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CONVENÇÕES E S!.MBOLOS 

As transcrições fonéticas foram fei t~s de acordo com 

o Alfabeto Fonético Internacional, exceto no caso de 
V 

[r] , 

que representa um flap alveolar. No que diz respeito aos 

diacríticos, foram empregados: 

1 .. . .•.. mais elevado 

T . . . . . . . mais baixo 

1- • • • • • • • retraído 

~ .... . . . avançado 

Para a formulação das regras fonológicas, utiliza

mos os seguintes símbolos: 

elementos opcionais 

{ } elementos disjuntivamente ordenados 

< > elementos que se implicam reciprocamente 

... .. conjunto de traços 

..... lugar do elemento transformado pela apli-

caça o da regra 

-+ ..... passa a 

~ passam a ..... 
+ ..... fronteira de morfema 

# ... .. fronteira de palavra 

/ ..... no ambie nte 

o ..... zero ou mais 

X ... .. qualquer elemento 



1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Objetivos 

Estudando o processo de perda da nasàlidade vocáli

ca em três l!nguas da família tupi-guarani e observand:> mu-

tações vocálicas cronologicamente relacionadas com esse 

processo, ternos por objetivos estabelecer quando se deu a 

desnasalização vocálica nas línguas examinadas e verificar 

se uma mudança de som ocorrida em línguas do mesmo grupo 

constitui orientação lingüística significativa para a in-

terpretação histórica. A questão principal e, pois, saber 

se a desnasalização vocálica é uma inovação compartilhada 

pelas três línguas estudadas ou urna inovação independente 

em cada uma delas . 

1.2 - As línguas e seus falantes 

As· três línguas consideradas sao: o kokarna, falado 

no Peru por famílias espalhadas ao longo do rio Ucayaly até 

Sarayacu e Cumaria, junto ao rio Huallaga acima dos Yuri-

magas, ao longo do Amazonas, da boca do rio Pastaza até Pe-

1 bas ; o asurini, falado por indígenas que se localizam no 

Pará, no Posto Indígena de Trocará, na margem esquerda do 

Tocantins e a uns quinze quilômetros abaixo do município de 

~2 
Tucuru1 ; o guajajara, cujos falantes, que se autodenani.nam 

tenetehara, habitam a região banhada pelos rios 1-Earim, Gra

jaú e Pindaré, no estado do Maranhão 3 • 



Os kokamas, que se eatabeleceram no seu presente 

território em tempos pré-colombianos, foram descobertos em 

1559 pela expedição de Juan Salinas e catequizados pelos 

. ~t 4 Jesui as Atualmente, a maioria deles trabalha como peao 

e também fala ou compreende quechua ou espanhol. Os asu

rinis, segundo Nimuendaju
5

, fizeram sua primeira aparição 

aos brancos em 1894, atacando um neobrasileiro6 em Praia 

Grande, acima da boca do rio Pacajá. Daí por diante, con

tinuaram a se fazer conhecer por ataques esporádicos 

civilizados, até que foram pacificados em 1953
7

. Quanto 

aos 

aos 

guajaja11as, acredita-se que habitem a região anteriormente 

delimitada desde tempos pré-colombianos 8 E, de acoró::> com 

Wagley e Galvão, 

Por mais de trezentos anos alguns Guajajara 

teem estado em contacto com a civilização o

cidental . No rio Pindare , houve um período 

de encontros com forças portuguesas armadas . . . 

um período de contacto com missionários jesuí

tas ... e, finalmente, um período mo derno, em 

que teem vivido sob a dire ç ão de administ~ado

res brasileiros. Devem ter tido vários con

tactos com negros fugitivos e, nestes Últimos 

cem anos, contínuas relações com neo-brasilei

ros que, d as costas do Maranhão, incessante-
. . - 9 mente subiam o Pindare. 

As línguas faladas pelos kokamas, asurinis e guaja-

jaras tiveram, recentemente, iniciado o seu estudo siste-

mático e intensivo por lingüistas do Summer Institute of 

Linguistics (S.I.L . ): em 1954, Norma Faust e Evelyn Piké 

principiaram a descrição do kokama; em 1962, Carl Harrison 

deu início à do asurini; e, em 1960, David e Margan=tl1 Ben-

1 . . . d . . 10 
dor-Sa~ue iniciaram a o guaJaJara 
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1.3 - Estudos diacrõnicos em l{nguas indígenas sul-

americanas 

Os estudos ·diacrônicos de l!nguas pertencentes à fa-

mília indo-européia possuem urna larga tradição. Comparada 

a essa tradição, o exame de lfnguas indígenas estreitamen-

te relacionadas ainda está em seus passos iniciais. A ra-

zão para tal diferença não se encontra propriamente no nú

mero de trabalhos realizados com perspectiva diacrônica em 

línguas indígenas, e sim na utilização do método compara

tivo por parte dos pesquisadores que se ocuparam dessas lín-

guas. Nas investigações de línguas indo-européias, pode-

se notar que o método comparativo a elas foi aplicado com 

o fim não só de reconstituir uma língua comum, mas também 

estágios de uma mesma língua. Já no que diz respeito ao es-

tudo diacrônico de línguas indígenas, tem-se buscado, al-

gumas vezes, somente uma reconstituição da língua-fonte, 

através da reconstrução de proto-formas . 

Tratando-se especificamente das línguas indígenas 

sul-americanas, podemos citar, como exemplo da aplicação 

do método comparativo com um Único fim, os seguintes tra-

balhos: a classificação interna de línguas da família tu-

1 . 1 d ab M' . L 1 ll f ' p -guarani, que, eva a a c o por iriam em e , oi a-

tingida através da reconstrução de itens lexicais do pro

to-tupi-guarani; uma fonologia comparativa das línguas jês, 

feita por Irvine Davis
12 

com o objetivo de reconstruir al-

guns itens lexicais do proto-jê; algumas relações, estabe

lecidas por Irvine Davis13 , das línguas jês com outras lín-
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guas indígenas brasileiras, relações essas obtidas com ba

se em itens lexicais reconstruídos do proto-jê. Eritretan-

to, há, ainda no quadro da~ línguas indígenas sul - america

nas, estudos diacrônicos que fogem à prática da reconstru-

ção de proto-formas. Entre tais estudos, encx:ntrarrrse: uma 

classificação do tronco lingüístico tupi, réàlizada por 

A R d . 14 b . . - d s d h ryon o rigues , que, so a insp1raçao e wa es , tra-

balhou apenas com vocábulos básicos conservados em comum 

(percentual de cognatos); a classificação do tapirapé na 

família tupi-guarani, levada a cabo por Yonne Leite15 . 

Dos estudos diacrônicos citados, dois nos interes-

sam de perto : o de Lemle e o de Leite. Ambos focalizam a 

família tupi-guarani e, embora no primeiro se busque a re-

constituição de parte do léxico da língua-mãe, o segundo 

foi feito com a intenção de responder a questões que o pri-

meiro deixou em aberto . Por e sse motivo, sobre e les nos 

deteremos. 

A partir de material colhido por lingtllstas do Surnmer 

Institute of Linguistics e das análises fonêmicas por eles 

propostas para as línguas asurini (As), guajajara (Gj), ko-

koma (Ko) , parintintim (Pt) , kamayurá (Km) , urubu (Ub) , 

guarani (Gn), Guarayo (Gy), sirionó (Si) e tupinambá (Tb), 

Lemle empreende u a reconstrução de itens lexicais do pro-

to-tupi-guarani e, apoiada nos itens conservados e nas ino-

vaçõe s comuns aos sistemas fonêmicos das línguas estuda-

d f . t 1 . f. - . t 16 as, ez a s e gu1n e e ass1 1caçao in erna : 



V>v 

As -- Gj 

*py>c 
*e ></> 

of *a 

Pt 

Proto-Tupi-~uarani 

*C#></> 
*ti >c i , s i 

Km Ub Gn Gy 

12 

si Ko Tb 

Baseada nas considerações de Lemle, anos mais tarce, 

Leite estabeleceu, a luz da fonologia gerativa , uma crono-

logia de regras para explicar as semelhanças entre asurini 

e tapirapé - língua que, compartilhando a mudança de *a, 

mas apresentando nasalidade fonêmica, Lemle não conseguiu 

incluir no diagrama em árvore ~ 

1 - a é) / e 
[+ nasal] 

2 - a ~ 

3 - o u exceto - (Co) # 

4 é) + 

5 - ~ 

6 - a 

7 - o (Co)# 

- 17 As regras sao: 

+ em asurini, guaja
jara e tapi r apé 

em asurini, guaja
jara e tapi rapé 

em guajajara 

em tapirapé e asu
r i n i 

em asu ri ni 

em tapirapé 

em tapirapé 

em asur i ni 
em tap i rapé 



8 - u ---o 
u ---o 

9 - V 
[ + nas] 

[- nas] 

em asurini e tapi
rape 
em asurini e tapi
rape 

em asurini e gua 
jajara 

13 

O trabalho de Leite, além de situar internamente o 

tapirapé, mostra, com base na cronologia relativa, quais 

regras foram compartilhadas e quais constituíram processos 

independentes em tapirapé, asurini e guajajara. O seu tra-

balho deu continuidade ao de Lemle, e procurar responder a 

questões deixadas por ambos significa contribuir não só pa-

ra o prosseguimento dos estudos diacrônicos em línguas in-

dígenas, mas também para uma melhor compreensão das rela-

ções existentes entre línguas da família tupi-guarani - geo

graficamente a de distribuição mais ampla na Arrérica do Sul. 

1.4 - Indicações metodológic as 

Tomando como referência os trabalhos de Lemle e Lei-

te, pretendemos saber: por que línguas que apresentam um 

processo de perda da nasalidade vocálica se encontram em 

ramos distintos de uma classificação interna; por que lín

guas que compartilham uma mesma regra de resnasalização vo-

cálica devem ser consideradas corno línguas próximas. Em 

outras palavras, fomos guiados pelo desejo de saber se a 

perda da nasalidade vocálica é mudança crucial para a de-

terminação do parentesco ling~Ístico ou mesmo do conta to 

entre linguas, sobretudo quando esse contato não foi tes

temunha do historicamente ·, como no caso da s línguas kokarna, 

a surini e guaj a j a ra. 
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Ao aonsiderar a existência de vogais nasais em for

mas lexicais de período anterior das l!nguas em questão, 

tomamos o fato de haver certas alternâncias de formas em 

guajajara como prova da existência de nasalidade vocálica 

em estágio anterior dessa língua, Quanto ao asurini e ao 

kokama, pensamos que não haver evidências internas que oan

provem a presença anterior de vogais nasais nessas línguas 

não é algo capaz de invalidar a hipótese de sua existência 

em estágio precedente: se ambas as línguas jamais tivessem 

possuído nasalidade voc~lica, seriamos obrigados a supor 

que as demais línguas da familia tupi-guarani teriam adqui

rido, independentemente e por meio de regras livres de con

texto, as suas vogais nasais, aquisição essa que se teria 

dado por acaso nos mesmos itens lexicais em línguas dife

rentes. Tal suposição é improvável, porque representaria 

abandonar, ao menos em parte, a regularidade das a:>rresp::>n

dências entre proto-tupi-guarani e as línguas da f amilia 

tupi-guarani. 

