.  'ele bebe'

  3 - fazer
ii.  'você bebe'

   2  - fazer

(353) i.  'ele dorme'

  3 - dorme
ii.  'você dorme'

   2  - dorme

Nos moldes explicitados na seção 3.4.3.2 Processos morfofonológicos, temos duas 

formas subjacentes diferentes que se realizam [] no mesmo contexto: // e //.  A 

GT,  no  entanto,  pode  nos  dar  uma  explicação  mais  econômica,  com apenas  uma  forma 
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subjacente, [] baseada em um princípio de boa-formação de estrutura. 

O  Paresi  não  mostra  seqüências  em que  qualquer  consoante  com  Ponto-de-V 

preenchido por [coronal, -anterior] ocorra adjacente a uma vogal também [coronal, - anterior], 

do  tipo  C ou  C.,  na  mesma  sílaba.  O Paresi  teria,  então,  a  seguinte  restrição  de  co-

ocorrência, norteada pelo Obligatory Contour Principle ( cf. Seção 3.8.1.2.2. Dissimilação e 

OCP ), que diz que seqüências adjcantes idênticas não podem ocupar a mesma camada:

σ

     Ataque Núcleo 





r

x
  r  



Cav. Oral Cav. Oral

Ponto-de-C [-cont] Ponto-de-C [+cont]

[coronal] [coronal]

[+anterior] Voc Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V Ponto-de-V VIOLAÇÃO
DE OCP

[coronal] [coronal]

[-anterior] [-anterior]

Figura 54: Violação de OCP: africada seguida de vogal [coronal, -anterior]

A  violação  de  OCP  força  o  contorno,  ou  boa-formação,  implementando  uma 

forma sem o Ponto-de-V preenchido e o apagamento desse nódulo raiz da palatalizada:
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σ

     Ataque Núcleo 







x
  r  



Cav. Oral

Ponto-de-C [-contínuo]

[coronal]

[+anterior] Voc Voc

Ponto-de-V Ponto-de-V

[coronal]

[-anterior]

Figura 55: OCP força a boa-formação

Então, as formas abaixo teriam como forma subjacente // que seria implementado 

foneticamente como // quando antes de /e, i/, por conta de uma regra de restrição de estrutura 

que proíbe segmentos com o Ponto-de-V [coronal, -anterior] na mesma camada:

(354) i. 

ii.  'ele foge'

  3 - fazer
iii.  'você foge'

   2  - fazer

(355) i. 
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ii.  'ele bebe'

  3 - fazer
iii.  'você bebe'

   2  - fazer

(356) i. 

ii.  'ele dorme'

  3 - dorme
iii.  'você dorme'

   2  - dorme

É fato que essa restrição de co-ocorrência poderia ser acionada para explicar o 

travamento dos processos de coronalização exposto na seção 3.9.2.- Configurações restritivas 

(NCC) e generalização dos processos fonológicos e morfofonológicos - , que são explicados 

utilizando o NCC para os traços de abertura. Não recorremos a isso nos travamentos da seção 

3.9.2., pois ainda não temos dados suficientes no atual estágio da pesquisa para asseverarmos 

que os dados apresentados  na presente  seção realmente têm a forma subjacente  proposta. 

Além disso,  se  adotarmos  a  explicação  por  OCP no lugar  da via  NCC, invalidaríamos  a 

derivação apresentada para a fricativa na seção 3.9.1., pois em um estágio intermediário, há 

[coronal,  -anterior]  adjacentes.  Portanto,  optamos  continuar  com  a  proposta  via  NCC 

apresenada na seção 3.9.2. para os travamentos e com a proposta via OCP, até certo ponto ad 

hoc,  apresentada  para  o  problema  desta  seção,  por  ainda  estarmos  tangenciando  uma 

explicação.  Talvez  em outro  estágio  da  pesquisa possamos  fazer  uma generalização  mais 

robusta. 

3.10. Reformulação dos quadros fonológicos consonantal e vocálico

 Abaixo, temos os quadros fonológicos consonantal e vocálico paresi reformulados de 
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acordo com as análises da GT. Para as consoantes, temos um segmento  entendido como 

um segmento que reúne os traços [+vozeado, coronal, +anterior]. As vogais são especificadas 

em termos de graus de abertura. 

3.10.1. Quadro dos fonemas consonantais em Paresi

Bilabial Dental Alveolar Palatal Velar Glotal
Plosiva   
Nasal  

Fricativa   
Aproximante  

Lateral 
Aproximante



Africada 

Figura 56: Fonemas consonantais paresi-haliti (Silva, 2009)

O Paresi conta com 14 fonemas e distingue 6 pontos de articulação. As línguas arawak 

contam com um máximo de 7 pontos (AIKHENVALD, 1999, p.76) A fricativa bilabial seria 

um estágio intermediário do processo de lenição p>h bastante atestado nas línguas arawak, 

como em Yawalapiti, Achagua, Mandawaka e Manao. O fonema /b/ é restrito a onomatopéias, 

assim  como  em  Baniwa  do  Içana,  Tariana  e  Baniwa  (AIKHENVALD,  1999,  p.76), 

empréstimos e termos de parentesco. O Paresi apresenta uma glotal fricativa, sua ocorrência é 

restrita apenas ao Apurinã, Wapishana,  Añun, Baniwa do Içana,  Tariana e Baniwa, e não 

apresenta  uma fricativa  palatal  //  como é atestado pela  mesma autora.  Tem apenas  uma 

africada no sistema. Assim  como  em  Enawenê-Nawê,  o  Paresi  apresenta  contraste  em 

termos de vozeamento apenas nas oclusivas alveolares. Segundo Aikhenvald (1999, p.77), o 

Paresi conta com uma rótica e uma lateral. Em nossa análise, levando em conta os termos de 

Aikhenvald, teríamos uma lateral e um segmento que não é nem uma rótica nem uma lateral. 

A presença de um segmento desse tipo, tal como g, d, n em Resigaro,  pode ser um reflexo do 
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proto-Arawak *r . Nessa língua, reconstrói-se r com alofone de d.       



3.10.2. Quadro dos fonemas vocálicos em Paresi

anterior central posterior
alta 

média-alta  
baixa 

Figura 57: Fonemas vocálicos paresi-haliti (Silva, 2009)

O  sistema  clássico  arawak,  como  encontrado  em  Amuesha,  conta  com  3  vogais 

(/ou  /,  / ou  / e  /).  As  línguas  arawak  meridionais,  como  é  o  caso  do  Paresi, 

distinguem as vogais anteriores quanto ao grau de abertura (conferir quadro abaixo), assim 

como Terena, Bauré e Moxo, formando um sistema com quatro vogais. O Paresi parece não 

contar com vogais longas fonológicas, assim como, no sul, Terena, Bauré e Moxo e, no norte, 

Palikur,  Bahwana  e  Baniwa (cf.  seção 3.3.3.  A interpretação  das vogais longas).  Vogais 

longas  fonológicas  são  atestadas  em  algumas  línguas  arawak.   Segundo  o  modelo  de 

Geometria de Traços de Clements & Hume (1995), o Paresi apresenta dois graus de abertura. 

As vogais /e,o/ coincidem com o mesmo grau de abertura [-aberto1, +aberto2]. A distinção é 

feita, portanto, pelo traço [labial] presente apenas em um dos dois fonemas: 

labial
/i/ /e/ /o/ /a/

[aberto 1] - -
[aberto 2] + + +

Figura 58: Fonemas vocálicos paresi-haliti: traços distintivos 
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3.11. Síntese da fonologia (Clements & Hume, 1995)

Nesta seção, demos um segundo passo para a representação dos fonemas e a análise 

dos principais processos fonológicos e morfofonológicos. A adoção de um modelo não-linear 

nos proviu uma visão diferenciada do sistema em relação àquela  apresentada pela análise 

fonêmica  pikeana  (cf.  seção  3.7  Síntese  da  fonologia  (Pike,  1947)),  tanto  em  relação  à 

representação fonêmica quanto à análise dos processos. 

Quanto à representação, o modelo nos facilitou em três questões: (i) adotamos uma 

consoante subjacente, /   /  (3.9. Processos fonológicos e morfofonológicos:  análise pela 

Geometria de Traços (Clements e Hume, 1995)),  para explicarmos de maneira razoável o 

processo fonológico, cujo output é [] após [] . O que era tratado como uma exceção no 

modelo  pikeano,  que  assume  o  fonema  como  unidade  mínima,  no  modelo  não-linear  da 

Geometria de Traços, pode ser abarcado como apenas mais uma palatalização; (ii) através 

dessa  visão,  podemos  representar  a  única  consoante  palatalizada  fonêmica  com a  mesma 

estrutura  de  uma  africada  (3.9.3.  Estruturas  arbóreas  consonantais  subespecificadas  em 

Paresi), com duas raízes, o que explica, de maneira coerente, o processo morfofonológico em 

que essa consoante palatalizada se realiza como uma africada após []; (iii) por fim (3.9.6 

Um  problema  de  representação  fonológica),  o  modelo  pode  nos  explicar  os  processos 

morfofonológicos em que // se realiza [] após [] e que // e realiza [ts] após [] e antes 

de [] como sendo apenas um, por intermédio de uma restrição de co-ocorrência. 

No  que  tange  à  análise  dos  processos  fonológicos  e  morfofonológicos,  o  modelo 

também foi produtivo em prover generalizações mais robustas. A a adoção de direcionalidade, 

que se mostrava muito ad hoc sob a análise pikena, foi deixada de lado. Em seu lugar, adotou-

se a noção de domínio ligado ao tipo de regra que pode ser aplicada em determinado contexto: 

palatalização, apenas inter-silabicamente e coronalização, intra-silabicamente. A isso, somou-
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se  a  restrição  de  aplicação  de  tais  processos  a  segmentos  [uanterior].  Com  apenas  uma 

generalização  (todos  os  segmentos  em  paresi  que  estão  após  [coronal,  -anterior]   se 

palatalizam; se esse segmento palatalizado for [coronal,  uanterior], o mesmo se coronaliza), 

abarcamos  toda  a  gama  de  palatalizações  progressivas  e  regressivas  apresentadas  com o 

modelo pikeano.  

3.12. Prosódia: uma primeira abordagem

3.12.1. Teoria métrica (Idsardi, 1992)

A prosódia do Paresi será analisada, de maneira bastante preliminar e apenas no nível 

da palavra fonológica, segundo os auspícios da Teoria Métrica aos moldes do apresentado em 

Idsardi  (1992).  À guisa de prover os princípios  que norteiam essa abordagem, a presente 

seção  constará  basicamente  de  paráfrases  do  primeiro  capítulo  da  referida  obra.  Não 

apontaremos todos os parâmetros presentes na obra, mas apenas aqueles que contribuem para 

a computação prosódica no Paresi. 

Como  aponta  o  autor,  a  computação  fonológica  que  gera  a  localização  do  acento 

requer o conhecimento de dois fatores:  (i)  o que contar e (ii) como contá-lo.   Sobre (i), 

podemos  citar  Vergnaud  & Halle  (1978)  e  Halle  & Vergnaud  (1980),  que  afirmam que 

somente certos elementos são projetados. Isso captura o fato de que alguns elementos, durante 

a contagem, são relevantes, enquanto outros são irrelevantes, sendo justamente a existência 

deste dispositivo que delega à Teoria Métrica o  status de ramo da Teoria Autossegmental 

(Goldsmith:  1976).   Sobre  (ii),  destacamos  Liberman  (1975)  que  afirma  que  o  acento  é 

relacional, ou seja, é seu constituinte métrico que é computado. O foco do trabalho de Idsardi 

recai sobre a questão (ii).   

A teoria desenvolvida por Idsardi calcula o acento construindo uma plano fonológico 
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especial, a grade métrica (cf. Prince, 1983; Halle & Vergnaud, 1987). Constituintes métricos 

são criados a partir da colocação de fronteiras na grade métrica. A ênfase dessa teoria é a 

colocação de fronteiras métricas, em que a adição de marcas métricas é limitada por regras de 

projeção.  Uma  diferença  em  relação  à  abordagem  de  Halle  &  Vergnaud  versa  sobre  a 

concepção dos parênteses. Em Idsardi, por exemplo, um parêntese à esquerda indica que todo 

o material  à  sua  direita  até  o  próximo parêntese  ou até  o  fim da forma compreende um 

constituinte; da mesma maneira, um parêntese à direita indica que o material à sua esquerda 

forma ou constituinte. Dessa maneira os parênteses funcionam como junturas, já que a porção 

dentro de seus limites forma um constituinte.

Há  restrições  na  aplicação  de  regras  que  inserem fronteiras  métricas.  O  conjunto 

possível de regras e restrições que uma língua pode ter é moldado pela limitação de escolhas 

disponíveis  para  uma  criança  em  seus  parâmetros  particulares  de  língua,  ou  seja,  os 

parâmetros estabelecem limites para os tipos de regras e restrições considerados na aquisição 

de uma língua.  

A presente teoria se aproxima daquela apresentada por Prince (1983), pois (1) tem 

uma simples e direta manifestação de peso nos elementos métricos, (2) operações que alvejam 

elementos finais de feixes, (3) um método iterativo que age através da forma e (4) restrições 

de aplicação nesses processos. 

De maneira resumida, vamos aos passos que delimitam uma derivação no modelo de 

Idsardi. Levando em conta uma sílaba [CVX] em que C é uma consoante qualquer, V uma 

vogal qualquer e X um elemento que contribui para o peso silábico, o mecanismo que fará a 

interface entre o feixe de fonemas e a grade métrica será o da projeção, portanto, seguinte 

parâmetro governa a computação: 

(1) Projeção de elemento na linha 0
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Projete um elemento na linha 0 para cada elemento que pode carregar acento.

Linha 0 X X X
CV CVX CV

As línguas variam de acordo com elementos que podem carregar acento e contribuir 

para o peso silábico. Para representarmos peso silábico, utilizaremos o parâmetro abaixo. Vale 

lembrar  que  esse  parâmetro  é  governado por  ambientes  silábicos  a  serem escolhidos.  Há 

línguas em que a proeminência moraica participa da computação do acento, mas há línguas 

em que isso não ocorre. Como exemplo, podemos tomar a fonologia moraica e projetarmos 

um parêntese a cada sílaba bimoraica. Como veremos adiante para o Paresi, as sílabas com 

vogais longas contam de maneira diferente na projeção. 

