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l.

Introdu~ao

1.1 Propósito
No presente trabalho pretendemos tra~ar os detalhes básicos dos
sistemas de constru~áo de pés e sílabas e determina~áo da minimalidade
moraica das línguas da fanu1ia Arawá (Paumari, Suruwahá, Deni, Kulina
(também conhecido como Madihá/Madijá), Banawá, Yamamadi, e Yara·
wara). Também ofereceremos sugestóes a respeito do sistema prosódico do
proto·Arawá. A maior parte <leste trabalho apresenta dados novos e
análises originais do presente autor.

1.2 Significancia e relevancia para a teoría lingüística
Os sistemas prosódicos da fanu1ia Arawá sáo interessantes, urna vez
que cada língua da fanu1ia mostra intera~óes intrigantes entre acentua~áo,
silaba~áo e estrutura moraica. Mas esta familia fornece mais do que apenas
esbo~os de fonologias individuais. Através de pesquisa recente pelo pre·
sente autor e outros pesquisadores, estamos obtendo dados suficientes para
ver como os sistemas desta fanu1ia, embora superficialmente muito dife·
rentes um do outro, poderiam ser derivados de um único sistema pela
mudan~a de parametros simples do componente prosódico do módulo
gramatical. É relativamente raro no mundo haver documenta~áo fonológica
adequada para realizar tal tipo de estudo em urna fanu1ia inteira - é
raríssimo nas línguas amazónicas. Portanto, embora ainda estejamos na
fase inicial de um estudo de tres anos sobre línguas Arawá, achamos
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importante compartilbar as idéias e os dados que ternos para provocar até
mais pesquisa sobre as línguas desta farm1ia e as implica~óes teóricas que
trazem elas para os modelos de análise prosódica.

1.3

Organiza~ao

do trabalho

por urna introdu~ao a farrn1ia Arawá e a pesquisa em
andamento ou já terminada sobre as suas línguas constituintes. Entraremos
depois ern esbo~os de cada língua da farm1ia, analisando cada urna dentro
da fonología atual. Na próxima se~ao, discutimos as rela~óes entre seus
sistem.as prosódicos e urna hipótese a qual elas nos levam, ou seja, um
possível sistema prosódico para o próprio proto-Arawá.
Come~aremos

2. A família Arawá

,

proto-Arawá

Rimarimá

Em (1) as línguas esta.o representadas por letras mais escuras, as
proto-línguas -em letras itálicas e os dialetos em letras normais.
Paumari (Chapman e Derbyshire 1989 - daqui em diante CD)
pertence a um ramo separado da famflia por razóes morfossintáticas, entre
outras. Ainda conhecemos muito pouco sobre os recém contactado Suruwahá. Sobre os Rimarimá nem sabemos com certeza se existem ou se sao da
família Arawá. Mas segundo os Banawá existem e falam urna língua
semelhante ao Banawá. O ramo Madijá divide-se em duas línguas, o Kulina
e o Deni. Madi · é composto de tres dialetos (que eram previamente
considerados línguas separadas). Os dialetos, Yamamadi, Yarawara e
Banawá, estao relativamente distantes geograficamente um do outro
atualmente. Em cada grupo Madi há urna equipe do Summer Institute of
Linguistics, o SIL. Em Banawá e Yarawara há também equipes da JOCUM.
O trabalho sobre as línguas Arawá está progredindo a urna velocidade
impressionante, devido a um conjunto de circunstancias fortuitas, apesar do
fato de nao haver praticamente nada publicado sobre esta línguas até CD.

Existiam até entáo apenas alguns estudos preliminares, a maioria por

A farrn1ia Arawá continua nao classificada ao nível do tronco lingüístico. Certamente, nao existem palavras cognatas entre, por exemplo, protoArawá e proto-Arawak (ao contrário de Greenberg 1987; veja-se Everett (a
sair) e Dixon e Vogel (em andamento)). A única semelhan~a tais dois
grupos é que os dois manifestarn o genero grammatical. Mas esse fato é
insuficiente para propor qualquer rela~ao genética entre ambos (a família
Txapacura também possui genero gramatical mas nenhuma outra semelhan~a com Arawá ou Arawak (Everett e Kern (a sair)); o portugues seria
outro exemplo de que genero nao é aquí critério suficiente). A visa.o atual
dos pesquisadores que trqbalham com línguas Arawá sobre as rela~óes
genéticas internas a essa familia pode ser representada em termos da
árvore em (1):
(1)
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7~
Paumari

Madi

Madijá

/'-::

Deni

Suruwahá

Kulina
Banawá

Yarawara

Yamamadi

missionários do SIL. Recentemente, porém (desde 1991), nao somente está
surgindo interesse na análise dessas línguas por missionários, mas também,
através de bolsas do governo australiano a R.M.W. Dixon e da. National
Science Foundation dos E.U.A. ao presente autor, está come~ando urna
série de estudos rnais sérios sobre essas línguas por outros. 1' 2

3. Siste,mas fonemicos e prosódicos
3.1 Inventários fonemicos da família
Resumjndo trabalhos já existentes, os inventários fonemicos da
família sao representados na TABELA UM:
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Ressoantes
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3.2 Sistemas prosódicos - Paumari
Consoaotes
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b

3.2.1 Estrutura silábica
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Fricativas
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f

s

Affricadas

<I>

s- s

s- s

ts

(2)

t

Fricativas
(sonoras)

Segundo Chapman e Derbyshire (1989: 191), a estrutura silábica do
Paumari é V e CV. lsto é, eles preveem a ocorrencia de sílabas do tipo V
e do tipo CV, sem· restri~óes. Se fosse correta essa análise, esperaríamos
seqüéncias vocálicas de tres ou mais vogais em seguida. Outra previsáo
dessa análise é que a sonoridade relativa de cada vogal em urna seqüencia
náo restringirá a sonoridade de vogais adjacentes. Isto porque restri~óes de
sonoridade (ver mais abaixo também) geralmente se obtem apenas entre
vogais tautossilábicas. A segunda previsao parece impossível de testar a
primeira vista, já que a língua possui apenas tres vogais. Seria plausível
imaginar que todas as tres vogais (/i a u/) tenham cada urna valores
diferentes para a sonoridade. Segundo CD, o Paumari também possui
vogais fonemicamente longas, mas prefiriram representá-las como seqüencias de vogais idénticas a fazé-lo com vogais diferentes. O contraste
duracional só se observa em sílabas tónicas.
Agora, dados estes ingredientes paradigmáticos (V, CV, /i/, / i: / ,
/ u/, / u: / , / a/ e / a: / ), perguntamos quais sao as combina~óes sintagmáticas previstas por CD. Essa análise prevé as combina~óes sequintes:

1

"l

3.2.1.1 Chapman e Derbyshire (1989): V e CV

d

d:l

v- w

w

df-y
w

d

a. Para seqüéncias de duas vogais: 62 (36)
b. Para seqüencias de tres vogais: 63 (216)

w
3.2.1.2 Problemas
3.2.1.2.1 Seqüéncias de duas vogais
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Porém, depois de urna procura computarizada no dicionário Paumari,
constatamos que apenas um número muito pequeno desse total previsto
ocorre de fato na língua. As únicas combina~óes vocálicas que pudemos
achar foram ai, ia, au, ua, iu, e ui:
(3)

'

.

al

'crian~a·

1sa1
a1

'partir'

(4)

Ul

?iana
kaja?oria

'de novo'
'estar aborrecido'

(5)

ua

pamuan
uadani

'povo Paumari'
'durante'

(6)

au

nauthi

'depois'

(7)

w

onoriu

'nome ( empréstimo

(8)

Ul

dzui

'morfema causativo'

r

A falta de mais de um exemplar indica que a combina~ao em questao
é rara nos dados. Nao encontramos outras combina~óes de duas vogais. Se
houver, sera.o muito raras.

3.2.1.2.2 Seqüencias de tres vogais
As seqüencias vocálicas acima variam em termos de freqüencia: as
seqüencias ia e ai sao as mais freqüentes e iu e w sao as menos freqüentes.
Essa varia~ao de freqüencia já é interessante por si só. Mas é mais interessante ainda notar que as seqüencias abaixo nunca ocorrem em monomorfemas, pelo menos na gramática e no dicionário que consultamos.