Para €studar a desnasalização vocálica em kokama, 

asurini e guajajara e outras mutações vocálicas com ela re

lacionadas, traçamos a evolução de determinados segmentos 

sem, no entanto, reconstitui r um período mais antigo, abs

trato. Foi nossa intenção recuperar apenas um período lin

güístico anterior que nos permitisse determin~r o tempo de 

atuaçao do processo de perda da nasalidade e/ou· a direção 

do mesmo. 

Assim sendo, nao utilizamos somente o método compa

rativo, com o qual se afirma a existência de uma fonte co-
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mum, dela se partindo para a divergência, e se reconstroem 

estágios de uma mesma l!ngua. Adotamos, ainda, um princí-

pio da fonologia gerativa, que é a noção de cronologia re-

la tiva de regras.· Não nos guiamos, porém, pela fonologia 

gerativa quando essa tenta explicar a mudança lingüística 

não só como resultante da adição de regra, mas também como 

18 19 
simplificação e perda de regra Segundo Kiparsky a 

simplificação de regra, se efetuada na mudança estrutural, 

leva ao nivelamento, cuja conseqüência é uma maior simila-

ridade entre as alternâncias morfológicas ; a simplificação 

de regra, caso seja modificada a descrição estrutural, le-

va ã extensão, cujo resultado é o espalhamento das alter-

nâncias a novos casos. Tais efeitos sobre as fonnas de su-

perf ície se mantêm quanto o nivelaroonto e a extensão são ob-

tidos por reordenamento de regras, e, por esse motivo, Ki-

20 
parsky considerou ser o Último também um caso de simpli-

ficação. Contudo, ainda segundo Kiparsky21 , a identifica-

çao do reordenamento de regras como simplificação não exclui 

uma diferença entre o nivelamento obtido por simplificação 

Qe regra e o alcançado pelo reordenamento : aquele aproxima 

as formas de superfície das formas subjacentes, e este as 

afasta. Pelo que ficou exposto, observa-se que a simplifi-

cação, quer aproxime, quer afaste formas de superfície de 

formas subjacentes, não implica revisão ~ fo:rmas subjacen-

tes. Isso mostra que a simplificação de maneira alguma ex

plicaria por que línguas que possuíam vogais nasais as dei-

xaram de ter. Também a perda de regra, evidentemente, na-

da tem a ver can o desapareci.Trento de segmentos que existiam em 
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formas lexicais, e a adição de uma regra à gramática de ca

da uma das ltnguas consideradas jamais explicaria por si 

só a origem do processo. Portanto, optamos por estabele

cer formas lexicai·s de um per!odo lingü!stico anterior com 

base em evidências internas ou, na impossibilidade destas, 

em evidências comparativas. 

No capitulo referente ao kokama, procuramos, após 

breve menção a alguns aspectos da fonologia da língua re

interpretados de acordo com a teoria gerativa, responder 

a questões colocadas pelas correspondências entre proto

tupi-guarani e kokama, através da comparação dos registros 

dessa llngua feitos por pesquisadores que estiveram entre 

os kokamas em um período que abrange o final da primeira 

metade do século passado e o começo da segunda metade des

te século. 

No capitulo dedicado ao asurini, por meio das cor

respondências entre proto-tupi-guarani e asurini, conside

ramos, nessa língua, a alternância de consoantes em formas 

verbais e a ocorrência de consoante nasal no final de raI

zes de substantivo, relacionando a nasalização consonantal 

a um processo anterior de nasalização de vogais, ao qual se 

seguiu o de desnasalização vocálica. 

No capitulo destinado ao guajajara: mostramos as 

marcas deixadas no atual estágio da l!ngua pela existência, 

em per!odo lingüístico anterior, de vogais nasais subjacen

tes (nasalidade vocálica) e de um processo de nasalização 

vocálica; comprovamos a atribuição de graus de nasalidade 

e determinamos o último estágio do processo de desnasali

zação vocálica . 
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No último cap!tulo, comparamos os resultados obti

dos com o estudo de mutações vocálicas ocorridas nas três 

línguas e concluímos, à luz de estudos fonéticos, pela in

dependência da des'nasalização vocálica - processo geral que 

nao assegura o relacionamento lingüístico e cuja direção é 

inversa à apresentada pela nasalização vocálica. 



2 - KOKAMA 

2.1 - Fonologia 

2.1.1 - Os fonemas e sua realização 

Baseadas em dados colhidos entre 1954 e 1956, Nor-

22 
ma Faust e Evelyn Pike propõem uma análise fonológica pa-

ra o kokama na qual são estabelecidos cinco fonemas vocá-

1 . t f t . 23 1cos e reze onemas consonan ais . Os fonemas consonan-

tais com seus alofones são 

/ p / [ p] 

/ t / [ t] 

/ k / [ k] 

/ c / [ ts] ..... 
[ dz] .. 

consoante nasal 
\J 

apos 

/ 
V 

e / [ tJ] 
._, .. [ 4Jl apos consoante nasal 

/ s / [ s J 

/ s / [ 5 J 

/ m / l m] 

/ n / [ n] 

[,,] em final de palavra e antes de 
oclusiva velar 

/ r / 
V 

[ r] 

/ y / [ ~] 24 

[ y] diante de / ü / 

/ w / [ w] 

(.I.~] '\, ( V ) diante de vogal anterior 
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e os vocálicos sao 

/ ü / [ ü J vogal alta anterior, com arredonda
mento da língua 

/ i / [ i J 

/ ~ / [ ~ J 

/ u / [ u J 

/ a / [ a J 

constituindo um sistema de vogais raro no quadro das lín-

25 
guas naturais . 

2.1.2 - Restrições seqüenciais 

Interessam-nos, tendo em vista mudanças de som ocor

ridas em estágio anteriores do kokarna, algumas restrições 

seqüenciais vigentes na língua. São elas: 

I) nas formas do kokarna para as quais se encontram cog-

natos em outras línguas da família tupi-guarani, não 

se tem a 

*\( ü 
e ' 

*V•• su, 

seqüência [ con] 
+ alt 

+ cor 

*V ' 
Si: i 

+ sil 

+ alt 

~ recl 
L: arrJ 

~ recl . 
arrj 

, isto é, 

II) não há seqüência de vogais hornorgânicas ;· 

III) em urna seqüência [± si1] Q- si1] 26
: 

a) se o segundo segmento é f+ siil , o 
l_2- bxJ 

primeiro é Q- al€], ou seja, antes 

• 

de /a/ 



podem ocorrer /i, il, ~' u/, como em 

/ikiaka/: [i'kyaka] 'aqui' 

/ahamüan/: [ahamü'ary] 'esta espécie' (fala 
feminina) 

/!:atira/ 

/kuara~i/ 

[ia'tifa] 'primeiro' 

[ kwa ''i-aÓi] 'sol' 

20 

b) se o segundo é + si , o anterior é! f sií] , 

+ alt G-- ar~ 
+ rec 

+ arr 

isto é, antes de /u/ ocorrem /i, a, i/, como em 

/ipiukana/: [ipyu'kana] 'feridas' (fala mascu
lina) 

/yau/ 

/c~u/ 

'érau] •ferida' 

'1:P~u] 'algo cozido' 

c) se o segundo é + sil , o primeiro é 

+ alt 

+ sil 

~ reCl 
L: arrj 

~ 
recl 

arJj 

+ rec 

- arr 

ou f sill , 

l± bxj 
ou seja, andes de /~/ 

ocorrem apenas /i, a, u/, como em 

/ta.!:ra/ ['t~ra] 'filho de Qm homem' 

/cu~/ [' tsui] •sangue• ... 
/i!:/ [' ij:] 'machado' 

d) se o segundo é + sil , o primeiro é 

+ alt 

- rec 

+ arr 



[ l
[: :~~ ]l J , isto é, 

[ + bx] 

antes de /ü/ só podem 

ocorrer /u/ ou /a/, como em 

/kuüma/ ['kwüma] 'depois de amanhã' 

/yuüma/ [~u 'üma ] 'ferro' 

e) se o segundo é + sil , o anterior é 

+ alt 

- rec 

- arr 

+ sil , ou seja, antes de /i/ apenas 

ocorrem /u/ ou /a/, como em 

/cuitini/ [ tsui 'tini] 
V 

/cui/ [' tswi] 
V 

' cauda' 

/cai/ [ 'tsay] 
V 

'semente' 

2.1.3 - O acento primário 

o acento primário esteve envolvido com uma das mu-

tações que levaram à formação do sistema vocálico do koka-

ma (cf. 3 em 2 . 3.2). Para explicar por que isso aconteceu, 

é preciso que se tenha em mente a sua atribuiçâo às pala-

vras da língua. Observemos, pois, as formas abaixo: 

a) /kaki:ri:n/ 

/ipukun/ 

[ kak4: 1 ri ry ] 

[ ipu 'kury] 

' vivo' 

'algo longo ' 



b) /cain/ 

/tain/ 

c} /yakari/ 

/kak!:r!:/ 

/uka/ 

/ipuku/ 

d) /amaniu/ 

/kupia/ 

/mirikua/ 

/aikua/ 

/aikua/ 

/tap!:ia/ 

/caiwa/ 

e) /cai/ 

/ai/ 

/yau/ 

/cui/ 

/pua/ 

/cu!:/ 

/mui/ 

/c!:u/ 

/i!:/ 

[ 'it§ay"!)J 'V [iaª' ij) 

[ 'tay9J 'V [ ta' i !)l 

V [ a'a 'kari] 

e ka 'k!:r!:J 

[ 'uka] 

[ i 'puku] 

[a 'manyu] 

[ 'kupya] 

[mi' rikwa] 

[a' ikwa] 

[ 'aykwa] 

[ta' p!:ya] 

't:(§aywa] 

'tsay] 
'J 

[ ' ay ] 

'<rau] 

'tswi] 
"""' 

'pwa] 

'tsu!:] 
u 

'mwi] 

'ts!i:u] .._ 

'i!:J .._, 

'algo ácido" 

'comida 
apimentada' 

' jacaré' 

'vive' 

'casa' 

'longo' 

'algodão' 

'cupim' 

'esposa' 

'doença' 

'doença' 

'{ndio' 

'queixo' 

'semente' 

'dente' 

'ferida' 

'cauda' 

'mão' 

'sangue' 

'cobra' 
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'algo cozido' 

'machado' 

De acordo com as formas exemplificadas, podemos a-

firmar, a respeito do kokama , que: 

a) as palavras terminadas em consoante recebem o a-
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cento na última s!laba se a vogal for precedida 

de consoante, isto ª' 
e v e f) e # 

b) as palavras terminadas em consoante recebem o a -

cento pulando-se ou não a vogal ~ alta J 
recuada 

arredondad~ 

an-

tecedida de vogal, ou seja, 

C V V e # 

c) as palavras terminadas em vogal recebem o acento 

na penúltima sílaba se a vogal for precedida de 

consoante ou de fronteira de palavra, tendo- se, 

pois 

e 

d) as palavras terminadas em vogal são acentuadas 

pulando-se a vogal ou as vogais com valores ooin-

cidentes para os traços [recuado] e [arredon-

dado], se essa(s) for(em) antecedida(s) de vo-

gal, o que equivale a dizer que se tem, na lfn-

gua, 
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e f) e V V# 

~ al~ rec 

arr 

ao lado de 

V f) e V V # 'V f) e V V# 

~ 
al~ 

~ al~ 1: 
al~ 

recl rec rec 
arr arr arr 

e) nos monossílabos, ocorrendo mais de urna vogal, 

recebe o acento: 

a úl tirna vogal, se possuir valores para os tra-

ços [ recuado] e [arredondado] contrários aos 

apresentados para os mesmos traços pela vogal 

precedente ou se for[+ baixa], isto é, 

- a penúltima vogal. 

