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Núcleo e coda. A sílaba em Tikuna 

Marília Facó Soares * 

l. Introdu<;ao 
Em descri~óes com qué conta a língua Tikuna, a sílaba é apresentada 

de mais de urna maneira. 1 

Em urna dessas maneiras, a sílaba surge con10 possuin<lo urna rima 
que nao ramifica e um núcleo que se ramifica com vogais longas e ditongos 
pesados (cf. Montes 1987: 27).2 Ainda nessa maneira de apresentar a 
sílaba, a posi~áo de coda é resultado da epentese de urna consoante nasal 
entre urna vogal nasal e urna oclusiva surda (iden1: 34-35). Interpretada 
como consequencia da propaga~ao do elemento nasal para a direita, a 
posi~ao de coda é, ainda em Montes (1987), objeto de questionamento: ela 
náo é permitida pelos parametros silábicos postulados para a língua, e 
indaga-se sobre o que é essa nova posi~áo epentética e sobre como explicá
la sem falar de algo nao-fonológico. E, por fim, um possível ocupante de 
urna posi~ao de coda - a oclusao glotal - é descartaua como náo perte
cendo ao nível fonológico, urna vez que o seu aparecin1ento pode ser 
previsto com base na a~áo dos tons (ide1n: 8). 

Em urna outra maneira de apresentar a sílaba em Tikuna ( cf. 
Anderson 1959: 993

), a visao fornecida é a de que a Ííngua possui padróes 
de quatro sílabas, dois dos quais sáo abertos (CV e V) e dois dos quais sao 
fechados (CV? e V?). Nessa visáo, a oclusáo glotal, o segmento que fecha 
a sílaba, náo tem um posicionamento definido em rela~ao a urna possível 
representa~ao hierarquizada da própria sílaba - e isso porque aqui os 
elementos que compóem a sílaba ' 10 vistos como 'casas' linearmente 

* Museu Nacional/UFRJ. 
Pesquisadora bolsista do CNPq. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



196 Núcleo e coda em Tikuna Marília Facó Soares 

dispostas e ocupadas. Sem um posicionamento definido nos termos de urna 
constru~ao hierárquica, a oclusao glotal serve, ainda dentro dessa mesma 
visao, como um elemento de prova para que a laringaliza\ao exibida pelas 
vogais do Tikuna seja tida como distintiva, diante da elimina~ao da possibi
lidade de ser ela urna modifica~ao causada por oclusiva glotal (ideni: 97). 

Focalizando neste artigo a sílaba em Tikuna, o nosso objetivo será o 
de fornecer, dentro do quadro da fonología auto-segmenta!, um tratamento 
para os movimentos/cortes de movimento observados no plano segmenta! 
da língua, buscando-se, através desse tratamento, prover argumentos em 
favor de urna posi~ao de coda na língua e revendo-se, ao mesmo tempo, o 
papel da oclusao glotal. 

Para que se tenha urna visao dos efeitos da oclusao glotal e, ainda, 
urna visao do alcance articulatório dos rnovimentos sob análise e da 
materialidade de seu condicionarne11to, os dados em que nos apoiaremos 
sao, em grande parte, fonéticos. Antes, porém, de exibi-los, daremos 
algumas informa~óes sobre a Iíngua. 

2. Breves informacóes sobre a língua Tikuna 

2.1 Sintaxe e morfologia 

O Tikuna é urna língua do tipo nominativo-acusativo e apresenta 
flexibilidade na ordem dos constituintes maiores de urna senten\a. De 
acordo com Soares (1992: volurne II), os constituintes na língua tern a sua 
ordena~ao determinada, de urn lado, por um parametro básico estrutural e, 
de outro lado, por urna vari!ida manifesta~ao casual. 

O parametro básico esuu1ural do Tikuna é núcleo final, com predica
~ªº e atribui~ao de papéis temáticos e casos estruturais a esquerda. 

A manifesta~ao casJal, por sua vez, inclu i casos estruturais, casos 
morfológicos, casos via c<Jde ·a com clíticos, casos vía modifica~ao na forma 
do verbo (isto é, marca~áo oa diátese verbal, com a presen\a de marcas de 
objeto direto interno; essa última marca~ao é. porém, passível <.le redu\ao 
ao mecanismo da marca~ao de caso vía cadeia com clí ticos, tern.lo em vista 
a possível incorpora~ao do clítico ao verbo). 

I 
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Os casos náo-estruturais tem a sua presen\a na língua ligada ao 
rompimento da ordem estrutural, sendo que, nesse rompimento, a n1orfo
logia tem papel decisivo. 

Além de um parametro básico estrutural e de urna manifesta~ao 
casual variada, a língua também apresenta urna distin~ao entre o que é 
predicado e adjunto, sendo os adjuntos gerados na base. 

2.2 Fonética e fonologia 

Alguns aspectos da fonética e da fonología do Tikuna foram conside
rados em um artigo anterior (Soares 19864

) do qual selecionamos algumas 
informa~óes sobre os níveis segmental e supra-segmenta!. Essas informa
~óes sao reapresentadas abaixo acrescidas de outras que, retiradas de 
trabalhos posteriores, sao aquí pertinentes. 

2.2.l Consoantes 

Em início de sílaba ocorrem os seguintes sons consonantais.5 

Glolal Uvular 

Oclusivas surdas ? q 

sonoras 

aspiradas 

Africadas surdas 

sonoras 

Fricativas surdas 

sonoras 

Nasab 

, .proxnr.¡¡1 1·e 

Tap 

Velar 

k kw 

g gw 

kh 

lJ 
w 

Palalal 

J1 

Alveolar 

t 

d 

t~ 

d~ 

n 

f 

Labial 

p 

b 

m 
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Em final de sílaba ocorre oclusiva glotal e, além dela, pode haver 
nessa posi~ao urna nasal velar que constituí urna transi~ao entre um som 
vocálico nasal precedente e urna oclusiva velar seguinte ou que é fruto, na 
fala de certos indivíduos, de um processo de ressilabifica~ao. 

Se praticada urna análise fonológica em que se busca apenas o 
contraste, pode-se dizer que o Tikuna apresenta o seguinte quadro de 
fonemas consonantais:6 

Glotal Velar Palatal Alveolar Labial 

Oclusivas surdas ? k kw t p 

sonoras g d b 

Africada surda ts 

sonora dz 

Nasais IJ J1 n m 

Aproximan te w 

Tap f 

Certos segmentos desse quadro congregam realiza~Oes alternantes: 
/kw/: [kj e [<i>j; /w/: [w], [B],[Bw];/k/: [k], [q]; /ts/: [t~], [~); /dz/: [d~] e 
[~]. Além dessas, há realiza~óes contextualmente condicionadas: [gj 
somente ocorre, nos dados disponíveis, antes de vogal ce ntral baixa e, 
podendo ser substituído por [w], se encontra vinculado a /w /; [kh] é a 
realiza~ao eventual de / k/ quando a vogal seguinte é central. 

Do ponto de vista da escala prosódica - um ponto de vista adotado 
em Soares (1986) - os sons consonantais estao relacionados a sílaba. 
Inícios silábicos sao distinguidos pela oclusao ( exceto no caso da oclusiva 
glotal), pela fric~ao precedida ou nao de oclusao, pela nasal idade ( com 
exclusao da nasal velar) ou pelos sons [w] e [r]. Esses elementos identi
ficam o ~ome~o de urna sílaba. A sílaba como um todo pode ter como um 
seu tra~o a aspira~áo ocasional da oclusiva velar surda ou a l a bializa~ao de 
certos sons consonantais ([gw <l>w Bw]). Quanto aos fina is silábicos, e!es nao 
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seriam distinguidos, ainda de um ponto de vista prosódico, por qualquer 
som consonantal: a oclusiva glotal e a nasal velar também aparecem em 
início de sílaba, daí se seguindo que elas nao poderiam ser tomadas como 
prosódias nem de início, nem de fim de sílaba. 

2.2.2 Vogais 

Em centro de sílaba ocorrem os seguintes sons vocálicos. 7 

a) ora1s: 

fechado 

meio-fechado 

meio-aberto 

aberto 

b) nasais:8 

fechado 

meio-fechado 

meio-aberto 

aberto 

anterior central 
. 
l t 

l. 

e 

a 

anterior central 

t 

posterior 

wu 

G> 

~o 

~ 

posterior 

ÚJÚ 

G> 

ó 

5 
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c) orais laringalizadas: 

d) 

fechado 

meio-fechado 

meio-aberto 

aberto 

nasais laringalizadas: 

fechado 

meio-fechado 

meio-aberto 

aberto 

anterior 

L 

anterior 

L 

t 

central posterior 

L 

central posterior 

Q. 

Como centro de sílabas pode haver também consoantes nasais ([n], 
[IJ]) e, além delas, ditongos - os quais serao abordados na próxima se~ao. 

Se feita urna análise fonemica, o Tikuna apresenta os seguintes 
fonemas vocálicos: 

vogais orais vogais nasais 
. 
1 1 u l 1 

e a o á o 

Cada fonema vocálico oral possui ou náo mais de urn alofone ao ser 
realizado oralmente: 

/ i/ : (i), (L] 

/e/: [e] 

/i/: [i], [~], [!], (w] 

/a/: [a] 

/u/: [u], [G>], (o] 

/o/: [~] 
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E, em contato com consoante nasal, um fonema vocálico oral se 
realiza como vogal nasalizada. 

O número de fonemas vocálicos nasais pode ser aumentado, a se 
levar em conta análise contida em Soares {1984), pela qua! a distin~ao 

vogal oral / vogal nasal é refor~ada com a ajuda da laringaliza~ao (creaky
voice ): na rela~ao entre nasalidade e laringaliza~ao, as evidencias apresen
tadas provem de estudos acústicos e levam a conclusa.o de que urna vez 
que' a vogal percebida como oral é ela própria um pouco nasalizada, torna
se necessário utilizar, para determinados segmentos, a laringaliza~ao como 
recurso adicional, ao lado do aumento da nasalidade, para se obter a 
categoria vogal nasal' (cf. Soares 1984: 161): 

Se a conclusao mencionada acima permite, por um lado, que seja 
aumentado o quadro de fonemas vocálicos nasais, ela, por outro lado, 
destrói a possibilidade da existencia fonológica de um quadro de vogais 
nasais-laringalizadas. 

Por fim, um quadro fonológico de vogais orais laringalizadas tem a 
sua existencia amea~ada pela possibilidade de que sons vocálicos orais 
laringalizados sejam urna modifica~áo causada pela oclusáo glotal - urna 
possibilidade examinada na última se~áo deste artigo. 

2.3 Tons 
Em Soares (1986), reconheceu-se para o Tikuna a existencia de cinco 

níveis de altura (pitch ), indo os níveis de altura utilizados do baixo (l) ao 
alto (Í), passando pelo meio-baixo (~ médio (~ e meio-alto (j). Os mesmos 
níveis de altura foram reconhecidos em Anderson (1959) e em Montes 
(1987). 

Há ainda na língua contornos no plano da a ltura, coincidindo os 
pontos extremos do contorno com os níveis de altura existentes. 

Levando-se em conta os contrastes observados entre os níveis de 
altura, pode ser reconhecida a existencia imediata de dois tons fonológicos 
na língua- os tons alto e baixo. O tom alto tem como urna de suas realiza
~óes a altura (pitch) meio-alta, e o tom baixo inclui entre suas realiza~Oes a 
altura meio-baLxa. O contraste entre ambos pode ser observado quer em 
sílaba longa (-), quer em sílaba breve (-): 
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1 1 
[~] 'ele está maduro' ( cf. 

1 1 
[.d~) 'cor vermelha' 

3p.-vermelho, maduro vermelho-nominal izador) 

t ~ 
[nada..,<D] 'ele ve' 

3p.-ver 

~ 1 
[tama] 'objeto de barro usado para cozinhar' 

~ ~ 
[t~ma] 'nao' 

Um contraste entre tom babeo e um possível tom médio - realizado 
como altura média ( ) - pode ser encontrado em sílaba longa 

~ ~ ~ 
[t~ 3;,n~~] 'eu te~o ele' 

lp.-objeto interno-tecer 

'eu envio ele' 

lp.-objeto interno-enviar 

e em sílaba breve: · 

~ ~ 
[tama] 'nao' 
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r r 
[pama] 'ingá' 

Realiza~óes em níveis de altura alto (Í) e babeo (L) podem ser vistas 
como as respectivas ocorrencias condicionadas dos já mencionados tons 
alto e babeo. Por exemplo, precedida de oclusao glotal na mesma sílaba, 
urna vogal associada a tom alto porta altura alta: 

'pai' (e náo (bii~! 'pai') 

Da mesma forma, seguida de oclusao glotal ao final de urna sílaba, urna 
vogal associada a tom babeo porta nível de altura babeo, como em 

l ' ~ 
[t~J] 'macaco da noite' ( confira-se [ t3) 'outro') 

ou como em 

'eu como fruta fresca' 

lp.-objeto interno-comer fruta fresca 

onde o possível elemento condicionador (a oclusáo glotal) náo se manifesta 
na superfíci~. 