(9)

*Vogal longa + qualquer outra vogal, em qualquer ordem.4
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Além do mais, em palavras monomorfemicas, é raríssimo encontrar
seqüencias VV no início da palavra. Como veremos mais abaixo, esse fato
lembra padróes comuns através da fanu1ia inteira.
Ora, urna fonologia completa do Paumari náo pode deixar passar tais
lacunas sem comentário. Se quisermos dar conta da fonologia inteira,
podemos ou (i) simplesmente estipular que estes padróes náo existem our
(ii) prever a ausencia deles através de urna aprimora~áo da análise. No que
se segue nesta subse~áo, faremos algumas sugestóes para urna análise que
consiga dar conta· melhor desses fatos. Mas ternos advertir que ainda
trabalhamos pouco com falantes nativos e, portanto, náo podemos nos dar
por satisfeitos com a análise, dizendo apenas que é plausível e coerente
com aquilo que sabemos das demais línguas da fanu1ia.
Quanto a seqüencias de tres vogais, ao invés de encontrar 63 combina~óes, achamos apenas sete seqüencias: oia, aii, aia, iii, iia, iaa e ioa. Mas
nao sabemos se há fronteiras morfológicas no interior das seqüencias ou
nao. Dada a raridade de tais seqüencias, é pouco provável que baja urna

sílaba V na língua.

3.2.2 Análise alternativa
3.2.2.1 Previsóes e problemas
Vamos supor, ao contrário de CD, que o Paumari nao possua sílabas
V. lsso automaticamente explicaria a raridade de seqüencias de duas
vogais. A sílaba máxima seria CW e a mínima CV. Mas como é que isso
poderia explicar palavras iniciadas em vogaljis tais como as que se encontram em (10) (' = acento):

(10) a. ai
b. uadani
c. aihi
d. ada
e. igitha

'ai
u'adani
ihi
'ada
'igitha

'partir'
'durante'
'nossos lábios'
'Demonstrativo'
'animal'
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3.2.2.3.2 Solu~óes possíveis
Pela análise que estamos desenvolvendo, teríamos que dizer que o
onset da sílaba é obrigatório. Mas como entao explicar os exemplos em
(10)? Nao podemos recorrer a no~ao de extrametricalidade de Hayes
(1982), como em outras línguas da fanu1ia (cf. Buller, Buller e Everett
1993; mas ver também a discussao relativa ao Suruwahá neste volume). A
extrametricalidade nao é o que desejamos por duas razóes: (i) a primeira
vogal pode ser acentuada e (ii) pode haver mais que urna vogal inicial.
Esses fatos contradizem ambos a extrametricalidade. Também nao podemos dizer que urna restri~ao do tipo ONSET é valorizado mais do que
PARCELAR porque as vogais iniciais sao acentuadas e, portanto, sao
parceladas pela fonología (por defini~ao). Como alternativa, vamos manter
urna sugestao de Goldsmith (1990), a de que o licenciamento prosódico
pode saltar um nível. Nesse caso, o que é permitido ao nível da palavra é
diferente do que se tem ao nível da sílaba, como representado em (11):

(11)

PALAVRA
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monomorfemicas. Há duas solu~óes possíveis. A primeira, que acabamos de
expor, é a de recorrer a urna hierarquía de restri~óes, seguindo a Teoria da
Otimalidade. A segunda seria a de aceitar a existencia de sílabas V, estipulando que W é gramatical mas que VVJ"+" nao é gramatical, urna restri~ao que nos parece menos desejável do que a primeira solu~ao por nao
fornecer nenhuma hipótese potencialmente explanatória.5
Por outro lado, o Paumari contém seqüencias polimorfemicas de mais
de duas vogais, ao .contrário das demais línguas da família: 6
(12) ni -o -o
-kha-ki
NEG-lSG-para:fora-nao-tema
'Eu nao irei'
.
(13) kidi
-aajo -a (kidiaadzoa)
sua( mase)-irmao-ergativo
'lrmao dele'
(14) ihai
-a
remédio-objeto demovido
'remédio'

(C)Vc0a
1

CV(V)

Isto daría urna hierarquia como PALAVRA > ONSET.
Ou seja, aceitaremos um princípio de que a exigencia de um onset,
ONSET, situa-se mais baiJco na hierarquia das restri~óes prosódicas do que
os princípios pARCELAR (como já vimos) e PERIFERlA ESQUERDA. A
conjun~ao desses dois últimos princípios diz que é mais importante parcelar
·material a periferia esquerda do que ter um onset. Mas se aceitarmos isto,
por que nao há seqüencias de mais de duas vogais no início da palavra? (E
falamos aquí, mais urna vez, de palavras monomorfemicas; palavras
polimorfemicas sao discutidas mais abaiJco.) Esse resultado de fato é fácil
de obter se nao existirem sílabas tipo V na Iíngua, mas somente CV(V). Só
o onset pode ser 'omitido' no início da palavra. O núcleo máximo continua
V(V). Assim captamos a generaliza~ao de (11) acima, sem aumentar o
poder descritivo da teoría.
Para resumir: a idéia de que existam sílabas V e CV nao consegue
explicar a ausencia de seqüencias de mais de duas vogais em palavras

Se supusermos que a hierarquía de restri~óes em (11) somente se
aplica dentro do morfema, palavras como (12-14) nao sao problemáticas
para a nossa análise. Por outro lado, simplesmente nao dispomos de dados
fonéticos suficientes para dizer com certeza qual a melhor perspectiva a
tomar. Vou adotar aqui a hipótese otimista de que a solu~ao final seja
semelhante aquilo que propomos acima, concluindo que o Paumari só
possui a sílaba CV(V), ao contrário de CD.

3.2.2.3.3 A sonoridade
Dada a falta de sequencias tautossilábicas de vogais, além das
mencionados acima, a estrutura silábica do Paumari parece estar regida
pela restri~áo de sonoridade manifestada através da hierarquía sonora
apresentada em (57). Segundo tal restri~áo, nenhum segmento pode vir da
mesma classe sonora de um segmento tautossilábico e adjacente.
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3.2.3 Acentua~áo em Paumari
A gramática de CD diz pouco a respeito da acentua~áo, exceto que
palavras trissilábicas sao proparoxítonas e palavras bissilábicas sao paroxítonas.7 Segundo CD, há algumas palavras em que a acentua~áo é contrastiva (onde '=acento):

(15) a. diriri
b. diriri
(16) a. 'vadama
b. va'dama

'dt·nn
..
di·'riri

'peneiro'
'insecto'
'pato'
'os pés deles'

a

['wA.ÓÓA.IDA)
['wA.ÓÓA.mmá]

Ao contrário da análise de CD, portanto, em nosso trabalho pessoal
com o falante nativo Carlito Paumari, constatamos que a acentua~áo é
semelhante ao sistema do Banawá (ver Buller, Buller e Everett 1993), isto
é, é um sistema trocaico. Embora a nossa análise ainda esteja em fase
inicial, os exemplos abaixo apóiam essa afirma~áo:
(17) a.
b.
(18) a.
b.
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

. Com palavras de duas a quatro silabas a regra de acentua~áo produz
quase um único padráo: acentos secundários em cada sílaba de número
ímpar da esquerda para a direita, com acento principal na primeira sílaba
(da esquerda). Existem algumas exce~óes, tais como (24) bo"di 'boca'. Mas
essa palavra volta a receber acento 'normal' na forma possuída. Em (25),
urna frase de sete sílabas, a acentua~áo é como em palavras menores. Mas
em (21), 'meu joelho' sao as sílabas pares e náo as ímpares que recebem o
acento. Além do mais, em certas palavras, como (23) 'meu osso', a vogal i
parece ser invisível a regra de acentua~áo. Embora náo tenhamos nenhuma
explica<;áo para tais exce~óes regra de acentua<;áo trocaica, é claro que o
pé binário, que é táo importante em outras línguas da fatn11ia, continua
importante no Paumari. E o núcleo do pé, afora as exce~óes, fica a esquerda.
·

"awai
'perna'
"ua'wai
'minha perna'
"damai
"pé'
"u'lda'ma
'meu pé'
c. "i'lda'mani
'o pé dele'
a. '"laba'ni
'língua'
b. '"lwaba'ni "'lobo'di "hodza'ki
'a língua está na boca'
a. "?ino'ni
~
'dente'
b. '"loino
'meu dente'
u "kadzu '?atha - u "kadzu'atha
'me u joelho'
a. '"lasa'fina'mani
'pele'
h. '"lwasa'fina'mani
'minha pele'
a. ''udza'runa
'osso'
b. '"loidza'runa
'meu osso'
a. bo'~di
'boca'
b. "obo'di
'minha boca'
"kodi "kara 'wana 'hi
'meu gravador'

3.2.3 Minimalidade
Nao encontramos palavras menores que duas vogais na gramática do
Paumari, o que poderia significar que o Paumari apresenta, como outras
línguas da farru1ia, urna restri<;ao de minimalidade pela qual urna forma
livre deve possuir pelo menos duas vogais, ou melhor, duas moras. Ou seja,
a palavra mínima em Paumari deveria possuir pelo menos um pé. Mas,
devido a falta de estudos mais profundos sobre a prosódia do Paumari isto
é ainda especulativo.