O acento primário nao é, portanto, contrastante, já 

que é previsível. E, atribuído o acento às palavras, as 

vogais altas /i/ e /u/ não acentuadas, quando antecedidas 

ou seguidas de vogal, 9odem-se tornar assilábicas, com exceçao 

da vogal /u/ em final de palavra (cf. e). Desse modo, as 

palavras podem aparecer na superficie com um número dife

rent~ de vogais daquele que possuem em nível subjacente. 
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2. 2 - Classificação i,nte·;na 

No seu estudo C?Omparativo de formas lexicais de lfn

guas da família tupi-guarani, cujo fim era a reconstrução 

de preto-formas e, conseqdentemente, a classificação 

güística interna, Lemle 27 situa o kokama como língua 

lin-

per-

tencente ao ramo kokama-tupinambá. Conforme pode ser vis-

to através do diagrama em árvore por ela cons·truído Ccf. 

1.3), o ramo kokama-tupinambá distingue-se dos demais ra

mos da família tupi-guarani por não apresentar regularmen

te nenhuma das alterações que caracterizam esses últimos . 

Ou seja: em kokama e em tupinambá não houv~ a queda de pre

to-consoante final nem passagem de *ti a ci ou si, que ca

racterizam o ramo guarani-guarayo-sirionô; também não hou

ve- a passagem de *py a c e queda de *c, características dos 

ramos parintim-kamayurá-urubu e asurini-guajajara; nao se 

deu alteração de *a, como no ramo asurini-guajajara . Assim, 

se não levarmos em conta a perda da nasalidade vocálica 

que ocorreu em kokama, asurini e guajajara - ,o kokama e o 

tupinambá encontram-se bastante afastados, no que se refe

re à sua classificação dentro da família tupi-guarani, das 

outras línguas. 

Reconsideremos, no entanto, a correspon~ência entre 

os segmentos do kokama e os proto-segrnentoli reconstruídos 

por Lernle: 

Proto-tupi-guarani 

*p 

*t 

Kokama 

p 

t 

ipukun<*puku 'longo' 

tinin<*tiry 'branco' 



*k 

*c 

*m 

*n 

*y em posição 
final 

em outros 
ambientes 

*w como segundo 
membro de um 
grupo 

em outros 
ambientes 

*b em posição 
final 

*r 

*a antes de na
sal final 

antes de 
y final 

em outros 
ambientes 

k iaka<*?ak 'chifre' 

p!:a<*p!:?a 'fígado' 

kuaraCi<*kwarac!: 
'sol' 
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c ucu<*co 'ir' 

m 

n 

n 

i 

y 

u 

w 

yac!:<*yac!: 'lua' 

!:c!:man<*c!:m 'liso' 

amana<*aman 'chuva' 

yumuyani<*moyan 
'empurrar' 

kanwara<* ka~, ka9wer 
'osso' 

yak;:<*aka!) 'cabeça' 

ai<* ay 'dente' 

yuru<* yuru 'boca' 

kuaraCi<*kwarac!: 
'sol' 

yawara<* yawar 'onça' 

ca<*?ab 'cabelo' 

w ikawa<* ikab 

r 

a 

'gordura' 

u'ari<*?ar 'cair' 

amana<* aman . 
'chuva' 

!: yak!:< * .aka!J 'cabeça' 

a 

uki<*kay 'queimar' 

tapira<*tapi 9 ir 
'anta' 



*!: antes de 
nasal final 

em outros 
ambientes 

*e antes de 
nasal final 

depois de k 

em outros 
ambientes 

*i antes de 
nasal 

*o 

*u 

*!: 

*I 

em outros 
ambientes 

!:/i 

ü 

i 
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püt!:ma<*pet~m 'fumo' 

V i'puci<*pocj:y 
'pesado' 

kuaraci<*kwarac!: 
'sol' 

yac!:<* yac!: 'lua' 

müna<* men 'marido' 

k!:r!:<* ker 'dormir' 

yatukupi<*kupe 
'costas' 

Cicakuara<*eca 'olho' 

eira<* er 'nome' 

mirikua<*emeriko 
'esposa' 

aimin<* aemee 
'afiado' 

ü cüwüka<*ebek 

i 

i 

u 

u 

a 

i 

i 

u 

u 

'estômago' 

cünu<* enub 

ünü<* ene 

'ouvir' 

'tu' 

tatatini<* tatati~ 
'fumaça' 

nami<* nami 'orelha' 

püpu<* pepo 'asa' 

!:pitunin<*p!:tun 
'noite' 

inupa<* nupa 'bater' 

ai<* ay 'dente' 

cai<*a 9 iy 'semente' 

p!:capi<*p!:cãpe 'unha' 

ti<* tI 'nariz' 

mukui<*mokÕy 'dois' 

kum!:ra<* ape-kii, kÜ 
'lingua' 



*kuw kw 

*kw ku 

CwV 

*Ci"V CyV 
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ikwa<* kuwaaõ 'saber' 

kuaraci<* kwarac~ 
'sol' 

ya'pwan<*apu?a 
'redondo' 

cupya<*upi"a 'ovo' 

putyakwara<* poti"a 
'tórax' 

De acordo com tais correspondências surgem proble-

mas referentes ao sistema consonantal e ao sistema vocáli-

co do kokama. 

Em primeiro lugar, há correspondências estabeleci-

das com base em um único exemplo, corno é o caso de ~ < *~ em 

em cai<*a"fy 'semente' e de i<*e em p~capi<*p~cãpê 'unha'. 

Ém segundo lugar, as correspondências não explicam: 

a passagem de alguns *c a /b/; a debilidade de *e, que não 

só se tornou /i/, mas também /ü/ e /!:/. 

Por fim, através das correspondências, deduzi.nos que, 

se todo *e passou a /i/ e se alguns *e mudaram para / i / e 

outros para /li/, o processo de desnasalização vocálica nao 

foi o primeiro a ocorrer, porque, ordenadamente, teria ha-

vido: ou 

a) 1 - elevação de alguns *e a /i/ e de *-e a / I/; 

2 - passagem de outros *e a /li/ ; 

3 - desnasalização vocálica; . 

ou 

b) 1 - elevação de alguns *e a /i/ e de *-e a / ! / ; 

2 - desnasalização vocálica; 

3 - passagem de outros *e a /ü/; 



ou 

ou 

c) 1 - passagem de certos *e a /ü/; 

2 - desnasalização vocálica; 

3 - elevação de /é/; 

d) 1 - passagem de certos *e a /ü/; 

2 - elevação de outros *e a /i/ e de *e a /I/; 

3 - desnasalização vocálica. 
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Em outras palavras, de acordo com as correspondências es-

tabelecidas por Lemle, o processo de desnasalização vocá

lica não foi o primeiro a ocorrer porque a sua precedência 

sobre os demais processos de mutação vocálica teria permi-

tido a existência de /ü/ proveniente de *e oral ou nasal. 

Entretanto, o Único exemplo de que se vale Lemle para mos

trar que de *ê resultou /i/ - *p~cãpe > p~capi - é descon-

firmado pela presença, no vocabulário levantado por Faust 

e Pike29 , de /p~capü/ 'unha'. Esse fato anula as hipóte-

ses a), b), c), d) e abre, quanto ao modo por que se deram 

as mutações das vogais anteriores em kokama, três possibi-

tidades: 

I) 1 - elevação de alguns *e a /i/ e de *ê a /i/; 
-

2 - passagem de outros *e .a /ü/ e de *ê a /ü/; 

3 - desnasalização vocálica; 

II) 1 - elevação de *ê a /i/ e de *e a /i/; 

2 - desnasalização vocálica; 

3 - passagem de alguns /i/ a /ü/; 



III) 1 - desnasalização vocálica; 

2 - elevação de alguns *e a /i/; 

3 - passagem de outros *e a /ü/. 

Essas três possibilidades dizem respeito, sobretudo, à 

poca da desnasalização vocálica em kokarna, e mostrar 

30 

... e-

qual 

delas teve lugar na língua significa situar tal processo 

no tempo. Corno, porém, n.ão é possível estudar mudanças em 

cada língua específica unicamente através da observação de 

proto-forrnas, torna-se imprescindível a recuperação de um 

estágio intermediário da língua, para que se encontrem as 

respostas que as correspondências estabelecidas por Lemle 

não podem dar. 

2 . 3 - Mutações vocálicas 

2.3.1 - De Castelnau a Nirnuendaju 

Na tentativa de recuperar um estágio intermediário 

do kokarna, iremos buscar a documentação mais antiga que se 

possui da língua. 

o primeiro registro do kokarna de que se tem noticia, 

foi feito por Francis de Castelnau, que veio para a Arnéri-

ca do Sul, no início da década de 1840, a s·erviço do go-

verno francês, e que encontrou os kokamas em Nauta por vol

ta do final de 1845
30

. 