Existem ainda restri~óes quanto a ocorrencia de altura alta (Í) na 
sílaba longa de itens de mais de urna sílaba, sendo bastante reduzido o 
número de itens em que isso acontece. Há restri~óes, também, em itens de 
mais de duas sílabas, quanto as combina~óes de altura possíveis de existen
cia na língua. Em Soares ( 1992) tentou-se, a través do estudo do ritmo, urna 
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explica~ao para esse último fato, tendo-se chegado a conclusao de que, 
havendo na lingua a cria~áo de padróes melódicos com efei to rítmico, é 
necessário saber o quanto interagem níveis de altura ritmicamente regula
dores corn as distin~óes de altura que estao no léxico. 

2.2.4 Dura~ao 

Itens lexicais de conteúdo nocional tem pelo menos urna sílaba longa, 
a qual pertence a raiz. De acordo com Soares (1992), a <lura~ao longa do 
núcleo silábico constituído por segmento vocálico deve ser derivada por 
regra: urna primeira regra que faz da sílaba mais a esquerda de urna raiz a 
portadora de acento, sendo o acento interpretado como dura~ao longa; 
urna outra regra que constrói constituintes métricos na linha métrica mais 
baiJca e que possibilita, ao localizar a cabe~a de um constituinte, o surgi
rnento de urna dura~ao longa associada a um núcleo silábico. Essa última 
regra possui como parametros para a sua interpreta~ao a dura~ao e/ou a 
altura, podendo ter, como um de seus efeitos, a cria~ao de inte ra~óes entre 
o plano da dura~áo e o da altura. 

Por firn, a possibilidade de se ter urna dura~áo longa representada 
fonologicarnente está ligada a dernonstra~áo da existencia, na língua, de urn 
peso por posi~ao, isto é, da existencia de urna eshutura silábica que, 
possuindo urna posi~áo de coda, cornponha urna sílaba pesada. 

3. Movimentos no plano segmental9 

Na se~áo anterior afirmamos que como centro de sílaba em T ikuna 
pode, a lérn de sons vocálicos, haver sons consonantais nasais e ditongos. 
No caso dos ditongos manifestados na superficie, nossos dados mostram a 
existencia de dois conjuntos de movimentos aparentemente dife rentes. O 
primeiro desses conjuntos foi deternlinado em itens lexicais isolados. O 
segundo conjunto veio a luz quando, realizando investiga~ao sobre ritmo 
em Tikuna, lidamos com a no~ao de agrupamento fonológico (Soares 
1992).10 

Ern itens lexicais isolados, os ditongos se apresentaram como possibi
lidades restritas de movimento. Essas possibili<lades foram: movimento a 
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partir de urna vogal posterior em dire~ao a posi~ao anterior fechada (como 
[\!!-], [~]; movimento a partir dessa posi~áo em dire~ao a vogal [a] ([t.,9]); 
rnovimento a partir dessa posi~ao em dire~ao as posi~óes anterior ou 
posterior fechada ([ '!." ]), ([ ª~G> )). Devido aos tipos de movimento permitidos, 
afirmamos, em Soares (1986), que as sílabas com ditongo e1n Tikuna estao 
caracterizadas por urna palataliza~ao ou velariza~ao que se dá entre pontos 
extremos. Esses pontos sao extremos quer no sentido articu1atório (movi
mentos [t!,t.], [G>J.]), quer no sentido da abertura vocálica (movimentos [t¿i], 
[~] , [~j), quer ainda em ambos os sentidos (movimento [it.]). Considera
dos em conjunto, os rnovimentos em foco constituem o seguinte quadro: 

u 

a 

Quadro 1 

Em agrupamentos fonológicos, os ditongos observados sao em sua 
quase totalidade ditongos longos. A sua ocorrenda mustra que as qualida
des vocálicas que comumente se alteram podem sofrer acréscimos. Prove
nientes de um conjunto nao-numeroso de realiza~óes, esses acréscimos 
modificam, aparentemente, o quadro de ditongos anteriormente apresenta
do. Assim, ao Quadro 1 pode-se sobrepor um outro, relacionado a movi
mentos envolvendo qualidades vocálicas diferentes daquelas que fornece m, 
acima, o ponto de partida para o movimento e, em certos casos, o seu 
ponto de chegada: 
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e 

a 

Quadro 11 

Exemplos de situa~óes expressas em ambos os quadros seguem-se 
abaixo. Nesses exemplos,11 a nasalidade e a laringaliza~ao, quando presen
tes, nao afetam as qualidades vocálicas em jogo: 12 

Texto 1 - TF(12) 
. 

meu-pa1 

TF(ll) 

nem 

Texto 2 - TF1(6,7) 

pau, árvore-filho, pé = 'pé de árvore' 

~ l .r ~ ~ r ~ 
l)t:maJ tJ akwt:nt: i gG:> 
' ~ "--''---

dei tico x 3p.- íntima-ca~ar-fim 

'aquele fim do ca~ar dele' 

Texto 1 - TF{lO) 

Texto 3 - TF3(22) 

Texto 1 - TF{12) 

Texto 3 - TF2(2) 

TFil,2,3) 

X 

Núcleo e coda em Tikuna 207 

r r ~ 
d~L'ye gG> ma " 

naquele tempo/quando 

~ ~ 
d~~e ma 

deitico 

~ ~ r l 
r'i finéí ka 

..__. ..., -
tópico provavelmente 

1 l 
neí ka 

..., -
provavelmente 

r l 
Bw1.ka . V 

ca\ar 

r l 
t~5 r1 

meu 

r l 
naí ka 

i.j -

provavelmente 

r~ 
t~Tga .. , 

notícia 
" 

t~Tga 

notícia 

Construído com base em agrupamentos fonológicos e nao em itens 
lexicais isolados, o segundo quadro de n1ovimentos traz acréscimos em 
rela~ao ao primeiro quadro apresentado. Sem importar, como 1nostrare
mos, em urna modifica~ao substancial das afirma~óes féitas com rela~ao ao 
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Quadro 1, o Quadro 11 abriga movimentos que sao de natüreza diferente da 
maior parte daqueles que integram o primeiro quadro, podendo ainda ter 
alguns de seus movimentos reunidos a urna pequena parte dos movimentos 
do próprio Quadro l. É da natureza diferenciada dos movimentos vocálicos 
que falaremos a seguir, discriminando entre: ditongos derivados de segmen
tos lexicais simples;ditongos lexicais e ditongos pós-lexicais associados, 
respectivamente, a silabifica~áo e a ressilabifica~ao. 

3.1 Ditongos derivados de segmentos lexicais simples 
Derivam-se de /e/ os movimentos [i&], [tj] e derivam-se de /a/ os 

movimentos [¡¿¡], [~]. Da mesma forma, derivam-se de /i/ os 1novimentos 
[~L], [~]. Os tres segmentos lexicais /e/, /a/, /i/ dáo origem a tipos de 
movimentos diferentes, os quais, no entanto, possuem urna característica 
em comum: no interior do morfema, sao processados a partir de urna 
informa~áo proveniente de urna consoante adjacente que, conforme o caso, 
pode colocar o núcleo silábico longo a caminho de urna velariza~áo ou 
palataliza~ao. 

3.1.1 /e/ e /a/ 
No Quadro 11, aquela que foi apresentada con10 a mais aberta das 

vogais aparece, a través da realiza~ao anteriorizada 13
, comó se dirigindo a 

posi~áo central fechada. Perfazendo o mesmo movimento está [e], que, tal 
como [a], é também po~i~áo terminal de um movimento iniciado na 
posi~ao anterior fechada. Os dois segmentos vocálicos exibem, portanto, o 
mesmo comportamento. Um comportamento que é bastante visível quando 
informa~ao pertinente ·contida nos dois quadros apresentados é reunida. 
Urna tal reuniao de informa\ao, expressa no esquema abaixo, 

) 
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nos diz que os segmentos em questáo sao o ponto de partida ou de che
gada de rilovimentos que aparecem como únicos: nao há nenhum outro 
segmento que forne~a, além de [a] e [e], a base do movimento para a 
posi~ao central fechada; da mesma forma, nao há nenhuma outra base de 
ditongo, afora [a] e [e], que tenha o seu movimento iniciado na posi~ao 
anterior fechada. Entendendo aqui a base do movimento do ditongo como 
o seu ponto de maior sonoridade, podemos dizer que o tipo de base a qual 
é permitido ser parte dos movimentos mencionados deve-se distinguir dos 
demais sons vocálicos. Essa distin~áo pode ser obtida se considerarmos que 
a base focalizada é produzida sem arredondamento dos lábios e detém, ao 
mesmo tempo, um grau de abertura que reúne [e] e [a] e os opóe a urna 
vogal fechada. Urna tal consi'dera~ao implica afirmar que, embora [a] e [e] 
nao se apresentem foneticamente como possuindo o mesmo grau de 
abertura, ambos se mostram estreitamente relacionados quanto a abertura 
no caso dos ditongos.14 

Urna tal rela~ao evidencia aqui urna identidade de comportamento 
fonológico envolvendo os segmentos em questáo. Essa identidade de 
comportamento pode ser capturada através da abertura ou altura vocálica. 

Se a altura vocálica for vista como integrando urna teoria da sonori-
_, dade, tal como o faz Clements (1989b) pode-se conceber um tra~o abertura 
que organiza um único parametro articulatório e acústico - no caso, a 
altura vocálica - em urna série de registros e sub-registros. Aplicada ao 
Tikuna, essa concep~áo permite ver os segmentos vocálicos realizados 
como estando organizados da seguinte maneira (também é feíta referencia 
as unidades fonológicas as quais se vinculam as realiza~óes): 

/i/ /u/ Ji! Jo/ Je/ /a/ 
L u Ú) o UI ~ 1 a :> e a 

- - - - - - - - - + abeno 1 
- - - - -· ·- - - - + + + aberto 2 

Na organiza~ao resultante, /a/ aparece como oposto ao conjunto dos 
demais segmentos, o que corresponde ao fato de que é só a partir desse 
segmento que pode haver movimento em dire~ao a posi~ao anterior ou 
posterior fechada ([~]), [~], conforme o Quadro l. Da mesma organiza-
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~áo também resulta que outros segmentos compartilham de um mesmo 
tra~o de abertura atribuído a /a/, o que corresponde ajá apontada identi
dade de comportamento fonológico envolvendo [a] e [e] e o que corres
ponde também, como se verá mais tarde, a fatos de ditonga~ao envolvendo 
[a] e [~]. Quanto a se ter em Tikuna apenas dois graus de abertura como 
resultado da organiza~áo imposta pelo tra~o abertura a altura vocálica, 
também isso se verá justificado mais adiante por fatos de di tonga~ao. 

Voltando, entáo, a identidade de comportamento exibido por [a] e 
[e], podemos dizer que os movimentos nos quais eles consti tuem a base 
sáo dissimilativos, na medida em que em urna de suas extremidades está 
um segmento aberto e, na outra extremidade, um segmento fechado. Ao 
lado disso, sao do mesmo tipo os movimentos .de que participam, em 
conjunto, tanto [e] quanto [a]. É o que procuraremos mostrar. 

3.1.1.1 Velariza9ao de núcleo vocálico: pré-vocaliza~ao 

O movimento em dire~áo a posi~áo central fechada é resultado, nos 
exemplos disponíveis, da ditonga~ao de um segmento Iexical simples: a 
vogal mais aberta que, produzida de maneira anteriorizada em rela~ao a 
outras vogais e participando de um núcleo silábico longo, é seguida de 
consoante velar. Esse processo será visto por nós como um caso de pré
vocaliza~áo, em que um tra~o consonantal assume posi~ao vocálica ligada a 
consoante e é passado a vogal precedente. 