3.3 Deni
3.3.1 E strutura silábica: CV

O Deni apresenta urna estrutura silábica mais simples do que a do
Pa umari (que, lembre-se, é CV(V)): CV. Nesta se~ao do trabalho os dados
vem de F. Boley ( em andamento) e do nosso trabalho pessoal com falantes
nativos de Deni, além de horas de discussóes com Boley. Embora a
estrutura silábica do Deni seja simples, a manuten<;iío <leste padráo em face
de mudan~as morfofonológicas é interessante por ilustrar um tipo de repair
strategy (Paradis 1988) ou a intera~ao de restri<;óes hierárquicas (Prince e
Smolensky 1993).

'
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3.3.2 Seqüencias vocálicas
Ao contrário do Paumari, palavras em Deni nunca come~am com
urna vogal. Isto elimina a maior evidencia na família a favor de sílabas tipo
V. Ademais, em palavras monomorfemicas, náo existem seqüencias; ~
Tais seqüencias surgem somente em fun~ao de processos morfofonolog1cos:
tal como a sufixa~áo de um morfema iniciado com vogal (este morfema e
um sufixo apenas, náo urna palavra - a restri~áo contra seqüencias tipo
CW aplica-se somente ao nível da palavra):
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(28) tiham¡afU (cf. *tihamiaru)
ti-hami-aru
2-zangar:se-DEC.F
'Voce zangou-se'
Para resumir, o Deni apresenta duas solu~óes para as seqüencias
vocálicas produzidas, a haplologia e a ditonga~áo. Mas antes de passar para
a regra de acentua~áo, gostaríamos de mencionar mais um processo
relacionado a estrutura silábica em Deni: a infixa~ao reduplicativa da
segunda pessoa plural. 8

3.3.2.1 Sufixa~áo
(26) hapinaru ( cf. *hapiinaTU)
hapi-i na-aTU
banhar:se lPL AUX-DEC.F

3.3.2.2

Ou seja, há obrigatoriamente urna haplologia vocálica que reduz urna
seqüencia de duas vogais identicas a urna única vogal (igual a qualidade
das vogais da 'entrada' a regra). Podemos expressar esse processo pela
regra em (27):

(29) lnfLXa~áo da plural da segunda pessoa

Mas o leitor poderia perguntar o que acontece se as duas vogais da
seqüencia náo sáo identicas. A priori há pelo menos quatro possibilidades:
(i) nao fazer nada; (ii) coalescencia; (iii) apagamento; (iv) ditonga~ao.
Podemos descartar (i) urna vez que isto nos deixaria com viola~óes da
estrutura silábica e, ou o resultado teria que ser 'consertado' depois, ou a
entrada lexical seria impossível (ver Everett (1993)). As outras possibilidades sao todas possíveis e plausíveis, mas mesmo assim a única op~ao
permitida pela gramática Deni é a última da lista, ou seja, a Ditong~áo:

Infixa~o:

Segunda pessoa plural

A segunda pessoa é sempre marcada pelo prefixo ti-. Para indicar o
plural, há também um processo de infixa~ao reduplicativa descrito em (29):

Em seqüencias polissilábicas inserir urna posi~ao vocálica imediatamente antes da última sílaba de (na ordem seguinte):
(i) no morfema imediatamente antes do sufixo modal;
(ii) o auxiliar ha;
(iii) a raiz.
a.

b.

Em monossílabos, a vogal de plural é infixada antes da vogal da raiz,
seguida por urna inser~ao da oclusiva glotal.9 Essas possibilidades
sao ilustradas em (30-38):

(30) a. ti-kha-thim-aru
2-MOV-rio:acima-DEC.F
'Voce sobe o rio'
b. ti-kha-thim-a-aru
2-MOV-rio:acima-PL-DEC.F
'Voces sobem o río'
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(31) a. ti-kha-maru-aru
2-MOV-subir-DEC.F
'Voce sobe (na árvore)'
b. ti-kha-ma-u-ru-aru
2-MOV-subir-PL-DEC.F
'Voces sobem (na árvore )'
(32) a. ti-tabise-aru
2-fumar-DEC.F
'Voce fuma'
b. · ti-tabi-e-se-aru
'Voces fumam'
(33) a. ti-hami-aru
2-zangar:se-DEC.F
'Voce está zangado'
b. ti-ha-i-mi-aru
'Voces estáo zangados'

Antes do auxiliar -ha(34) a. haxu ti-ha-aru
cansar 2-AUX-DEC.F
'Voce está cansado'
b. haxu ti-a-ha-aru
'Voces estao cansados'

Em raízes polissilábicas (i.e. quando nao há):
(35) a. mitha ti-na-aru
comprar 2-AUX-DEC.F
'Voce compra (algo)'
b . mi-a-tha ti-na-aru
'Voces compram (algo)'

(36) a. huve ti-ka-na-ba
varrer 2-NC-AUX-IMP
'Voce varre (a casa)'
b. hu-e-ve ti-ka-na-ba
'Voces varrem (a casa)'
Como se ve nos exemplos acima, a infixa~ao reduplicativa sempre cria
urna seqüencia vocálica, em viola~ao da estrutura silábica da língua. Nos
exemplos imediatamente acima, esse 'problema' é resolvido pela ditonga~ao. No caso do plural da segunda pessoa em raízes monossilábicas, ~orém,
a solu~ao é diferente:
(37) a. ba taru
ba ti-na-aru
pegar 2-AUX-DEC.F
'Voce pega (fruta)'

b. baxa taru 10
b-a-xa ti-na-aru
'Voces pegam (fruta)'
. (38) a. khe taru
khe ti-na-aru
esmagar 2-AUX-DEC.F
'Voce (o) esmaga'
b. khexe taru
kh-e-xe ti-na-aru
'Voces (o) esmagam'
Nesses casos, quando o marcador do plural da segunda pessoa só
pode afixar-se a urna raiz monossilábica, o resultado é ou a sufixa~ao ou a
infixa~ao ( dependendo da sua análise ), com a seqüencia vocálica interrompida pela inser~ao de urna oclusiva glotai. f oderíamos analisar esse
processo em termos da teoria da otimalidade, dizendo que o plural, · -V-,
'quer ficar' o mais perto possívd a margem esquerda do morfema sem ser
colocado na margem em si.

U ma pergunta que se pode fazer aqui é por que há

inser~ao da

oclusiva glot~! em vez de haplologia ( contra~áo de duas vogais identicas
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neste caso). A explica~ao talvez seja funcional - a haplologia obscureceria
a presen~a do morfema plural, urna vez que a saída da infixa~ao e haplologia seria igual a entrada a infixa~ao.
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(41) haku

3.3.3

'

"haku

oj
( 42) avitha

3.3.2.3 Sonoridade
Dada a falta de seqüencias tautossilábicas de vogais, além das
mencionadas acima, a estrutura silábica do Deni parece estar regida pela
restri~ao de sonoridade manifestada através da hierarquia sonora apresentada em (57). Como já dissemos em , rela~ao ao Paumari, segundo essa
restri~ao, nenhum segmento pode vir da mesma classe sonora de um
segmento tautossilábico e adjacente.