Caste lnau baseou- se na grafia do francês para regis-

trar os sons que ouvia, c orno mostra a correspondência 
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Castelnau 31 
Faust/Pike 

mo ui mui 'cobra' 

ouka uka 'casa' 

De seu registro, retiramos os dados abaixo: 

yasi 'lua' 

pi tema 'fumo' 

amagno 1 algodão 1 

youro 'boca' 

.. 
'preto' soune 

mo ui 'cobra' 

ouka 'casa' 

pua 'mão• 

itini 'areia' 

tatatini 'fumaça' 

ipira 'peixe' 

quaratchê 'sol' 

ti 'nariz' 

pi 'caminho' 

.. 
puisape 'unha ' 

pouita 'pé' 

eh isa 'olho' 

coumouira 'língua' 

sai 'dente' 

parana 'rio' 

cai 'macaco' 

ouqueri 'dormir' 

seiri 'frio ' 

aneira 'morcego ' 
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Depois de Castelnau, têm-se dados publ;i.cados p:>r ou

tros dois franceses: Paul Marcoy e Paul Rivet. Marcoy, te

meroso da completa desfiguração da língua, apressou-se em 

fornecer uma amostra vocabular do kokama, "déjã fort alteré 

par leurs relations [des Cocamas] journaliêres avec les 

Brésiliens de l'Est et les Pérqviens de l'Ouest 1132 . Na a

mostra de Marcoy estão 

itini 'areia' 

tini ' branco' 

ipira 'peixe 1 

cuarachi 1 sol' 

ehueira 'árvore' 

yasi 'lua' 

ppuetani 'vermelho' 

hamaniou 'algodão' 

soni 'preto' 

mui 'cobra' 

huka 1 casa' 

mucuyca 'dois 1 

yacaré 'jacaré' 

ocquera 'dormir' 

Quanto a Rivet, esse nao coletou seus dados in loco, ten

do-os compilado de outras fontes. Na amostra publicada por 

Rivet33 estão 

y-ake 1 cabeça 1 

uka 'casa' 

tsumi 'preto' 

puetani-muay 'vermelho' 
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Tomando como base esses primeiros registros, pode-

mos, inicialmente, fazer algumas observações. 

A primeira delas diz respeito à falta nos dados de 

Castelnau, Marcoy e Rivet, de um símbolo próprio para a 

transcrição da vogal central alta ([i]), que devia existir 

nesse estágio da língua, uma vez que existe em fonrias atuais 

para as quais foram reconstruídas preto- formas com 

que é exemplificado pelas correspondências 

Proto-tupi-guarani Kokama 

*º ~, 

*pi" 3. pia 'fígado, estômago' 

*pi p:'i:ta 'pé' 

p:'i:tanin 'vermelho' 

*picãpê p:'i:capü 'unha' 

*pet:'i:m püt:i:ma 'fumo' 

o 

Para suprir essa falta, Castelnau deve ter-se servido das 

letras ui, oui, e, como se ve em 

puisapé 'unha' 

pouita 'pé' 

pi tema 'fumo' 

e possivelmente ainda de ei em 

seiri 'frio' 

aneira 'morcego' 

Com o mesmo fim, Marcoy e Rivet devem ter utilizado as le-

tras ue, como em 

Marcoy: ppuetani 'vermelho' 

Rivet: puetany-muay 'vermelho' 
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A segunda observação é que, para representar a vo-

gal anterior média ( [e] ) , Castelnau e Marcoy valeram-se da 

grafia do francês, tendo utilizado a letra é; vê-se isso 

em 

Castelnau: 
.. 

'preto soune 

quaratché 'sol' 

puisapé 'unha' 

Marcoy: 
.. 'jacaré' yacare 

Note-se, porém, o fato de Marcoy não ter representado com 

é, e sim com a letra i, o que Castelnau havia representado 

com é . Assim tem-se 

Castelnau: souné ' preto' 

quaratché 'sol' 

mas 

Marcoy: soni 'preto' 

cuarachi 'sol' 

Uma outra observação é que Castelnau parece estabe-

cer uma distinção entre a vogal posterior alta arredonda-

da ( [u] ) , representada pelas letras ou, e uma outra vogal 

representada pela letra u, como se pode ver pela compara-

ção dos itens 

youro 'boca' 

souné 'preto' 

mo ui 'cobra' 

ouka 'casa' 

com o item 
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pua 1 mão 1 

Marcoy também faz a mesma distinção gráfica, escrevendo ou 

em 

e u em 

hamaniou 

mui 

huka 

mucuyca 

'algodão• 

'cobra' 

1 casa 1 

'dois' 

Já Rivet não utiliza as letras ou, tendo escrito u em 

uka 

tsumi 

'casa ' 

'preto' 

A quarta observação é que os segmentos que 

representou por ou e o em 

hamaniou 

soni 

'algodão' 

'preto' 

Marcoy 

foram representados, respectivamente , por Castelnau com o 

e ou em 

amagno 

souné 

'algodão• 

'preto' 

As três últimas observações - relativas às variações 

gráficas é/i, ou/u e ou/o nos conduzem a duas suposições: 

a variação na transcrição é fruto da falta d~ formação fo

nética dos transcritores; nesse período , tanto vogal ante

rior quanto vogal posterior arredondada tinham a sua qua

lidade vocálica variada. 
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Para testar tais suposições e também para ratificar 

ou retificar o que pensamos a respeito da representação da 

vogal central alta pelos três franceses, teremos que re-

correr a outros registros desse estágio da língua. E, dos 

dois alemães que os fornecem - Günter Tessrnann e Curt Ni-

muendaju -,ao último não se pode negar um registro fonéti-

co mais apurado. 

Tessrnann esteve entre os kokarnas nas primeiras dé-

cadas deste século e, apesar das restrições feitas ao seu 

trabalho corno etnólogo, deixou-nos registros da língua. Ele 

34 nos dá, na sua lista vocabular, 

kurnuora 'língua' 

tSisasi 'olho' 

narni 'orelha' 

kwarátsi 'sol' 

- V• yatsi 'lua' 

úka 'casa' 

yawara 'onça' 

yakáli 'jacaré' 

pitogrna 'fumo' 

wípi 'um' 

mokoíka 'dois' 

tini 'branco' 

soní 'preto' 

... iyo 'comer' 

Nimuendaju, em trabalho de 1914, no qual faz um es

boço gramatical da língua, registra
35 
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kwaratsi 'sol' 

yats~ 'lua• 

pettma 'fumo' 

amanyu 'algodão• 

~akf 'cabeça• 

yuru 
o 

' boca• 

tsuni 'negro' 

mui 'cobra' 
o 

uka 'casa' 
o 

pua 
o 

'mão' 

eitini 'areia' 

ipira 'peixe' 

ti 'nariz' 

p~ •caminho' 

pitsape 
t 

'unha' 

Pfta 'pé• 

tsitsatsi ' olho' 

kurr\(i-ra 'língua• 
,.... 

tsai 'dente' 

parana ' rio' 

ukiri 'dormir' 
o 

tsfri ta 'frio' 

an_fra 'morcego' 

Pf tane 'vermelho' 

mukwika 'dois' 

sakare 1 jacaré ' .... 

eyo 'comer ' 
....... 

kai 'macaco ' 



e nos diz: 
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'árvore' 

Vokale: a, i und u: w1e im Deutschen ••. ~ am 
v 

Schuluss fast gleichlautend mit i - ~: gesch-

lossen, wie im Deutschen ehe - u: Laut zwischen 
o 

u und o - Ein o fehlt - i= gutturales i, das 
\; 36 
1 Montoyas. 

(Vogais: a, i eu: como em alemão ... e no fi

nal quase com o mesmo som de 1 - e: fechado, 

como em alemão ehe - u: soa entre u e o - fal-
o 

ta um o - i= i gutural, o ~ de Montoya.) 

Comparemos os dados de Castelnau (C) t Marcoy (M) e 

Rivet (R) com os de Tessmann (T) e Nimuendaju (N) : 

I) e M R T N 

(a) pi tema pitogma pet?-ma 'fumo' 

(b) puisapé pjtsape 'unha' 

( c) pouita P.fta 'pé' 

(d) coumouira kumuõra kumira 
t. 

'língua' 

(e) sei ri ts;.rita 'frio' 

(f) aneira anfra 'morcego' 

(g) ehueira ;.w{ra 'árvore' 

(h) ppuetani puetani pitane 
t 

'vermelho' 

( i) y- ake saki 
t 

'cabeça' 

II) e M R T N 

(a) .. 
soni tsumi ~ 

tsuni 'preto' soune son1 

(b) puisapé pj-tsape 'unha' 

( c) yacaré yakáli sakare 'jacaré' 
" 

III) e M R T N 

(a) souné soni tsumi ~ soni tsuni 'preto' 

(b) mucuyca mokoíka mukwika 'dois' 
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IV) e M N 

(a) amagno hamaniou amanyu 'algodão' 

(b) youro Y.\lru 'boca' 

V) e N 

(a) youro Y\lru 'boca' 

(b) mo ui mui 'cobra' 
o 

( c) pua pua 'mão' 
o 

Pela comparaçao dos dados acima, constatamos que: 

a) em I) , Tessmann e Nimuendaju utilizaram, respecti-

vamente, os símbolos (u)õ e f para representar a vo-

gal central alta, correspondendo regularmente tais 

representações às letras e, ei, ui, oui, utilizadas 

por Castelnau, e às ue, e, usadas por Marcoy e Rivet; 

b) em II) , Tessmann representou por i aquilo que foi 

por Nimuendaju representado com i/e (=~) , correspon-

dendo, por sua vez, a representação dos dois ãs le-

tras é de Castelnau, i/é de Marcoy, i de Rivet; 

e) em III) , Tessmann representou com o aquilo que foi 

transcrito por Nimuendaju com u/w, correspondendo es-

sa transcrição ao uso das letras ou por Castelnau, 

o/u por Marcoy, u por Rivet; 

d) em IV), onde Nimuendaju registrou u, tem-se o no 

registro corresporrlente de Castelnau, ou no de Marcoy; 

e) em V) , onde Nimuendaju registrou y, tem-se ou/u, 

segundo Castelnau. 

Com isso, não só confirmamos a observação inicial, 

feita a respeito da transcrição da vogal central alta por 
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Castelnau, Marcoy e Rivet, mas também vemos comprovada a 

suposição de que vogal anterior e vogal posterior arredon

dada tinham a sua qualidade vocálica variada. 

Assim, temos, no estágio lingüistico documantado des-

de Castelnau a Nimuendaju, as realizações [ i, ' , e) , para 

vogal anterior, e [u, u , o], para vogal posterior arredon

dada. Entretanto, essa conclusão de pouco nos servirá, se 

não conseguirmos estabelecer o sistema vocálico subjacente 

a realização das vogais. 