(2) Projeção de parêntese na linha 0

Projete uma linha [esquerda, direita] para certos elementos na linha 0.

Em nosso exemplo abstrato,  projetaremos uma parêntese direito  à direita  da sílaba 

pesada (RR, right, right):

Linha 0 X X X X
CV CVX CV CV

Project RR X X) X X

Segundo o autor, a Gramática Universal provê um parâmetro que nos permite colocar 

um  parêntese na fronteira de uma forma. A esse parâmetro, Idsardi chama de Parâmetro de 

Marcação de Fronteira (Edge Marking Parameter).
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(3) Parâmetro de Marcação de Fronteira

Coloque uma fronteira  [esquerda,  direita]  à [esquerda,  direita]  do elemento mais  à 

[esquerda, direita].

Abaixo, no exemplo, vamos escolher o parâmetro LLL (left, left, left):

Linha 0 X X X X
CV CVX CV CV

Project: RR X X) X X
EDGE: LLL (X X) X X

Em algumas línguas, como é o caso do Paresi, precisamos de um parâmetro iterativo, 

que agrupe dois elementos a partir de uma determinada direção. Para isso, temos o Parâmetro 

de Construção de Constituinte Iterativo (Iterative Constituent Construction Parameter (ICC)).

(4)  Parâmetro de Construção de Constituinte Iterativo

Insira  um parêntese a  cada dois elementos  a  partir  do elemento  mais  à  [esquerda, 

direita].

No exemplo, utilizaremos ICC: L, ou seja, inserimos um parêntese direito a cada dois 

elementos não metrificados a partir da esquerda:

Linha 0 X X X X
CV CVX CV CV

Project: RR X X) X X
EDGE: LLL (X X) X X
ICC: L (X X) X X)

Mais adiante,  necessitamos  de um parâmetro  que que governe a proeminência  dos 
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elementos em cada constituinte.  Para isso, temos o Parâmetro de Nuclearidade (Headness 

Parameter):

(5) Parâmetro de Nuclearidade

Projete o elemento mais à [esquerda, direita] de cada constituinte

(na próxima linha mais acima da grade)

Na figura, utilizaremos HEAD: R:

Linha 0 X X X X
CV CVX CV CV

Project: RR X X) X X
EDGE: LLL (X X) X X
ICC: L (X X) X X)
HEAD: R X X

(X X) X X)

O Parâmetro de Nuclearidade é a interface interna à grade entre as linhas da grade, ou 

seja, Nuclearidade é Projeção dentro da grade. A Gramática Universal restringe a interface 

interna  à  grade  à  operação  de  Nuclearidade,  restringindo  cada  constituinte  a  um  único 

elemento projetado, que deve ser um constituinte terminal.  

Caso seja necessário, podemos projetar uma linha 1, que iniciará pelo Parâmetro de 

Marcação de Fronteira e assim por diante. Vamos à Linha 1 do exemplo (os parâmetros da 

linha 1 não precisam ser necessariamente os mesmos da linha 0):

CV CVX CV CV
Linha 0 X X X X
Project: RR X X) X X



189

EDGE: LLL (X X) X X
ICC: L (X X) X X)
HEAD: R X X

(X X) X X)
Linha 1 X X

(X X) X X)
EDGE: LLL (X X

(X X) X X)
ICC: L (X X)

(X X) X X)
HEAD: R X

(X X)
(X X) X X)

Segundo o exemplo da nossa língua abstrata, os parâmetros PROJECT: RR; EDGE: 

LLL; ICC: L e HEAD: R para Linhas 0 e 1 geram uma palavra oxítona. 

Em  suma,  trabalharemos  com  esses  parâmetros  principais  na  análise  do  Paresi: 

Projeção  de  parêntese  na  linha  0,  Parâmetro  de  Marcação de  Fronteira,  Parâmetro  de 

Construção  de  Constituinte  Iterativo  e  Parâmetro  de  Nuclearidade.  Para  facilitarmos  a 

exposição de nossas derivações vamos utilizar as seguintes abreviações respectivamente para 

cada  parâmetro:  Project  EDGE,  ICC e  HEAD.  Por  fins  didáticos,  somente  mais  adiante 

introduziremos outro parâmetro que é o da Marcação de Fronteiras Lexicais (LEX EDGES), 

que são necessários para a derivação de palavras morfologicamente complexas em Paresi. Na 

próxima seção aplicaremos esse modelo aos dos Paresi e seu funcionamento ficará mais claro.

3.12.2. A Computação da prosódia em Paresi sob a luz da Teoria Métrica

Para  os  exemplos  das  palavras  em  Paresi,  utilizaremos  a  ortografia  proposta  no 

ANEXO 1 desta dissertação. A grafia paresi, no entanto, não marca acento ou vogais longas, 

para tal utilizaremos os respectivos sinais: < á > e < a: >.  Não utilizamos nenhuma técnica 
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instrumental para a alocação do acento, pois, assim como aponta Hayes (1996, p.22),  “the 

relevant  facts  of  segmental  phonetics  and  pitch  contours  are  clear  to  anyone  with  a 

reasonably  good  ear  and  a  little  practice”.  No  entanto,  isso  não  descarta  estudos 

instrumentais futuros, já que, como continua o autor, “such work is more likely to lead to  

insights concerning the nature of phonetic rules and speech perception, rather than to any  

kind of automatic diagnostic for stress ”.

Em Paresi a palavra mínima é bissilábica: 

(357)  íme 'capim'
(358) wáje 'bom'

Como os exemplos acima demonstram, a grande maioria das palavras em Paresi são 

paroxítonas. As palavras trissilábicas também demonstram essa tendência:

(359) kozéto 'milho'
(360) ziwálo 'mosquito borrachudo'

Para derivarmos as formas acima precisaríamos dos seguintes parâmetros, em que R 

(right) significa 'direita' e L (left), 'esquerda':

Linha 0: EDGE: RRR; ICC: R; HEAD: L

Linha 1: EDGE: RRR; ICC: R; HEAD: R
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íme wáje kozéto ziwálo
Linha 0 Project X X X X X X X X X X

EDGE: RRR X X) X X) X X X) X X X)
ICC: R (X X) (X X) X (X X) X (X X)
HEAD: L X X X X X X

(X X) (X X) X (X X) X (X X)
Linha 1 EDGE: RRR X) X) X X) X X)

(X X) (X X) X (X X) X (X X)
ICC: R X) X) (X X) (X X)

(X X) (X X) X (X X) X (X X)
HEAD: R X X X X

X) X) (X X) (X X)
(X X) (X X) X (X X) X (X X)

Tabela 27: Parâmetros que geram o acento em palavras monorfêmicas paresi

Esses parâmetros funcionam muito bem para palavras monomorfêmicas, em que em 

todos os casos comportam acento na penúltima sílaba, como é o caso dos exemplos acima. 

Em palavras morfologicamente complexas, no entanto, o Paresi necessita de algo mais. É fato 

que em Paresi a inserção de um sufixo atrai o acento, como no caso do sufixo continuativo 

-ita: tóna 'ele anda', tonitá 'ele está andando'; nítya 'ele come', 'nityitá' 'ele está comendo'. Isso 

também parece ocorrer para outros sufixos, como o de objeto de terceira pessoa -ene: 'nityené' 

'ele come isto'. Em sufixos monossilábicos também ocorre o mesmo fenômeno de atração, 

com no caso de -ti, marcador de inalienavelmente possuível:  etiníhi 'orelha',  tinihití 'alguma 

cabeça'.  Resumidamente,  podemos  dizer  que  em  paresi  o  acento,  em  palavras  não-

monomorfêmicas,  é atraído para a  última sílaba  do último morfema.  No entanto,  com os 

parâmetros mostrados acima, a derivação não gera a forma correta:
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tinihití
Linha 0 Project X X X X

EDGE: RRR X X X X)
ICC: R (X X (X X)
HEAD: L X X

(X X (X X)
Linha 1 EDGE: RRR X X)

(X X (X X)
ICC: R (X X)

(X X (X X)
HEAD: R X

(X X)
(X X (X X)

*tinihíti

Tabela 28: Parâmetros de computação de acento de monorfêmicas não servem para plurimorfêmicas

Para gerarmos a forma correta, teremos de nos valer de fronteiras lexicais. Segundo 

Idsardi, em algumas línguas, certos morfemas são morfologicamente marcados, como é o caso 

do Turco.  Para o Paresi,  postularemos o seguinte:  a última sílaba de todo sufixo tem um 

parêntese esquerdo à esquerda da sílaba mais à direita (LLR). Sendo assim, os sufixos citados 

acima são subjacentemente da seguinte forma:  (-ti,  -i(ta e  -e(ne.  Abaixo temos a derivação 

correta (-tya é verbalizador):
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tinihití Nityene nityita
tinihi + (-tí ni + (tya + e (ne ni+ tya+ i (ta

Linha 0 LEX  EDGE: 

LLR

X X X (X X (X X (X X (X X (X

EDGE: RRR X X X (X) X (X X (X) X (X X (X)
ICC: R X (X X (X) X (X X (X) X (X X (X)
HEAD: L X X X X X X X

X (X X (X) X (X X (X) X (X X (X)
Linha 1 EDGE: RRR X X X) X X) X X)

X (X X (X) X (X X (X) X (X X (X)
ICC: R X (X X) (X X) (X X)

X (X X (X) X (X X (X) X (X X (X)
HEAD: R X X X

X (X X) (X X) (X X)
X (X X (X) X (X X (X) X (X X (X)

Tabela 29: Parâmetros que geram o acento em palavras plurimorfêmicas

Falamos até o momento apenas de palavras que não comportam sílabas com vogais 

longas.  Em  Paresi,  esses  elementos  parecem  agir  sobre  a  computação  da  prosódia.  Em 

palavras bissilábicas e monomorfêmicas afirmamos que o acento sempre ocorre na penúltima 

sílaba. Encontramos, no entanto, exemplos em que isso não ocorre:

(361) i. o:né 'água'
ii. hi:tó 'arco'
iii. to:ré 'tucano'
iv. ko:ré 'flecha'
v. ke:tsé 'faca'

O  Paresi  parece  não  contar  com  vogais  longas  fonológicas,  sendo  essas  apenas 

presentes em caso de ênfase. Um fato sistemático a ser mencionado é o de que em palavras 
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bissilábicas temos o alongamento da vogal da primeira sílaba e a 'transição' do acento para a 

segunda. Quando essas mesmas palavras não são pronunciadas enfaticamente, ou seja, sem 

alongamento da primeira sílaba,  o acento recai na penúltima sílaba,  como é o  default das 

bissilábicas monomorfêmicas.

(362) i. óne 'água'
ii. híto 'arco'
iii. tóre 'tucano'
iv. kóre 'flecha'
v. kétse 'faca'

Em todas palavras pronunciadas enfaticamente, temos formas com vogais longas, ou 

seja, são formas que têm sílabas pesadas. No âmbito da Teoria Moraica, essas sílabas são 

chamadas de pesadas, pois têm duas moras. Em Paresi, sílabas pesadas são marcadas com um 

um parêntese LR (parêntese esquerdo '('  à direita da sílaba ), o que é permitido na Teoria 

Métrica. Vamos à derivação:
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o:né hi:tó
Linha 0 Project LR X ( X X ( X

EDGE: RRR X ( X) X ( X)
ICC: R X ( X) X ( X)
HEAD: L X X

X ( X) X ( X)
Linha 1 EDGE: RRR X) X)

X ( X) X ( X)
ICC: R X) X)

X ( X) X ( X)
HEAD: R X X

X) X)
X ( X) X ( X)

Tabela 30: Computação do acento em palavras pronunciadas com ênfase

Segundo o critério  de peso silábico,  também somo forçados a  considerar  ditongos 

como  constituintes  marcados  da  mesma  forma  que  as  vogais  longas,  ou  seja,  com  um 

parêntese LR.  A derivação, no entanto, levando em conta apenas os parâmetros enumerados 

acima, não gera a forma correta. Vejamos o exemplo da palavra ko.tyói 'anta':
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kotyói
Linha 0 Project LR X X(

EDGE: RRR X X()
ICC: R (X X()
HEAD: L X

(X X()
Linha 1 EDGE: RRR X)

(X X()
ICC: R X)

(X X()
HEAD: R X

X)
*kótyoi (X X()

Tabela 31: Palavras com ditongos necessitam de avoid x

O modelo da Teoria Métrica permite regras de restrição após todos os parâmetros. Há 

línguas  em que  certas  configurações  não  são  permitidas  em certos  contextos  (avoid  x)  e 

elementos  são  retirados  ou  inseridos  por  meio  de  regras.  A palavra  em questão  tem um 

formato  bastante  raro  nos  dados  analisados  até  o  momento:  uma  palavra  bissilábica  e 

terminada em ditongo. Dado que a grande maioria das bissilábicas é paroxítona, não podemos 

deixar de considerar dentro da análise da computação prosódica do Paresi que os ditongos 

parecem afetar a colocação do acento, já que quando presentes o deslocam de seu  default. 

Uma saída para derivação, que parece não afetar as outras formas, é inserirmos uma regra de 

inserção no seguinte contexto, assim como Idsardi o faz para o Russo:

(6) Regra de Inserção:

Ø  ( / _x ( #

Abaixo segue a derivação com a regra proposta:
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kotyói
Linha 0 Project LR X X(

INSERÇÃO

Ø  ( / _x ( #

X( X(

EDGE: RRR X( X()
ICC: R X( X()
HEAD: L X

X( X()
Linha 1 EDGE: RRR X)

X( X()
ICC: R X)

X( X()
HEAD: R X

X)
X( X()

Tabela 32: Derivação com avoid x

 

A 'reparação' proporcionada pela regra de inserção vem a compensar a formação de 

contextos não naturais no Paresi. Podemos considerar o contexto não natural na língua pelos 

seguintes fatos: não há vogais finais longas e o única exemplo em que há um ditongo em 

sílaba final é o da referida palavra. Sabemos que a inserção de regras em demasia contribui 

para a falta de economia da explicação, mas cremos que essa seja a melhor saída, pois pela 

escassez de palavras com essa forma, essa regra seria evocada poucas vezes.  