'caranguejeira'

'formiga'

'?avi"tha

oj
( 43) vahara 'carapaná'

?

'vaha"ra

oJ

o·1

Acentua~ao

O padrao básico da acentua~ao em Deni é trocaico, isto é, a língua
constrói pés com núcleo a esquerda. Tais pés sao construídos da esquerda
para a direita.
(39) abariza 'urubu'

'?aba"riza

oj J

\;o
Para explicar o fato de que é o pé mais a direita que recebe a
acentua~ao principal, propomos um pé iambico nao iterativo e binário a
margem direita ao nível da palavra.
(40) bitha

'mosquito'

Verbos sao acentuados pela mesma regra dos nomes. Porém, os
padróes de acentua~ao dos verbos podem ser afetados pela sufixa~ao,
devido ao fato de que a maioria dos sufixos possui acento lexical ou
apresenta 'exigencia de acentua~ao' na raiz que nao pode ser mudada pela
regra de acentua~ao gramatical. Por exemplo, o nominalizador -de exige
que a sílaba imediatamente a sua esquerda seja acentuada.
(44) 'nava"tu-ra - de

-+

'nava'tur''ade

saber
NEG - N0\1
'Nao sabendo'
Em (44 ), a exigencia prosódica lexical do -de cria urna seqüencia de
acentua~óes em sílabas adjacentes. Nem sempre, porém, o acento original
da raiz continua intacto. Em outras circunstancias, a acentua~ao da raiz
muda:

"bitha

oj

(45) "u -han-i - de-+ u"hade (cf. *'u"hade)

lSG-ser-FEM - NOM
'Eu sendo'
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Nesse caso, a forma com acentos adjacentes é agramatical. A acentua~áo que criaria a seqüencia indesejável é prefixo, náo parte da raíz. É
interessante entáo notar que pode-se deslocar o acento de um prefixo mas
na raiz o acento náo se desloca, embora possa ser aumentado com o
acréscimo de um acento provocado pelo sufixo. De fato isto é verdade para
os sufixos (mesmo para os normalmente pertubadores) também, como se
vé em (46):

Acentua~áo)

u-na-aru - 'una ,,ru
lSG

'Eu falo'

( 49) O-na
-tuvi -ni"tuvi
3-falar/fazer-FUT
'Ele fará'

b. hi'mura"miJa - de - hi'muramit"ade (cf. *ha'mura'mi"tade)
'A subida dele'
acentua~áo

da raiz,

pux:ando o acento do verbo auxiliar (o acento pode ser puxado porque a
'

"naru (Haplología e

Mas quando o sufixo possui mais de urna sílaba superficial, a acentua~ao muda de dire~ao, indo da direita para a esquerda, em vez da esquerda
para a direita, como o padrao normal da língua:

hi'mura"miJa11
(46) a. 0-'ha-mu"ra - 'miJa 3-AUX-para:cima:num:morro - embora
'Ele subiu urna inclina~ao pequena'

Em (46a), vemos que o sufixo -miJa pertuba a

(47) O-na -aru 3-falar-DEC.F
'Ele fala'

raiz é monossílabica). Mas em (46b), se ve que o acento do sufixo -mita
pode ser mudado quando seguido por outro sufixo. Neste caso, como vimos
em (45) com os prefixos, um afixo nao pode ter um acento adjacente a
outro acento (mesmo que o segundo acento esteja em outro morfema.
Portanto, a acentua~áo de -miJa muda em (46). É interessante notar que
essa mudan~a nao provoca urna reacentua~áo de todo o material a sua
esquerda. Evidentemente a fonologia Deni só quer 'limpar' o problema
local. Isto deixa duas sílabas em seguida sem acento, normalmente proibido
na língua, indicando que é mais 'caro' reacentuar o material a esquerda
de -mita do que deixar uma lacuna prosódica. Mas a op~ao menos desejada
de todas é ter dois acentos adjacentes por causa da acentua~áo de um
afixo. Entáo é o último sufixo que determina o padrao de acento, destruindo, se necessário, os efeitos de sufixos pertubadores a sua esquerda.
Mais um tipo de mudan~a prosódica pode ser provocada pela sufixa~áo. Este tipo de mudan~a se dá náo com os sufixos pertubadores, mas por
causa do tamanho, ou seja, o número de sílabas, do sufixo. Urna sílaba
(superficialmente) monossílabica náo pertubadora náo provoca mudan~a de
acentua~áo. Por exemplo:

(50) u-kha-tuvi ~'ukha"tuvi
1-MOV-FUT

'Eu irei'

3.3.4 A Minimalidade
Parece que a palavra mínima no Deni é CV, is to é, urna sílaba (como
ba 'eu pego'; td 'eu atiro').

3.3.5 Conclusáo
O Deni é interessante porque mostra um padráo aparentemente
simples que, sob urna indaga~áo mais detalhada, manifesta propriedades
sutis de intera~áo entre estrutura silábica, estrutura morfológica e ace~tu.a
~áo. Em trabalho futuro pretendemos discutir mais estas interrela~oes.
Finalmente, em termos de minimalidade em Deni, a palavra mínima é urna
sílaba ao invés de um pé como em outras línguas Arawá.
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(56) a.

3.4 Suruwahá12

1
µ.

3.4.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Suruwahá é CVV. Como em Paumari, mas ao
contrário do Deni, existem seqüencias vocálicas em Suruwahá até em
palavras monomorfemicas. Como em todas as línguas da famHia, seqüencias vocálicas sempre envolvem vogais com valores opostos pelo tra~o
[alto]. Portanto, ternos as seqüencias ia, ai, ua, au, ie, ei, mas nunca ea, ae,
ü, aa, ee, uu. Como em Madi, a vogal u apresenta um comportamento
misto, ora sendo tratada como vogal alta, ora como vogal baua. Em
conseqüencia disso, o u é a única vogal capaz de aparecer adjacente a
qualquer outra vogal da língua (men~s a si mesmo, *uu). As únicas exce~óes a essas generaliza~óes sao as seqüencias de vogais identicas em
monossílabos. Vamos propor em 3.4.3 abaixo que tais viola~óes surgem em
fun~ao de urna restri~ao mais forte na prosódia Suruwahá, a minimalidade,
ou seja, a palavra prosódica mínima permitida pela fonología da língua é
do tamanho de um pé binário. Porém, consideremos primeiro a estrutura

silábica com mais cuidado.
Considere os exemplos abaixo:
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

t'u"hu
'z'ama'kahi"ri
'bak1a"ma
'kuwi"ri
ba 'ta ka "ra

v a/to -va/to /

'zara batana'
'porco queixada'
'tingui'
'cobra'
'ferida'

Nao somente há ditonga~ao da vogal alta seguida por urna vogal mais
também alta, mas essa seqüencia é tratada como urna única sílaba pela
regra de acentua~ao (ver 3.4.2 abaixo). Por exemplo, em (53) acima, o
acento 'pula' a seqüencia kia. Em Madi, como veremos mais"' abaixo, tais
seqüencias sao tratadas como duas moras (mas como urna única sílaba).
Em Suruwahá, se tivéssemos apenas exemplos como os acima, nao seria
necessário falar em moras. Poderíamos simplesmente falar em sílabas,
evitando o nível extra da mora. Porém, como veremos na próxima se~ao, é
de fato necessário usar a mora na análise do Suruwahá também. Porta nto,
propomos a regra seguinte para seqüencias de vogais:

b.V V
1

vf-altoj

+

µ.

-

V V

V
µ.

µ.

Suporemos que o núcleo da seqüencia saida de (56b) é determinado
pela sonoridade. Isto é, a vogal mais sonora será o núcleo da sílaba.
Determinamos a sonoridade em todas as línguas Arawá pela hierarquia
sonora em (57):
J

( 57)

+silábico
+ baixo

>

+silábico

>

- baixo

+silábico

>

[ - silábico]

+alto

- alto 13
Existem dois tipos de exce~ao as generaliza~óes acima, porém (fora
do tipo provocado pela minimalidade, ver 3.4.3) vz.: a ocorrencia de vogais
no início da palavra e i ou u na posi~ao final da palavra, quando precedido
por urna seqüencia W:
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

a"gi
'ada"ha

lt'a"lt'd
'una"nd
hi"zd'
sa"md'

'caminho'
'terra'
'nome masculino'
'eu digo'
'sim'
'nao fa~a!'