No exemplo fornecido em 

Texto 1 - TF(12) 

provavelmente 

1 L 
naíka "" -
provavelmente 

o surgimento de um componente central fechado na vogal ditongada se 
deve a urna tendencia a assimila~ao de um tra~o pertencente a consoante 
seguinte, que é nao-anterior. Cada um dos componentes desse ditongo · 
obteve, fora do texto fragmentado, um registro que lhe conferiu um status 
diferenciado. Na representa~ao escrita de trecho do texto produzido 
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correspondente ao dado acima, foi registrado como vogal sem movimento 
aquilo que, no ambito do texto fragmentado, constituí a base do di
tongo:15 

Texto 1 - T.E.12 rü ,neca, 

tópico provavelmente 

Paralelamente, essa representa~áo escrita possu1 como seu referente 
fonético o trecho do texto produzido abaixo, 

t ~ 
Texto 1 - TP(12) ní ka ... 

tópico provavelmente 

trecho que a transcri~ao fonética aponta como contendo a realiza~ao, no 
núcleo silábico longo, de vogal com qualidade constante e com altura 
correseondente ªº que é o ponto terminal do ditongo do texto fragmen
tado. A parte a questáo de saber como um elemento de menor sonoridade 
dentro de um ditongo fonético pode vir a eliminar o elemento de maior 
sonoridade e ocupar todo um núcleo vocálico, é importante salientar que, 
no caso, esse elemento de menor sonoridade - coincidente com a posi~ao 
central fechada - surge em fun~ao de urna posi~ao velar fornecida pela 
consoante seguinte que, presente nos dados imediatamente acima, pode vir 
a ser eliminada em certas circunstancias. Urna revela~ao nesse sentido 
pode ser obtida através da compara~ao de dados pertencentes aos tres 
tipos de texto (texto escrito, produzido e fragmentado), como acontece 
abaixo, onde é possível comparar a representa\ao e as realiza~óes do 
deitico referente a 'aí; quando' e constatar que, no interior do deitico, o 
ponto de menor sonoridade _.do ditongo pode nao ser seguido na superfície 
pela consoante que o condiciona: 

Texto 3 - T.E.( 19) ... ta rüyi mare Ü 
__, "---Z-1 _,,, 

1 p.pl.- sair- só- nominalizador deitico 

Ngegurna 

(aí; quando) 
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Texto 3 - TP(19) 
- ~ ~ ~ ~ } 

... ta rw d~i ma r fu 
~ ~-""' 

l'~ 
l) C w A 

lp.pl.- sair- só- nominalizador deitico 

(aí ; quando) 

r ~ ~ p V 

Texto 3 - TF3(17) ... ~ d~aG>? !11are~ 
~ ~ r 

IJ'l:gG>ma 

lp.pl.- pegar- só- nominalizador deitico 

(aí; quando) 

No segundo dos dados acima, náo só a ·consoante velar foi apagada. 
Eliminada juntamente com a vogal que a segue e toda a sílaba seguinte, é, 
no entanto, a consoante velar que coloca o núcleo silábico a cuminho de 
urna velariza~áo. No mesmo dado em foco, 

Texto 3 - TP(19) 
v __ u 

I)C w A 

deitico 

(aí; quando) 

o [e] longo mantém a mesma dura<;áo que possui em [IJegG>ma ]. Tal fato 
nos leva a supor que o segmento vocálico velarizado que se manifesta após 
o [e] longo está fora do núcleo silábi~o, podendo dever a sua posi<;áo a 
urna reestrutura<;áo temporal ligada a elimina<;ao da sequencia da qual faz 
parte a consoante velar16 ou ainda a urna vocaliza<;ao da consoante. 17 

No caso do ditongo com movimento em dire<;áo a posi<;ao central 
fechada, exibido pelo exemplo que contém o item referente a 'provavel
mente' (Texto 1 - TF(12)), o caminho em dire<;áo a velariza<;ao do núcleo 
silábico se caracteriza por náo ser totalmente percorrido. No entanto, sem 
ser completamente percorrido, o caminho que perfaz o ditongo mostra que, 
estando o seu ponto terminal, que é a posi<;áo central fechada, motivado 
pela posi<;áo velar da consoante seguinte, há urna solidariedade entre a 
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posi<;áo que é ponto terminal do ditongo e a posi<;áo em que se encontra a 
consoante motivadora desse ponto terminal. 

Por fim, resta dizer que o apontado processo de velariza<;ao de um 
núcleo silábico se dá facultativamente, como se pode constatar a partir da 
compara~áo de dados acima com ou tras como 

Texto 2 - TF1(21) " 
~ r r ~ 1 

t~3 2,,El.Begi_ " 
desamarrar 

1 

TF2 (21) 
~r r ~ t 

t~31,P i'! wegi " 
2p. pl. desamarrar 

~I .. 
t~3í 

~ ~ 1 ... -
piwegi A 

~ 

-
' 

TF (21) 
... 

r'i 

e lp.objeto 2p.pl.-desamarrar 

~ ~ r ~ 
Texto 3 - TF3(8,9) " kQkQ neka 

, T T, _ ___, 

roncar barriga 

nos quais nao participa de ditonga<;áo o segmento [e] seguido de consoante 
velar e com presen<;a ou náo de nasalidade adicional.18 

3.1.1.2 Palatalizacao de núcleo vocálico: pós-oraliza<;áo 

O movimento iniciado na posi<;ao anterior fechada em dire<;áo a base 
aberta náo-arredondada é tendencia nascida após a ocorrencia de con
soante africada que, na língua, se apresenta com ligeíra retroflexáo. Esse 
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movimento, exemplificado anteriormente através de dados envolvendo [e] 
(Texto 1-TF(lO); Texto 3-TF3(22)), também possui [a] como a sua base: 
ausente dos dados relativos ao texto fragmentado, o movimento contendo 
[a] foi atestado em itens isolados,19 como 

~ ~ ~ ~ 
'eu lavo' t~ a na d~i. a?o 

'---' '--' ' >T , 

lp.- objeto interno- lavar 

~ ~ l ~ 
~.na .. d~';./º. 'eu recebo, eu ganho' 
lp.-objeto interno- receber, ganhar 

Visto que na produ~áo de consoantes retroflexas está sempre envolvida a 
parte anterior da língua (isto é, a sua ponta ou lamina) e visto ainda que, 
no caso em questao, a consoante retroflexa se segue urna vogal nao-palatal, 
nao é de surpreender que um movimento no plano segmenta! tenha início 
na posi~áo anterior fechada logo após urna consoante com retroflexao 
mesmo que ligeira. A palataliza~áo do movimento vocálico está, assim, 
segmentalmente justificada e pode ser vista, na realidade, como decorrente 
de um processo de pós-oraliza~áo: palataliza~ao de urna consoante ao 
preceder vogal nao-palatal, devendo ser assinalado, porém, que essa vogal 
possui valor positivo para tra~o de abertura. 

3.1.2 / i/ 
Dois movimentos vocálicos se encontram incluídos no Quadro 11, os 

quais tem na sua base ·realiza~óes vinculadas a /i/: 
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Esses. movimentos integram agrupamentos fonológicos exemplificados 
antenormente (Texto 3-TF2(2); TF3(1,2,3)). Os dados através dos quais eles 
foram mostrados envolvem os morfemas referentes a 'ca~ar'. Tal morfema 
é repe~ido abaixo, encontrando-se acrescido de sua realiza~ao no texto 
produz1do e de sua representa~áo no texto escrito, além de outras possibili
dades encontradas no próprio texto fragmentado. 

Texto 3 - T.E. 2 ... 1 tchorü ,wüca, Jchiga, ... 

ca~ar notícia X meu 

TP (2) 
~ i ~ L 

.t~ or1, .Bit.ka, 
~~ 

.t~ 1 a, ... 
meu ca~ar notícia 

TF2 (2) 
l ~ r ~ H 

.t~~ü1, .B4!,1.k -a .. t~Tga, ,.. 

meu ca~ar notícia 

TF3 (1,2,3) . 
l 

X meu ca~ar notícia 

Texto 3 - T.E.19 ... j,na :vüca..Q, wa 

aspecto-3p. -ca~ar-nominalizador-locati vo 

TP19 
r 1 ~ ~~ 
í na Bwldíe 
'-J'--J'----..J 

aspecto 3p.-ca~ar 
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TF3 (19) 
r 1 ~ ~~ 1 

?1 .!!! B& ka í wa 

aspecto 3p.- ca~ar locativo 

Com os últimos dados é possível fazer algumas observa~óes. A 
primeira delas é que os movimentos 

que foram exemplificados através da ocorrencia no interior de um mesmo 
morfema, possuem como movimento correspondente 

também exemplificado através da ocorrencia no interior desse mesmo 
morfema. Tal correspondencia coloca em urna re la~áo de equivalencia os 
pontos de maior sonoridade desses movirnentos, pontos esses que sao [a], 
[w], [~]. Por sua vez, a equivalencia aqui existente permite considerar que 
os pontos [ w] e [ ~] sao o resultado de urna realiza~ao mais recuada e 
limitada na altura de urna vogal que é basicamente central e cujo grau de 
abertura possível é muito limitado. Aq lado dessa considera~ao, há o fato 
de que as bases dos movimentos em questao, as quais sao nao-anteriores, 
exibem movimento em dire~áo a posi~áo anterior fechada em um tipo de 
dado que apresenta, após o núcleo silábico ditongado, urna consoante velar. 

Reunindo-se fato e considera~ao, ambos nos dáo a visao de que, em 
núcleos silábicos constituídos de vogal nao-anterior com grau de abertura 
relativamente limitado e seguida de consoante velar, a tendencia será a de 
ditongar a vogal através da forma~ao de movimento para pon to situado em 
dire~áo contrária aquele onde é produzido a consoante seguinte. Nessa 
visao, o ditongo constituído apre.senta urna dupla dissimila~ao: urna dissimi-
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la~áo interna, na medida em que o movimento possui em urna de suas 
extremidades um segmento de abertura mínima e nao-anterior e, na outra 
extremidade, um outro segmento que, apresentando igualmente restri~óes 
com rela~ao a abertura, é, no entanto, anterior; urna dissimila~áo na 
passagem de seu ponto de menor sonoridade para a consoante que abre a 
sílaba seguinte, na medida em que esse ponto é anterior e a consoante, 
nao-anterior. Assim, os últimos movimentos, que envolvem urna palataliza
~ªº da sílaba ditongada, sao o resultado de urna tendencia inversa aquela 
apresentada pelos movimentos anteriormente apresentados, os quais 
envolveram [a] e [e]. 

Enquanto nesses últimos a tendencia foi a da forma~ao de ditongo 
dissimilativo com um ponto de menor sonoridade assimilado a consoante 
adjacente, naqueles. o ditongo dissimilativo formado é também dissimilativo 
em termos da consoante seguinte. No entanto, apesar da dife ren~a, esses 
dois tipos de movimento possuem urna característica em comum: no 
interior do morfema, ambos se processam a partir de urna informa~áo 
proveniente de urna consoante adjacente que, conforme o caso, pode 
colocar o núcleo silábico longo a caminho de urna velariza~ao ou de urna 
palataliza~áo. 

3.1.3 Primeiras conclusóes 

Os movimentos vocálicos que se apresentararn durante o processo de 
fragmenta~áo e que se enco'ntram relacionados no Quadro ll nao fogem, 
portanto, as expectativas geradas pelo quadro mais comum de rnovimentos 
observados no plano segmenta! em Tikuna e já expressos em Soares (1986). 

Sem fugir as expectativas mencionadas, a constitui~ao dos movimentos 
relacionados no Quadro 11 náo foi urna consequencia direta da dura~áo 
vocálica: náo se tem aqui o caso de segmentos vocálicos que, sendo 
basicamente rnonotongos, se ditonguizam porque sao longos. lsso permite 
prever que segmentos breves também estao sujeitos a d itonga~ao. Da 
mesma forma, nao sao os movimentos em foco o resultado do contato 
entre determinados segmentos vocálicos que passam a fazer parte de urna 
mesma sílaba. lsso significa que esses mesmos movi rnentos nao sao o 
resultado de processos de silabifica~ao ou ressil abifica~ao. 
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Na qualidade de processos segmentalmente condici_onados, os movi
mentos exibidos no Quadro U sao urna boa fonte para a discrimina~ao de 
regras fonológicas ativas na língua, ao mesmo tempo em que constituem 
um conjunto de dados necessário a solu~ao do problema da ramifica~ao ou 
nao do próprio núcleo silábico no nível do léxico. Do ponto de vista lexical, 
os segmentos que estáo na base dos movimentos considerados sao simples, 
e a ramifica~áo ou náo do núcleo no qual esses segmentos se encontram 
depende da opera~áo de urna regra de acento (ver § 2.2.4). 

3.2 Ditongos lexicais e pós-lexicais; silabificac;ao e 

ressilabifica~ao 

No que diz respeito aos movimentos segmentais apresentados no 
Quadro 1 - movimentos comuns em Tikuna - , esses possuem urna 
particularidade face aqueles do Quadro II. Enquanto nesse último os 
movimentos sao resultado de um processo dependente de um ambiente 
consonantal, esse tipo de dependencia nao caracteriza os movimentos do 
Quadro 1 como um todo. Afora o movimento 

que foi devidamente reunido a movimento semelhante apresentado no 
.Ouadro 11 (ver passagem anterior sobre reuniáo de informa~ao pertinente 
contida nos dois quadros) e considerado como urna palataliza~Cto condicio
nada segmentalmente, os demais movimentos 
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u 

~(i) 

sáo o resultado de um processo de silabifica~ao e/ou ressilabifica~ao. Com 
exemplos fornecidos no início desta se~ao (Texto 1, TF (11, 12); Texto 2, 
TF1(6,7), TF3(3,5), esses outros movimentos merecem urna considera~áo. 