Como  pudemos  perceber,  o  Paresi  tem  o  acento  influenciado  diretamente  pela 

complexidade morfológica de suas palavras, mostrando a interdependência entre dois campos, 

o da morfologia e o da fonologia, bem como pela quantidade de sua sílaba. Isso nos leva a 

crer que se quisermos ter uma análise mais fina e apurada da computação prosódica para além 

de outros níveis, necessitamos de um estudo profundo e elaborado da rica morfologia paresi, 
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algo que, assim como para a prosódia, ainda está no início. Provavelmente as regras acima 

explicitadas não dêem conta de todas as formas e contra-exemplos escusos sejam encontrados 

no próprio corpo desta dissertação, mas cremos que a análise mostrada serve como um bom 

início do que será melhor elaborado em trabalhos futuros.  

3.13. Síntese da prosódia (Idsardi, 1992)

Esta  seção  foi  um pequeno  ensaio  de  uma  análise  da  prosódia  paresi.  O  modelo 

escolhido, a Teoria Métrica, assim como a Geometria de Traços, também é do ramo da Teoria 

Autossegmental. A escolha desse modelo para a análise suprassegmental buscou ser coerente 

com a visão não-linear adotada para a análise segmental. Esse primeiro passo nos apontou que 

a computação da prosódia paresi está ligada intimamente à morfologia da língua. 
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4-  A VARIANTE MINORITÁRIA:  UM ESQUETE DA FONÉTICA E DA 

FONOLOGIA

4.1 Apresentação

O  objetivo  deste  capítulo  é  fazer  um  esquete  fonético-fonológico  da  variante 

minoritária. Este capítulo tem o escopo de um esquete, pois contamos com poucos dados para 

uma análse exaustiva. Na seção 4.3, tratamos da fonética; na seção 4.4, trabalhamos com a 

fonologia; na seção 4.5, tecemos alguns comentários sobre o trabalho de Drude (1995) e, por 

fim; na seção 4.6, fazemos uma pequena síntese do que foi abordado no presente capítulo.   

4.2. A variante minoritária: distribuição e trabalho de campo

Durante a pesquisa foi detectada na aldeia Bacaval a existência de uma variante, ao 

que tudo indica, minoritária do Paresi (doravante V2). A essa mesma variante, Drude (1995) 

dá o nome de  Waymare, mesmo nome de um dos sub-grupos étnicos do povo paresi. Não 

optamos por esse nome pois ele pode gerar alguns anacronismos devido à natureza aparente 

da distribuição dialetal dos Paresi. Atualmente, os sub-grupos étnicos dos Paresi não têm mais 

fronteiras  geográficas  bem  definidas,  sendo  de  praxe  a  convivência  entre  indivíduos  de 

subgrupos  étnicos  distintos  na  mesma  aldeia  e  falantes  da  mesma  variedade  dialetal.  A 

distribuição dialetal parece se dar, então, por critérios de natureza diatópica, pois os dados que 

serão expostos nesta  seção foram coletados  na cidade de Barra  do Bugres,  Mato Grosso, 

durante uma das Etapas do 3o Grau Indígena da UNEMAT, de uma consultora da aldeia 

Bacaval,  próxima à fronteira da Bolívia, mesma área de campo de Drude em 1995, onde, 

segundo  informações  dos  habitantes  do  Formoso,  fala-se  basicamente  o  português. 

Obtivemos poucos dados para fazermos um trabalho exaustivo,  tal  qual o fizemos para a 
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variante majoritária do Formoso (doravante V1) nas seções anteriores, mas acreditamos que 

seja o suficiente para um pequeno esquete e um panorama desta variante. 

4.3. Fonética 

4.3.1. Vogais

O quadro de fones vocálicos de V2 é muito semelhante ao de V1. Há a presença de 

vogais orais, nasais, longas e, uma diferença em relação a V1, vogais nasais longas. Vamos 

tratar de cada um dos quatro tipos nas seções que se seguem.

4.3.1.1 Vogais Orais

A V2 conta com um quadro de fones vocálicos igual ao de V1: 

 

 

 

 





Tabela 33: Fones vocálicos orais breves paresi V2

A seguir vamos expor os ambientes de ocorrência de cada um dos fones apresentados. 

Para isso, seguiremos a ordem de exposição utilizada para V1: primeiramente, as vogais com 

maior contraste acústico-perceptual; logo depois, as vogais médias []; e, por fim, 

as não-tensas [ e as médias-baixas. 
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[] Anterior baixa não-arredondada

(363)  'areia'

(364)  'árvore'

(365)  'caminho'

(366)  'corda'

(367)  'chefe/cacique'

A vogal anterior baixa não-arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. Em 

final de palavra ocorre apenas em contexto tônico.

Anterior alta não-arredondada

(368)  'cinza'

(369)  'chefe/cacique'

(370)  'flor'

(371)  'fogo'

(372)  'fruto'

A vogal  anterior alta não-arrdondada ocorre em início, meio e final de palavra. Em 

final de palavra, nunca ocorre apenas em contexto átono final.

Anterior alta arredondada

(373)  'areia'

(374)  'caminho'

(375)  'mulher'
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(376)  'escorpião'

(377)  'formiga'

A vogal anterior alta arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. Em final 

de palavra, ocorre apenas em contexto tônico.

Vamos agora às vogais médias-latas:

Anterior média-alta não arredondada

(378)  'água'

(379)  'árvore'

(380)  'capim'

(381)  'cinza'

(382)  'chefe/cacique'

A vogal  anterior média-alta ocorre no início, meio e final de palavra.

posterior média-alta arredondada

(383)  'areia'

(384)  'caminho'

(385)  'corda'

(386)  'chefe/cacique'

(387)  'estrela'

A vogal posterior média-alta arredondada ocorre em início, meio e final de palavra. 

Abaixo segue o grupo das não-tensas:
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Anterior baixa não-arreondada não-tensa

(388)  'tatu-canastra'

(389)  'caju'

(390)  'jenipapo'

(391)  'macaxeira'

(392)  'timbó'

A vogal anterior baixa não-tensa ocorre apenas em contexto átono final. 

Anterior alta não-arredndada não-tensa

(393)  'flor'

(394)  'fogo'

(395)  'amendoim'

(396)  'pena'

(397)  'pescoço'

A vogal anterior alta não-tensa ocorre apenas em contexto átono final.

Posterior alta arredondada não-tensa

(398)  'céu'

A vogal  posterior alta arredondada não-tensa ocorre apenas em contexto átono final 

em um exemplo.

Vamos ao grupo das médias-baixas:
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Anterior média-baixa não-arredondada

(399)  'serra'

 A vogal anterior média-baixa ocorre apenas em um exemplar. Em V1 também foi 

detectada a presença dessa vogal apenas em poucos exemplares.

posterior média-baixa arredondada

(400)  'ombro'

A vogal posterior média-baixa arredondada ocorre apenas em um exemplar. Em V1 a 

mesma vogal também ocorre em poucos exemplares.

4.3.1.2. Vogais nasais

Os fones vocálicos nasais apresentam uma amplitude média, pois nem todas as vogais 

orais  apresentam  sua  contraparte  nasal.  Não  háno  inventário,  como  podemos 

observar abaixo:
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Tabela 34: Fones vocálicos nasalizados paresi V2

A ordem de exposição seguirá a mesma daquela apresentada para as vogais orais:





(401)  'folha'

(402)  'mel'

(403)  'palha'

(404)  'semente'

(405)  'paca'

A vogal anterior baixa nasalizada ocorre somente após [], em meio e final de 

palavra. Quando em final de palavra, ocorre apenas em contexto não átono final.



(406)  'corda'

(407)  'criança'

(408)  'minhoca'

(409)  'corda'

(410)  'asa'
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A vogal anterior alta nasalizada ocorre no meio e final de palavra apóse adjacente 

a []. Em final de palavra ocorre apenas em contexto tônico.





(411)  'timbó'

(412)  'beiço'

(413)  'rabo'

A vogal posterior alta arredondada nasalizada ocorre em meio e final de palavra após 

[] e antes de [].





(414)  'cinza'

(415)  'farinha/polvilho'

A vogal anterior média-alta nasalizada ocorre apenas após [] em contexto tônico final 

no que parece ser um sufixo classificador para objetos 'granulados' ou 'em forma de pó'.

 





(416)  'cesto'

(417)  'criança'

(418)  'beiju'

(419)  'rio'
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(420)  'minhoca'

A vogal posterior média-alta nasalizada ocorre em meio e final de palavra antes ou 

depois de [] e após [].





(421)  'pacu'

A vogal anterior alta não-tensa nasalizada ocorre apenas em contexto átono final em 

um exemplo.

 





(422)  'peneira'

A vogal posterior média-baixa arredondada nasalizada ocorre apenas em dado seguida 

de uma pequena aspiração. Assim como para a sua contraparte oral, sua ocorrência é rara.

4.3.1.3. Vogais longas

As vogais longas mostram um quadro menos amplo em relação às suas contrapartes 

orais  breves.  Essa  menor  amplitude  também mostra  ser  simétrica,  pois  há  a  exclusão  de 

grupos  específicos,  como  as  médias  e  as  não-tensas.  Sua  presença  está  condicionada  a 

possíveis fatores de ordem prosódica.  Abaixo temos o quadro dos fones longos em Paresi:
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Tabela 35: Fones vocálicos alongados em paresi V2

Mais uma vez, a exposição seguirá a ordem já dita anteriormente para as orais e 

nasais.





(423)  'mão de pilão'

(424)  'sapo'

(425)  'machado'

(426)  'mingau'

(427)  'ralador'

A vogal anterior alta longa ocorre apenas em meio de palavra. O contexto mais 

encontrado é pré-tônico. Apenas um exemplar mostra a vogal em contexto tônico.



(428)  'capim'

(429)  'grilo'

A vogal anterior alta longa ocorre em início e meio de palavra em contexto pré-tônico.
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(430)  'irara'

A vogal posterior alta arredondada longa ocorre em apenas um exemplar em início de 

palavra e contexto pré-tônico.



(431)  'homem'

(432)  'cabaça'

(433)  'faca'

A vogal anterior média-alta longa ocorre em início e meio de palavra em contexto pré 

e tônico.





(434)  'água'

(435)  'cupim'

(436)  'queixada'

(437)  'tucano'

(438)  'pilão'

A vogal posterior média-alta arredondada longa ocorre em início e meio de palavra em 

contexto pré e tônico. 
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4.3.1.4. Vogais nasais longas

V2 mostra, ao contrário de V1, vogais que acumulam nasalidade e quantidade. São 

poucos exemplos.  Apenas duas vogais têm essas características::



(439)  'jenipapo'

A vogal anterior baixa nasalizada longa ocorre apenas em um exemplar em meio de 

palavra e em contexto tônico.



(440)  'algodão'

A vogal posterior média-alta arredondada nasalizada longa ocorre apenas em um 

exemplar em meio de palavra e em contexto tônico.

4.3.1.5. Quadro fonético vocálico do Paresi V2

O quadro fonético vocálico de V2 conta com 24 fones vocálicos. São 10 vogais orais, 

7 vogais nasais, 5 vogais longas e 2 vogais nasais longas. Veja o quadro abaixo:
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orais nasais longas nasais longas
     

  

      

  



   

Tabela 36: Fones vocálicos paresi V2

4.3.2. Consoantes

4.3.2.1. Plosivas

O Paresi  V2 conta  com um quadro de seis  fones  plosivos:  [].  As 

alveolares contam com contrapartes vozeadas e todas as plosivas contam com contrapartes 

com articulação secundária. Vamos aos seus contextos de ocorrência:

Plosiva alveolar desvozeada

(441)  'árvore'

(442)  'caminho'

(443)  'cinza'

(444)  'chefe/cacique'

(445)  'flor'

A plosiva alveolar desvozeada em sílaba inicial, medial e final. É seguida por 

[] e ocorre após [].
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Plosiva alveolar vozeada

(446)  'fogo'

(447)  'serra'

(448)  'cabeça'

(449)  'costas'

 A plosiva alveolar vozeada em sílaba medial e final. É seguida sempre por e ocorre 

somente após .

Plosiva alveolar desvozeada palatalizada

(450)  'árvore'

(451)  'folha'

(452)  'fruto'

(453)  'raiz'

(454)  'serra'

A plosiva alveolar desvozeada palatalizada em sílaba inicial, medial e final. É seguida 

por [] e ocorre após [].

Plosiva alveolar vozeada palatalizada

(455)  'mulher'

(456)  'fêmea'

(457)  'pajé'
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(458)  'macaxeira'

A plosiva alveolar vozeada palatalizada ocorre em sílaba medial  e final.  É seguida 

dee ocorre somente após

Plosiva velar desvozeada

(459)  'areia'

(460)  'árvore'

(461)  'cesto'

(462)  'chefe/cacique'

(463)  'dia'

A plosiva velar desvozeada ocorre em sílaba inicial,  medial e final. Pode anteceder 

e ocorrer após 

Plosiva velar desvozeada labializada

(464)  'areia'

(465)  'céu'

(466)  'praia'

(467)  'rio'

(468)  'escorpião'

A plosiva velar desvozeada labializada ocorre em sílaba medial e final. Antecede  e 

ocorre após 
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4.3.2.2. Nasais

O Paresi conta com três consoantes nasais:. Vamos a elas:

Nasal bilabial

(469)  'capim'

(470)  'criança'

(471)  'beiju'

(472)  'fumaça'

(473)  'lua'

A nasal bilabial ocorre em sílaba inicial, medial e final. Antecede e ocorre 

após 

 Nasal alveolar

(474)  'água'

(475)  'céu'

(476)  'folha'

(477)  'farinha/polvilho'

(478)  'homem'

A  nasal  alveolar  ocorre  em  sílaba  inicial,  medial  e  final.  Pode  anteceder 

[] e ocorrer após .

Nasal palatal 
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(479)  'pescoço'


A  nasal palatal ocorre apenas em um dado em posição medial em variação com a 

nasal alveolar. Ocorre após  e antes de .

4.3.2.3. Tepes

O Paresi conta com apenas dois tepes em seu inventário de fones: []. 

tepe alveolar

(480)  'fogo'

(481)  'jacaré'

(482)  'castanha'

(483)  'cabeça'

O tepe alveolar ocorre em poucos dados em posição medial ou final em variação com 

a oclusiva alveolar vozeada ou com a lateral. Em apenas um dado não ocorre em variação. 

Ocorre antes de [] e depois de 

tepe retroflexo

(484)  'céu'

(485)  'estrela'
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(486)  'fumaça'

(487)  'lua'

(488)  'raiz'

O  tepe retroflexo ocorre em posição medial ou final. Aparece sempre antes de  . 