O primeiro proble ma é como nossa análise pode explicar as palavras
iniciadas em vogal, urna vez c¡ue prevemos que cada sílaba terá um onset.
O segundo problema é como trara r as seqüencias de V + Vi - t>aixol em. (6063) acima. urna vez que a regra de encurtamento em (56) náo se aphca a
essa~ seqüe ncias. Comecemos com n primeiro problema, o das palavras
iniciadas e m vogal.
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Há duas observa~óes importantes a fazer a esse respeito. Segundo
Suzuki (em andamento), toda palavra iniciada em vogal pode come~ar ou
com a vogal ou, facultativamente, com urna oclusiva glotal inserida antes
da vogal. Por exemplo, todas as palavras em (58), (59) e (61) acima
poderiam ser pronunciadas como em (64-66):
(64) ?a"gi
(65) '~ada"ha
(66) '?una"nai

'caminho'
'terra'
'eu digo'

Ademais, em certas circunstancias restritas (a serem tratadas em
3.4.3) a oclusiva glotal também pode ser inserida em palavras como (67) e
(68):
(67) a. ba"i
b. ba"?i

'trováo'

(68) a. na"i
b. na"?i

'máe' (vocativo)

como urna tentativa de consertar viola~óes da estrutura silábica, mas nao é
muito eficaz, já que é facultativa. Isto é, ela nos deixa perplexos com as
·
seqüencias que se dáo quando ela náo se aplica.
Em 3.4.3, proporemos urna solu~ao geral para esse problema. Por
enquanto digamos apenas que todas as exce~óes a estrutura CVV docorrem
da extrametricalidade. Agora estamos prontos para considerar a acentua~áo
no Suruwahá.

3.4.2

Acentua~áo

3.4.2.1 A regra básica

O Suruwahá, . ao contrário do Deni e do Paumari, apresenta um
sistema de acentua~ao iambico. Isto é, a acentua~áo é resultado da constru~ao de pés binários com núcleo a direita. Ademais, como se pode ver
comparando palavras de número ímpar de sílabas com palavras de número
par, a constru~áo dos pés vai da direita para a esquerda. Os pés sao
construídos sobre moras.
. (71) 'ama"sa

Para esse fenómeno, poderíamos adotar a regra em (69), proposta por
Suzuki:
(69) 0 - (?)/

V

Alternativamente, poderíamos propor a regra em (70):
(70) 1 - (0)/

V

O problema dessa última regra é que ela pressupóe um oclusiva glotal
na forma subjacente, o que nao parece ser um fonema da língua. Portanto,
adotaremos a regra de Suzuki em (69). Essa regra é problemática em
rela~áo a silaba~áo da língua, urna vez que ela permite a existencia de
vogais iniciais na estrutura profunda, ao contrário da sílaba canónica
proposta pela Iíngu~, CV(V). A inser\áO da oclusiva glotal pode ser vista

'muito' (adj.)

amas a
µ
o

1
µ

1
µ

\J
'muito (adv.)

(72) a'masa"ri

amasar

1

µ

µ

µ

µ

\J \J
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(73) ka'ruku" ba
karuku b a
1

1

µ

µ

1
µ
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(77) a'masa"ri

'atire'

'muito (adv.)'

amas a r

\J

~

1

µ

\J \J

1

~
(78) ka'ruku" ba

(74) bi"ha
b i h a

k a r u k u b a

'cozinbe'

\J

µ\i
1

1

(75) 'biha'ri
b i ha r

'

1

1

µ
o

µ

'cozinhar'

~

'cozinhe'

\J

1

o

µ

Podemos captar o fato de que a acentua~ao mais forte recaí sobre a
última sílaba pela constru~áo de um pé binário, nao iterativo, com núcleo
direita na margem direita da palavra:

a

ama s' a

'\J

(79) bi"ha
b i ha

\J

(76) 'ama"sa

'atire'

'

(80) 'biha'ri
b i h a r
()

'cozinhar'
i

\J

'muito' (adj.)
3.4.2.2 Extrarnetricalidade
Vamos defender nesta se~ao as duas regras seguintes:

(81) i/u _.. EM / V
(82) V -

# 14

EM / # _

A primeira regra pode parecer desnecessária urna vez que já ternos
urna regra que trata de seqüencias de vogais, ou seja, a ditonga~áo. Mas
vogais altas na posi~ao final da palavra se comportam de maneira diferente
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em rela\ao a acentua\áo e a minimalidade. Vamos come~ar nossa discussao com a segunda regra acima.
Esta regra traz duas contribui\óes para a nossa análise. Primeiro, ela
nos permite manter a hipótese de que todas as sílabas precisam de onset.
Segundo, ela explicarla porque vogais iniciais nas palavras abaixo nao sao
acentuadas:
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)

'

agi'hihi"ru
aga'bisi"ri
a'kabi'zahi"ri
?Jida'dihi"ru

imi'siri"ka

i'z!ama'kahi"ri
ita'zihi"ru
'suwa'nihi"ru

(97) 'aama"sa
(98) 'üma''ru
(99) 'üta"za
(100)
(101)
(102)

'estar vivo'
'espátula'
'tirou'
'desenhar'
'?' (nao sabemos o significado)
'porco queixada'
'sentar'
'sumir'

'i"tu
'i"zu
'a''gi
'ama"sa
'ima"ru
'ita''za

'ü"tu
,..,,
u zu
'aa"gi

'costurar'
'fezes'
'caminho'

Essas palavras trazem problemas tanto para a nossa análise da
acentua\ao quanto da estrutura silábica. Em rela~áo a estrutura silábi(;a, as
seqüencias de vogais identicas violariam a restri~ao de sonoridade. Em
rela~áo a acentua~ao, estamos encarando aparentemente palavras parceladas (i.e. 'parsed') em pés diferentes - um pé trocaico seguido por um
iambico. A solu\áo a este problema é interessante e importante tanto para
a fonología do Suruwahá quanto para a teoría métrica.
Analisaremos este fenómeno em termos da minimalidade, a qual
passamos a discutir agora.

Se vogais iniciais sao extramétricas, entáo elas podem escapar ao prérequisito da estrutura silábica de que todas as sílabas tem que ter um onset,
porque elas nao seriam visíveis a essa restri\áO. Outrossim, elas nao seriam
acentuadas porque náo seriarn visíveis a regra de acentua~áo. Essa solu~áo
também teria o apoio das línguas irmás do grupo Madi, urna vez que todas
essas parecem utilizar a extrarnetricalidade. O único problema é que em
Suruwahá vogais iniciais podem ser acentuadas em palavras de duas ou tres
sílabas, como em (91-96):
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

...

- 3.4.3 Minimalidade em Suruwahá
A minimalidade em Suruwahá está definida em (103):
(103)

Minimalidade em Suruwahá:
A. Minimalidade Absoluta: Nenhuma palavra pode ser menor do que
um pé. Se a entrada lexical for menor, ela sofrerá alongamento
vocálico antes da forma superficial;

'costurar'
'fezes'
'caminho'
'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

B. Minimalidade Ideal: (i) O taman~o ideal para a palavra prosódica
é de dois pés. Todas as moras seráo parceladas pela forma~áo dos
pés. Se houver só duas moras nurna palavra (antes da inser~ao ou
alongamento ), cada urna será o núcleo de um pé separado. Se náo
houver moras suficientes para formar o segundo pé (indo da
direita para a esquerda), urna vogal identica será inserida imediatamente depois da vogal inicial; (ii) Se o último pé for incompleto,
i.e. 'degenerate'. urna vogal identica será inserida irnediatarnente
depois da vogal inicial.