No movimento a - i.20, o ponto terminal possui duas fontes. Urna 
dessas fontes é a vogal anterior que é basicamente fechada. No interior do 
morfema, como se ve em 

Texto 2 - TF1 (6,7) 

TF2 (6,7,8,'i/ 

TF3 (5,6,7,8,9) 

pau, árvore- filho, pé = pé de árvore 

J Lb~ 
~---
pau - filho = pé de árvore 

1 l~ 
nai. goa 
~ 

pau, árvore - fim 

ela sempre se realiza como um segmento fechado, independentemente da 
velocidade imprimida pelo falante ao enunciado e mesmo em situa~óes em 
que, também em fun~ao da velocidade de fala, o falante é levado a silabar. 
Em situa~ao de fronteira, quando um morfema termina em /a/ e o 
seguinte se inicia ou é todo ele constituído por segmento anterior fechado, 
como se dá em 
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Texto 3 -~ (1,2,3) 
J l 1 ~~ ~ ~ ~ 

... ,nagG>. _t ~ ~ .de~ ,.. 1 t ~ 5 r i 

3p.-dentro lp.-falar x x meu, minha 

' ... dentro dele eu falo, a minha ... ' 

em que se tem a partícula índice 'x' constituindo sílaba com a vogal 
precedente,21 nao se alteram os tra~os do segmento em foco: nas mesmas 
condi~óes que acabamos de mencionar, ele se manté1n como anterior e 
fechado. A outra fonte do ponto terminal do movimento em questáo é a 
vogal anterior aberta. Realizada como tal no interior do . n1orfe1na pronun
ciado em velocidade de fala lenta ou silabado, ela pode ser realizada como 
segmento fechado, como se observa abaixo, em trecho que contém o 
morfema referente a 'voltar' 

~ ~ 1 
Texto 3 - TF3 (29,30) " IJEgG>ma 

déitico 

(aí; quando) 

para o qual foi sistematicamente escolhida representa~ao escrita como a 
que se encontra a seguir:22 

Texto 3 - T.E(29) ~~aegu, 

lp.-voltar 

Urna situa~ao idéntica se repete quando sao considerados morfemas em 
contato. Por exemplo, manifestado através de um segmento vocálico que se 
realiza como anterior e fechado, o morfema referente a aspecto, presente 
em 

Texto 2 - TF3 (3,5) 
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déitico aspecto -3p. íntima -ca~ar 

pode aparentemente também ser manifestado através de um segmento 
vocálico realizado como anterior e aberto, como se vé através da compara
~ªº dos dados abaixo: 

Texto 2 - TF2(1,2) 
r ~ r ~ rr 

" tim a m e tí maí 
~'"°"----' 

3p.íntima com aspecto-3p. íntima-surrar, matar 

r ~ ~ t 
" J.,Jim.ª- í " 

aspecto-3p. íntima-surrar 

A situa~ao descrita acima se repete, em princípio, em um outro 
movimento, 3 -+ L. Aqui o ponto terminal, identico ao do movimento 

;precedente, também pos~ui como suas fontes a vogal anterior aberta e a 
vogal anterior fechada, como comprovam os exemplos abaixo, os quais 
foram obtidos parte em itens isolados23 e parte nos agrupamentos fonoló
gicos referentes a um dos textos com. que trabalhamos. 

~ r ., 
(W) p5?i 'banana' 

(L) 
H 

p5?i 'banana' 

(S) 
~f 

p5i 'banana' 
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p 
(A) p5..,1. 'banana' 

Texto 3 - TP (29) ... 

já nesse momento 

TF3(29,30) 
l~ ~ 

IJbat~1 

também nesse momento 

lp.-voltar nesse rnomento 

De maneira diferente, porém, da situa~ao anterior, a tendencia 
observada no movimento é a de se ter a existencia do ponto terminal cuja 
fonte é a vogal anterior fechada associada necessariamente a um processo 
que tem lugar no interior do morfema: varia~óes como aqC1el~s apresenta
das pelo ítem referente a 'banana' sao comuns e poderíamos dizer que vem 
sendo quebrada a tendencia, existente na língua, de· evitar que fiquem lado 
a lado vogais que se localizam de maneira extremada em rela~ao a aber
tura e que, ao mesmo tempo, combinam o seu valor de abertura a um 
recuo ou avan~o extremos da língua.24 Colocada a situa~ao peculiar do 
movimento ::> -+ L, restaría dizer que a sua incidencia em nossos dados se 
deu significativamente no interior de morfema, e nao na jun~:lo de morfe
mas - algo normal se o movimento em questao for visto como decorrente 
de um processo de silabifica~ao. 

No que se refere ao movimento a -+ G:>, a fonte de seu ponto terminal 
é sempre urna vogal labializada nao-aberta. Se nao há diversidacle de 
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fontes, há, porém, em termos de constitui~áo da sílaba, um resultado 
diferente relacionado a realiza~áo dessa vogal labializada e nao-aberta: se 
essa vogal é realizada de maneira fechada, ocorre ditonga~ao, como se ve 
em inúmeros exemplos presentes nos agrupamentos fonológicos e mesmo 
em trecho de texto produzido, como 

1 ~ ~ 
Texto 1 - TP (11) .. na ta<V?m a i ......__, ... , 

3p.-nega~áo x 

se essa vogal é realizada com um mínimo de abertura, a ditonga~áo nao 
ocorre e as vogais em contato pertencem a sílabas diferentes, como se ve 
em 

Texto 1 - TF (11) 
~ ~~ ~ 

na? taoma 

3p.-nega~ao 

Nao se encontrando oposi~áo no ambito dos segmentos labializados 
nao-abertos em Tikuna25 e nao se apresentando como justificável que, do 
ponto de vista da silabifica~áo, urna diferen~a de abertura apare~a como 
relevante no ambito desses segmentos, diremos que a ressilabifica~ao de 
[ao] é facultativa. Se ocorrer, a labial se fechará como urna consequencia 
da silabifica\ao. 

Por fim, quanto aos movimentos u --+ L, G:> --+ L, esses nao apresentam 
diversidade de fonte em termos de seu ponto terminal (a fonte é sempre 
urna vogal anterior fechada), nem peculiaridades quanto a silabifica~áo. 

Os movimentos que acabamos de considerar, e que sao maioria no 
Quadro 1, constituem um conjunto ao qual se contrapóe um conjunto 
maior, formado por seqüencias de segmentos vocálicos que, ficando em 
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contato, nao integram a mesma sílaba. Por sua vez, ess_e conjunto maior 
pode ser visto como contendo dois subconj~ntos: um f?rmado p~r segmen
tos vocálicos orais ou que contem nasahdade em igual medida; outro 
formado por seqüencia de segmentos vocálicos em que um é oral e outro é 
nasal. Esses dois subconjuntos estao expressos nos quadros abaixo, os quais 
exibem os segmentos tal como esses estao senda fonologicamente represen-

tados. 

Vl u t e o a 

V2 
. .. .. 
1 11 H 

u uu tU eu au 

1 H Ul H et Ot ª* 
e ue ee ae 

o 

a 1a ua 1a ea ºª 
Quadro 111 

Seqüencias de vogais. As voga1s se realizam como orais ou com 

nasalidade em igual medida. 
sílabas diferentes.26 

Os segmentos em conta.to pe rtencem a 

~ 
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Vl 
. 
1 u l e o a 

V2 ·- oi 1 11 

u 

·- ;; i o:: ai' 1 H Ut 

e 

o 

a ía uá . -1a 

Quadro IV 
Seqüencias de vogais. Um áos segmentos é nasal e o outro náo. 
segmentos em contato pertencem a sílabas diferentes.27 

Os 

O Quadro 111 é revelador dos elementos que impedern dois segmen
tos vocálicos de participar de urna mesma sílaba. 

Em primeiro lugar, na grande maioria dos casos os dois segmentos 
nao podem possuir a mesma abertura ou altura vocálica. 

Lan~ando-se máo do que já foi apresentado para o Tikuna como 
resultado da organiza~áo imposta pelo tra~o abertura a altura vocálica 
(conforme proposta de Clements 1989b ), é possível formular a primeira 
restri~áo a participa~áo de dois segmentos vocálicos no núcleo de urna 
mesma sílaba ( cr =sílaba; N = núcleo; X = unidad e do esqueleto prosódico, 
expressa tempo; r = nó estrutural que domina a estrutura fonológica do 
segmento; sl = supralaríngeo; abert. = abertura; aberto n = aberto 1 ou 
aberto 2; a = variável que significa identidade de valor positivo ou nega
tivo): 
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(1) * (1 

1 
N 

~ 
X X 
1 1 
1 1 
r r 

1 1 

si si 

1 1 

abert aben 

1 1 

aberto n aberto n 

Exce~ao: a 1 a vogal é [labial], e a 2a 
[coronal ]28 

Nos termos em que se encontra formulada, a restri~üo const1tu1 um 
filtro fonético que atua no léxico e impede que um e norme número de 
sequencias participe da constitui~áo de um mesmo núcleo si lábico. Ao 
mesmo tempo, a exce~áo que acompanha a restri~ao feíta permite correta
mente que entrem na constitui~ao do núcleo silábico as seqüe ncias' /ui/, 
/ oi/, foneticamente realizadas como 

Ul G:>l oi Jl 

G:>L OL 

No entanto, urna prev1sao correta do que é aquí excepcionalmente, 
permitido está, ao que parece, na dependencia de urna defini($aO em 
termos tradicionais do tra($O coronal. Para atender ao fa to de que, em 
Tikuna, nao é permitido que se tenha, no núcleo silábico, urna seqüencia 
como, por exemplo, 

/ ue/ ([usJ. [G:>.f]} 

o tra~o coronal deveria, ao ser estendido as voga is, ser a inda e nte ndido 
como a referencia dos sons produzidos com a lamina da língua levantada a 

t ) 
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partir da posi~áo neutra. Urna tal manuten~áo de referencia é, porém, 
desnecessária. Seguindo com Clements (1989a: 7, 30) na redefini~o 
proposta para o tra($O coronal, podemos dizer que esse designa a atividade 
da coroa da língua (lamina e ponta) e abarca as vogais anteriores. E, 
mantendo o formato do filtro acima proposto para o núcleo silábico, 
podemos ver a elimina~áo de urna seqüencia como 

/ue/ ([us], [<i>.f]) 

operada por um outro filtro, resultante de mais urna informa~üo que passa 
o Quadro 111. 

Urna outra revela($áO feita pelo Quadro 111 é a de que as possibilida
des de urna seqüencia ocupar o núcleo de urna mesma sílaba estao estreita
mente ligadas a existencia de um jogo de graus de abertura no qual o 
segundo segmento nao pode exibir valor positivo para tra~o de abertura. 
Essa revela($áO nos leva a segunda restri($aO, que també m é lexical: 

(2) * (1 

1 
N 

X~ 
1 1 
r r 
1 1 
si si 

1 
abert 

1 
[ + aberto n] 

Com essa restri~ao, ficam de fo ra do núcleo silábico as seqüencias 
terminadas em /a/ ([ + aberto 1] e [ + abe rto 2]) e as seqüencias terminadas 
em /e/ e /o/ ([ + aberto 2]). 



228 Núcleo e coda em Tikuna Marília Facó Soares 

As restri~óes que acabamos de formular vinculam a forma~áo do 
núcleo a abertura vocálica. Reveladas .. pelo Quadro 111, elas sao reencontra
das no Quadro IV. Nesse último, o acréscimo da nasalidade a um dos 
segmentos em seqüencia nao altera, de modo geral, o conjunto dos seg
mentos que continuam impedidos de participar de urna mesma sílaba. A 
única exce~áo dentro desse conjunto é /oi/ ([Ji]): podendo integrar urna 
mesma sílaba, de acordo com o que se observou anteriormente, a se
qüencia em questáo parece ter na nasalidade de um de seus segmentos um 
impedimento a sua reuniáo em urna única sílaba. Como, nessa seqüencia, o 
segmento a portar nasalidade é a vogal anterior fechada e como ainda o 
outro segmento é a vogal posterior aberta (que em nossos dados só ocorre 
em sílaba longa), é provável que a impossibilidade de os segmentos em 
questáo ocuparem urna mesma sílaba se deva a um alargamento temporal 
provocado pela nasalidade. 

3.3 Descri~áo formal de movimentos 
Tendo observado os tipos de movimento no plano segmenta! permi

tidos no interior da sílaba em Tikuna, podemos agora considerá-los do 
ponto de vista formal. 