Ocorre após  

4.3.2.4. Fricativas

O quadro das fricativas é o mais vasto em V2: são dez fones. As alveolares e pós-

alveolares  mostram  contrapartes  vozeadas;  a  bilabial  mostra  contraparte  com  articulação 

secundária velar; a glotal exibe contrapartes palatalizada e labializada. A uvular é a única a 

não mostrar contrapartes de qualquer natureza.  

fricativa bilabial

(489)  'dia'

A  fricativa bilabial ocorre em somente um dado em posição inicial, antes de  em 

variação com sua contraparte velarizada.

fricativa bilabial velarizada

(490)  'dia'

A  fricativa bilabial velarizada ocorre em somente um dado em posição inicial, antes 
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de  em variação com sua contraparte velarizada.

fricativa alveolar desvozeada

(491)  'estrela'

(492)  'beiju'

(493)  'semente'

(494)  'nambu'

(495)  'pium'

A fricativa alveolar desvozeada ocorre em sílaba inicial, medial ou final. Ocorre antes 

de [] e após [].

fricativa alveolar vozeada

(496)  'criança'

(497)  'estrela'

(498)  'beiju'

(499)  'lagoa'

(500)  'formiga'

A fricativa alveolar vozeada ocorre em sílaba inicial, medial ou final. Aparece antes de 

[] e após [].

fricativa pós-alveolar desvozeada
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(501)  'fumaça'

(502)  'grilo'

(503)  'mutum'

(504)  'onça'

(505)  'babaçu'

(506)  'cuia'

(507)  'pilão'

(508)  'barriga'

(509)  'pé'

(510)  'tripa'

A fricativa pós-alveolar desvozeada ocorre em sílaba inicial, medial ou final. Antecede 

somente [] e ocorre após [a, ].

fricativa pós-alveolar vozeada

(511)  'tabaco'

A fricativa pós-alveolar vozeada ocorre em apenas um dado em posição medial, 

antecedendo [] e após [a].

fricativa velar vozeada labializada



(512)  'macaco prego'

 A fricativa velar vozeada ocorre em apenas um dado em posição inicial, em variação 

com a sua contraparte glotal e antes de [].
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fricativa glotal

 

(513)  'caminho'

(514)  'cesto'

(515)  'cinza'

(516)  'corda'

(517)  'chefe/cacique'

A fricativa glotal ocorre em sílaba inicial, medial e final. Pode anteceder 

[] e ocorrer após [].

fricativa glotal palatalizada

(518)  'areia'

A fricativa glotal palatalizada ocorre em apenas um dado em posição medial, após [] e 

antes de [].

fricativa glotal labializada

(519)  'macaco prego'

A  fricativa glotal labializada ocorre em apenas um dado em variação com a sua 

contraparte velar e antes de [].
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4.3.2.5. Aproximantes

Há duas aproximantes em Paresi:. São os únicos elementos que podem ocorrer 

em coda silábica.

aproximante palatal 

(520)  'areia'

(521)  'farinha/polvilho'

(522)  'lua'

(523)  'noite'

(524)  'nuvem'

A  aproximante  palatal  ocorre  em  sílaba  medial  ou  final.  Antecede 

[] a aparece após 

aproximante velar ( ou lábio-velar)

(525)  'cinza'

(526)  'corda'

(527)  'dia'

(528)  'flor'

(529)  'mulher'

A aproximante velar ou lábio-velar aparece em sílaba inicial, medial ou final. Pode 

ocorrer antes dee depois de [].
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4.3.2.6. Laterais aproximantes

O Paresi tem em seu inventário duas laterais aproximantes:

lateral aproximante alveolar 

(530)  'areia'

(531)  'corda'

(532)  'praia'

(533)  'trovão'

(534)  'vento'

(535)  'jaboti'

A  lateral aproximante alveolar ocorre em sílaba medial ou final. Aparece antes de 

[] e após

lateral aproximante palatal

(536)  'fruto'

(537)  'fêmea'

(538)  'macho'

(539)  'pedra'

(540)  'sapo'

A lateral aproximante palatal ocorre em sílaba medial e final. Pode aparecer antes de 

 e  após Algumas  vezes  ocorre  em  variação  aparentemente  livre 

com

4.3.2.7. Africada
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A V2 conta com apenas uma africada em seu quadro fonético: [].

africada alveolar desvozeada 

(541)  'chefe/cacique'

A  africada alveolar desvozeada em apenas um exemplar em posição medial, antes de 

[] e em variação com a fricativa alveolar desvozeada.

4.3.2.8. Quadro fonético consonantal do Paresi V2

 

Bilabial Alveolar Pós-Alveolar Retroflexa Palatal Velar Uvular Glotal
Plosiva 







Nasal   

Tepe  

Fricativa 



   





Aprox.  

Aprox.

Lateral

 

Africada 

Tabela 37: Fones consonantais paresi V2
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O quadro de fones em V2 é um pouco maior do que o encontrado em V1. O Paresi V2 

conta com 26 fones. A plosiva bilabial desvozeada não ocorre. Há apenas três segmentos com 

articulação  secundária  palatal,.  Há  dois  segmentos  com articulação  secundária 

labializada,],  além  de  um  segmento  velarizado,  [].  Assim  como  em  V1,  as 

fricativas são bastante numerosas. Diferentemente de V1, V2 tem um número considerável de 

pares em que o único traço distintivo é [vozeado], são eles:. Por fim, 

V2 conta com dois fones que não ocorrem em V1, o tepe retroflexo [] e a fricativa velar

4. 4. Fonologia

Trabalhamos com um número bastante limitado de dados em V2, sendo impossível 

trabalharmos com pares mínimos. Portanto, para o esquete fonológico, trabalharemos com o 

critério de distribuição somente: fones sem condicionamento de ambiente de ocorrência serão 

considerados fonemas, enquanto aqueles que demonstrarem o contrário, farão parte do quadro 

de alofones. 

4.4.1. Vogais

V2 tem o quadro de vogais idêntico ao de V1:. As regras que geram os 

alofones são basicamente as mesmas as de V1. 

4.4.1.1 Vogais orais

A vogalsempre  ocorre  antes  de  sílaba com segmento  [].  Por  vezes, 
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pode ocorrer em variação livre com:

(542) i.  'areia'

ii.  'caminho'

iii.  'irara'

iv.  'tatu'

v.  'veado'

vi.  'amendoim'

vii.  'dente'

viii.  'pescoço'

ix.  'unha'

Jáocorre nos demais contextos:

(543) i.  'corda'

ii.  'chefe/cacique'

iii.  'estrela'

O grupo das não-tensasocorre sempre no mesmo contexto: sílaba pós-tônica 

final.



(544) i.  'tatu-canastra'

ii.  'caju'

iii.  'jenipapo'
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(545) i.  'flor'

ii.  'fogo'

iii.  'amendoim'



(546)  'céu'

As vogais ocorrem em pouquíssimos exemplos, por ora, as mantivemos fora do 

sistema:



(547)  'serra'



(548)  'ombro'

4.4.1.2 Interpretação das vogais nasais

O Paresi  V2 não  tem vogais  nasais  fonêmicas.  As  vogais  nasais  sempre  ocorrem 

vizinhas a nasais ou à fricativa glotal. Sua distribuição é idêntica a de V1:
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(549) i.  'folha'

ii.  'corda'

iii.  'tatuagem'





(550) i.  'corda'

ii.  'criança'

iii.  'minhoca'



(551) i.  'timbó'

ii.  'beiço'

iii.  'rabo'





(552) i.  'cinza'

ii.  'farinha/polvilho'

 

(553) i.  'cesto'

ii.  'beiju'

iii.  'rio'
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(554)  'pacu'





(555)  'peneira'

A nasalização parece ser somente regressiva, quando tem como gatilho uma consoante 

nasal. Quando o gatilho, no entanto, é a fricativa glotal, o espraiamento não obedece a uma 

direcionalidade. Isso, provavelmente, tem raízes acústico-perceptuais, assim como em V1 (cf. 

seção 2.2.2. Vogais nasais).  O alcance da nasalização,  nos dois casos, ainda não pode ser 

formalizado  por  insuficiência  de  dados.  Estudos  futuros  mais  específicos  poderiam  nos 

indicar a existência de segmentos opacos. 

4.4.1.3 Interpretação das vogais longas

O  Paresi  V2  não  tem  vogais  longas  fonêmicas.  As  vogais  longas  em  Paresi  V2 

ocorrem, principalmente, em casos de ênfase. O contexto é, quase sempre, pré-tônico final:



(556) i.  'mão de pilão'

ii.  'sapo'
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iii.  'machado'





(557) i.  'capim'

ii.  'grilo'



(558)  'irara'





(559) i.  'homem'

ii.  'cabaça'

iii.  'faca'





(560) i.  'água'

ii.  'cupim'

iii.  'queixada'

4.4.1.4 Interpretação das vogais nasais longas

Vogais  nasais  longas  ocorrem  sempre  antes  de  nasais,  em  posição  tônica  e  na 
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penúltima sílaba.:



(561)  'jenipapo'



(562)  algodão

4.4.2 Consoantes

Abaixo repetimos o quadro de fones em Paresi. Os elementos sublinhados em itálico 

são considerados alofones:
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Bilabial Alveolar Pós-Alveolar Retroflexa Palatal Velar Uvular Glotal
Plosiva 







Nasal   

Tepe  

Fricativa 



   





Aprox.  

Aprox.

Lateral

 

Africada 

Tabela 38: Fones e fonemas paresi-haliti V2

4.4.2.1 Alofones consonantais

Por não contarmos com um  corpus significativo, nosso procedimento de análise da 

fonologia  será  um  tanto  referencial  e  dependente  da  análise  feita  para  V1.  Os  fones 

considerados como alofones terão as respectivas justificativas para tal individualmente.



Ocorre  sempre  no  contexto  i__i,  assim  como  em  V1.  Além  disso,  pode  variar 

livremente com [] em alguns dados. É alofone de:

(563) i.  'cabeça'

ii.  'costas'
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Ocorre sempre após [] e seguido de vogal diferente deÉ alofone de:

(564) i.  'fêmea'

ii.  'pajé'



Ocorre em apenas um dado, após // e variando com É alofone de /n/:

(565)  'pescoço'




Ocorre sempre antes deno classificador de gênero masculino. É alofone de:

(566) i.  'pajé'

ii.  'escorpião'

iii.  'pium'



Ocorre em apenas um dado, variando com a sua contraparte não velarizada. Em V1, o 

fone na mesma palavra não é velarizado. Por ora, o consideramos alofone em variação livre 

de []:
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(567)  'dia'



Ocorre sempre  antes de ,  no classificador  diminutivo.  Em V1, esse diminutivo 

é, em V2 ocorre, muitas vezes em variação. Por ora, o consideramos alofone de/, em 

variação livre:

(568) i.  'estrela'

ii.  'beiju'
 



Ocorre sempre antes de É alofone de // :

(569) i.  'fumaça'

ii.  'grilo'

iii.  'mutum'



Ocorre  em  apenas  um  dado,  que  em  V1  pronuncia-sePor  ora,  o 

consideramos um alofone em variação livre de:

(570)  'tabaco'



Ocorre apósi],  em apenas um dado, varando com a sua parte não palatalizada.  É 
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alofone de //:

(571)  'areia'

  

Ocorre sempre seguido de /i/. É alofone de:

(572) i.  'fruto'

ii.  'fêmea'

iii.  'macho'

e

O status destes três fones labializados é bastante discutível.  ocorre em muitos 

dados somente no classificador para superfície, assim como em V1. Sendo assim, o inserimos 

no sistema com essa ressalva.  e, por sua vez, ocorrem em apenas um dado e em 

variação livre. São fones que não ocorrem em V1, descartando o apoio neste argumento. Por 

isso, não inserimos esses fones no sistema. 

4.4.2.2 Quadro fonológico consonantal de Paresi V2

Abaixo, temos o quadro dos fonemas consonantais em Paresi V2:



234

Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal
Plosiva  

Nasal  

Tepe 

Fricativa   

Aprox.  

Aprox.

Lateral



Africada 

Tabela 39: Fonemas consonantais paresi-haliti V2

4.5. Comentários sobre o estudo de Drude (1995, inédito)

O único trabalho sobre a fonologia do que chamamos de V2 (inclusive com a mesma 

consultora) foi Observações para servir para uma ortografia do Waimare de Sebastian Drude 

(1995, inédito). Descartamos comentários sobre o trabalho de Rowan no âmbito de V2 por 

conta de sua área de trabalho de campo nos Paresi ter se estendido para outras aldeias em que 

possivelmente é falada a variante V1. Vamos nos ater somente aos comentários relativos ao 

sistema  consonantal,  já  que  as  conclusões  concernentes  ao  sistema   vocálico  chegam ao 

mesmo número de fonemas:

Drude (1995, p. 16) dá o seguinte quadro fonológico consonantal:

Labial Apical Dorsal Glotal
Plosiva   

Fricativas 
sonoras

  

Fricativas surdas   

Nasais  

Líquidas 

Tabela 40: Fonemas paresi-haliti V2 (DRUDE, 1995)
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 Diferentemente de nossa proposta, Drude incluie exclui /. Vamos 

observar caso a caso:

//

Simplesmente não encontramos a consoante em nosso corpus de V2. Encontramos em 

V1 em poucos exemploS e a consideramos fonema. Como a análise de Drude conta com mais 

dados, certamente a consoante é um fonema.

//

Drude o considera fonema, porém reitera seu caráter problemático. Certamente isso foi 

agravado pelo autor ter se apoiado no trabalho de Rowan, que descreve outra variante (fato 

até então não detectado na época da pesquisa de Drude). Cremos que [] seja um alofone em 

variação livre de //,  sequer listado nos fatos fonéticos por Drude. Apoiamo-nos em dois 

fatores para essa decisão: (i) paralelismo com V1 e (ii) ambiente em que ocorre em V2. Em 

todas as palavras de nosso  corpus de V2, [] ocorre como o classificador de diminutivo ou 

parte equivalente ao  -tse de V1. Assim temos, [] em V2 e [] em V1.    



Drude considera esse fonema alofone de // quando antes de [] (p. 11). Apoiados em 

V1 e com o exemplo encontrado em V2, descordamos. O fone em V1, ainda que em menor 

número, é recorrente em muitos contextos. Além disso, o exemplo de nosso pequeno corpus 

ocorre antes da vogal //: 'dia'. 
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É fonema. Ver supracitadas observações sobre //.  