Acontece, porém, que as transcri~óes acima nao sao completas. A
vogal inicial de cada palavra bi ou trissilábica é alongada, como em (97102):

J

324
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C. Condif;iío Sobre Alongamento e Inserf;ao Vocálica: O alongamento
vocálico e a inser~ao vocálica nunca sáo iterativos.
Vamos ver como estas condi~óes de minimalidade interagem com as
demais propriedades da prosódia Suruwahá para produzer os padróes
gramaticais. Comecemos com palavras com vogais alongadas da forma
CW:
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

''hü.
"taa

,,11..

''hiaa

na"i
ba"i
ha"i
a"u

'ali'
'voce'
'fruta do mato'
'aquí'
'máe'
'trovao' - ba'7i
'cipó' - ha'7i
'nome feminino' - a'7u

Essas palavras violam a sonoridade, urna vez que manifestam seqüencias de vogais adjacentes da mesma sonoridade. Mas isto se explica facilmente se supusermos que, como em Madi, por exemplo, a minimalidade
absoluta é urna restri~ao mais forte do que a sonoridade ou que a sonoridade simplesmente aplica-se antes da minimalidade:
(112) *hi
forma subjacente;
(113) *ta
forma subjacente;

.,.

-+ hii
alongamento;

acentua\áo

-+taa

-+ "taa

alongamento;

acentua~áo

- "hii

O próximo exemplo, (114), é interessante porque ele proporciona
apoio forte de que a ditonga\áo e a extrametricalidade sao diferentes. A
ditonga~áo produz urna vogaJ única de urna mora. A minimalidade, ao
invés de remover o efeito da ditonga\áo e criar duas vogais independentes,
alonga o núcleo do ditongo:
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(114) hia

-+

forma subjacente;

h;aa

alongamento;

-+ "hiaa
acentua~ao

Por outro lado, em palavras como (115) e (116), nao há alongamento
da vogal antes da vogal extramétrica. Há a remo~ao da extrametricalidade
(como em Banawá; ver Buller, Bullere Everett (1993)):
(115) na<i> -+ nai
(116) ba<i>. -+ bai
Aceitando essa proposta, entáo tais palavras apoiam fortemente a
no~áo de minimalidade prosódica na língua. A forma alternativa dessas
palavras com a oclusiva glotal pode ser vista como urna estratégia alternativa para satisfazer a minimalidade. Ao invés de suspender a extrametricalidade, a oclusiva glotal poderia ser inserida antes da regra de extrametricalidade, evitando em um só passo urna viola~ao da minimalidade.
Mas existe em Suruwahá outro tipo de minimalidade até mais interes- ·
sante por ser, ao nosso saber, nao documentado em nenhuma outra língua
até agora, a 'minimalidade preferida'. Essa vari~ao da minimalidade se ve
em palavras de duas ou tres sílabas. Vejamos, por exemplo, as palavras em
(117-122):
(117) 'aama"sa
,.. ,,
(118) uma TU
(119) 'üta"za

'muito' (adj.)
'tecer'
'sentar'

(120) 'ü"tu
,..,,
(121) u zu
(122) 'aa''gi

'costurar'
'fezes'
'caminho'

A deriva~ao dessas palavras segundo a nossa análise seria como em
(123) e (124): 15
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(123) a.

b.
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O que essas palavras nos mostram é que a remo~ao da extrametricalidade ou da ditonga~ao só se faz em último caso. Se for possível satisfazer a
minimalidade apenas por alongamento ou inser~ao, entao é preferível
'salvar' a palavra assim.

(?)'ama"sa

Em palavras com quatro sílabas ou mais a minimalidade simplesmente nao se aplica:
'aama"sa

1~

(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

~

(124) a.

(?)'ima"ru

il
~

b.

agabiriri
a,kabi'zahi,,ri

'estar vivo'
'espátula'
'tirou'

,bida~ihi,,ru

'd~senhar'

imim,,ka
iZiama,kahi,n

'?' (nao sabemos o significado)
'porco queixada'
'sentar'
'sumir'

itaZihi,,ru
"suwa,nihi,,ru

Nessas palavras a minimalidade náo é 'engatilhada' urna vez que as
palavras a satisfazem sem precisar de outras modifica~óes. Assim, nossa
análise funciona com palavras maiores sem problemas ou exce~óes.

'üma"ru

1\J
~

3.5 Kulina

Como se pode ver nesses exemplos, a inser~áo vocálica vem depois da
constru~áo dos pés e nao afeta o núcleo dos pés. É só urna maneira de
fazer com que um pé incompleto possa se ramificar.

3.5.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Kulina parece ser CW como a maioria das
línguas Arawá, mas ao contrário do Deni, seu parente mais próximo.
Embora nao haja urna discussáo cuidadosa da prosódia da língua, olhando
vários textos e outros trabalhos publi~ados por elementos do SIL, nao
constatamos nenhuma seqüencia vocá lica, exceto pelos nossos velhos
amigos - vogais altas + vogais nao altas (onde 'o' é [+alto]):

Resta agora perguntar o que acontece se urna palavra com duas ou
tres sílabas tem urna vogal extramétrica. A gramática removerá a extrametricalidade ou inserirá urna vogal depois da vogal inicial? Ver os
exemplos abaixo:
(125) ,uuna,,nd
(126) 'k!'aa',lt'd
(127) ,haa"md'

agi,hihi"ru

'eu digo'
'nome masculino'
'pare'

,
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(136) a. w
b. ai
d. io

e.oe
f. oa
g. ez
h. eo
l.

da fonología. Algo estranhíssimo. Obviamente, o trabalho de campo se
impóe como necessário.

tiadeni 'todas as pessoas'
taidepa 'primeiro'
oz
'som de capivara'
'nao encontrados mas previstas'

C. Ol

"
phoa
bei
jeO

ao

1ªº

3.6 Madi

'palavra onomatopéica'; Sapoa 'nome próprio'
'som de cair'
'sair'
'latir de cachorro'

Mesmo essas seqüencias sao , extramente raras, procurando por
centenas de linhas de textos e listas de vocábulos. Nao somente sao raras,
mas, como se pode ver, sao geralmente encontradas em palavras onomatopéicas ou nomes próprios. Certamente nao sao comuns. O padrao mais
comum, sem dúvida, é de CV. Existem algumas palavras que come~am por
vogal, mas nós nao sabemos no momento se essas palavras realmente
come~am com vogais ou oclusiva glotal, urna vez que nos dados do SIL os
pesquisadores nao escrevem a oclusiva glotal em posi~ao inicial de palavra.
Já que sabemos independentemente que a língua mais próxima ao Kulina é
o Deni, nao é supreendente ver este padrao. Se há de fato palavras
iniciadas por vogal, é provável que seja extramétrica. A restri~ao de
sonoridade em (57) acima parece estar funcionando no Kulina, urna vez
que as únicas seqüencias vocálicas sao sempre de vogais de altura diferente.
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3.6.1 Banawá
Em Buller, Buller e Everett (1993), o sistema prosódico do Banawá é
descrito detalhadamente. Portanto, aquí só pretendemos resumir os pontos
básicos daquele artigo:

( í37) Estrutura silábica e sonoridade:
A estrutura silábica é CV(V). Segue-se a hierarquía sonora em (57)
ac1ma.
,...,

( 138) Acentua~iio:

É um sistema trocaico, com os pés construidos da esquerda para a
direita, sobre moras. A acentua~ao principal recaí sobre a última
sílaba acentuada, indicando a presen~a de um pé binário nao iterativo, com núcleo direita (isto é, um pé iambico)
margem direita
da palavra.

a

a

( 139) Minimalidade:

3.5.2

Acentua~ao

'

Segundo Pike (1975: 206 [1957)), nas palavras Kulina " ... on the whole
the citation forms of words have no abdominal peak whatever." Ou seja,
segundo Pike, nem há acentuar;áo no Kulina dentro da palavra. Se nao
fosse o próprio Kenneth L. Pike dizendo isto, nem pensaríamos por um
segundo em lhe dar razao, urna vez que isso faria com que o Kulina se
tornasse muito diferente das demais línguas da família. Mesmo sendo urna
afirma~áo de Pike, achamos difícil aceitá-la. Mas já que nao dispomos de
dados de acentua~ao da língua, nao ternos outra escolha se nao a de dizer
que a língua Kulina, se isso fosse verdade, é muito diferente de todas as
outras línguas Arawá em rela~ao a acentua~ao, mas quase identica no resto

A palavra mínima consiste de um pé fonológico (duas moras). Se for
necessário, há alongamento da única vogal da palavra para satisfazer
a minimalidade, mesmo que isso viole a restri~ao da sonoridade.
( 140) Pés vs. sílabas:
O pé fonológico pode- dividir urna sílaba, ou seja, duas moras da
mesma sílaba podem ser colocadas em pés diferentes.
( 141) A eJ. franietricalidade:
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As duas regras de extrametricalidade sao iguais as regras do Suru-

wahá acima. Ambas as regras podem ser suspensas pela minimalidade
se for necessário.
(142) a. V - VEP/ 11 _ _
b. i - EP/ V __ 11
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3.6.2.4 Hierarquía sonora
Igual ao Banawá.