Nos casos em que se tem urna palataliza~ao do movimento vocálico 
que é resultado de um processo de pós-oraliza~ao, urna expressao adequa
da desse processo será vincular a palataliza~ao ocorrida ao tempo da 
própria consoante que é fator condicionante do movimento. E, nesse caso, 
ter-se-á como trans~ri~áo correspondente a9s fato~ aquela em que o 
segmento consonantal es teja palatalizado ([ d-~J]). Se se considera a expres
sao da palataliza~áo em foco do ponto de vista do timing fonológico, um 
tratamento adequado desse processo será, em primeiro lugar, ver a con
soante africada com ligeira retroflexáo como um segmento único cujos 
tra~os articulatórios identificadores sao diretamente dependentes, seguindo
se a proposta de Clements (1989a), do nódulo ponto-de-e (C-place). A isso 
podemos acrescentar urna visao adotada por Clements e Hume (a apare
cer), qua! seja: a de que tra~os articulatórios possuem um só valor, isto é, 
nao sao binários. Isso fará com que o segmento consonantal em questáo 
seja tido como basicamente (coronal]. Quanto 'a sua ligeira retroflexáo, ela 
poderá ser expressa por [ - anterior] (que, na qualidade de tra~o vinculado 
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a articulador e indicando a natureza específica da constri~áo constituída se 
vincula a [coronal], que, por sua vez, envolve, segundo Clements e H~me 
(a aparecer: 35), urna constri~áo formada pela parte anterior da língua). 
Em segundo lugar, dada a atribui~ao da palataliza~ao do movimento 
vocálico ~o t~~po da própria consoante que abre a sílaba, a representa~ao 
de tal atnbu1~ao estana em se ter a cria~áo de urna articula~ao secundária 
na consoante [coronal, -anterior], através de urna regra que propaga 
(espalha) o tra~o .[coronal] do nódulo ponto-de-V-· da vogal para a con
soante, com a interpola~áo - por necessidade de boa forma~áo - de 
novos nódulos po~t~-?e-V e vocálico. Dessa maneira, a vogal que se segue 
a consoante - e 1ruc1almente apresentada como a base de um movimento 
vocálico - funcionaria como um elemento necessário ao ambiente da 
regr;i sendo a fon te de espalhar:iento de um tra~o articulatório: [coro
nal] como a consoante, conta a1nda essa vogal, para efeito de desenca
deamento da regra, com o seu grau de abertura (no caso, o grau expresso 
através do tra~o [ + aberto 2], compartilhado por [e] e [a]). Assim, formali
zando de modo a se ter o processo de espalhamento criando um ponto de 
articula~áo secundário, teríamos (O= onset; N =núcleo; a= sílaba; X= uni
dade do esqueleto temporal; r =nódulo da raiz): 



230 Núcleo e coda em Tikuna Marília Facó Soares 

o 
1 

X 
1 
r 
1 

Supra 

1 
Ponto-de-e 

(Vocálico) 
1 

' 1 

(Ponto-de-V) 
' ' ' ' ' 

N 
1 

X 
1 
r 
1 

Supra 

1 
Ponto-de-e 

1 
Vocálico 

1 
Ponto-de-V 

ertura 

1 

[ coronal] 
' ' [ coronal] [ + aberto2] 

1 
[-anterior] 

eria~ao de coronal com articula<;ao secundária (Ci) antes de /e, a/ 
Exemplos: p ~ ~ . 

a. dl-~_c gG> ma 'naquele tempo/quando' 

r r L l- , b nh , b. t~ a na dt"--ªº eu rece o, eu ga o 
'-=---' '-:-1' ~"" "__J h lp.-obJ inter..no- receber, gan ar 

Por fim ainda com rela~ao a formaliza~ao do processo cabem duas ' . . 
observa~óes. A primeira é que, pelo processo formalmente descri to, cna-se 
um ponto de articula<;ao secundário, o que está de acordo corn o fato de 
que urna consoante palatal com articula<;ao secundária no modelo de 
elements representa ej. A segunda é que a formaliza~ao expressa a 
possibilidade de palataliza<;ao do movimento vocálico com vogal breve. 
Quando essa palataliza~ao é encontrada ocorrendo com vogal longa, ele o 
é por efeito de aplica~ao de regra de acento, da qual a própria palataliza
~ªº nao depende. 
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Passando aos casos de velariza~ao do núcleo vocálico por assimila~ao 
a consoante seguinte ou de palataliza~ao do núcleo vocálico por dissimila
<;ao também a consoante seguinte, ternos que a base do movimento e o seu 
ponto de menor sonoridade compartilham o tempo do núcleo de maneira 
equilibrada, isto é, no interior do núcleo ambos oferecem a percep~ao do 
analista a impressao de que possuem jgual dura~ao. Urna tal percep~ao 
sustenta a visao de que o núcleo silábico abriga formalmente o movimento 
vocálico. Supondo-se que sobre o núcleo já tenha atuado urna regra de 
acento (que em Tikuna é interpretado como dura~ao longa), o movimento 
vocálico será constituído como se ve a seguir. 

A) Velariza~ao do núcleo vocálico por assimila~ao a consoante seguinte 

C1 C1 

1 1 

A , ~ 
X X X V.......... 1 

r ..... r .. 
1 ',, 1 

.... 
''..... Supra 

..... ............. 1 
Supra 

1 
' ... ... Pon to-de-e .... Ponto-de-e 

1 ...... .. j 
Vocálico [dorsal] 

~ 
Ponto-de-V Abertura 

1 1 
[coronal] [ +aberto2] 

Na configura~ao acima, a assimila~ao do tra~o [dorsal] pela vogal prece
dente é feita com a associa~ao desse tra~o diretamente a urna unidade do 
esqueleto temporal no núcleo si lábico. O efeito imediato desse processo é 
o de se ter a cria~ao, de maneira automática, de toda a estrutura inter
mediária relacionada a um tra~o articulatório. Assim: 
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a 

1 
N 

A 
X X 

r 

1 
Supra 

1 
Ponto-de-e 

1 
Vocálico 

Ponto-d 
/ 

[+coronal] 

r 

1 
Supra 

1 
Ponto-de-e 

1 
Vocálico 

1 
Ponto-de-V 

[ + aberto2] 

a 
1 
o 
1 
X 

1 
r 

1 
Supra 

1 
Ponto-de-e 

[dorsal] 

Notar bem: O grau de abertura do segmento vocálico constituído é dado 
por 'default', sendo o valor 'default' correspondente a 'alto'. 

Exemplo: l L 
naika 'provavelmente' 

~.J -

O resultado da asso~ia~ao de um segundo segmento a um núcleo que 
já comporta urna vogal longa será o de se ter, nesse núcleo, um subseg
mento com dura~ao de meio tempo seguindo-se a um segmento com um 
tempo e meio, que é o que expressa a configura~ao parcial 

X X 

'v1 
r r 
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Como nao é essa a realidade duracional interna do núcleo manifestado, a 
configura.~ao parcial acima será mudada por um provável princípio univer
sal pelo qual, nas línguas naturais, núcleos silábicos nao admitem no seu 
interior desequilíbrios duracionais. Por esse princípio, a configura~ao 

X X 

'v1 
r r 

será mudada para 

X X 

1 1 
r r 

passando cada segmento no interior do núcleo a estar ligado a urna 
unidade temporal. 
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B) Palataliza~áo por dissimila~ao a consoante seguinte 
C1 

1 
N 
/\ 

X X 
V\ 

r ' \ 

1 \ 
Supra \ 

1 \ 
Ponto-de-e \ 

1 \\ 

Vocálico \ 

Aber~ \, ~ 
~ Ponto-de-V \ 

[ -aberto 1]" 1 (coronal] 
[ -aberto 2] 

[dorsal] 

! L 
Exemplo: .... JH,mka, ... 'ca~ar' 

1 

o 
1 

X 
1 

r 

1 
Supra 

1 
Ponto-de-e 

[dorsal] 

Caracterizado pela inser~áo de um tra~o segmentalmente condiciona
do e diretamente ligado a urna unidade do esqueleto temporal, esse último 
processo também leva a cria~ao de urna estrutura intermediária, tal como 
mostrado no processo anterior. Vale aquí igualmente a observa~áo anterior 
sobre a realidade duracionab no interior do núcleo. Por fim, resta dizer que 
o processo de palataliza~áo do núcleo vocálico ·por dissimila~áo a con
soante seguinte constitui um movimento espontaneo que se apresenta como 
urna brecha a restri~áo que impede que doís segmentos de igual abertura 
integrem urna mesma sílaba. 

As considera~óes até agora feítas possuem suas conseqüencias. Urna 
delas é que, ao se vincular ao tempo de urna consoante aquele que foi 
apresentado como ponto de menor sonoridade de um movin1ento vocálico, 
eliminam-se os ditongos crescentes da língua. Urna outra conseqüencia é 
que, com a existencia de apenas dítongos decrescentes, o perfil de sonori
dade da sílaba em Tíkuna será descendente, na medida e1n que o grau de 
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abertura vocálica será sempre menor no segundo ponto do ditongo. E urna 
outra conseqüencia ainda é que, com um perfil de sonoridade descendente, 
preve-se que a língua admita a existencia de urna escala de redu~áo de 
sonoridade e, ao mesmo tempo, exclua como inadmissível, no interior da 
rima, urna escala progressiva de sonoridade. Urna tal previsao se confirma 
através da observa~ao do papel da oclusáo glotal, a ser abordado na 
próxima se~áo. 

4. Cortes de movimento no plano segmental. O papel da oclusao 
glotal 

A oclusáo glotal em tikuna pode abrir e travar sílaba. Ao abrir 
sílaba, a oclusáo glotal possui a mesma distribui~ao dos sons consonantais 
existentes em Tikuna, podendo ela própria ser interpretada como um 
elemento pertecente ao nível segmenta!: 

~ r 
IJ3 bí 'jabu~i' 

~ r 
k5 wí 'veado' 

~ r 
k5 ?'i 'castanheiro; caju' 

E, ao fechar sílaba, a oclusáo glotal se apresenta em mais de urna situa~áo. 
Quer em início, quer em final de sílaba, o caráter fonológico da oclusao 
glotal está sujeito a questionamento. 

4.1 Oclusao glotal em início de sílaba 
Nessa posi~ao, a oclusao glotal separa duas vogais, podendo ser 

considerada como um elemento inserido cuja fun~ao é rearticular duas 
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vogais originalmente em hiato.30 Prova disso seriam exemplos do tipo a 
seguir, que, já apresentados em § 3.2, envolvem o morfema referente a 
'banana' :31 

~ r 
(W) p3 ?J. 'banana' 

~ r 
(L) p5 ?i 'banana' 

~r 
(S) p3 i 'banana' 

~ 
(A) p3J- 'banana' 

De acordo com a visáo de que a oclusáo glotal é elemento inserido, a 
sua presen<;a, como é possível constatar nos últimos exemplos, evita o 
hiato; e a sua ausencia, que pode permitir a existencia de hiato, é acom
panhada de ressilabifica~áo de segmentos vocálicos em seqüéncia. 

Essa maneira de ver a oclusáo glotal relaciona-a a constitui~ao da 
sílaba, devendo ser conciliada com alguns outros fatos. 

O primeiro desses fatos é que os hiatos existem. Eles existem no texto 
fragmentado e no texto produzido. Expressos nos Quadros III e IV ante
riormente apresentados, os hiatos do texto fragmentado podem mesmo ser 
encontrados no interior de seqüencias monomorfémicas sistematicamente 
realizadas sem oclusao glotal por todos os falantes que participaram da 
fragmenta~ao de um texto, como aconteceu em 

1 lL 
Texto 2-TF1(18) d~ a k5r 

x canea 
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~~ r 
.kJüa. " 

canea conjunto 

1 ~ ~ ~~ 
dz;a d~ima k3í 

X aquele canea 

(previamente referido) 

Eles podem ainda se fazer presentes em formas que, contendo 
oclusao glotal entre vogais, contero também vogais em hiato. Exemplo disso 
pode ser encontrado em32 

Lr t 
Texto 1-TF (4) ctoi?i 

pessoa 

Texto 2-TF (26) 

gente 

Um outro fato está em que a ausencia da oclusáo glotal entre vogais 
nao é simetricamente acompanhada de ressilabifica~áo, como comprova a 
inexistencia, no interior de urna mesma sílaba, de seqüéncias como / ei/ 
([et.]), /eu/ ([eG>]), /ou/ ([JG>))-possíveis respostas que a língua daria para 
evitar o hiato quando nao houvesse inser~áo de oclusáo glotal entre as 
vogais que sao parte dessas seqüencias. 