A primeira hipõtese que é possível levantar quanto 

ao sistema vocálico prende-se ã existência, em período an-

terior ao documentado, de um quadro de vogais nasais que 

se diferenciariam das orais por outro traço além da nasa-

lidade. Como se tem notado em línguas naturais a alter ação 

vocálica de vogais nasais, que podem tornar-se mais altas 

ou mais baixas do q~e as correspondentes vogais orais, é 

natural supor-se que, tendo-se dado a desnasalização vocá-

lica em período anterior, se tenha criado um contraste, no 

período documentado, entre vogais orais, contraste esse que 

seria mostrado, no caso, pela indecisão dos pesquisadores 

ao fazerem o seu registro . Para t e star tal hipótese, ob-

servemos os dados abaixo : 

e M R T N 

(a) mucuyca mokoíka rnukwika 'dois' 
(<*mokÕy) 

(b) puisapé p.f tsape 'unha' 
( <*p!i:cãpê) 

( c) pi p~ 'caminho) 
(<*pe) 

~ 

(d) y acare yakáli sakare 'jacaré' 
" ( <*yakare) 
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Os dados (a e b) mostram que os segmentos oriundos 

de vogal nasal média foram percebidos como vogal alta ou 

média. E o mesmo diga-se da vogal oral que não provém de 

vogal nasal: o seu registro (nos casos c e d} foi feito co-

mo vogal alta ou média. Isso significa que os segmentos 

provenientes de vogais nasais estavam submetidos, nesse es-

tágio lingüístico, à mesma variação imposta às vogais que 

sempre foram oraQs. Não tem sentido, portanto, sustentar, 

para esse mesmo estágio lingüístico, a hipótese de um con-

traste entre vogais orais decorrente da desnasalização de 

vogais que, por s.erem nasais, seriam mais altas ou mais bai-

xas do que as orais . 

A segunda hipótese é que, nao tendo havido elevação 

ou abaixamento de vogais nasais em estágio lingüístico an-

terior, essas, depois de desnasalizadas, confundiram-se com 

as vogais que já eram orais, resultando daí um sistema de 

seis vogais orais. Assim: 

> i r> :i: ru 
a~ o~ 

I .... 
i: u 

~ 

e a o 

A negaçao da primeira hipótese confirma, em parte, 

essa segunda. Em parte porque não temos certeza de que 

eram seis as vogais que constituíam o sistema vocálico da 

época documentada. Portanto, para confirmar ou não a exis-
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tência de um sistema composto de seis vogais orais, obser-

d d b 
. 37 vemos os a os a a1xo: 

VI) Nimuendaju 

A) ene 'tu' 

ini 'nós inclusivo' 

ta~ra 'filho' 

ta ira 'filha' 

t,ata 'fogo' 

tutu 'tambor' 

tsa 'pena' 

tsu 'carne• 

kawa 'vespa' 

k_fwa •piolho' 

kJ- tsi 'aljava• 

êokutsi 'panela' 

B) mui ( < *moy) 
o 

'cobra' 

pua (<*po) 
o 

'mão' 

yuru (<*yuru) 
o 

'boca' 

uka (<*ok) 'casa' 
o 

tsuni (<*un) 'preto' 

tsapua ( < *apo) 'raiz' 

A primeira parte dos dados revela serem fonêmicas as 

vogais /i, e, ~' a, u/, nao havendo contraste entre vogal 

alta arredondada e vogal média arredondada. A falta de con-

traste entre esses dois últimos segmentos pode ser notada 

na segunda parte dos dados, onde é possível verificar que 

Nimuendaju registrou com u tanto o segmento proveniente de 
o 
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*u quando de *o, e com u aqueles oriundos de *u e de *o. 

Concluímos, então, que o sistema vocálico, no período con-

siderado, estava reduzido às cinco vogais orais -
i u 

e a 

por ter-se dado a perda da oposição entre vogal alta arre

dondada e vogal média arredondada, mudança que tanbém ocor

reu em asurini e tapirapé (cf. 1.3). 

Voltemos agora a observar os dados em que tal sis-

tema tinha vigor: 

VII) e M T N38 

(a) yasi yasi 
... V• 

yatsi/ 'lua' yatsi 
1. 

C*yaci) yatsi . 

(b) quaratché cuarachi kwarátsi kwaratsi/ 'sol' 
kwaratsi (*kwaraci) 

"" 

VIII} e T N 

(a} chisa tS'isasi tsitsatsi 'olho' 
( *eca} 

(b) tsiira 'nome' 
( *er) 

( c) kf t$i 'faca' 
(*k:i:ce) 

(d) yasi yátsi yatsf 'lua 1 

(*yac:i:} 

(e} quaratché kwarátS'i kwaratsi/ 'sol' 
kwarats~ (*kwarac:i:) 

IX} e M T N 

(a} pi tema pité>gma petima 'fumo' 
t 

(*pet~ml 

(b} pi p~ 'caminho' 
f*pel 

(c} puisapé pf tsape 'unha' 
C*p~cãpê) 



{d) 

{e) 

( f) 

X) e 

(a) ouqueri 

XI) e 

{a) 

(b) 

(c) youro 

{ d) 

(e ) o uka 

( f) 

{g) nami 

(h) 

(i) 

(j) souné 

( 1) 

.. yacare 

M 

yakáli ~akare 

wípi wuipi 

1 jacarê 1 

(*yakare) 

'um' 
{ *oyepetei) 

tsisasi tsitsatsi 'olho' 
(*eca) 

T N 

ocquera ukori ukiri 'dormir' 
(*ker) 

M T 

huka úka 

námi 

~ 

yacare yakáli 

soni soní 

tini tini 

pépu 
o 

tapira 

yúru 
@ 

sawára ,... 

úka 
o 

kftsi 
't 

námi 

'asa ' 
(*pepo) 

' anta' 
(*tapi 9 ir) 

'boca' 
(*yuru) 

'onça 
(*yawar) 

'casa' 
(*ok) 

'faca' 
(*k!:ce) 

'orelha' 
( *narrii) · 

tamirikwã 'esposa' 

sakáre ,.... 

tsúni 

t!ne 

(*emeriko) 
1 jacaré' 
(*yakare) 

'preto' 
(*un) 

'branco' 
(*ti9) 

44 

Para os dados constantes de VII) , notamos a ante-

riorização da vogal /* / . E, conforme Nab, essa anteriori-

zaçao era facultativa, estando a passagem da vogal central 

vogal anterior restrita ao l*I precedido de /c/ e seguido 

de front e ira de palavra. 
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Em VIII), de acordo com Cde e com Nabcde, observa-

mos a palatalização facultativa de /c/ diante de vogal 

f bx 1 que, a se acreditar em Ne, podia vir antes ou 

l_:- arJ 

1 se 

seguir ' à regra de anteriorização de /i/. 

Quanto a IX), nota-se, nos dados de Nimuendaju, urna 

flutuação no registro do segmento que provém de *e: ora ele 

é percebido corno vogal intermediária entre [e] e [i] - se-

gundo Ncd -, ora corno [i] - conforme Nef - ou [e] - de a-

cordo com Nab. Castelnau, cuja coleta é mais antiga, re-

gistra corno [e] - veja-se em Cc -, corno [ i] - cbserve-se em 

Cab - o segmento que provém de vogal anterior média. E,en-

quanto Marcoy transcreve o segmento apenas corno· [e], Tess-

rnann o f a ,z somente corno se fosse [ i J. Além disso, Castel-

nau ouve [i] (Cb) onde, tempos depois, Nirnuendaju percebe-

rá [e] (Nb). Não podemos, por esse motivo, pensar em uma 

evolução de todo [e] para [i] , mesmo porque vimos que nes-

se período, o contraste entre as duas vogais ainda era rnan-

tido. Melhor será, então , considerar que o âmbito de rea-

li?ação fonética da vogal [e ] pelos kokarnas nao coincidia 

totalmente com o dos pesquisadores. 

Conf orrne X} , observamos que o segmento proveniente 

de *e foi transcrito com a letra e por Castelnau e Marcoy, 

com a letra o por Tessrnann e com a letra i por Nirnuendaju. 

Sabemos, porque já vimos que tal transcrição corresponde à 

representação de [i], que Castelnau e Marcoy perceberam o 

segmento como vogal central não-baixa . Sabemos também que 

Tessmann utilizou a letra o para representar [i] e que Ni-
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muendaju não percebeu o segmento em questão como vogal cen: 

tral, pois, do contrário, teria escrito t· Tudo isso nos 

leva a dizer que o segmento proveniente de *e podia ter, 

optativamente, alterada a sua realização como vogal ante-

rior, ou seja, podia ser recuado depois de /k/. 

Finalmente, exarninem::>s os dados constantes de XI). 

Em Cj e Mi há utilização do sinal de acento sem a intenção 

de marcar a sílaba tônica, corno vimos a propósito da uti-

lização da letra é por Castelnau e Marcoy. Já nos dados 

de Tessrnann e Nimuendaju o sinal de acento marca a sílaba 

tônica, e, pela sua atribuição em Tegi e em N com exceçao 

de h, tem-se que, no período em questão, a maior parte das 

palavras realizava-se com a penúltima vogal acentuada. Uma 

comparaçao, porém, entre as demais línguas da família tu

pi-guarani, nos dirá que, em proto-tupi-guarani, a ocor-

rência do acento era diferente: as raízes reconstruídas ti-

nham a sua Última vogal acentuada, e as palavras realiza-

das podiam, além de paroxítonas, ser oxitonas. Tal fato 

nos leva a afirmar que, nas raízes de mais de urna sílaba 

terminadas em vogal, o acento que, em um dado período an-

terior do kokama, recaía na última vogal da raiz, passou a · 

cair sobre a penúltima, devido à 

regra de mudança de acento : 
.. 

V CV+ 
1 2 3 

.. 
V C V + 
1 2 3 

Essa regra não atingia, portanto, as raízes termi-

nadas em consoante. Todavia, se dá conta dos dados de Ni-

muendaju, ela deixa de explicar a ocorrência do aqento na 



última vogal de dados de Tessmann, que são 

(j} tini 

(1) son! 

'branco' 

'preto' 

l *t. ). l-T) -

C*unl 
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Pelo fato de suas raízes terminarem em consoante, em tais 

itens não deveria ter ocorrido mudança de acento, e, por 

esse motivo, espera·rÍamos encontrar nos dados de Tessmann 

os .registros 

(j l tini 'branco·• 

(1) sóni 'preto)_ 

Contudo, ao que parece por Tjl e Njl, nos adjetivos o acen-

to, durante o período documentado, tanto podia recair so-

bre a penúltima como sobre a última vogal da palavra, de-

vendo haver uma regra menor, privativa dessa categoria, pe-

la qual, facultativamente, a última vogal diante de fron-

teira de palavra seria acentuada. Quando não aplicad~ tal 

regra, os adjetivos seguiriam os padrões gerais de acen-

tuação desse estágio, pelos quais as palavras terminadas 

em vogal receberiam o acento na penúltima sílaba, se a vo-

gal fosse precedida de consoante CC 'Q' e V #) , ou na última 

vogal, caso essa, sendo[+ baixa], fosse imediatamente pre-

cedida de vogal ja recuada . 1 
~ arredondadaj 

(C v e [ ~eJ 

~ arJ 

v #) • 

[} bx] 

Urna outra possibilidade de explicação é ver na ocorrência 

do acento em adjetivos a mesma alternância existente no 

atual estágio da língua (cf. 2.1.3), no qual a última vo-

gal pode ser átona, se estiver em fronteira de palavra, ou 



48 

tônica, se seguida de consoante final, que ª sempre nasal. 