3.6.3 Yamathadi
3.6.3. l E~trutura silábica
Igual .aó BanAwá.

..
...

3.6.2 Yarawara
3.6.2.1 Estrutura silábica
A estrutura silábica do Y arawara é identica

a do Banawá.

3.6.2.2 Acentua~ao
A regra de acentua~áo no Yarawara é trocaica, como no Banawá,
mas vai da direita para a esquerda, ao invés da esquerda para a direita. A
acentua~ao principal recaí sobre a penúltima sílaba, indicando que ~á um
pé iambico, náo iterativo, construído a margem direita da palavra, igual ao
Banawá.
Porém o Yarawara distingue-se do Banawá por ter urna .ó utra regra
de contagem, ou fon:na~áo de pés, da esqlierda para a direita,_ aparentemente um vestígio do sistema antigo do Arawá e do Madi. D~on e Vogel
(em andarnento) descrevem isto como a regra de 'acentua~áo subjacente':
essa regra conta da esquerda para a direita todas ·as sílábas ímpares e
apaga certas sílabas da forma ha e muda certas vogais quando encontradas
em sílabas ímpares contando da esquerda. O processo ainda precisa ser
mais estudado, urna vez que, segundo Vogel (comunica~áo pessoal) há
algumas exce~óes a regra proposta por Dixon e Vogel. 16

3.6.3.2

Acentua~

Nao há ainda um estudo sobre a acentua~áo do Yamamadi. Mas
segundo RE>bert e Barbara Canípbeil (comunica~ao pessoal), a regra . de
acentu~ad ·é trocaica, cohstrúhufo pés binários com núcleo a direita. Mas a
direcionalidade dessa ,oonstru~o ~de pés é diferente do que se tem nas
demais lí!'guasi ~n~o o ~f ~pbéll. lsso porque o~ pés sao construídos simultáñeatnente dá iflreit~ _pata a esquenla e da esquerda para a
direita, enconttattdó-sc, no ííloneiná que eles chamam de stem closure,
.'término de radicar. 'Sttn dados, ~J>e'.x1emos relatar aquí aquilo que nos foi
·di to. Mas ern breve. estaremos indo para q~ Yamamadi para coletar dados
·
· · ·
·
sobre a ·acentua~~~:
••

f .

·!;

l

3.6.3.3

Exttametri~lidade

Nao sabernós. . ainda; Apaientcrnebte
igual ao Banawá. ·
.
·,

"

..~ i

:

3.6.3.4 Hierarquía s<>nóra

Aparentertrente igual ao Banawá.
3.6.2.3 Extrametricalidade
Aparentemente igual ao Banawá.

'•
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4. Proto-Arawá
4.1 Estrutura silábica

b.

o

A presen~a de estrutura silábica CW em Suruwahá, Paumari, Kulina
(?), Yarawara, Banawá e Yamamadi nos parece evidencia suficiente para
postular CW como a estrutura silábica do proto-Arawá. As regras de
ditonga~ao no Deni e no Suruwahá seriam inova~oes no desenvqlvimento,
em andamento em Suruwahá e já completado no Deni, de urna estrutura
silábica mais simples, de apenas CV.

c.

(144) a.

4.2 Acentua~ao
A

acentua~ao

na proto-língua provavelmente era um sistema trocaico,
com constru~ao dos pés da esquerda para a direita. Em línguas como
Y arawara podemos ver dois sistemas de constru~ao de pés. O primeiro é
um vestígio do sistema antigo da proto-língua de contagem da esquerda
para a direita, apagando vogais em sílabas ímpares. O segundo é o sistema
atual, que continua trocaico, mas com constru~ao dos pés da direita para a
esquerda. Banawá, Paumari e Dep.i teriam entao mantido o sistema da
proto-língua, mas Yamamadi, Suruwahá e Yarawara teriam mudado para
sistema de constru~áo dos pés da direita para a esquerda. Suruwahá mudou
mais ainda por mudar de sistema trocaico para um sistema iambico, a
única da língua.

b.

(Trocaico: esquerda

C1

C1

C1

b.

(Jambico: direita

a esquerda)

(Trocaico: direita

a esquerda)

\~
C1

C1

°/
1i
C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

(Trocaico: esquerda

a direita; ou direita a esquerda)

(Iambico: direita

~\

(145) a.

Como é que tais mudan~as podem ocorrer no desenvolvimento
histórico de urna fanúlia lingüística? Na realidade, a mud;in~a é fácil de
e nte nder. Consideremos, por exemplo, as seqüencias de sílabas hipotéticas
em (143-146):r
(143) a.

C1

a esquerda)

(Trocaico: esquerda

C1

a direita)

(Iambico: direita

a esquerda)

(Trocaico: direita

a esquerda)

o

adireita)
c. a

.

(146) a.

CT

C1

CT

CT

°ti

V

C1

C1

CT

1

C1

C1

o/
V

CT

1

(Trocaico: esquerda

a direita)
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(IAmbico: diteitq
•

a es<¡Ue~dp)

•

(Trocaico: direita

aesqzµ:rda)

..

Como se pode ver entao, um si~terna iambico, coµst!UÍ.do da direita
para a esquerda (o caso do Suruwahá,'' ·por exemplo) · ~ identico a um
sistema trocaico construído da esquerda, pa~ a direita (!:OIµO Banawá,
Deni e Paumari) em palavras de número ÍlllPar de sílt4bas. Em palavra de
número par de sílabas um sistema trocaico da direita para a esquerda
(como o Yarawara) será igu~l a um sistema trocaico construido d.a esquerda para a direita. Assim, é óbvio que urna reanálise do sistema por crian~as
seria relativamente fácil de fazer e que os sistemas de acentua~ao que
existem nas línguas atuais da fam11ia sáo deriváveis sem grande problema
de um sistema original trocaico da esquerda para a direita.
·

seguida, ainda antes do surgimento das línguas atuais, pela regra de
extrametricalidade em (148). Essa regra seria necessária ou a vogal inicial
violaría a estrutura silábica da proto-língua. Essa hipótese explica automatic~ente porque náo há seqüencias de vog~s no início da palavra em
ne~um morfema simples em nenhuma língua da família. Como explicado
em Buller, Buller e Everett (1993), a extrametricalidade só pode afetar
urna vogal periférica. Portanto, a queda da oclusiva glotal seguida pela
extrametricalidade só poderia dar um resultado gramatical com sílabas da
forma ?V na proto-língua, náo em sílabas do tipo ?W, urna vez que a
segunda vogal violaria a estrutura silábica, náo podendo escapar# (i.e.
tornar-se invisível) através da extrametricalidade.
A progressáo histórica:

( 148)a. 1 - 0 / # _
b.V-<V>Er / # _

4.4 Minimalidade
Propomos a palavra mínima CW para proto-Arawá.

4.3 Extrametricalidade
Dada a existencia de um i extramétrico tanto no Suruwahá quanto no
Madi, nos parece razoável responsabilizar a fonología da proto-língua por
isso, postulando a regra (147) em proto-Arawá:

4.5 Sonoridade
Propomos a hierarquía de sonoridade em (57) acima como princípio
fonotático já existente na proto-língua.

(147)i -+ <i >Ep/ _ #

4.6 u nas línguas Arawá
A ocorrencia de vogais na posi~áo inicial de palav~a na m.aioria das
línguas atuais da família pode vir ou de urna regra de extrametricalidade
na proto-língua ou da queda da <;>elusiva glotal nessa posi~áo da palavra
(tanto na proto-língua quanto em línguas individuais já que seria urna regra
até banal). Mas devido a sua existencia nas línguas mai~ diversas da
família, vamos propor que havia urna oclµsiya inicial nesta posi~áo na
proto-língua que caiu antes da ramifica~áo nas línguas atuais, que da

Ainda achamos interessante o comportamento da vogal u nas línguas
Arawá. Ela funciona ora como vogal alta, ora como vogal baixa, assim
podendo ser adjacente ao e, i, ou a. Embora muito especulativo, propomos
o quadro seguinte de tra~os distintivos para as vogais da proto-língua:
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TABELADOIS
1

e a u

+ -
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direto, há trabalhos em andamento sobre todas as línguas Madi, o Paumari,
o Suruwahá e o Deni.