Esse último fato se resolve através do próprio condicionamento que 
pesa sobre a ressilabifica~ao. Como já mostramos anteriormente, a ressila
bi fi~ao é condicionada por urna diferen~a específica de sonoridade, o que 
explica por que nem sempre ela pode existir onde deixou de haver a 
inser~ao de oclusáo glotal. 
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Quanto a existencia de hiatos na língua, ela deixa de ser problemática 
se a inser~ao de oclusao glotal for vista como tendencia a evitar o hiato. 
Enquanto tendencia, ela é facultativa, podendo o processo pelo qual ela é 
inserida entre vogais ser relacionado a ressilabifica~áo da seguinte maneira: 

1 - processo de ressilabifica~áo facultativa 
·2 - se 1 nao se aplica, há epentese de oclusáo glotal facultativa. 

Como essas previsóes sáo corretas em termos dos fatos apresentados 
pela língua, sustenta-se a visáo de que a oclusao glotal intervocálica é 
elemento inserido, nao possuindo, portanto, caráter fonológico. 

4.2 Oclusao glotal na coda 
Exemplos da existencia de oclusao glotal em final de sílaba podem 

ser encontrados nos agrupamentos fonológicos e também em itens lexicais 
isolados: 

Texto 1 - TF(9) 
~ r 

I]ó?m~ 

agora 

Texto 3 - TF3 (20) 

cana 

~ í 
Itens lexicais isolados: i?t'i 'pupunha' 

'cama' 

(tipo de arbusto) 
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'jabotipó' 

'peixe' 

'abacaxi' 

Nessa posi~ao e sem1 possibilidade de previsáo, encontra-se oclusao 
glotal com realiza~ao sistematicamente ligada a certos itens lexicais, e 
sistematicamente nao se encontra oclusao glotal em outros itens lexicais. 
Isso acontece, por exemplo, nos itens lexicais abaixo. Na coluna A, estao 
itens em que se tem urna presen~a sistemática da oclusao glotal e, na 
coluna B, itens que sistematicamente nao a exibem: 

A B 

l r r ~ 
ga?Bí 'porco selvagem' paBí 'aranha' 

r ~ ~ ~ 
ga?Be 'cuia' baBc 'tartaruga' 

r 1 
naBe 'atrás dele' 

r ~ 
na?ne 'arma' 

r ~ 
na ne 'filho' 
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Além da imprevisibilidade da ocorrencia, a oclusáo glotal em final de 
sílaba pode ser considerada como possuindo papel fonológico, desde que se 
a veja como capaz de afetar nao só a vogal precedente, laringalizando-a, 
mas também o tom portado por essa vogal abaixando-o. Isso se observa 
em: 

'outro' 'macaco da noite' 

r l 
naka 'fígado dele' .. ,., , 

naka ,, ... , 'por ele' 

3p.-fígado 3p.-por 

De caráter imprevisível e, por isso, com papel distintivo, a oclusáo 
glotal ao final de sílaba pode ser considerada lexical, abrindo caminho para 
que se tenha na língua urna posi~áo de coda como resultado de urna rima 
ramificante. A ocupa~o dessa posi~ao é, no entanto, dependente das 
situa~óes de ocorrencia da oclusao glotal final, as quais sáo variadas. · 

Urna primeira situa~áo é aquela em que a oclusáo glotal representa 
um corte abrupto na sonoridade de urna vogal pertencente a urna sílaba 
longa, caso em que pode se apresentar com a mesma distribui~áo daquele 
que é o ponto de menor sonoridade dentro de um ditongo:33 

Texto 1 - TF(9) 
~ 1 

o# 

,. J15'lmá ,. 

agora 

TF(ll) 
r ~~ t 

na'lt a orna 
'--J----~ 

3p.-nega~áo 
) 
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~ r 
Texto 3 - TF2 (9,10,11) ,. d~5 ?ni ,. 

enquanto isso 

Texto 2 - TF1(5) 
lr r ~ 

t~5í n1n~'l 

me 3p.-amarrar 

~t 1 ~ 
t~5í p1 .. n% 
me 3p.-amarrar 

Nessa situa~áo, estáo sílabas longas no interior de um mesmo mor
fema e sílabas longas que constituem elas próprias um morfema, como se 
ve no exemplo referente ao Texto 1, TF( 11 ). 

Urna segunda situa~áo é aquela em que a oclusáo glotal se apresenta 
como fecho de ditongo, tendo a sua presen~a invariavelmente relacionada 
ao final de um morfema, que pode, ele próprio, náo estar em situa~o final 

- de enunciado. Isso se observou quer em agrupamento fonológico, como 

r ~ ~ ~ 
Texto 3 - TF3(17) .... t~3:.d¡a"G>J marc ... 

lp.- pegar-só 

quer em itens lexicais isolados como 

~ l 
paL'l Ba 'árvore da família do ararapeva' 
~ ~ ~ 

ara~apeva-unidade taxonómica 

Urna outra situa~ao é aqueta em que se tem a oclusao glotal 
seguindo-se a um segmento laringalizado, seja esse longo ou breve: 
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~ r t r ~ 
Texto 3 - TF2(3) .t~ ª.~? !11ª? ~!~a. 

lp-objeto interno-matar-nominalizador eu 

TF2 (11,12) 
r~r~I~ l~ 
.n~IJ~?t~~ " .dª-~~ " 

de onde de 3p vir-nominalizador 

~ r r .. 
TF2 (27) t~a?no?fü 

~""-'~ 
1 p-colocar-nominalizador 

A laringaliza~ao, no caso, é ocasionada pela oclusao glotal, que pode 
atuar sobre a vogal breve ou longa precedente. Exemplos de atua~ao 
facultativa sobre vogal breve encontramos em urna compara~ao no interior 
de dados nossos, como por exemplo os que envolvem prefixo pessoal em 
verbo: 

Texto 3 - TF2(27) 
~ ~ r 

,. t~ª?no?tñ 
~ _...,;-.J 

lp- colocar- nominalizador 

TF2 (5) 
~ 1 r ~ r 
... ít~a? tí?i ,. 

'-J---...,, ...___,J 

aspecto 1 p- perder 

E também em urna compara~ao de nossos dados com os de, por exemplo, 
Lowe (1959):34 onde Lowe registra laringaliza~ao sistemática do que em 
nossos dados é vogal breve, ternos um registro de ausencia de laringaliza
~ao com presen~a apenas de oclusao glotal. Isso acontece abaixo no 'par de 
exemplos que envolvem a ocorrencia do morfema referente a 'costas' 

) 
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(V1 =vogal laringalizada nos dados fonéticos de Lowe; número super
escrito=altura(pitch); 4=altura meio-baixa): 

na4 ka14 w<e14 'costas' -- ......__, ........., 
3p- costas 

~ ~ ~ ~ 
,. kudaG:>kaBe? .... 

2p sg.-vermelho costas 

(Lowe 1959; aldeia Umaria~) 

'tuas costas estao vermelhas' 

(Soares 1983; aldeia Vendaval) · 

Quanto a laringaliza~ao de vogal longa, essa foi por nós encontrada 
também em itens registrados e analisados por Anderson (1959) como 
possuindo vogal oral seguida de oclusao glotal e por ele utilizados como 
prova do contraste entre vogal seguida de oclusao glotal e vogal laringaliza
da. Compare-se (V' =vogal laringalizada no registro de Anderson; número 
subscrito=tom (altura fonemica); l=tom alto; 2=tom meio-alto; 5=tom 
baixo): 

a. (d~bJ / (dJJ 
'macaco de boca branca' 

versus 

l 1 l I 
[IJá?Bi] / [IJªBí] 
'porco selvagem' 

a. /ja5 'ri1/ 

'macaco de boca branca' 

/ rJa5?wi2/ 
'porco selvagem' 

(Anderson 1959) 
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~I 
b. [ I)~ re] 'quanto' 

versus 

'primeiro' 

'alguns' 

'primeiro' 

(Anderson 1959) 

Da compara~ao resulta que há, de acordo com nossos dados, urna 
laringaiiza~ao facultativa de vogal longa. Quanto a manifesta~ao freqüente 
de laringaliza~ao no núcleo vocálico longo de certos itens lexicais (como é 
o caso do item referente a 'macaco de boca branca'), há também a possibi
lidade de recupera~ao, no nível da realiza~áo, do elemento que ocasiona 
essa laringaliza~áo (a oclusao glotal). Podemos, assim, manter a hipótese 
de que a laringaliza~o se deve a urna modifica~áo causada por oclusao 
glotal. 

As tres situa~óes até agora apresentadas envolvem a presen~a, no 
interior da sílaba, de oclusáo glotal nao-condicionada. O mesmo nao se dá 
com as tres situa~óes restantes, discriminadas a seguir: 

1) oclusao glotal como resultado de silaba~áo; a oclusao glotal entra em 
urna rela~ao de substitui~ao com a pausa, ocorrendo entre sílabas longas 
(também transcritas como sílabas de igual dura~ao ( - ): 

Texto 3 - TF2 (3) A 

1.r ~ r 
g&?íu?gG>ma " 

sempre 

~ 1 ~ l 
TF2 (9,10,11) IJ~ta?nl A na A 

onde de 3p-

2) oclusao glotal associada a realiza~ao de altura a lta por efe ito de urna 
tensao muscular aumentada das cordas vocais após um tom ascendente -
que pode ser interpretada como oclusiva glotal pós-vocálica;35 a oclusao 
glotal pode servir a demarca~áo de um agrupamento rítmico:Y) e, nesse 
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caso, desempenhar as mesmas fun~óes da pausa, como acontece com 0 
deitico que, no exemplo abaixo, se acha marcado com o caso locativo: 

r ~ r 
Texto 2 - TF3 {10,11,12) " d~lmawa " 

~-..J \.-.1 

aquele (previamente referido) locativo 

~r ~ r~ ~ 
IJll ti maágG> " 
~~......., 

3p.feminina objeto 3p. íntima-matar / surrar 

r ~ r 
.d~lm~~? 

aquele (previamente referido) locativo 

'naquele, e le a surrou, naquele' 

· a oclusáo gl9tal pode, juntamente com a altura (pitch) alta que a provoca, 
marcar interjei~óes, como acontece em 

~ 1 ~ 
Texto 2 - TF1 (26) " dí ka ?d z; a 

~ 

olha X 

r ~ r r 
Texto 3 - TF2 (1) kf? - lt -JlG>mata 

eh agora 

ou servir a expressao da enfase, como acontece abaixo com o locativo [gG>], 
que em circunstancias nao enfáticas se realiza portando altura (pitch) 
meio-baixa: 
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r r t r 
Texto 3 - TF3 {l,2,3) .~res.el( GJ? " 

cachorro- ter locativo 

3) oclusáo glotal como resultado de realiza~óes vocálicas recuadas; a 
oclusáo glotal se faz presente ao final de agrupamento fonológico consti
tuído por urna só palavra ou ao final de palavra em final de agrupamento 
fonológico, 

~ l 
Texto 3 - TF3 (4) t~ 1 ma? 

~~ 

lp- matar 

ocasiao em que alterna com oclusiva velar náo-explodida, 

Texto 3 - TF2 (4) 
~ l 

t~ l mª-?K ....__,....__ __ 
lp- matar 

a mesma oclusiva velar por nós encontrada também em situa~áo final e 
após realiza~ao vocálica recuada-em itens isolados37 

~r 
bo?t K 'menina, crian~a' 

'menina, crian~a' 

Apesar de condicionada, a oclusao glotal deve possuir um lugar na 
sílaba, esse lugar podendo ser determinado considerando-se as tr~s pri
meiras situa~óes anteriormente apresentadas. 

J 
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Ao se apresentar como fecho de ditongo, os dados que ternos mos
tram que a dura~áo de ditongo seguido de oclusao glotal é maior do que a 
do ditongo nao seguido de oclusao glotal. Isso justifica a postula~ao de urna 
rima ramificante e, contendo o núcleo um ditongo, se torna possível falar 
aqui em urna rima com tres tempos: 

(1 

1 
Rima 

r----__ 
Núcleo Coda 

Pi~ l 
,~ '\ 1 

X X X 
1 1 1 
a GJ ? 

~ ~ ~ ~ 
... . t~ ª· d~a,,GJ ? mar e ... 

i p-pegar-só 

Ao representar um corte abrupto na sonoridade de urna vogal 
pertencente a urna sílaba longa, a oclusao glotal se apresenta com distribui
~áo semelhante ao pon~o de menor sonoridade dentro de um ditongo. 
Como a vogal que sofre o corte da oclusao glotal pode náo ser ela própria 
longa, cabe a suposi~áo de que a oclusáo glotal participa do núcleo: 



248 Núcleo e coda em Tikuna Marília Facó Soares 

(J 

1 
Rima 

1 
Núcleo 

~r 1 ~ 
t~5í ni nfü, ......_, ......-.,, 

Pi~ 
X X 

. 1 1 
a ... me 3p-amarrar 

(J 

1 
Rima 

1 
Núcleo 

Pi~ 
X X ~~ r ~ 
1 1 A t~5í .!!], .na?, ~ 
a ? me 3p- amarrar 

Por outro lado, nessa mesma situa~áo pode-se aventar para a oclusao 
glotal um lugar fora do núcleo, utilizando-se como argumento as rela~óes 
de sonoridade entre elementos da sílaba e a dura~ao desses mesmos 
elementos. 