Nesse caso, seriamos obrigados a dizer que em 

XI) ( j) tini 'branco' 

(1) .. soni 1 preto 1 

Tessmann nao registrou a consoante nasal por não tê-la per-

cebido e que havia, nesse período, uma única regra de aoen-

tuação, através da qual não só seriam acentuadas a penúl-

tima s!laba ou a última vogal das palavras terminadas em 

vogal, mas também a última vogal precedida de oonsoante, em 

palavras terminadas em consoante (C V e ~ e #} . 

De acordo, pois, com as formas registradas de VII) 

a XI), postularemos, para o estãgio lingdístico em questão, 

três regras facultativas de alteração de segmento,. a saber: 

1. (R. F . ) + sil + cons 

- bx ~ req] - alt 

+ + cor # rec 

- arr + des. ret. 

(vogal central não-baixa pode passar a vogal ante-

ríor quando precedida de /c/ e seguida de fronteira 

de palavra) 

2. (R.F.) + cons 

- alt 

+ cor 

+ des. ret. 

[ siJ - bx 

- arr 

(/c/ pode realizar-se como [tsJ diante <le vogal ._, 

não~baixa e não-arredondada) 



3. (R.F.) + sil 

- al t ____,, [} req] 

- bx 

- rec 

- arr 

+ cons 

- cont 

+ alt 

+ rec 
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(vogal anterior média pode passar a vogal central 

quando precedida de /k/) 

Quanto à acentuação das palavras neste estágio, cons

tatamos, apesar do problema da acentuação nos adjetivos, 

dois fatos dignos de nota: a mudança de acento, que, ope-

rada em kokama e não ocorrida na maior parte das línguas 

da família tupi-guarani, fez com que palavras oxítonas se 

tornassem paroxítonas; a atonicidade da última vogal de pa-

lavras terminadas em vogal precedida de consoante (C \>' C 

V #) - decorrência da mudança de acento. Esses fatos, a

lém de mostrarem que a atribuição do acento, no período es

tudado, já era em parte semelhante à do atual estágio da 

língua (cf. 2.1.3), nos levam a dizer que a mudança de a

cento é anterior à mutação da vogal final /e/. 

2.3.2 - Da vogal anterior média 

Do período que sucedeu à descrição de Nimuerrlaju dis-

pomos somente dos dados levantados pela pesqui~a de Faust 

e Pike. Por conseguinte, para explicar o aparecimento do 

sistema vocálico atual, teremos que comparar os grupos a 

seguir: 



I) Nimuendaju 

(a) pépu 
o 

(b) tapíra 

{c) yúru 
o 

{d) sawára 'onça' 

{e) úka 
o 

< f) kf tsi 

(g) námi 

(h) tamirikwá 

(i) tsíta 

( j) ~akáre 

II) N 

(a) kwaratsi/ kwaratsi 
" 

(b) yatsf/ yatsi 

III) N 

(a) sakáre 
'"' 

(b) k/t~i 

(c) tsíira 

Cd) tsíta 

(e) tsitsâtsi 

(f) 

Faust, Pike 

'püpu 

ta'pira 

'yuru 

ya'wara 

'uka 

'k!:ci 

'nami 

mi'rikwa 

'cita 

ya'kari 

F, p 

kwarabi 

yac!: 

F, P 

ya'kari 

'k:t:ci 

'eira 

'cita 

'cica 

yatu'kupi 

'asa' 
(*pepo} 

'anta' 
C*tapi 9 ir} 

'boca' 
(*yuru} 

'cach.orro' 
(*yawar} 

'casa' 
(*ok) 

'faca' 
(*k~ce} 

'orelha' 
(*namil 

'esposa' 
(*emeriko} 

'muitos' 
(*eta, c-eta} 

'jacaré' 
C*yakare} 

'sol' 
C*kwarac!:} 

'lua' 
(*yac:i:} 

r jacaré' 
(*yakare) 

'faca' 
( *k:i:ce} 

'nome\ 
C*er) 

'muitos' 
C*eta) 

'olho' 
C*eca) 

'costas' 
(*kupe) 
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( g) 

(h) tamirikwá 

IV) N 

ukÍri 

V) N 

(a) tsitsatsi 

(b) tsiira 

(e) k.f tsi 

(d) yats// yatsi 

(e) kwaratsi/kwarats~ 

VI) N 

(a) tsitsatsi 

(b) 

(e) tsiwika 

(d) 

(e) tsitsu 

(f) tsiira 

VII) N 

(a) wuipi 

(b) p{tsape 

(e) P~~ 

'aimi 

mi'rikwa 

F' p 

u'k!:r!: 

F, p 

V, 
cica 

V • eira 

kic'ü 

kwaraci 

F I p 

cücacü 'V cica 

cünipa 

cüwüka 

cünu 

cücu 
V' eira 

F, p 

wüpü 

p!:capti 

plipu 

'afiado' 
C*aemee} 

'esposa' 
(*emeriko) 

'dormir' 
(*ker) 

'olho' 
(*eca) 

'nome' 
(*er} 

'faca' 
(*k~cel 

'lua• 
(*yac!:-l 

'sol' 
( *kwarac!:-} 

'olho' 
(*eca} 

'joelho' 

'barriga' 
(*ebekl 

'ouvir' 
(*enubl 

'estrela' 

'nome' 
(*erl 

'um' 
l*oyepetet} 

'unha' 
(*p:tcãpe) 

' asa' 
( *pepo} 
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(d) p~ pü •·caminho' 
C*pel 

(e) pet/rna ptit!:ma 'fumo' 
C*petiml 

( f) tsarnena rnüna 'esposo' 
C*rnen} 

( g) tarnirikwa rnirikwa 'esposa' 
(*erneriko) 

(h) yatukupi 'costas' 
(*kupe} 

(i) ene ünü 'tu' 
(*ne, ene.l 

( j) sakare yakari 'jacaré' ,.. 
C*yakarel 

A primeira das mudanças ocorridas - notar _ernI} h 

diz respeito à atribuição do acento, pois esse, nas pala-

vras terminadas em ditongo, também passou a recair naquela 

que era, foneticamente, a penúltima sílaba. Assim, pas-

sou-se a acentuar as palavras terminadas em vogal, pulan-

do-se a vogal com valores coincidentes para os traços [ re-

cuado] e [arredondado], se essa era antecedíd~ de vogal 

(C \)' C V V #) • 

~ ::J 
Em II), comparando-se Nab a FPab, vemos que, quando 

da descrição de Faust e Pike, deixou de haver alternância 

entre vogal central alta e vogal anterior na ocorrência de 

urna mesma forma: kwaraci (FPa) nunca ocorre caro [ kwa 'rac!:J; 

do mesmo modo que yac!: {FPb) jamais é realizado corno [ 'ya-

V• ] 
Cl. • Tal fato aponta para o cancelamento da regra faculta-

tiva de anteriorização de /!:/ (cf. 2.3.1), explicando-se a 

existência de kwarabi (FPa) pela sua lexicalização, isto é, 

kwaraÓi foi forma reestruturada fora do domínio da regra 
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de anteriorização de /~/, antes que essa se tivesse perdi

do. 

Considerando-se III), há nos dados de Ni.rnuendaju uma 

flutuação no registro da vogal que provém de proto-vogal 

anterior média, flutuação essa que já foi constatada em IX) 

e que não indicava uma mudança de /e/ para /i/ (cf. 2.3.1). 

Se examinarmos agora os dados de Faust e Pike, esses nos 

dirão que a vogal /e/ terminou por se elevar quando: 1) á

tona em final de palavra ou junto a outra vogal; 2) se se

guia a /e/; 3) a sílaba seguinte, tônica, continha a vo

gal anterior alta. 

Conforme IV) , tem-se que a centralização de /e/ de

pois de /k/, que podia ou não ocorrer no período lingüís

tico anterior (cf. X) em 2.3 . 1), deixou de ser facultativa, 

já que nos dados de Faust e Pike não há outra realização 

para o item 'dormir' que não seja [u'k~r~J. 

Em V) , vemos que a palatalização de /c/ se tornou 

obrigatória, mas somente diante de vogal anterior alta 

(FPabce) . 

No que diz respeito a VI) e VII) somos obrigados a 

considerar o aparecimento de /ü/. 

Segundo as correspondências estabelecidas entre for

mas lexicais do proto-tupi-guarani e as pertencentes a lín

guas da família tupi-guarani (cf. 2.2), um dos ambientes 

em que ocorreu a mudança de *e para /ü/ foi diante de con

soante nasal final. Condicionar, porém, a derivação de /ü/ 

a esse ambiente é não dar conta de sua presença em outros 

ambientes e não explicar o aparecimento de /i/ proveniente 
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de *e. Com o fim, então, de determinar um poss!vel ambi

ente para a derivação de /ü/, examinemos VI} e VII}. 

Em VI), apesar de não se encontrar, nos dados de 

Faust, a consoante /e/ precedendo /i/, não há possibilida

de de condicionamento de /U/ pelo ponto de articulação da 

consoante precedente: foi a presença de /ü/ ou /i/ que de

terminou a permanência de /c/ ou a sua passagem para ;d;, 

corno se pode notar pela alternância cücacü 'olho' ~ bica 

'olho' (FPa) . O mesmo é possível dizer de VII): à consoan

te [-alta] segue-se /ü/ Cem FPabcdefi) ou /i/ (em FPhj) 

provenientes de proto-vogal anterior média, quer a conso

ante sejçi [ - coronal] (corno em FPabcdefgh) ou [ + coronal} 

(corno em FPij). 