Drude  a  considera  como  alofone  de  /k/  antes  de  [].  Cita  o  exemplo  [] 

'caçar' (p. 10) com um ponto de interrogação. Consideramos a seqüência como fonema com a 

seguinte ressalva: ocorre somente no sufixo classificador de superfície /-/. Aparentemente, 

no exemplo citado pelo autor, não temos um sufixo. Não temos o dado em nosso corpus de 

V2, mas o temos em V1. Em Paresi V1, usa-se o seguinte termo para caçar:

(573) [   'caçar', lit. 'ir por aí'

ir CL:SUP VAL

O termonunca é usado sozinho. 

Tal sufixo é bastante produtivo com outras raízes:

(574) [   'passear', lit. 'andar por aí'

andar CL:SUP VAL

A seqüência ocorre, portanto, no mesmo ambiente de V1. Então, podemos considerá-

la fonema sob a mesma ressalva. 



O autor afirma que fonema é bastante problemático (p. 9) e tem razão ao afirmá-lo. 

Segundo a interpretação do mesmo, // é alofone de /l/ quando antes de /e/. Consideramo-lo, 

no entanto, como fonema, pois o mesmo ocorre antes de /a/ e por também figurar no sistema 
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de V1.

(575)  'dia'

4.6. Síntese da fonética e da fonologia de V2

Este  capítulo  buscou  aproveitar  os  poucos  dados  conseguidos  de  V2.  A  análise 

necessitou, muitas vezes, do apoio comparativo dos fatos de V1. O estudo foi um esforço de 

produzir uma análise com dados primários, ainda que mínimos,  para a comparação com o 

estudo de Drude (1995). Vislumbramos essa variante com o intuito de termos bases sólidas 

para o desenvolvimento de uma ortografia que se pretenda representativa para a comunidade 

paresi. 
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5- CONCLUSÕES

Nesta dissertação tratamos da fonética e da fonologia segmental da língua paresi-haliti 

(arawak),  com enfoque para  a  variante  majoritária  V1.  A análise  não-linear  de processos 

fonológicos e morfofonológicos foi, em seguida, abordada de modo formal. Nosso objetivo 

foi tratar o tema da maneira mais exaustiva possível, dada a incipiente investigação anterior 

sobre a língua. 

No capítulo 1, procuramos fornecer ao leitor um apanhado do que existe sobre a língua 

paresi  e  as  línguas  arawak  em  termos  de  informações  geográficas,  históricas  e 

sociolingüísticas.   Atentamos  para  a  situação  de  vitalidade  das  línguas  arawak  e  para  o 

alcance dos estudos lingüísticos já existentes sobre o Paresi.  Apresentamos os procedimentos 

de  coleta  de  dados,  a  natureza  dos  mesmos  e  os  procedimentos  de  armazenamento  e 

sistematização.

No capítulo 2, provemos um inventário de dados de V1 transcritos foneticamente, cujo 

conteúdo completo está no Anexo 2. Procuramos nessa parte listar  todos os ambientes de 

ocorrência  de  todos  os  fones  paresi.  Um  importante  procedimento  foi  o  de  medir 

acusticamente  os  dois  primeiros  formantes  das  vogais  orais  breves  e  estabelecer  sua 

distribuição.  As medições  nos  deram maior  embasamento  para rotularmos   a  vogal  baixa 

como anterior e não como central e a vogal arredondada posterior como média-alta e não alta. 

No capítulo 3, adotamos,  primeiramente,  os passos propostos por Pike (1947) para 

chegarmos ao quadro fonológico dos fonemas paresi-haliti. Com isso, pudemos tecer alguns 

comentários comparativos com os trabalhos de Rowan, que seguiram a mesma proposta. Em 

um segundo momento, analisamos processos fonológicos e morfofonológicos com o aporte do 

modelo  não-linear  da  Geometria  de  Traços  (CLEMENTS  &  HUME,  1995).  Com  a 

abordagem não-linear, pudemos fazer generalizações e prover uma economia em termos de 
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representação que um modelo linear não nos proveria (cf. seção 3.9.3, para representação de 

consoante  subespecificada;  cf.  Seção  3.9.1.,  para  a  palatalização  e  coronalização  das 

consoantes; cf. Seção 3.9.5., para a assimilação vocálica; cf. Seção 3.9.4., para a harmonia 

vocálica;  cf.  Seção 3.9.6. para uma hipótese concernente a um problema de representação 

fonológica). Ao final deste capítulo ensaiamos uma análise preliminar da prosódia paresi nos 

termos da Teoria Métrica (IDSARDI, 1992), coerente com a Teoria Autossegmental.

No capítulo 4, estabelecemos, mesmo se com poucos dados, um esquete da fonética e 

fonologia da variante minoritária paresi, V2. Com os dados conseguidos foi possível tecer 

alguns  comentários,  com uma  razoável  base  de  comparação,  sobre  o  trabalho  de  Drude 

(1995). Além do mais, estudos de outras variantes, ainda que minoritárias, nos servem para 

tomarmos  decisões  mais  coerentes  no  desenvolvimento  de  ortografias  maximamente 

representativas. 

Nos anexos, oferecemos uma proposta de ortografia e a lista completa de todos os 

dados  utilizados  nesta  dissertação.  Pretendemos  dar,  assim,  o  primeiro  passo  na 

documentação da língua, tarefa que deverá continuar ao longo dos próximos anos.

É este o primeiro estudo que procura abordar de maneira ampla a fonologia da língua 

paresi, constituindo, assim, uma contribuição tanto para a investigação descritiva e teórica de 

línguas indígenas amazônicas (e das línguas naturais humanas), como para a comparação no 

interior da família arawak, ainda muito pouco explorada. Cremos, contudo, que muitos pontos 

da fonologia ainda precisam ser estudados, tais como: a natureza das vogais meio-abertas, da 

nasalização e do alongamento vocálico,  outros processos morfofonológicos e o alcance da 

assimilação (que só podem ser estudados com um estudo mais exaustivo da morfologia) e, 

sobretudo, a prosódia. Estes tópicos serão desenvolvidos futuramente no âmbito do curso de 

doutorado. 
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7- ANEXOS

ANEXO 1- Proposta de ortografia para a língua paresi

A ortografia que é utilizada atualmente nas escolas indígenas dos Paresi é de Orland 

Rowan e encontra-se no último dicionário publicado pelo autor, cuja primeira edição é de 

1978 e a segunda data de 2001. Abaixo temos a proposta de Rowan (2001, p.i):
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Símbolo 
gráfico

Representação da 
pronúncia 

Exemplo que ilustra o som 
fonético específico

Observação

a  Xane Como em fala

 Kala Variante de a, muitas vezes nas 
sílabas ka e na na sílaba tônica 
como em cama

b  Sarabo



 Ibaka

c  Cuiabá

d  Bernardo

e  Wiyekohase

 Xakore

 Kese

f  Faka

 Kafaka

 faka

g  galera

h  hati

 ihoti

i  noniti

j  ajiyatya

 Jorge

k  wahaka
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 hikaoka

l  kamaetali

 imilako

m  mema

 xoima

n  nona

 hinatyore

o  koko

 imoti

p  posto

q  quatro

r  iririhi

 maira

 nonatyore

s  aisene

t  tota

u  Uirapuru

v  Valdir

w  wiso

x  xiso
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 xane

y  kiyere

z  azul

 Maizai

Ditongos 
com 
semivogais:
ae/ai  waere, maira

ao  wikaoka

ty  atya

CoV CV Ekakoa, itoa, nokakoi

tyo  notyoakoli

Tabela 41: Ortografia (ROWAN, 1978)

 

De modo a sermos sucintos, vamos inserir a ortografia proposta, dando, pontualmente, 

as devidas justificativas:
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Fonema Grafema Exemplo
 <b> Aba “pai”

 <t> Tona “ele anda”

 <ty> Atyakate “tronco de árvore”

 <r> Tore “tucano”

 <k> Kahare “muito”

 <m> Ama “mãe”

 <n> Nanitya “eu como” 

 <h> Haliti “gente”

 <f> Ferakoati “dia”

 <z> Zane “ele vai”

 <y> em início de sílaba (cf. seção 3.3.5.) Yakare “jacaré”

<i> em final de sílaba Kaiminiti “”

 <w> em início de sílaba (cf. seção 3.3.5.) Wahakanore “macaco”

<o> em final de sílaba Aolo “papagaio”

 <l> Alome “bugio”

 <ts> Zoretse “estrela”

 <a>

 <e>

 <i>

 <o>

Tabela 42: Ortografia (SILVA, 2009)

Como  podemos  observar,  a  nossa  proposta  ortográfica  é  bastante  técnica,  pois 

buscamos conservar, ao máximo, a relação um-a-um entre fonema e grafema. Essa escolha 

não é meramente arbitrária e encontra seu porquê nas seguintes motivações. Segundo Seifart 

(2006, p. 287), podemos desenvolver uma ortografia escolhendo entre aquela que é “menos 

profunda” ou mais próxima da pronúncia ou uma “mais profunda”, preservando identidades 

grafemáticas e elementos  significativos.  Escolhendo uma ou outra,  sempre incorremos em 

vantagens  e  desvantagens.  O que  é  vantagem ou desvantagem depende de  características 

intrínsecas à língua e de sua situação de aprendizado. De acordo com o autor, uma ortografia 
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mais profunda, como a que escolhemos, teria como vantagens (i) ser mais fácil de ler, (ii) ser 

de fácil produção escrita para leitores fluentes e (iii) mais fácil para incorporar vários dialetos. 

A situação dos falantes do Paresi em relação à escrita é bastante razoável.  A maioria dos 

jovens  é  alfabetizada  e  freqüenta  a  escola.  Sendo assim,  (ii)  e  (iii)  se  encaixariam como 

vantagens  reais  para  o  Paresi.  Para  (iii),  como  visto  no  capítulo  4,  temos  uma  variante 

minoritária e, quem sabe, dada a extensão da área paresi, podemos, futuramente, encontrar 

outros dialetos. Portanto, uma ortografia que contemple a unificação de todas as variantes 

seria  mais  vantajosa  em termos  práticos  (produção  de  materiais  didáticos  únicos  para  as 

escolas, dicionários, etc.).     

Por fim, uma outra postura importante diz respeito à escolha de uma ortografia que 

preserve a estrutura profunda em processos morfofonológicos. Segundo Seifart, em línguas 

com muitos processos morfofonológicos, como é o caso do Paresi, é mais vantajoso manter 

visíveis  a  forma  subjacente  de  raízes  e  morfemas,  pois  isso  auxilia  a  alfabetização  mais 

sistemática e intuitiva de falantes nativos. Um exemplo seria a grafia de // [nanitsa]. 

Para Rowan, a palavra seria escrita como <nanitsa>. A nossa proposta contempla a forma 

<nanitya>, que evidenciaria a fronteira de um morfema.  
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ANEXO 2 – Dados

Dados de V1:

Anterior baixa não-arredondada 

(576)  'é bom'

(577)  'cabelo'

(578)  'outro'

(579)  'está inchado'

(580)  'boca'

(581)  'dente'

(582)  'saliva'

(583)  'comprido'

(584)  'está mal (não bom)'

(585)  'mão'

(586)  'perna'

(587)  'joelho' 

(588)  'ele está lavando'

(589)  'fígado'

(590)  'macaco'

(591)  'tripa'

(592)  'ele está cortando'

(593)  'osso'

(594)  'sangue'

(595)  'bicho de estimação'
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(596)  'calango'

(597)  'cachorro'

(598)  'chifre'

(599)  'garra'

(600)  'pena'

(601)  'peixe'

(602)  'piolho'

(603)  'poucos'

(604)  'está pegando'

(605)  'fumo'

(606)  'árvore'

(607)  'está queimando'

(608)  'pauzinho'

(609)  'fruta'

(610)  'semente'

(611)  'folha'

(612)  'raiz'

(613)  'casca'

(614)  ~ 'céu'

(615)  'sol'

(616)  'lua'

(617)  'grande'

(618)  'um dia'

(619)  'noite'

(620)  'nevoeiro'
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(621)  'vento'

(622)  'lagoa'

(623)  'pedra'

(624)  'caminho'

(625)  'amplo, largo'

(626)  'reto'

(627)  'afiado'

(628)  'corda'

(629)  'cheio'

(630)  'fogo'

(631)  'em torno, ao redor'

Anterior alta não-arredondada

632)  'pé'

633)  'está lavando'

634)  'coração'

635)  'fígado'

636)  'pele'

637)  'bicho'

638)  'rabo'

639)  'pequeno'

640)  'ovo'

641)  'cabeça'

642)  'cabelo'
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643)  'orelha'

644)  'olho'

645)  'nariz'

646)  'boca'

647)  'língua'

648)  'saliva'

649)  'pescoço'

650)  'peito'

651)  'costas'

652)  'mão'

653)  'cobra'

654)  'capim'

655)  'flor'

656)  'verde'

657)  'nuvem'

658)  'vento'

659)  'gelo'

660)  'está soprando'

661)  'poeira'

662)  'está jogando, arremessando'

663)  'pedra'

664)  'casa'

665)  'panela'

666)  'banha'

667)  'fogo'
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668)  'nós'

669)  'onde'

670)  'um (numeral)'

Posterior alta arredondada

(671) ~ 'céu'

(672)  'todo(a)(s)'

(673)  'está soprando'

(674)  'mato'

(675)  'corda'

(676)  'mulher'

(677)  'cachorro'

(678)  'anta'

(679)  'está na casa'

(680)  'ele está deitando'

(681)  'ele está apertando'

(682)  'ele está dando volta'

(683)  'ele está puxando'

(684)  'eu bato nele'

(685)  'ele se cortou'

(686)  'eles brincam (um com o outro)'

(687)  'anta'

(688)  'garra'

(689)  'um ano'

(690)  'mato'
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(691)  'caminho'

(692)  'corda'

(693)  'mulher'

(694)  'anta'

(695)  'ele aperta'

(696)  'ele está voando'

(697)  'curto'

(698)  'eu bato nele'

(699)  'ele se cortou'

(700)  'você puxa'

(701)  'ele está em pé'

(702)  'meu nariz'

(703)  'meu pé'

(704)  'mãe dele'

(705)  'meu arco'

Anterior média-alta não-arredondada

(706)  'está indo'

(707)  'nós enumeramos'

(708)  'está deitando'

(709)  'ele está dormindo'

(710)  'ele deita'

(711)  'ele está ouvindo'

(712)  'ele está respirando'