Se o pico é definido como o lugar da maior sonoridade, pode-se 
supor que, existindo o elemento nao-pico do núcleo, entre esse elemento e 
aquele que ocupa a posi~áo de coda deve haver urna queda progressiva de 
sonoridade. Ao lado disso, existe na língua a possibilidade de se ter ditongo 
fechado por oclusáo glotal e também a possibilidade de que o elemento de 
menor sonoridade de um ditongo detenha dura~áo identica nao só a da 
vogal que está no pico, mas também a da oclusao glotal que o segue. 
Diante disso, nao caberia supor a realiza~ao [a?) do exemplo acima como 
resultado do cancelamento do ponto de menor sonoridade de um ditongo, 
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estando esse ponto e a oclusao glotal possivelmente ligados a um niesmo 
tempo do núcleo. Em outras palavras, náo haveria um passo derivacional 

Núcleo Núcleo 

A A 
X X - X X 

1 ~ 1 1 

a L ? a ? 

devendo a oclusao glotal ser .. diretamente representada na coda. 

É sabido que, como o elemento nao-pico opcional do núcleo pode ser 
definido sornen te em termos da posi~áo ocupada na camada temporal (o 
elemento nao-pico opcional do núcleo é o nódulo que se segue imediata
mente ao pico )38

, o núcleo pode ser visto como admitindo a presen~a, na 
qualidade de seu elemento opcional, de segmentos com nível zero de 
sonoridade. Entretanto, dada a apontada igualdade duracional entre a 
oclusáo glotal e o possível elemento nao-pico do núcleo, vamos considerar 
que a oclusao glotal, no caso acima, está de fato na coda. 

4.3 Efeitos da oclusao glotal 
Determinando-se para a oclusao glotal em final de sílaba a ocupa~áo 

de urna posi~ao de coda fonológica, cabe, por fim , indagar dos possíveis 
efeitos da oclusao glotal nas seqüencias de que faz parte, verificando-se se 
tais efeitos decorrem ou nao de sua posi~áo prosódica no interior da sílaba. 
Para isso, vamos lan~ar mao de dados em que a oclusao glotal ocupa náo 
só a posi~ao de coda, mas também a posi~ao de onset após a sua inser~ao 
entre vogais em hiato. Os dados sao os que se seguem: 

' 
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~r 
(1) a. A t~5 í A 

~._.. 
Esquema tonal básico: /BM/ 

lp- dativo 

(me) 

Texto 1 - TF(9) 

l r 
b. A t~5 ?'i 

~~ 

lp- dativo 

(me) 

Texto 2 - TF1(5) 

(2) a. . .. 
~ r 

d~5?í Esquema tonal básico / MA/ 

Yoi 

Texto 2 - TF2(13) 

~ r 
b. . .. d~5Jí ...;--

Yoi 

Texto 2 - TFz(l3) 

r ~ 
(3) a. A t ~5?ri Esquema tonal básico / MM/ 

meu 

Texto 1 - TF(5) 

~ ~ 
b. A t~i?r 'i 

Texto 1 - TF(9) 
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Nos tres conjuntos de dados apresentados, notam-se varia~óes nos 
tons: em ( 1) o tom médio, realizado como altura média ([ ~]), é substituído 
pelo tom alto, através de urna das realiza~óes desse último, que é a altura 
meio-alta ([ n); em 2, o tom alto possui realiza~óes mais elevadas; em (3), 
observa-se urna inversáo na substitui~áo do tom médio pelo tom baixo, aí 
realizado como altura meio-baixa ([ ~]): em (3a) a substitui~áo se dá na 
segunda sílaba e em (3b ), na primeira sílaba. Além disso, observa-se, em 
(2b ), urna altera~áo no plano da fona~áo que atinge parte de um núcleo 
silábico longo. Vari~~óes e altera~ao sao causadas, direta ou indiretamente, 
pela oclusáo glotal, um fato que pode ser expresso, se consideradas as 
representa~óes abaixo: 

(1) 

R 
1 

N 
1 
p 

~ 
X X X X 
1 V 1 

t~ J ? ¡ 

1 1 
Altura B M 

A oclusao glotal inserida entre duas vogais ocupa posi~áo de onset da 
segunda sílaba, e o tom dessa sílaba se eleva (lb); sem a inser~ao da 
oclusáo glotal nao há eleva~áo do tom da segunda sílaba (la). 



252 Núcleo e coda em Tikuna Marília Facó Soares 

(2) 

(3) 

(1 

R 
1 

N 
1 
p 

~ 
X X X X 
. 1 V 1 
d~ 1 

. 
J 1 

1 1 
M A 

A oclusáo glotal é inserida entre duas vogais, ocupa a posi~áo de 
onset e leva a realiza~áo da altura da vogal a sua direita para um 
nível mais alto (2a); a oclusáo glotal, ainda na posi~áo de onset pode 
laringalizar a vogal a esquerda e náo elevar o nível de realiza~áo do 
tom da vogal a direita (2b ). 

N 
1 
p 

~ 
X X X X X 
1 V 1 1 
t~ J 1 f 1 

Altura M M 

A oclusao glotal está na coda e glotaliza o tap da sílaba seguinte; o 
tap glotalizado leva ao abaixamento do nível de altura da vogal que o 
segue (3a); na coda, a oclusao glotal laringaliza a vogal a esquerda, 
que tem o seu nível de altura abaixado (3b ). 
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A participa~ao da oclusáo glotal nas altera~óes observadas acima no 
plano dos tons pode ser expressa através das seguintes formula~óes:39 

a) / 

b) l. r - c1 / 

2. tomx - tomx _ L / 

(1 

º¡\ 
X X 
1 1 
1 V 

(1 

A 
V 1 

(1 

A 
r?V 

(1 

A 
V 

Exigindo urna ordena~áo, as formula~óes em (b) acima podem ser 
modificadas de modo a abrigar nao so.mente o tap, mas também consoantes 
nasais que, quando glotalizadas provocam, de acordo com nossos dados, o 
mesmo efeito que o tap glotalizado sobre o tom da vogal seguinte. E a 
glotaliza~áo da consoante, no caso, é dependente da silabifica~áo da 
oclusáo glotal. 

Também dependente da silabifica~áo da oclusáo glotal é a formula~ao 
em (a). 

Quanto aos efeitos da oclusáo glotal sobre o plano da fona~áo, esses 
náo se apresentam como dependentes da posi~ao prosódica da glotal no 
interior da sílaba: no onset (2b) ou na coda (3b ), a oclusao glotal pode 

. laringalizar a vogal a esquerda, sendo presumível que ela seja capaz de 
faze-lo a direita independentemente de sua posi~áo. 

Resta dizer que muitos exemplos desses fatos podem ser encontrados 
na língua e que, se nem todos os processos de que participa a oclusáo 
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glotal dependem de sua silabifica~ao, urna parte deles deixa a oclusao 
glotal o papel de revelar a importancia de certas posi~óes dentro da sílaba. 

Notas 
l. Tida como tonal, a língua Tikuna é também considerada isolada, sem 
rela\áO com qualquer família lingüística, segundo Rodrigues ( 1970: 4034-
4036). Falada por urna popula\áo que vive em tres países - Brasil, Peru e 
Colombia - , a maior parte de seus falantes está localizada no Brasil, 
distribuída por 69 comunidades pertecentes a oito municípios do estado do 
Amazonas (Tabatinga, Benjamin Constant, Sáo Paulo de Oliven\a, Ama
turá, Santo Antonio do l<.;á, Tonantins, Jutaí e Beruri). Os Tikuna sáo o 
maior grupo indígena existente no Brasil (cerca de 20.000 indivíduos ). 
Quanto aos nossos dados, eles foram coletados nas aldeias Belém do 
Solimóes (município de Tabatinga), Vendaval e Campo Alegre (município 
de Sao Paulo de Oliven~a), e ainda na aldeia Kanimaru (município de 
Amaturá). 

2. O trabalho de 1987 de Montes foi realizado a partir de dados coletados, 
entre os anos 1985 e 1986, na aldeia San Martín de Amacayacu, Amazonia 
colombiana. A teoria silábica em que se apóia Montes é aquela proposta e 
sintetizada por Kaye e Lowenstamm (as fontes principalmente utilizadas 
por Montes foram o artigo 'De la syllabicité' e as notas do seminário 
dirigido por Kaye e Lowenstamm na Universidade de Paris VII de novem-
bro de 1986 a fevereiro de 1987). • 

3. Os dados de Anderson foram obtidos em aldeia Tikuna constituída ero 
Cushillococha, Peru. Aldeia de forma~ao recente a época do trabalho de 
Anderson, nela estavam falantes provenientes de urna área mais ampla. Os 
informantes principais de Anderson provinham de Loretoyacu, Colombia, e 
do río Yacaraté, Peru. Anderson fez seu trabalho com base na teoría 
tagmemica. 

4. Escrito ero 1983 com base em dados fornecidos, no mesmo ano, na 
aldeia Vendaval por informantes de Vendaval e também por informantes 
coro origem ero Campo Alegre, esse trabalho antecede em reda~áo a 
'Tra<.;os acústicos das vogais ero Tikuna', que foi publicado em 1984. 
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5. Estamos utilizando para a transcri\áo fonética o Alfabeto Fonético 
Internacional. Na representa~áo fonética da pausa utilizamos o sinal A ao 
nível da linha. 

6. As nasais podem ser retiradas desse quadro se considerado que nao há 
na língua contraste entre oclusiva sonora seguida de vogal oral e oclusiva 
sonora seguida de vogal nasal (toda oclusiva sonora só pode ser seguida de 
vogal realizada como oral). No caso de as consoantes nasais nao serem 
fonológicas, a hipótese é de que essas deveráo ser Óbtidas por um processo 
pelo qual oclusivas sonoras assimilam a nasalidade de urna vogal nasal 
seguinte, encarregando-se um processo ulterior de reduzir em muito o grau 
de nasalidade com que essa vogal se realiza na superficie. Para que tal 
hipótese seja mantida, será 1 necessário, entre outras coisas, operar com um 
igual número de vogais orais e vogais ·nasais fonológicas. Nao abordaremos 
esse assunto aquí. 

7. A~ realiza<_;óes [w], [K] foram fortemente percebidas na aldeia Kanimaru 
(município de Amaturá), daí a razáo de nao constarem em Soares (1986). 

8. Boa parte desses segmentos é condicionada foneticamente pela presen~a 
de urna consoante nasal (ver Soares 1986). 

9. A descri<_;áo dos movimentos vocálicos se dá aqui inicialmente em termos 
· fonéticos. 

1 O. A no<_;ao de agrupamento fonológico foi urna no~áo operacional por nós 
formulada como ponto de partida para a observa<.;áo do comportamento 
rítmico de determinadas características fonéticas. 

A no~ao de agrupamento fonológico permite a observa~áo da consti
tui\ao de grupos rítmicos sem urna vincula<_;ao prévia a estrutura morfoló
gica e sintática. Dito de modo mais claro, o agrupamento fonológico é urna 
tentativa de determina~ao de agrupamentos rítmicos sem que esteja na 
base dessa determina~ao a idéia de que a estrutura morfológica e sintática 
termina por fornecer o dominio maior dentro do qual podem ser observa
dos certos processos. Além disso, o agrupamento fonológico náo se con
funde nem com o vocábulo fonológico nem com o grupo de for<_;a, porque o 
agrupamento fonológico é por nós colocado na perspectiva do falante 
nativo, e nao na do analista. Nao tomamos os enunciados produzidos e 
neles identificamos elementos demarcadores de agrupamentos fonológicos. 
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Ao contrário, recorremos ao falante nativo para que ele próprio nos passe 
agrupamentos que poderiam ser efetivados se fossem outras as circunstan
cias de produ~ao de um determinado enunciado ou se fosse outro o estilo 
utilizado pelo falante. Para a obten~ao de agrupamentos fonológicos, 
buscamos fragmentar o texto, isto é, buscamos fazer com que o próprio 
produtor de um texto ou~a e fragmente a sua produ~áo ou, nao sendo isso 
possível, que o texto seja ouvido e fragmentado por um outro falante. No 
ato de fragmentar, um determinado falante pode retomar um texto e, a 
medida que o escuta, interro1npe-lo a certos espa~os de tempo - através 
do confrole da tecla de pausa do gravador usado para a audi~áo - e 
refazer seqüencias dentro de um trecho do texto isolado. O papel do 
pesquisador, no que estamos chamando de fragmenta~ao do texto, consiste 
em solicitar ao falante que reproduza o trecho isolado, pronunciando-o em 
velocidade lenta e nele inserindo pausas. A inser~áo de pausas, no caso, se 
dá por meio de urna fragmenta~o em que se fala 'palavra' por 'palavra', 
sem que se forne~a ao falante qualquer defini~ao de palavra e sem que 
esse mesmo falante possa ser considerado como alguém que efetivamente 
domine a escrita (urna vez que a rela~áo do falante com a linguagem 
certamente mudaría com o domínio da escrita). 