A falta de um condicionamento pelo ponto de articu

lação da consoante precedente talvez se deva à própria na

tureza da vogal /ü/, cujo arredondamento é devido à posi

çao da língua (cf. 2.1.1}. Dito de outro modo, falta à vo

gal /ü/ o que a transcrição nos faz crer que é sua caracte

rística: o arredondamento dos lábios. Melhor será, portan

to, considerar o seu aparecimento corno fruto de urna regra 

de reescrita de segmento. Sabemos, pelas reconstruções de 

Lemle, que /ü/ provém de proto-vogal anterior média. Sa

bemos também que /e/ - vogal proveniente de *e ou *e foi 

registrado com i ou e no período documentado desde Castel

nau a Nimuendaju (cf. 2.3.1}, chegando a ser transcrito a

penas com i por um dos pesquisadores (Tessmann) . Argumen

tamos, em determinada altura, pela manutenção do contraste 

entre vogal anterior alta e vogal anterior média nesse m=s-



55 

mo período. Acrescentaremos ao argumento jâ fornecido e~-

te outro: não podemos pensar em uma evolução de todo /e/ 

para /i/ e, após, de alguns /i/ para /il/, porque não have-

ria possibilidade de apenas alguns /i/, em contexto não de

terminado, terem passado a /ü/, a não ser que os falantes 

da época em que surgiu /ü/ soubessem distinguir o /i/ pro

veniente de /e/ do /i/ não-proveniente de /e/, conhecendo 

as representações subjacentes do período lingfiístico ante-

rior - o que é por demais improvável. Portanto, o apare-

cimento de /Ü/ será tido por nós como resultante da regra 

de reescrita de /e/. 

Resumindo: de acordo com o que vimos de X) a VII), 

temos, como mudanças operadas no período que se seguiu à 

descrição de Nimuendaju e precedeu a de Faust: 

1 - a acentuação das palavras terminadas em vogal pu-

lando-se a vogal com valores coincidentes para os 

traços [recuado] e [arredondado], se essa era ante-

cedida de vogal, isto é, e ~ e 

2 - + sil 

- alt 

- bx 

- rec 

[!- recl 

~ 
V 

reêl 

arJj 

V # 

(Vogal ante r i or média passa a vogal central quando 

s e segue a / k / . ) 



3 -

4 -

5 -

6 -

7 -
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(Vogal anterior passa a ser alta: em final de pala

vra; junto a outra vogal.) 

e + sil 

+ alt 

- rec 

+ ac 

(Vogal anterior se torna alta quando a sílaba se

guinte, tônica, contém vogal /i/.) 

~ siJ / [ cons l - bx ___;, [í: al 1J + cor 

- rec + des. ret. 
' -

(Vogal anterior passa a alta depois de /c/. ) 

[
+ :::s ] G- al t] 1-r 
+ des. ret. ~ [ 

V 

al~ rec 

arr 

(/e/ passa a /e/ antes de /i/) 

+ sil 

- alt ~ alJ :> 
- bx + arr 

- rec 

(/e/ se torna /Ü/) 

A regra 7 tem de ser posterior a 2, e poder-se-ia 

pensar que, de modo idêntico, ela sucederia a 3, 4 e 5. En-

tretanto, formas como /wüpü/ 'um', /ünü/ 'tu', /p:i:capü/ 
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'unha', /cünipa/ 'joelho', /cünu/ 'ouvir' (e nao /wüpi/, 

/üni/, /picapi/, /~inipa/, /~inu/), não sio explicadas pe-

la aplicaçio sucessiva das sete regras aqui postuladas para 

o período em questio. Para explicá-las, será necessário 

deixar de considerar as mudanças de som como mudanças que 

apenas se sucedem no tempo, e, seguindo o ponto de vista 

40 de Wang , passar a levar em conta a possibilidade de mu-

danças de som se interceptarem, isto é, de haver competi-

çao entre regras. No caso estudado, as regras em competi-

çao sao 3, 4, 5 e 7; comprovando-se a competição pela di-

ferença de história fonética entre os morfemas cx:>nfo.rrre te-

nham sido alcançados por uma ou outra regra. Assim: 

A) /yakare/ /kice/ /ceca/ /merikua/ /yatukupe/ 

R 3 yakari 

R4 

kici yatukupi 

mirikua 

Rs 

R 6 

R7 

k~ci 

cica 

~ica 

Novas representações subjacentes: /yakari/, /k~ci/, 
/cica/, /mirikua/ 

B) /cenu/ /cenipa/ /picape/ 

R7 cünu cünipa p~capü 

R3 

R4 

Rs 

R6 

Novas representações subjacentes: /cünu/, /cünipa/, 

/p~capü/ 
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Do exame das formas dos grupos I} até VIIl, verifi-

camos, pois, que, no período que medeia a descrição de Ni-

rnuendaju e a de Faust - um curto período de tempo -setor-

nam obrigatórios processos que anteriormente existiam como 

tendências e surge a vogal /ü/, cuja qualidade vocálica, a 

41 se acreditar no testemunho de Faust , é das mais estra-

nhas. Portanto, afirmamos que, nesse período, porque hou-

ve 

1. recuo de alguns /e/ 

2. elevação de /e/ a /i/ e passagem de /e/ a /ü/ 

o sistema vocálico foi mudado para 

ü i u 

a 

distanciando-se, então, o kokama das demais línguas de sua 

família. 

2.3.3 - Desnasalização vocálica 

A língua kokama ê muito pobre em nasais quan

do essas em geral ocorrem. An otei duas ve

zes -Í em final de palavra, forma melhor pa-
. d . ~ 42 ra registrar o que in . 

são palavras de Nirnuendaju, e, com o crédito que me-

recern , parece haver, ao lado de vogais orais desnasaliza

das, urna vogal[+ nasal], mais especificamente ~-+ silJ. 

+ alt 

+ nas 

Verifiquemos, porém, as palavras com vogal nasal registra-



das por Nirnuendaju. 

ekJ-ratsI 

êisku 

v-tsuga 

,.,, 43 
Sao elas: 

'criança' 

'nove' 

'dei' 

ratsi~ratsi 'futuro' 
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Três delas podem ser des·cartadas como nao problemá-

, - v- v~ """ ("'o4. ticas: eisku, tsuga e ratsi. As duas primeiras nao sao for-

mas nativas; são empréstimos do quechua. E a terceira, ao 

que tudo indica, também é empréstimo: não encontramos em 

nenhuma outra lingua da família tupi-guarani cognato de 

V~ ~ ratsi. Quanto ao item ekiratsi, cuja raiz talvez seja k~r 
' 

'novo' e cuja forma atual é /ikracün/, podemos colocar a 

seguinte observação de Faust: 

A forma dada [ 'tsaimi 'afiado', 'aicü 'mau', 

etc] e a forma atributiva e mais freqli~nte

mente ocorre isolada com o sufixo nominaliza

dor -n. O acento então ocorre na sílaba fi-

1 [ ,, ' . . ' .. ] li 44 na tsa1 min, ai cun . 

Embora não ocorra em kokama a forma atributiva 

[ ik'racÜ], sem o sufixo norninalizador, nada impede que te-

nha existido, corno nos leva a crer o registro equerassé 

'criança' feito por Castelnau. Outro fato que nos leva a 

concluir pela ausência de vogal nasal fonêrnica em ekfratsI 

é a ocorrência do acento em [ikra'cü~], que, corno nas for

mas que recebem o sufixo -n, recai na última sílaba, por-

que a palavra passa a terminar em consoante (cf. 2.1.3). 

Tudo indica, pois, que a forma ekiratsI não póssuía, fone-
1 

micamente, vogal nasal, e sim vogal oral seguida de conso-

ante nasal. Em outras palavras, não havia nasalidade vo-
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cálica na língua quando Nimuendaju colheu seus dados. 

Assim, não se desconfirma a h.ipótese de que a per

da da nasalidade vocálica é processo mais antigo do que a 

perda do contraste entre /u/ e /o/ e a mutação da vogal /e/ 

(cf. 2.3.1 e 2.3.2). 



3 - ASURUNI 

3.1 - Classificação interna 

Segundo Carl Harrison 45 
asurini possui f o-, o como 

consonantais /p, t, k, kw ? V 
h/ nemas , 

' 
c, m, n, 1J, r, w, e 

como fonemas vocálicos /i, e, a, ~, o/. 

Para padronizar o uso de símbolos f onêmicos e, con-

seqüentemente, estabelecer as correspondências entre seg

mentos de línguas da família tupi-guarani, Lemle
46 

substi-

tuiu alguns dos símbolos utilizados pelos pesquisadores res

ponsáveis pela descrição daquelas línguas. Entre as subs-

tituições feitas, encontram-se, para o asurini, a represen-

tação de /Ó/ por /y/ e a reinterpretação da unidade 

como sendo a seqüência /kw/. Desse modo, puderam ser co-

locadas as seguintes correspondências entre proto-tupi-gua-

. . . 47 
rani e asurini 

Proto-tupi-guarani Asurini 

*p antes de vogal p poko<*puku 
posterior arre- 'comprido' 
dondada 

antes de *w k koá-pe<*pwá-pê 
'unha' 

em outros p p:i:pe<*p:i:pe 
ambientes 'para, em' 

*t antes de *i "1 V 
Ói~<*til) . e c 

'branco' 

em outros t ata<*ata 
ambientes 'andar' 

*k em posição 
final 

T) ewe!J<*ebek 
'estômago' 

"' 
p!:h~<*p:i:c:i:k 

'apertar' 
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em outros k kwarah.!::<*kwaraci: 
ambientes 'sol' 

kato<*kat1;1 
'bom' 

*" ? tapi"ira<*tapi"ir 
'anta' 

*e h k!::he<*k:i:ce 
'faca' 

yemoaray<*yemocaray 
'jogar' 

*m m topahom<*cam 
'corda' 

*n n eton<*eton 
'cheirar' 

nopo<*nupã 
'bater' 

*9 ~ aki:YJ<*akag 
'ca eça' 

*y y !i:wi:kay<*i:bi:koy 
'cavar' 

*w w kwarahi:<*kwaraci: 
'sol' 

*b em posição w kaw<*kab 
final 'gordura' 

m 9 am<* 9 ab 
'estar deitado' 

em outros w :i:walJ<*i:b~k 
ambientes 'ceu' 

*r -em posiçao r :i:wi:rapara<*i:bi:rapar 
final 'arco' 

t,n ot, on<*ur 
··vir' 

em outros r ro?i:,oho<*ro?i: 
ambientes 'frio' 

*a antes de con- i: aki:9<*akalJ 
soante nasal 'cabeça' 
final 

o kom<*kam 
'se.io 

piro9<*pira'!) 
'vermelho' 

em outros a kay<*kay 
ambientes 'queimar' 
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*t- * pet!i:m<*pet!i:m 
'fumo' 

*<** 
'água' 

*e e ye 1ery<*ye 1e9 
'falar' 

oyepe<*oyepetei 
'um' 

pepa<*pepo 
'asa' 

*i i pin<*pin 
'esfregar' 

ka 1 i<*ka 1 i 
'macaco' 

*o na sílaba final a a1aa<*o1o 
ou na penúltima 'carne' 
sílaba preceden- maya<*moy do sílaba com *o 'cobra' 

em outros o !:wot!i:ra<*pot:i:r, *botir 
ambientes 'flor' 

*u o *p!:ton<*p!i:tun 
'noite' 

*10<**1u 
'beber' 

*-a depois de *CW a koa-pe<*pwã-pe 
'unha' 

em outros o oy<*ãy 
ambientes 'dente' 

*f * a 1 :i:y<*a 1 fy 
'semente' 

*-e e ya 1ee<*ya 1e 
'panela' 

* ... l. i aci<*ati 
'chifre' 

*Õ o mokoy<*mokõy 
'dois' 

*-u o ko<*ape-kÜ, kÜ 
'língua' 

*kw kw kwarah;.:<*kwarac* 
•sol' 

*kuw kw kwaham<*kuwaab 
'saber' 
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Através das correspondências reproduzidas acima, no-

tam-se, sobretudo, em asurini: 

- a mudança de alguns *a para /~/ e /o/; 

- a mudança de *ã para /o/; 

- a mudança de certos *o para /a/; 

- a perda do contraste entre *u e *o; 

- a desnasalização vocálica; 

- a queda de *c ou sua passagem a /h/; 

- alternâncias de segmentos provenientes de umrres-

mo segmento, o que se dá com n~r~t<*r, w~m<*b e 

e l)~k~t/> < *k. 