Ou seja, o u nao é especificado para nenhum tra~o de altura na
forma lexical ou profunda. Urna voga1 zero (i.e. o u) seria capaz de poder
combinar-se com qualquer outra voga1, menos urna outra vogal zero (nao
sendo gramatical *liu).

2. De fato acredito que estamos entrando numa nova era na história dos
estudos sobre as línguas indígenas faladas no Brasil. Além da atividade
nova junto com a família Arawá, poderíamos citar o trabalho do Prof.
Spike Gildea, da Rice U niversity dos E. U .A., sobre a família Caribe, do
Dr. Denny Moore, do Museu Paraense Emílio Goeldi, sobre o tronco Tupi
e de vários pesquisadores novos do Museu Nacional do Rio de Janeiro e
da University de Pittsburgh, E.U.A. Talvez a única outra época comparável
é a da chegada do SIL em 1958.

5. Conclusáo

3. Em todas as ortografias dessas línguas usa-se 'o', em vez de 'u', ao
contrário do que fizemos acima. A vogal é de fato ambígüa em termos de
altura, embora o alofone u seja mais freqüente.

Alto

Baixo

+

Neste trabalho há mais especula~ao do que gostaríamos de ter, urna
vez que os dados sobre a prosódia das línguas Arawá sao poucos. Porém,
acreditamos que a análise apresentada acima está com apoio empírico
suficiente para ser considerada nao somente plausível mas em geral
bastante provável. A significancia do trabalho (além da sua contribui~ao de
descri~ao e documenta~ao) vem talvez mais da compara~áo entre as
línguas, entendendo através dessa compara~ao, em conjun<;iío com as
pressuposi~óes da fonología multilinear, como sistemas superficialmente
distintos poderiam ter decorrido de um único proto-sistema; assim dando
mais apoio diacrónico e comparativo teoría fonológica atual.

a

Há muito trabalho a fazer ainda sobre as línguas Ara~á. Mas até este
início náo teria sido possível sem aqueles que atuam junto aos povos que
falam estas línguas. Seus trábalhos foram fundamentais para este nosso
artigo.

Notas
1. Por exemplo, a bolsa SBR93-10221 da NSF financiou, entre outras
coisas, urna 'oficina' linguística entre junho e julho de 1994 da qua] participaram pesquisadores de quase todas as línguas da família. Como resultado

4. CD dizem que ü e uu ocorrem como vogais fonemicamente longas em
sílabas tónicas (somente), justamente como o aa. Mas náo encontramos
nehum exemplo de~sas vogais/seqüencias. Mesmo assim, admitamos que
existam na língua - sáo raríssimas.
5. Outra análise alternativa seria de parcelar a palavra duas vezes, primeiro
em termos da sílaba e depois em termos do pé. Assim, um elemento
poderia ser extrasilábico, mas incluído num pé. Algo semelhante parece ser
necessário para o Suruwahá, como veremos mais abaixo. Mas nao especularemos sobre isso em rela~ao ao Paumari - pelo menos nao aqui.
6. Mas nao sabemos de CD se há ditonga~ao como em Deni e Suruwahá,
por exemplo.
7. Em urna gramática de 197 páginas, CD dedicam apenas trés
da fonologia!

a discussao

8. Essa análise foi feíta pelo presente autor e Fred Boley em julho de 1993
mas, ao concluí-la, descobrimos que urna análise muito semelhante já havia
sido proposta pelo lingüista Paul Moran (sem data) do Summer Institute of
Linguistics (o SIL), aparentemente há vinte anos, numa publica~ao obscura.
Só encontramos este artigo, coberto de poeira, num arquivo enferrujado do
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SIL em Porto Velho, depois de terminar a nossa análise . Portanto, é Moran

339

Chapman, Shirley e Desmond C. Derbyshire (1989). Paumari. In Desmond
C. Derbyshire and Geoffrey K. Pullum ( eds.) Handbook of Amazonian
Languages, III, 1-197.

que merece a maior parte do crédito pela análise.
9. Boley (1993) sugere que neste caso a vogal de plural está funcionando
como sufixo e nao como infixo. É difícil de imaginar como escolher
empíricamente entre essas duas propostas. Porém, manteremos a análise
do texto, urna vez que isto nos parece mais fácil do que falar de um
elemento que pode ser infixo em alguns lugares e sufixo em outros.

Dixon, R.M.W. e Alan Vogel ( em andamento). The Jarauara Language of

Southem Amazonia.
Everett, Daniel L. (1993). Restri~óes de Bloqueio e a Teoría da Optim~li
dade. DELTA 9, 455-62.
Evere~t, Daniel L. (a sair). A Critical Evaluation of Greenber.g's ClaS¡Sificat1on of Arawan, Chapacuan, and Muran. In Allan Taylor (ed.) Languages and Prehistory in the Americas. Stanford University Press,
Stanford.

10. Na ortografia do Deni, o 'x' representa a oclusiva glotal.

11. A qualidade da vogal do verbo auxiliar, ha, muda para i porque sofre
Harmonía Vocálica provocada pela vogal a sua direita.

Everett, Daniel L. e Barbara Kern (1994). The Wari Language of Western
Brazil. Routledge, London.

12. E ssa parte da discussao depende muito do trabalho independente de
Márcia Suzuki e horas de discussóes independentes com ela.

Goldsmith, John (1990). Autosegmental and Metrical Phonology. Basil
Blackwell, Oxford.

13. Essa hierarquía sonora é diferente da proposta por Buller, Buller e
Everett (1993). Porém· ela reflete melhor o comportamento do u do que a
hierarquía anterior e, portanto, é adotada aqui.

Greenberg, Joseph (1987). Language in the Americas. Stanford University
Press, Stanford, California.
Hayes, Bruce (1982). Extrametricality and English Stress. Linguistic /nquiry
.
13, 227-76.

14. O efeito fonético dessa regra é ouvido como ditonga~áo. Mas isto é
apenas um efeito fonético e nao se deve confundir essa regra com a regra
de ditonga~ao em (56) acima.

Hayes, Bruce (1993). Metrical Stress Theory: Principies and Case Studies. Ms,
University of California at Los Angeles.
Moran, P~ul e Dorothy Moran (sem data). Notas sobre morfología verbal
Den1. Ms, SIL, Porto Velho e Brasília, Brasil.

15. Usamos o ? em vez de * urna vez que nao consideramos essa restri~áo
em causa como restri~ao absoluta. As palavras bimoraicas a violam e na
fala rápida o alongamento/inser~ao muitas vezes se perde (M. Suzuki,
comunica~ao pessoal).
,.

Paradis, Carole (1988). On Constraints and Repair Strategies. The Linguistic Review 6, 71-92.

16. Nao gosta mos da terminologia empregada por Dixon e Vogel, urna vez
que o fenóme no que eles descrevem nao é nem subjacente nem relacionado a acentua~ao.

Pike, Kenneth L. ( 1957/ 1975). Abdominal Pulse Types in sorne Peruvian
Languages. Language 33, 30-35. Reimprimido in Ruth M. Brend (ed.)
1975, Studies in Tone and Intonation. S. Karger, New York.
Prince, Alan e Paul Smolensky (1993). Optimality Theory: Constraint
lnteraction in Generative Grammar. Ms, Rutgers University, New
Brunswick, NJ e U niversity of Colorado, Boulder.
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