Em termos práticos, a utiliza~áo da no~áo de agrupamento fonológico 
já nos serviu .para verificar a rela~ao grupamentos rítmicos/ acento de 
intensidade, para determinar e justificar a existencia de grupos rítmicos em 
um dado texto e, sobretudo, para identificar medidas temporais relevantes 
localizadas acima dos segmentos e das sílabas (ver Soares 1991). Além 
disso, a utiliza~ao dessa mesma no~áo já nos deixou, entre outras coisas, 
<liante da possibilidade de examinar a constitui~áo de conjuntos rítmicos a 
partir de determinadas características fonéticas, <liante da possibilidade de 
verificar a conexa.o entre características fonéticas e, ainda, de visualizar as 
rela~óes existentes entre diferentes agrupamentos fonológicos resultantes 
de diferentes fragmenta~óes de um mesmo texto (ver Soares 1992). 

Enquanto domínio de onde podem ser extraídas e relacionadas 
características fonéticas com efeito rítmico, o agrupamento fonológico se 
torna um importante instrumento de revela~ao nao só de esquemas 
rítmicos, mas também do próprio processo de organiza~ao dos padróes 
rítmicos em urna língua, sendo esse processo visível quando se considera a 
rela~ao entre agrupamentos fonológicos e se observa, a luz desses últimos, 
o texto produzido que fornece a base para as· fragmenta~óes (ver ainda 
Soares 1992). Por fim, como os agrupamentos fonológicos sao pe~as 

) 
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lingüísticas - no sentido de que também sao seqüéncias onde o lingüístico 
se materializa - , nada impede o seu confronto com seqüéncias que a 
análise lingüística habitualmente determina (seqüéncias como a sílaba, o 
morfema, a palavra, a locu~áo, a senten~a); e, por ser assim, nada impede 
que esse confronto tenha urna utilidade que ultrapassa o próprio estudo do 
ritmo. 

11. Os textos referidos nos exemplos abaixo e mais adiante estáo material
mente exibidos em Soares (1992). Aí a sua exibi~áo se fez sob a forma 
escrita (T.E.), sob a forma em que foram efetivamente produzidos (T.P.) e 
ainda sob a forma fragmentada (T.F. ), reveladora dos agrupamentos 
fonológicos. Nos exemplos, os números entre parenteses constituem urna 
referencia que permite a associa~áo das linhas do texto produzido a sua 
contraparte escrita e ainda as seqüencias de fragmenta~óes que fazem 
parte do que estamos chamando de texto fragmentado. Quanto ao número 
justa pos to a seqüencia resultante da fragmenta~áo (T.F. ), esse indica o 
falante nativo que a realizou. 

12. De acordo com Soares (1984), a laringaliza~áo nao provoca altera~óes 
significativas no espa~o acústico de cada vogal em Tikuna, se levados em 
considera~ao o primeiro e o segundo formantes. E o mesmo acontece com 

: a nasalidade, que também nao altera significativamente os valores acústicos 
dos dois primeiros formantes. Ainda de acordo com o mesmo trabalho, 
para urna especifica~áo acústica completa das vogais do Tikuna, é neces
sário considerar as ressonáncias extras e as anti-ressonancias que acom
panham os sons vocálicos e o efeito que essas tem sobre os dois primeiros 
formantes. Considera~óes dessa ordem, tecidas no trabalho cm questáo, 
nao mudam, entretanto, o quadro dos ditongos na língua quando deles 
participam qualidades vocálicas portadoras, em igual medida, de nasaliza
~ªº e laringaliza~ao. 

13. Estamos desconsiderando, para efeito do movimento em questáo, a 
presen~a da nasalidade como um possível elemento favorecedor da diton
ga~ao das vogais abertas consideradas. 

Com rela~áo a realiza~áo relativamente anteriorizada de vogais em 
Tikuna, cabe aqui urna observa~áo. Em 'Tra~os acústicos das vogais cm 
Tikuna' (Soares 1984), chegamos a conclusao de que as vogais em Tikuna 
sao produzidas dentro de um 'setting' palatal, o que equivale a dizer que 
todas elas sao produzidas anteriorizadamente. Urna tal produ~áo náo 
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impede, entretanto, que possam ser feitas afirma~óes quanto a produ~ao 
relativamente anteriorizada ou recuada de urna vogal face a urna outra. 

14. Do ponto de vista fonético, fizemos, em Soares (1984), o registro de 
que, dependendo da consoante precedente, [e] pode-se expandir na dire~ao 
de urna vogal mais baixa ( em consequencia da eleva~ao de seu primeiro 
formante. Esse fato nao é, no mesmo trabalho, conflitante com a afirma~ao 
de que as vogais em Tikuna se mantero dentro de sua área. 

15. O texto produzido cujo exemplo está em foco possui cerca de quarenta 
minutos e foi integralmente passado para a escrita Tikuna. Em todas as 
ocorrencias do itero referente a 'provavelmente' - ocorrencias que foram 
inúmeras - sempre obteve registro apenas o que estamos considerando ser 
a base do ditongo no texto fragmentado. 

Na escrita Tikuna, a letra ü representa /i/. 

16. Cabe aqui assinalar que, quando encontrado antes de pausa, o movi
mento espontaneo que inclui urna base aberta seguida de um componente 
nao-anterior fechado pode continuar a ser visto como estando condicionado 
por urna oclusiva velar. Como mostraremos em passagem posterior deste 
trabalho, ao final de agrupamento fonológico constituído por urna só 
palavra ou ao final de palavra em final de agrupamento fonológico foi 
encontrada oclusiva velar nao-explodida: 

~ l 
Texto 3 - TF2(4) " t~imiK " 

lp.-matar 

De difícil percep~ao pela análise auditiva, essa oclusiva - que pode ser 
vista como participando de um 'setting' caracterizador de final de enun
ciado-foi também percebida e registrada após núcleo silábico envolvendo 
vogal anterior aberta ·e um componente nasal recuado, [ IJ], que ocorre 
como alternativa a [í ]: 

Texto 2 - TF (10,11) ... 
~ ~ 1 r 
l!l .tij_Lél)~, 
aspecto 3p. cntima-car de 
pernas e bra~os abertos 

1 ) 
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Desde Soares (1984: 3.2), sabemos que, no caso de [i], 'o aumento da 
nasalidade é suficiente para torná-lo urna vogal nasal. Porém, como ele 
tem seu Fl geralmente elevad~, está sempre presente a possibilidade de 
aparecer a frequencia extra de 250 Hz. Quando essa aparece juntamente 
com as frequencias extras de nasalidade refor~adas, o segmento adquire um 
envelope acústico semelhante ao de urna consoante nasal'. Diante do que 
sabemos, podemos afirmar que, no exemplo acima, a seqüencia final 

é urna realiza~ao que se dá como alternativa a possível realiza~áo 

A realiza~ao que se concretiza é também manifesta~áo do movimento da 
base aberta em dire~ao a posi~ao nao-anterior fechada. 

Quanto a oclusiva velar nao-explodida, apesar de ser aí um elemento 
puramente fonético caracterizador de um domínio acima da sílaba, ela 
continua a funcionar como um forte elemento condicionador do movimento 
em pauta. Algumas vezes nao percebida auditivamente, como se deu em 

L ~ ~ r 
Texto 2 - TF1 (15,16) t[,kG>t~ t l)éj 

meio-dia 

ela ainda é aí a única fonte de explica~áo possível para o movimento. 
Por fim, cabe ainda assinalar que, já no Ambito da ressilabifica~o, 

pode ser encontrada urna brecha a restri~ao que impede que [ ie] e [ em] 
fa~am parte de urna mesma sílaba (cf. § 3.2); essa brecha está na presen~a 
de um segmento velar que, seguindo-se a seqüencia, permite que essa seja 
equiparada a ~m movimento espontaneo. Exemplo disso está cm 

Texto 3 - TF3(17) 
~ ~ ~p r~I 

... t ~a d~lG>? mar ~w 
lp.-pegar-só-nominalizador 

I)Cg6'ma 
déitico 
( aí; quando) 

f 
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no qual a consoante velar que inicia o deitico dá condi~ao a que o nomina
lizador que finaliza a palavra anterior fique na mesma sílaba que o [e] do 
morfema referente a 'só'. 

17. Sobre vocaliza~áo de consoante, ver análise fonológica da língua 
Ma.xakalí em Wetzels e Sluyters ( neste vol u me). 

18. A propósito do componente de nasalidade que se apresenta em vogais 
percebidas como orais e em vogais percebidas como nasais, ver em Soares 
(1984) a se~o Ressonancias extras e anti-ressonancias: a questáo da nasa/i
dade vocálica e da laringa/izll{áo. 

19. Ver Soares (1986: § 3.2). 

20. A seta aquí indica apenas dire~áo do movimento. 

21. Sobre a fun~áo da partícula índice 'x', ver volume 1 ('lnvestiga~ao de 
aspectos da sintaxe Tikuna') de Soares (1992). 

22. Como item isolado pronunciado em velocidade lenta, por exemplo, a 
forma em questao se realiza como 

r~ ~ 
(t~ ataegG>J 

lp-voltar 

23. Quando observado em itens isolados, o movimento 

foi apresentado, em trabalho anterior, como resultado de processo de 
ressilabifica~áo (ver Ressibilafica~áo e processos relacionados em Soares 
1986). 

Quanto aos itens isolados que se seguem exemplificados, eles sao 
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antecedidos de letra maiúscula que indica o falante nativo fornecedor do 
dado. 

24. Os movimentos 

a 

nao sao alcan~ados por essa tendencia, dada a própria ambivalencia de [a], 
que ora se comporta como vogal nao-recuada ver § 3.1.1 ), ora como vogal 
recuada (ver § 4.2, onde os dados mostram o alinhamento da vogal baiJca 
com [i], [w] quando está em jogo o aparecimento de oclusiva velar nao
explodida). 

25. Ver Soares (1986). 

26. Sobre a inclusáo, em urna mesma sílaba, de [ei], [ei ], [éw], (éí) ver 
nota 16. A seqüencia /au/ no quadro é realizada como [ao]. 

27. Ver nota anterior. As realiza~óes [aú], [aó] estao, de acordo com nossos 
dados, vinculadas a /au/. 

28. A utiliza~ao do sistema de tra~os está sendo feíta conforme proposta 
apresentada em Clements e Hur:ie (a aparecer). 

29. Fonologicamente estamos caracrerizando /a/ em Tikuna em termos de 
abertura [ + aberto 1, + aberto 2). Articulatoriamente /a/ pode se compor
tar como [coronal] ou [dorsal). No caso considerado, /a/ se comporta como 
[coronal] (ver nota 24 ). 

30. Esta su ges tao me foi dada por Leo Wetzels ( comunica~ao pessoal). 

31. Lembramos que a letra maiúscula que antecede cada exemplo indica o 
falante nativo fornecedor do dado. Lembramos ainda que, também nesta 
se~áo, apresentamos dados fonéticos, salvo indica~áo em contrário. 

32. O primeiro dos dois exemplos que se seguem foi enunciado quatro 
vezes seguidas e sempre da mesma maneira. 

' 
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33. Estamos fazendo a marca~ao da dura~ao breve (- ) do elemento sonoro 
dentro do núcleo silábico logo abaiJco do próprio núcleo. 

34. Ivan Lowe, do Summer Institute of Linguistics, realizou pesquisa entre 
os Tikuna da aldeia Umaria~u (no atual município de Tabatinga) de abril a 
junho de 1959. Os dados de Lowe aos quais fazemos referénci~ sao 
fonéticos e se encontram no 'Questionário Padrao' por ele preench1do e 
arquivado no Setor de Lingüística do Museu Nacional/ UFRJ. 

35. Combase em Hombert (1978: 96), é essa a associa~ao que faz Montes 
(1987: 55), ao referir-se a presen~a facultativa da oclusao glotal após tom 
alto. 

36. Sobre agrupamento rítmico ver nota 10. No exemplo fornecido, e que 
envolve um deitico, o agrupamento rítmico compóe um dátilo (- --). 

37. Ver tra~os acústicos das vogais em Tikuna (Soares 1984). 

38. Ver Milliken (1988: 64). 

39. Os tons básicos Alto e BaiJco incluem, respectivamente, o nível de 
altura 5 (o mais alto) e o nível de altura 1 (o mais baiJco ). O nível de altura 
4 (altura meio-alta) também é realiza~ao do tom básico Alto, da mesma 
forma que o nível de altura 2 (altura meio-baiJca) também é realiza~ao do 
tom básico BaiJco. 
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