(713)  'ele sabe'
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(714)  'ele está dando'

(715)  'pequeno'

(716)  'comprido'

(717)  'ele está apertando'

(718)  'mau, ruim, feio'

(719)  'jacaré'

(720)  'macaco'

(721)  'fígado'

(722)  'pesado'

(723)  'vermelho'

(724)  'bicho'

(725)  'pássaro'

(726)  'papagaio'

(727)  'ovo'

(728)  'peixe'

(729)  'milho'

(730)  'mandioca'

(731)  'fumo'

(732)  'aqui'

(733)  'árvore'

(734)  'ele está queimando'

(735)  'semente'

(736)  ~ 'céu'

(737)  'lua'

(738)  'estrela'
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(739) ~  'dia'

(740)  'água, chuva, rio'

(741)  'nevoeiro'

(742)  'gelo'

(743)  'poeira'

(744)  'pedra'

(745)  'flecha'

(746)  'faca'

Posterior média-alta arredondada

(747)  'flecha'

(748)  'eu'

(749)  'você bate nele'

(750)  'ele está furando'

(751)  'calango'

(752)  'está aqui'

(753)  'estrela'

(754)  'nevoeiro'

(755)  'ele está furando'

(756)  'olho'

(757)  'está na boca'

(758)  'pescoço'

(759)  'peito'

(760)  'vermelho'

(761)  'cachorro'



260

(762)  'chifre'

(763)  'pássaro'

(764)  'papagaio'

(765)  'está nadando'

(766)  'minhoca'

(767)  'milho'

(768)  'aqui'

(769)  'verde'

(770)  'estrela'

(771)  'vento'

(772)  'gelo'

(773)  'lagoa'

(774)  'ele está andando'

(775)  'canoa'

(776)  'arco'

(777)  'flecha'

(778)  'banha'

(779)  'menino'

(780)  'esposa'

(781)  'nome de mulher'

(782)  'ele está rindo'

(783)  'ele sabe'

(784)  'ele está amarrando'

(785)  'ele está empurrando'

Anterior alta não-arredondada não-tensa
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(786)  'ele se cortou'

(787)  'pena'

(788)  'meu pé'

(789)  'nossos pés'

(790)  'pés de vocês'

(791)  'amanhã'

(792)  'vocês se cortaram'

(793)  'mão'

(794)  'monte'

(795)  'eu vou'

Posterior alta arredondada não-tensa

(796) [...] 'beiço'

(797) [..] 'cauda'

(798) .. 'teu braço'

(799) [..] 'cachorro'

(800) [..] 'cigarra'

(801) [...] 'formiga'

(802) [.]~[.] 'gavião'

(803) [...] 'cupim'

Central baixa não-arredondada não-tensa

(804)  'ele fura'

(805)  'três'

(806)  'pau'
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(804)  'ele fura'

(807)  'eu bato'

(808)  'ele briga'

(809)  'ele caça'

(810)  'mãe'

(811)  'outro'

(812)  'já'

(813)  'vermelho'

[] Posterior média-baixa arredondada

(814) ~~ 'céu'

(815) ~ 'dia'

(816) ~ 'com'

(817)  'quando vai ficar em pé?'

(818)  'o que é que ele sabe?'

(819)  'largo'

(820)  'eu me cortei'

(821)  'eu vou caçar'

(822)  'algumas coisas'

[] Anterior média-baixa não-arredondada  

(823)  'algo novo'





263

(824)  'um com outro'

(825)  'orelhas dele'

(826)  'a folha é fina'

(827)  'sol'

(828)  'não'

(829)  'ele cai'

(830)  'frio'

(831)  'folha'



(832)  'tripa'

(833)  'corda'

(834)  'mulher'

(835)  'ele está morrendo'

(836)  'velho'

(837)  'fino'

(838)  'estreito'

(839)  'mão direita'



(840)  'cinco'

(841)  'terra'

(842) [ 'seco (relativo à terra)'
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(843)  'lugar arredondado'

(844)  'longe'

(845)  'pelo caminho'

(846)  'largo'





(847)  'rabo'



(848)  'largo'

[]

(849)  'dente'

(850)  'está cortando'

(851)  'estão voando'

(852)  'asa'

(853)  'está nadando'

(854)  'tem medo'

(855)  'lua'

(856)  'noite'
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(849)  'dente'

(857)  'terra'

(858)  'novo'

[]

(857)  'cabeça'

(858)  'nuvem'



(859)  'quem está empurrando?'

(860)  'está esfregando'

[]

(861)  'ele está em pé'

(862)  'está batendo'

(863)  'anta'

(864)  'está raspando'

(865)  'quem está vindo?'

(866)  'está vindo'

(867)  'está vomitando'

(868)  'está esfregando'

(869)  'está dando volta'
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(870)  'está caçando'



(871)  'aquele monte'

[]

(872)  'não mate, não!'

(873)  'está, fica'

(874)  'ele o morde'

[]

(875)  'ele o morde'

(876)  'está sentando'

(877)  'espesso, grosso'



(878)  'coração'

(879)  'vê'

(880)  'jacaré'

(881)  'estragado, podre'
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(878)  'coração'

(882)  'pelo caminho'

(883)  'ao redor'

(884)  'como vocês costuram?'

(885)  'você está indo lá'

(886)  'onde'

(887)  'sujo'



(888)  'gelo'

(889)  'é ruim'

(890)  'bom'

(891)  'redondo'

(892)  'preto'

(893)  'fumo'



(894)  'está pegando'

(895)  'flor'

(896)  'está vendo'



(897)  'seco (relativo à terra)'

(898)  'sabe'
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(897)  'seco (relativo à terra)'

(899)  'branco'

(900)  'seco'

(901)  'você está vermelho'



(902)  'está na canoa'

(903)  'está vendo'

(904)  'estamos soprando'

(905)  'sabe'

(906)  'bom, bem, bonito'

(907)  'está jogando'

(908)  'ruim, mal, feio'

(909)  'redondo'

(910)  'quente'

(911)  'comprido'



(912)  'está afiado'

(913)  'ele coça'

(914)  'aqui, agora'

(915)  'é gelado'
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(916)  'perto'

(917)  'nós'

(918)  'eu me cortei'

(919)  'cobra'

(920)  'nós vamos'





(921)  'para nós'



(922)  'casa'

(923)  'árvore'

(924)  'mingau'

(925)  'rede'

(926)  'asa'



(127)  'arco'

(128) [..] 'cuia'
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(931)  'poeira'

(932)  'eu caio'

(933)  'casca'



(934)  'água'



(935) ~ 'cobra'



(936)  'monte'

Aproximante labial

(937)  'papagaio'

(938)  'sal'

(939)  'nós sopramos'

(940)  'ele respira'

(941)  'ele coça'

(942)  'está morrendo'

(943)  'perto'

(944)  'para nós'
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(937)  'papagaio'

(945)  'nós batemos nele'

(946)  'minha canoa'

(947)  'bom, bem, bonito'

Aproximante palatal

(948)  'não'

(949)  'preto'

(950)  'coração'

(951)  'jacaré'

(952)  'este'

(953)  'está pegando'

(954)  'fumo'

(955)  'flor'

(956)  'gelo'

(957)  'velho'

(958)  'ao redor'

[Plosiva bilabial vozeada

(959)  'pimenta'

(960)  'abóbora'

(961)  'avó'

(962)  'pai'

(963)  'meu pai'
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(959)  'pimenta'

(964)  'peneira tradicional'

[Plosiva bilabial vozeada palatalizada

(965)  'teu papel'

Plosiva alveolar desvozeada

(966)  'nuvem'

(967)  'orelha'

(968)  'ele furou'

(969)  'sangue'

(970)  'vermelho'

(971)  'pena'

(972)  'mandioca'

(973)  'arco'

(974)  'carne'

(975)  ' tronco de árvore'

(976)  'feijão fava'

(977)  'saliva'

(978)  'chifre'

(979)  'ele está rachando'

(980)  'algo está cheirando'

(981)  'advérbio de futuro'

(982)  'passarinho'
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(966)  'nuvem'

(983)  'milho'

(984)  'ele está andando'

(985)  'ele está deitando'

(986)  'ele está empurrando'

(987)  'mão direita'

(988)  'narizes deles'

(989)  'algo reto e comprido'

(990)  'algo reto'

(991)  'frio'

 Plosiva alveolar desvozeada palatalizada

(992)  'ele é'  

(993)  'outro'

(994)  'está na boca'

(995)  'fígado'

(996)  'anta'

(997)  'garra'

(998)  'árvore'

(999)  'jogar, derrubar'

(1000)  'casca'

(1001)  'tudo(a)(s)'

(1002)  'ele está correndo (para líquidos)'

(1003)  'monte'

(1004)  'afiado'
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(992)  'ele é'  

(1005)  'amarrado'

(1006)  'na casa'

(1007)  'esposa, mulher'

(1008)  'ele está mordendo'

(1009)  'ele está vindo'

(1010)  'curto'

(1011)  'eu me cortei'

(1012)  'caça'

(1013)  'eu estou em pé'

Plosiva palatal vozeada

(1014)  'fogo'

(1015)  'eu tenho medo'

(1016)  'meu peixe'

(1017)  'cabeça'

(1018)  'monte'

(1019)  'ele tem medo'

(1020)  'piolho'

(1021)  'ele tem medo'

Plosiva palatal vozeada palatalizada

(1022)  'mulher'

(1023)  'está vomitando'

(1024)  'estão brincando'
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(1025)  'está falando'

(1026)  'está limpando'

(1027)  'pequeno'

(1028)  'bicho'

(1029)  'ele está raspando'

(1030)  'elas estão brincando'

(1031)  'ele está vomitando'

(1032)  'ele está falando'

(1033)  'ele está limpando'

(1034)  'estreito'

Plosiva velar desvozeada

(1035)  'redondo'

(1036)  'cabelo'

(1037)  'preto'

(1038)  'ele fura'

(1039)  'gelo'

(1040)  'inchado'

(1041)  'boca'

(1042)  'mandioca'

(1043)  'céu'

(1044)  'nariz'

(1045)  'mão'

(1046)  'perna'

(1047)  'joelho'
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(1035)  'redondo'

(1048)  'pé'

(1049)  'jacaré'

(1050)  'fígado'

(1051)  'macaco'

(1052)  'bicho'

(1053)  'anta'

(1054)  'pássaro'

(1055)  'papagaio'

(1056)  'asa'

(1057)  'pequeno'

(1058)  'peixe'

(1059)  'quatro'

(1060)  'milho'

(1061)  'está queimando'

(1062)  'ela está estragada'

(1063)  'muito'

(1064)  'sol'

(1065)  'lua'

(1066)  'um dia'

(1067)  'noite'

(1068)  'ele está correndo (para líquidos)'

(1069)  'lagoa'

(1070)  'mato'

(1071)  'amplo'
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(1035)  'redondo'

(1072)  'canoa'

(1073)  'flecha'

(1074)  'faca'

(1075)  'banha'

(1076)  'como?'

(1077)  'quando?'

(1078)  'onde?'

(1079)  'ele está cheirando'

(1080)  'ele está rindo'

(1081)  'com'

(1082)  'ele tem medo'

(1083)  'ele está vivo'

(1084)  'preto'

(1085)  'sujo'

(1086)  'ele está puxando'

Plosiva velar desvozeada palatalizada

(1087)  'terra'

(1088)  'fogo'

(1089)  'ele corta'

(1090)  'tua boca'

(1091)  'nosso peixe'

(1092)  'dente'

(1093)  'peito'
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(1087)  'terra'

(1094)  'amarelo'

(1095)  'nossas bocas'

Plosiva velar desvozeada labializada

(1096) ~~ 'céu' ou 'plano alto'

(1097) ~~ 'lagoa' ou ''lugar plano com água'

(1098) ~~ 'cabeçeira do rio Jenipapo'

(1099)  'dia'

(1100)  'ano'

(1101)  'quatro'

 Nasal bilabial

(1102)  'mau, mal, ruim, feio'

(1103)  'pele'

(1104)  'pequeno'

(1105)  'eu bato'

(1106)  'noite'

(1107)  'curta'

(1108)  'três'

(1109)  'sol'

(1110)  'pesado'

(1111)  'capim'

(1112)  'ele ouve'

(1113)  'nós sopramos'
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(1102)  'mau, mal, ruim, feio'

(1114)  'ele fura'

(1115)  'ele está nadando'

(1116)  'ele tem medo'

(1117)  'poucos'

(1118)  'pauzinho'

(1119)  'sol'

(1120)  'nuvem'

(1121)  'nevoeiro'

(1122)  'está soprando'

(1123)  'poeira'

(1124)  'menino'

(1125)  'mãe'

(1126)  'não'

(1127)  'ele está ouvindo'

(1128)  'ele está brincando'

(1129)  'mau'

(1130)  'branco'

(1131)  'pesado'

(1132)  'mão direita'

(1133)  'para mim'

(1134)  'ele está dormindo'

(1135)  'minha mãe'

(1136)  'coração'

 nasal bilabial palatalizada
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(1137)  'criança'

(1138)  'vocês têm medo'

(1139)  'sangue'

(1140)  'lua'

 Nasal alveolar

 

(1141)  'eu puxo'

(1142)  'ele anda'

(1143)  'boca'

(1144)  'macaco'

(1145)  'calango'

(1146)  'pássaros'

(1147)  'unha'

(1148)  'pena'

(1149)  'piolho'

(1150)  'água'

(1151)  'você bate neles'

(1152)  'orelha'

(1153)  'língua'

(1154)  'costas'

(1155)  'pesado'

(1156)  'calango'

(1157)  'onça'
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(1141)  'eu puxo'

(1158)  'rabo'

(1159)  'pequeno'

(1160)  'aqui'

(1161)  'semente'

(1162)  'o outro está no mato'

(1163)  'folha'

(1164) ~ 'céu'

(1165)  'canoa'

(1166)  'panela'

(1167)  'banha'

(1168)  'homem'

(1169)  'marido'

(1170)  'esposa, mulher'

(1171)  'nome de homem'

(1172)  'nome de mulher'

(1173)  'ele está comendo'

(1174)  'em casa'

(1175)  'ele está, ele fica'

(1176)  'perto'

(1177)  'eles brincaram (um com  outro)'

(1178)  'ele está dormindo'

 Nasal palatal 
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(1179)  'está fluindo'

(1180)  'vocês estão costurando'

(1181)  'dois'

(1182)  'ele está voando'

(1183)  'pescoço'

(1184)  'asa'

Tepe alveolar 

(1185)  'preto'

(1186)  'comprido'

(1187)  'jacaré'

(1188)  'fígado'

(1189)  'estrela'

(1190) ~~ 'dia'

(1191)  'nevoeiro'

(1192)  'o que é?'

(1193)  'o outro está no mato'

(1194)  'algo arrendodado'

(1195)  'vermelho'

(1196)  'bicho'

(1197)  'ele está bebendo'

(1198)  'macaco'

(1199)  'poucos'

(1200)  'amarelo'

(1201)  'ele está queimando'
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(1185)  'preto'

(1202)  'lua'

(1203)  'ano'

(1204)  'poeira'

(1205)  'algo novo'

(1206)  'flecha'

(1207)  'algo amarrado'

(1208)  'nome de homem'

(1209)  'ele sabe'

(1210)  'verde'

(1211)  'branco'

(1212)  'molhado'

(1213)  'está certo'

fricativa bilabial desvozeada

(1214)  'mão direita'

(1215) ~~ 'dia'

(1216) [ 'ontem'

(1217)  'ele está inchado'

(1218)  'ele está limpando'

(1219)  'um dia'

Fricativa bilabial desvozeada palatalizada 

(1220)  'grávida'

(1221)  'jabuticaba'
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Fricativa dental desvozeada

(1222)  'ele está jogando'

(1223)  'ruim'

(1224)  'machado'

(1225)  'criança'

(1226)  'ele está cantando'

(1227)  'marido'

(1228)  'esposa dele'

(1229)  'ele ouve'

(1230)  'quando vão?'

(1231)  'ele está nadando'

(1232)  'olho'

(1233)  'saliva'

(1234)  'vermelho'

(1235)  'réptil'

(1236)  'chifre'

(1237)  'asa'

(1238)  'poucos piolhos'

(1239)  'minhoca'

(1240)  'milho'

(1241)  'estrela'

(1242)  'nevoeiro'

(1243)  'ele está correndo, fluindo'

(1244)  'lagoa'
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(1222)  'ele está jogando'

(1245)  'a faca está cega'

(1246)  'quem está vindo?'

(1247)  'quem está empurrando?'

(1248)  'como costuram vocês?'

(1249)  'como se racha pau?'

(1250)  'quando vai caçar?'

(1251)  'quando vai ficar em pé?'

(1252)  'o que é que ele sabe?

(1253)  'o que é que está cheirando?'

(1254)  'ele está esfregando'

(1255)  'ele está coçando'

(1256)  'ele cai'

(1257)  'sujo'

(1258)  'ele está batendo'

(1259)  'teu pai'

Fricativa pós-alveolar desvozeada

(1260)  'vocês'

(1261)  'tripa'

(1262)  'fumo'

(1263)  'ele está rindo'

(1264)  'vocês vão'

 Fricativa glotal
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(1265)  'raiz'

(1266)  'três'

(1267)  'curto'

(1268)  'líquido frio'

(1269)  'ele nada'

(1270)  'molhado'

(1271)  'você vai'

(1272)  'meu nariz'

(1273)  'teu pai'

(1274)  'ele sopra'

(1275)  'vento'

(1276)  'orelha'

(1277)  'pescoço'

(1278)  'costas'

(1279)  'mão'

(1280)  'macaco'

(1281)  'tripa'

(1282)  'bicho'

(1283)  'pássaro'

(1284)  'peixe'

(1285)  'minhoca'

(1286)  'semente'

(1287)  'folha'

(1288)  'raiz'

(1289)  'um dia'
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(1265)  'raiz'

(1290)  'lagoa'

(1291)  'terra'

(1292)  'pedra'

(1293)  'caminho'

(1294)  'casa'

(1295)  'arco'

(1296)  'corda'

(1297)  'ao redor'

(1298)  'mulher'

(1299)  'ele está pensando'

(1300)  'ele está apertando'

(1301)  'ele está lavando'

(1302)  'muito'

(1303)  'alguns'

(1304)  'casa dele'

Fricativa glotal palatalizada

(1305)  'orelhas dele'

(1306)  'rabo'

(1307)  'ele está contando'

(1308)  'verde'

(1309)  'não'

(1310)  'nós contamos'

(1311)  'ele está brigando'
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(1305)  'orelhas dele'

(1312)  'frio'

(1313)  'tua casa'

(1314)  'verde'

(1315)  'tua casa'

(1316)  'nossa casa'

Africada alveolar desvozeada

(1317)  'cabelo'

(1318)  'olho'

(1319)  'boca'

(1320)  'perna'

(1321)  'pequeno'

(1322)  'peixe'

(1323)  'piolho'

(1324)  'você'

(1325)  'fino'

(1326)  'língua'

(1327)  'joelho'

(1328)  'coração'

(1329)  'ovo'

(1330)  'pauzinho'

(1331)  'semente'

(1332)  'a folha é fina'

(1333)  'estrela'
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(1317)  'cabelo'

(1334)  'pedra'

(1335)  'faca'

(1336)  'ele está ouvindo'

(1337)  'fino'

(1338)  'longe'

Africada pós-alveolar desvozeada

(1339)  'está matando'

(1340)  'poeira'

(1341)  'está vomitando'

(1342)  'ele está comendo'

(1343)  'ele está deitado'

(1344)  'ele está respirando'

(1345)  'ele está chupando'

(1346)  'ele está dando volta'

(1347)  'meu pé'

(1348)  'barriga'

(1349)  'cachorro'

(1350)  'onça'

(1351)  'amarelo'

[] Aproximante labial

(1352)  'sal'

(1353)  'nós sopramos'
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(1352)  'sal'

(1354)  'ele respira'

(1355)  'ele coça'

(1356)  'está morrendo'

(1357)  'perto'

(1358) ~ 'para nós'

(1359)  'nós batemos nele'

(1360)  'minha canoa'

(1361)  'bom, bem, bonito'

(1362)  'saliva'

(1363)  'comprido'

(1364)  'macaco'

(1365)  'chifre'

(1366)  'cobra'

(1367)  'raiz'

(1368)  'terra, poeira'

(1369)  'machado'

(1370)  'corda'

(1371)  'ele mata'

(1372)  'ele está ficando'

(1373)  'ele está mordendo'

(1374)  'ele sabe'

(1375)  'ele está jogando'

(1376)  'quente'

(1377)  'espesso, grosso'
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(1352)  'sal'

(1378)  'mão esquerda'

(1379)  'perto'

[] Aproximante labial palatalizada

(1380)  'nosso macaco'

 Aproximante palatal 

(1381)  'preto'

(1382)  'coração'

(1383)  'jacaré'

(1384)  'este'

(1385)  'está pegando'

(1386)  'fumo'

(1387)  'flor'

(1388)  'gelo'

(1389)  'velho'

(1390)  'perto'

(1391)  'ele sabe'

(1392)  'cabeça'

(1393)  'dente'

(1394)  'coração'

(1395)  'anta'

(1396)  'ele está voando'

(1397)  'asa'
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(1381)  'preto'

(1398)  'sol'

(1399)  'lua'

(1400)  'nuvem'

(1401)  'terra'

(1402)  'monte'

(1403)  'quem está vindo?'

(1404)  'ele sabe'

(1405)  'ele está vendo'

(1406)  'bom'

(1407)  'branco'

(1408)  'sujo'

(1409)  'seco'

(1410)  'mão direita'

(1411)  'mão esquerda'

 Aproximante lateral alveolar 

(1412)  'peito'

(1413)  'nariz'

(1414)  'joelho'

(1415)  'sangue'

(1416)  'calango'

(1417)  'cachorro'

(1418)  'pássaro'

(1419)  'papagaio'
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(1412)  'peito'

(1420)  'fruta'

(1421)  'tinta verde'

(1422)  'nevoeiro'

(1423)  'vento'

(1424)  'pedra'

(1425)  'dente'

(1426)  'pele'

(1427)  'ele está puxando'

(1428)  'raiz'

(1429)  'grande'

(1430)  'corda'

(1431)  'panela'

(1432)  'banha'

(1433)  'nome de mulher'

(1434)  'quem está vindo?'

(1435)  'quem está empurrando?'

(1436)  'como costuram vocês?'

(1437)  'como se racha pau?'

(1438)  'onde vai cavar?'

(1439)  'o que é que ele sabe?'

(1440)  'o que é que está cheirando?'

(1441)  'ele está amarrando'

(1442)  'ele está rachando'

(1443)  'estragado'
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(1412)  'peito'

(1444)  'espesso, grosso'

(1445)  'largo'

(1446)  'aqui'

 Aproximante lateral alveolar palatalizada

(1447)  'brinquedo'

Lista de Dados V2

[] Anterior baixa não-arredondada

(1448)  'areia'

(1449)  'árvore'

(1450)  'caminho'

(1451)  'corda'

(1452)  'chefe/cacique'

(1453)  'criança'

(1454)  'céu'

(1455)  'dia'

(1456)  'fogo'

(1457)  'folha'

(1458)  'fruto'

(1459)  'farinha/polvilho'

(1460)  'lua'

(1461)  'lagoa'

(1462)  'homem'

(1463)  'macho'

(1464)  'noite'

(1465)  'nuvem'
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(1466)  'palha'

(1467)  'pedra'

(1468)  'praia'

(1469)  'raiz'

(1470)  'rio'

(1471)  'relâmpago'

(1472)  'semente'

(1473)  'pajé'

(1474)  'vento'

(1475)  'escorpião'

(1476)  'jaboti'

(1477)  'jacaré'

(1478)  'jacu'

(1479)  'macaco prego'

(1480)  'bugio'

(1481)  'minhoca'

(1482)  'mutum'

(1483)  'nambu'

(1484)  'pacu'

(1485)  'papagaio'

(1486)  'piolho'

(1487)  'pium'

(1488)  'pulga'

(1489)  'quati'

(1490)  'tatu'

(1491)  'tatu-canastra'

(1492)  'veado'

(1493)  'batata'

(1494)  'castanha'

(1495)  'fava'

(1496)  'tabaco'

(1497)  'corda'

(1498)  'facão de madeira (espada)'
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(1499)  'machado'

(1500)  'panela'

(1501)  'peneira'

(1502)  'rede'

(1503)  'tatuagem'

(1504)  'vassoura'

(1505)  'asa'

(1506)  'barriga'

(1507)  'cabelo'

(1508)  'chifre'

(1509)  'coração'

(1510)  'dente'

(1511)  'fígado'

(1512)  'joelho'

(1513)  'mão'

(1514)  'osso'

(1515)  'pêlo'

(1516)  'pena'

(1517)  'perna'

(1518)  'sangue'

(1519)  'testa'

(1520)  'tripa'

(1521)  'urucum'

Anterior alta não-arredondada

(1522)  'cinza'

(1523)  'chefe/cacique'

(1524)  'flor'

(1525)  'fogo'

(1526)  'fruto'

(1527)  'fumaça'

(1528)  'mulher'
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(1529)  'fêmea'

(1530)  'macho'

(1531)  'noite'

(1532)  'nuvem'

(1533)  'palha'

(1534)  'pedra'

(1535)  'relâmpago'

(1536)  'semente'

(1537)  'serra'

(1538)  'pajé'

(1539)  'vento'

(1540)  'grilo'

(1541)  'jaboti'

(1542)  'jacaré'

(1543)  'minhoca'

(1544)  'mutum'

(1545)  'nambu'

(1546)  'onça'

(1547)  'piolho'

(1548)  'pium'

(1549)  'pulga'

(1550)  'sapo'

(1551)  'tamanduá'

(1552)  'tatu'

(1553)  'amendoim'

(1554)  'babaçu'

(1555)  'caju'

(1556)  'castanha'

(1557)  'pimenta'

(1558)  'tabaco'

(1559)  'timbó'

(1560)  'arco'

(1561)  'cuia'
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(1562)  'machado'

(1563)  'pilão'

(1564)  'ralador'

(1565)  'tatuagem'

(1566)  'vassoura'

(1567)  'barriga'

(1568)  'boca'

(1569)  'cabeça'

(1570)  'carne'

(1571)  'rabo'

(1572)  'chifre'

(1573)  'coração'

(1574)  'costas'

(1575)  'dente'

(1576)  'fígado'

(1577)  'gordura'

(1578)  'joelho'

(1579)  'língua'

(1580)  'mão'

(1581)  'ombro'

(1582)  'orelha'

(1583)  'osso'

(1584)  'ovo'

(1585)  'pé'

(1586)  'pele'

(1587)  pêlo'

(1588)  'pena'

(1589)  'perna'

(1590)  'pescoço'

(1591)  'sangue'

(1592)  'testa'

(1593)  'tripa'

(1594)  'unha'
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(1595)  'urucum'

Anterior alta arredondada

(1596)  'areia'

(1597)  'caminho'

(1598)  'mulher'

(1599)  'escorpião'

(1600)  'formiga'

(1601)  'irara'

(1602)  'tatu'

(1603)  'veado'

(1604)  'amendoim'

(1605)  'dente'

(1606)  'fígado'

(1607)  'ombro'

(1608)  'pescoço'

(1609)  'unha'

Anterior média-alta não arredondada

(1610)  'água'

(1611)  'árvore'

(1612)  'capim'

(1613)  'cinza'

(1614)  'chefe/cacique'

(1615)  'chuva'

(1616)  'céu'

(1617)  'dia'

(1618)  'estrela'

(1619)  'beiju'

(1620)  'farinha/polvilho'

(1621)  'fumaça'

(1622)  'lua'
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(1623)  'macho'

(1624)  'pedra'

(1625)  'raiz'

(1626)  'rio'

(1627)  'relâmpago'

(1628)  'trovão'

(1629)  'semente'

(1630)  'pajé'

(1631)  'escorpião'

(1632)  'jacaré'

(1633)  'jacu'

(1634)  'macaco prego'

(1635)  'bugio'

(1636)  'minhoca'

(1637)  'mosca'

(1638)  'nambu'

(1639)  'pium'

(1640)  'queixada'

(1641)  'rato'

(1642)  'tamanduá'

(1643)  'traíra'

(1644)  'tucano'

(1645)  'veado'

(1646)  'batata'

(1647)  'cabaça'

(1648)  'capim'

(1649)  'milho'

(1650)  'tabaco'

(1651)  'flecha'

(1652)  'faca'

(1653)  'facão'

(1654)  'mão de pilão'

(1655)  'ralador'



301

(1656)  'beiço'

(1657)  'cabelo'

(1658)  'carne'

(1659)  'rabo'

(1660)  'chifre'

(1661)  'gordura'

(1662)  'joelho'

(1663)  'língua'

(1664)  'ovo'

(1665)  'testa'

posterior média-alta arredondada

(1666)  'areia'

(1667)  'caminho'

(1668)  'corda'

(1669)  'chefe/cacique'

(1670)  'estrela'

(1671)  'beiju'

(1672)  'lagoa'

(1673)  'mulher'

(1674)  'fêmea'

(1675)  'mato'

(1676)  'praia'

(1677)  'trovão'

(1678)  'vento'

(1679)  'cupim'

(1680)  'escorpião'

(1681)  'formiga'

(1682)  'gavião'

(1683)  'jaboti'

(1684)  'mosca'

(1685)  'papagaio'
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(1686)  'rato'

(1687)  'tamanduá'

(1688)  'tatu-canastra'

(1689)  'traíra'

(1690)  'urubu'

(1691)  'algodão'

(1692)  'babaçu'

(1693)  'caju'

(1694)  'castanha'

(1695)  'macaxeira'

(1696)  'milho'

(1697)  'pimenta'

(1698)  'arco'

(1699)  'beiju'

(1700)  'cesto'

(1701)  'corda'

(1702)  'facão'

(1703)  'flecha'

(1704)  'mingau'

(1705)  'panela'

(1706)  'tatuagem'

(1707)  'asa'

(1708)  'chifre'

(1709)  'gordura'

(1710)  'pescoço'

(1711)  'seio'

Anterior baixa não-arreondada não-tensa

(1712)  'tatu-canastra'

(1713)  'caju'

(1714)  'jenipapo'

(1715)  'macaxeira'
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(1716)  'timbó'

(1717)  'cuia'

(1718)  'árvore'

(1719)  'folha'

Anterior alta não-arredndada não-tensa

(1720)  'flor'

(1721)  'fogo'

(1722)  'amendoim'

(1723)  'pena'

(1724)  'pescoço'

(1725)  'sangue'

(1726)  'unha'

Posterior alta arredondada não-tensa

(1727)  'céu'

Anterior média-baixa não-arredondada

(1728)  'serra'

posterior média-baixa arredondada

(1729)  'ombro'



(1730)  'folha'

(1731)  'mel'

(1732)  'palha'

(1733)  'semente'
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(1734)  'paca'

(1735)  'corda'

(1736)  'tatuagem'



(1737)  'corda'

(1738)  'criança'

(1739)  'minhoca'

(1740)  'corda'

(1741)  'asa'

(1742)  'costas'

(1743)  'orelha'

(1744)  'tripa'



(1745)  'timbó'

(1746)  'beiço'

(1747)  'rabo'



(1748)  'cinza'

(1749)  'farinha/polvilho'



(1750)  'cesto'

(1751)  'criança'

(1752)  'beiju'

(1753)  'rio'

(1754)  'minhoca'
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(1755)  'urubu'

(1756)  'pimenta'

(1757)  'beiju'

(1758)  'cesto'

(1759)  'facão de madeira (espada)'



(1760)  'pacu'



(1761)  'peneira'



(1762)  'mão de pilão'

(1763)  'sapo'

(1764)  'machado'

(1765)  'mingau'

(1766)  'ralador'



(1767)  'capim'

(1768)  'grilo'



(1769)  'irara'



(1770)  'homem'
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(1771)  'cabaça'

(1772)  'faca'



(1773)  'água'

(1774)  'cupim'

(1775)  'queixada'

(1776)  'tucano'

(1777)  'pilão'



(1778)  'jenipapo'



(1779)  'algodão'

Plosiva alveolar desvozeada

(1780)  'árvore'

(1781)  'caminho'

(1782)  'cinza'

(1783)  'chefe/cacique'

(1784)  'flor'

(1785)  'fogo'

(1786)  'nuvem'

(1787)  'palha'

(1788)  'pajé'

(1789)  'vento'

(1790)  'jaboti'

(1791)  'jacu'

(1792)  'piolho'
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(1793)  'pulga'

(1794)  'tamanduá'

(1795)  'pimenta'

(1796)  'arco'

(1797)  'machado'

(1798)  'panela'

(1799)  'barriga'

(1800)  'boca'

(1801)  'cabeça'

(1802)  'carne'

(1803)  'chifre'

(1804)  'coração'

(1805)  'dente'

(1806)  'fígado'

(1807)  'gordura'

(1808)  'mão'

(1809)  'ombro'

(1810)  'osso'

(1811)  'ovo'

(1812)  'pé'

(1813)  'pele'

(1814)  'pena'

(1815)  'perna'

(1816)  'pescoço'

(1817)  'sangue'

(1818)  'seio'

(1819)  'tripa'

(1820)  'unha'

(1821)  'urucum'

Plosiva alveolar vozeada

(1822)  'fogo'
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(1823)  'serra'

(1824)  'cabeça'

(1825)  'costas'

Plosiva alveolar desvozeada palatalizada

(1826)  'árvore'

(1827)  'folha'

(1828)  'fruto'

(1829)  'raiz'

(1830)  'serra'

(1831)  'irara'

(1832)  'rato'

(1833)  'veado'

(1834)  'caju'

(1835)  'facão de madeira (espada)'

(1836)  'peneira'

(1837)  'vassoura'

(1838)  'fígado'

(1839)  'ombro'

(1840)  'testa'

Plosiva alveolar vozeada palatalizada

(1841)  'mulher'

(1842)  'fêmea'

(1843)  'pajé'

(1844)  'macaxeira'

Plosiva velar desvozeada

(1845)  'areia'

(1846)  'árvore'

(1847)  'cesto'
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(1848)  'chefe/cacique'

(1849)  'dia'

(1850)  'fogo'

(1851)  'farinha/polvilho'

(1852)  'lua'

(1853)  'lagoa'

(1854)  'mato'

(1855)  'noite'

(1856)  'nuvem'

(1857)  'praia'

(1858)  'relâmpago'

(1859)  'semente'

(1860)  'formiga'

(1861)  'gavião'

(1862)  'jacaré'

(1863)  'pacu'

(1864)  'quati'

(1865)  'sapo'

(1866)  'tamanduá'

(1867)  'tatu'

(1868)  'algodão'

(1869)  'amendoim'

(1870)  'babaçu'

(1871)  'batata'

(1872)  'castanha'

(1873)  'fava'

(1874)  'milho'

(1875)  'pimenta'

(1876)  'timbó'

(1877)  'cesto'

(1878)  'corda'

(1879)  'faca'

(1880)  'facão'
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(1881)  'flecha'

(1882)  'mingau'

(1883)  'rede'

(1884)  'vassoura'

(1885)  'asa'

(1886)  'beiço'

(1887)  'boca'

(1888)  'cabelo'

(1889)  'dente'

(1890)  'fígado'

(1891)  'gordura'

(1892)  'joelho'

(1893)  'mão'

(1894)  'ombro'

(1895)  'pé'

(1896)  'perna'

Plosiva velar desvozeada labializada

(1897)  'areia'

(1898)  'céu'

(1899)  'praia'

(1900)  'rio'

(1901)  'escorpião'

Nasal bilabial

(1902)  'capim'

(1903)  'criança'

(1904)  'beiju'

(1905)  'fumaça'

(1906)  'lua'

(1907)  'mel'

(1908)  'noite'
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(1909)  'nuvem'

(1910)  'cupim'

(1911)  'jacu'

(1912)  'bugio'

(1913)  'morcego'

(1914)  'nambu'

(1915)  'pulga'

(1916)  'rato'

(1917)  'tatu'

(1918)  'tatu-canastra'

(1919)  'fava'

(1920)  'macaxeira'

(1921)  'pimenta'

(1922)  'beiju'

(1923)  'corda'

(1924)  'panela'

(1925)  'ralador'

(1926)  'rede'

(1927)  'coração'

(1928)  'pele'

(1929)  'sangue'

 Nasal alveolar

(1930)  'água'

(1931)  'céu'

(1932)  'folha'

(1933)  'farinha/polvilho'

(1934)  'homem'

(1935)  'macho'

(1936)  'nuvem'

(1937)  'palha'

(1938)  'semente'
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(1939)  'cupim'

(1940)  'onça'

(1941)  'piolho'

(1942)  'pium'

(1943)  'pulga'

(1944)  'algodão'

(1945)  'jenipapo'

(1946)  'timbó'

(1947)  'corda'

(1948)  'mão de pilão'

(1949)  'pilão'

(1950)  'tatuagem'

(1951)  'asa'

(1952)  'boca'

(1953)  'rabo'

(1954)  'costas'

(1955)  'gordura'

(1956)  'língua'

(1957)  'orelha'

(1958)  'pêlo'

(1959)  'pena'

(1960)  'pescoço'

(1961)  'unha'

Nasal palatal 

(1962)  'pescoço'

tepe alveolar

(1963)  'fogo'

(1964)  'jacaré'

(1965)  'castanha'
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(1966)  'cabeça'

tepe retroflexo

(1967)  'céu'

(1968)  'estrela'

(1969)  'fumaça'

(1970)  'lua'

(1971)  'raiz'

(1972)  'rio'

(1973)  'pajé'

(1974)  'escorpião'

(1975)  'pium'

(1976)  'rato'

(1977)  'tamanduá'

(1978)  'tucano'

(1979)  'veado'

(1980)  'facão'

(1981)  'flecha'

(1982)  'ralador'

(1983)  'beiço'

fricativa bilabial

(1984)  'dia'

fricativa bilabial velarizada

(1985)  'dia'

fricativa alveolar desvozeada

(1986)  'estrela'

(1987)  'beiju'
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(1988)  'semente'

(1989)  'nambu'

(1990)  'pium'

(1991)  'mão de pilão'

(1992)  'cabeça'

(1993)  'cabelo'

(1994)  'língua'

(1995)  'ovo'

(1996)  'testa'

fricativa alveolar vozeada

(1997)  'criança'

(1998)  'estrela'

(1999)  'beiju'

(2000)  'lagoa'

(2001)  'formiga'

(2002)  'jaboti'

(2003)  'minhoca'

(2004)  'paca'

(2005)  'queixada'

(2006)  'traíra'

(2007)  'veado'

(2008)  'milho'

(2009)  'beiju'

(2010)  'chifre'

fricativa pós-alveolar desvozeada

(2011)  'fumaça'

(2012)  'grilo'

(2013)  'mutum'

(2014)  'onça'

(2015)  'babaçu'
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(2016)  'cuia'

(2017)  'pilão'

(2018)  'barriga'

(2019)  'pé'

(2020)  'tripa'

fricativa pós-alveolar vozeada

(2021)  'tabaco'

fricativa velar vozeada labializada

(2022)  'macaco prego'

fricativa glotal

(2023)  'caminho'

(2024)  'cesto'

(2025)  'cinza'

(2026)  'corda'

(2027)  'chefe/cacique'

(2028)  'flor'

(2029)  'farinha/polvilho'

(2030)  'lagoa'

(2031)  'mulher'

(2032)  'fêmea'

(2033)  'mato'

(2034)  'mel'

(2035)  'palha'

(2036)  'pedra'

(2037)  'raiz'

(2038)  'rio'

(2039)  'relâmpago'

(2040)  'semente'
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(2041)  'pajé'

(2042)  'vento'

(2043)  'grilo'

(2044)  'jaboti'

(2045)  'minhoca'

(2046)  'morcego'

(2047)  'mosca'

(2048)  'mutum'

(2049)  'paca'

(2050)  'pacu'

(2051)  'pulga'

(2052)  'quati'

(2053)  'queixada'

(2054)  'traíra'

(2055)  'urubu'

(2056)  'caju'

(2057)  'facão'

(2058)  'facão de madeira (espada)'

(2059)  'vassoura'

(2060)  'asa'

(2061)  'beiço'

(2062)  'rabo'

(2063)  'coração'

(2064)  'costas'

(2065)  'mão'

(2066)  'orelha'

(2067)  'osso'

(2068)  'perna'

(2069)  'pescoço'

(2070)  'tripa'

(2071)  'urucum'

fricativa glotal palatalizada



317

(2072)  'areia'

fricativa glotal labializada

(2073)  'macaco prego'

aproximante palatal 

(2074)  'areia'

(2075)  'farinha/polvilho'

(2076)  'lua'

(2077)  'noite'

(2078)  'nuvem'

(2079)  'praia'

(2080)  'relâmpago'

(2081)  'serra'

(2082)  'pajé'

(2083)  'gavião'

(2084)  'batata'

(2085)  'tabaco'

(2086)  'coração'

(2087)  'dente'

aproximante velar ( ou lábio-velar)

(2088)  'cinza'

(2089)  'corda'

(2090)  'dia'

(2091)  'flor'

(2092)  'mulher'

(2093)  'fêmea'

(2094)  'rio'

(2095)  'pajé'

(2096)  'jaboti'
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(2097)  'jacaré'

(2098)  'bugio'

(2099)  'morcego'

(2100)  'mosca'

(2101)  'mutum'

(2102)  'nambu'

(2103)  'papagaio'

(2104)  'fava'

(2105)  'corda'

(2106)  'machado'

(2107)  'mingau'

(2108)  'cabeça'

(2109)  'cabelo'

(2110)  'chifre'

(2111)  'joelho'

(2112)  'pêlo'

(2113)  'testa'

lateral aproximante alveolar 

(2114)  'areia'

(2115)  'corda'

(2116)  'praia'

(2117)  'trovão'

(2118)  'vento'

(2119)  'jaboti'

(2120)  'jacu'

(2121)  'bugio'

(2122)  'mosca'

(2123)  'pacu'

(2124)  'papagaio'

(2125)  'tatu-canastra'

(2126)  'urubu'



319

(2127)  'panela'

(2128)  'vassoura'

(2129)  'asa'

(2130)  'gordura'

(2131)  'sangue'

lateral aproximante palatal

(2132)  'fruto'

(2133)  'fêmea'

(2134)  'macho'

(2135)  'pedra'

(2136)  'sapo'

(2137)  'tatu'

(2138)  'amendoim'

(2139)  'castanha'

(2140)  'dente'

(2141)  'fígado'

(2142)  'joelho'

(2143)  'ombro'

(2144)  'pele'

(2145)  'pêlo'

(2146)  'testa'

africada alveolar desvozeada 

(2147)  'chefe/cacique'