A queda de *c foi utilizada por Lemle para colocar 

o asurini junto às línguas guajajara, parintintim, kamayu

rá e urubu, e a mudança de *a serviu para ligar mais es

treitamente asurini e guajajara (cf. 1.3). As alterações 

que sofreram *a, *ã e *o e a perda do contraste entre *u 

e *o foram estudadas por Leite, com o intuito de explicar 

as semelhanças existentes entre asurini e tapirapé (cf. 

1.3). Ficaram, desse modo, por serem investigadas as al

ternâncias n~r~t<*r, w~m<*b e 9~k~t/><*k e a desnasalização 

vocálica. Procuraremos, então, realizar um trabalho de re

construção, pois, como resultado, poderemos não só expli

car tais processos, mas também melhor avaliar a situação 

do asurini em face das línguas às quais foi relacionado. 



65 

3.2 - Alternância de consoantes e nasalização vocá-

lica 

Os dados do asurini a que temos acesso não nos dão 

informação detalhada sobre o processo de desnasalização vo-

cálica. Contudo, talvez esses mesmos dados, além de nos 

permitirem situá-la como a mais tardia das mutações -voca-

licas ocorridas em asurini, nos possibilitem a determina-

ção de um processo de nasalização vocálica que seria cro

nologicamente anterior à desnasalização e que explicaria a 

alternância entre consoantes [+nasal) e [-nasal) de mes-

mo ponto de articulação. 

3.2.1 - A alternância consonantal em formas verbais; 

nasalização vocálica 

Em asurini nao ocorrem /p/, /t/ e /k/ em final de 

palavra, estando o quadro de consoantes encontradas nessa 

posição reduzido a /m, n, 9, c/48 . Entretanto, no que se 

refere a /m, n, ~/, essas consoantes nem sempre se mantêm 

corno nasais quando dei xam de estar em final de palavra, 

isto é, quando sao acrescentados certos sufixos às raízes 

nas quais elas se encontram. 

As raízes em que se dá a desnasalização consonantal 

de seu Último segmento integram formas corno: 

a) verbos seguidos de sufixo iniciado por vogal: 

ikarn 'ele é gordo'/ ikawoho 'ele é realmen
te gordo' 
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oken 'ele dorme'/ okerame 'ele está dormin
do agora' 

b) verbos não-iniciantes
49

, que se caracterizam 

pelo acréscimo à raiz do sufixo / - (t) a/ 'marca-· 

dor dependente' 

oketa 'ele dorme' 

º~ª 'ele termina ' 

V • 
oc~pa 'ele desce ' 

em contraposição a 

oken 'ele dorme' 

opam 'ele termina' 

V • 
oc~m 'ele desce' 

c) verbos desenf atizados 
50 , como 

imokowi 'ele esquenta' 

ikeri 'ele dorme' 

iari 'ele cai' 

aos quais se contrapõem 

omokom 'ele esquenta' 

oken 'ele dorme' 

oan 'ele cai' 

d) as nominalizações feitas com o sufixo /-awa/ 

'coisa' 

pet~9a-mo~~wakawa 'lápis' 
(_papel escrever coisa) 

t~roa-kotokawa 'máquina de costura' 
(pano costurar coisa) 

caso sejam comparadas aos verbos 

omoc~wa9 'ele escreve' 

okotou 'ela costura' 

.. ~ ... - •• t"r 

Of ftJ • fACULDAOE DE Ü.TRAS 
81 LIOTECA 
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Há ainda casos em que raízes terminadas em consoan-

te nasal podem não apresentar qualquer alteração, iresrro que 

à forma verbal se integre um sufixo iniciado por vogal 

iporauoho ' ele é realmente/ 
bonito ' 

iporau 'ele é 
bonito ' 

oecauame 'ele vê agora/ oecau ' ele vê' 

oce?euame 'ele fala agora/ oce 9 eu 'ele fala ' 

opiname 'ele esfrega ago-/ opin ' ele esfrega' 
ra' 

mesmo que se trate de verbo não-iniciante 

V 
oce~erya ~ele fala' 

ou de verbo desenfatizado 

imasaraoi 'ele corta' (cf. omasaraQ ' ele cor
ta!) 

i?alJi 'ele arranca' (cf . o~ 'ele arranca ' ) 

ou ainda de raiz verbal seguida do nominalizador / -awa/ 

a9a-rakwapetimawa 
(casa fechar coisa) 

'chave' (cf. oakwapet~m 
'ele fecha) 

Nesses casos, em que é possível nao se dar a alte-

ração do Último segmento da raiz quando a esta é agregado 

um determinado sufixo, cumpre distinguir : 

I) as raízes terminadas em consoante nasal que 

se mantém diante de um determinado sufixo e 

que se desnasaliza quando seguida de outrp, 

como em 

oeóauame 'ele vê agora' / iecaui 'ele vê • 
(verbo de
senfatiza
do) 

mas 

oecaka 1 ele vê 1 (verbo não-inician te) 
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II) as ra!zes terminadas em consoante nasal que 

se mantém diante de qualquer sufixo, como 

em 

oce 9 e9ame 'ele fala agora'/ ide 9 epi 'ele 
fala 1 (verbo 
desenf a tizado) 

e 

oÓe9e9a 'ele fala/ (verbo não-iniciante) 

.Na realidade, é em II) que se encontram as raízes 

que constituem uma exceção às alterações regulares que so-

frem as raízes anteriormente apresentadas, nas quais m~p~w, 

Para dar conta dos casos em que há alternância, 

Harrison formalizou ·a seguinte regra rnorfofonológica: 51 

rM ( t) 

[:J N 

2 2 
~ 3 V 

3 1 1 

p 

t 

k 
1 1 

1: 
- 1J 
1 1 

1: 
1 9

1 

- (t) 

# 

e 

V 

3 

(C-C = 
4 

( t) ) 

Essa regra se aplica aos morfofonemas M, N, ~ seguidos de 

(t) - que aparece em /-(t)a/ 'marcador dependente' -, de 

fronteira de palavra ou de uma consoante que não seja o (t), 

ou ainda de vogal. Caso estejam seguidos de (t), os mor-
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fofonemas se apresentam como p, t, k; caso estejam diante 

de vogal, Me N aparecem, respectivamente, como w e r, en-

quanto ~ aparece como Di por fim, em outros ambientes, M, 

N, ~ especificam-se como m, n, 9. 

Harrison52 dá como exemplos da aplicação da regra 

as derivações abaixo: 

#o - paM - (t)a# - ==~~==#o:: pap - (t) a#53 

3 { 3) terminar marcador 
dependente 

#o - paM# - #o - pam# -

#o - paM .:. ta# - #o - - ta# - pam -
futuro 

desiderativo 

#o - paM - áme# - #o - áme# - paw -
agora 

#o :: keN - (t)a# #o ... ket (t)a# - -
dormir dependen-

te 

#o - keN# - ==============~#o - ken# 

#o - keN - ta# - - ========:> #o - ken .:. ta# 
futuro 

desiderativo 

#o - keN áme# - -

#i .:. ?a~ - (t)a# 
x/3(3) escavar depen

dente 

#o - ?a~# 

#o .:. ?a~ - áme# 

#o ... ker árn,e# - -

#i .:. 9 ak - {t)a# 

#o - ?aTJ# -

#o - ?ªYJ ãme# - -

'ele termina' 

'ele terminei.-
rá' 

'ele termina 
agora' 

'ele dorme' 

'ele dorme' 

'ele dormirá' 

'ele dorme 
agora' 

'alguém 
escava' 

'ele escava' 

'el~ escava 
agora' 

Quanto às raízes cujo segmento nasal final nunca so-

fre alteração (vide II), a aplicação da regra morfofonoló-

gica mencionada não as afeta, porque são dicionarizadas co-



70 

mo contendo uma consoante nasal m, n, 9 e não morfofonemas 

M, N, ~. 

A regra morfofonol5gica apresentada por Harrison e, 

conseqttentemente, sua opção por uma entrada no dicio~ário 

de raízes com consoante nasal já especificada como m, n ou 

9 nos levam a crer que o~ morfofonemas M, N, ~ e os seg-

mentos m, n, 9 - constantes de itens lexicais - possuam uma 

origem diversa. Em outros termos, acreditamos que os mor-

fofonemas M, N, ~ provenham, respectivamente, de *p, *t, 

*k, porque há uma evidência ~incrônica as alternincias 

fonol5gicas mencionadas - que motiva a inclusão na gramá-

tica 4o asurini de uma regra que tornaria contínuos alguns 

*p e *t e de outra que nasalizaria determinados *p, *t, *k. 

Entretanto, a presença de tais regras na gramática do asu

rini por si só não exclui a possibilidade de que elas sem

pre tenham existido na gramática da língua. Por conseguin-

te, para que a nossa crença saia do campo da suposição e 

entre no da certeza, teremos que lançar mão de uma evidên-

eia comparativa. Confrontemos, então, as formas verbais 

do asurini terminadas em consoante nasal às corresponden

tes na língua guajajara, que, segundo Lemle54 , constitui, 

juntamente com o asurini, um ramo lingttístico dentro da fa-

mília tupi-guarani: 

I) Guajajara 

iôk~m 'ele está molhado' 

uetun 'ele cheira' 

'ele está ver
melho' 

Asurini 

iak~m 'ele está molhado' 

oeton 'ele cheira' 

ipiro9 ' ele está vermelho' 



lI) Guajajara 

ikaw 'ele é gordo 

ukwaw 'ele sabe' 

u 9 ar 'ele cai' 

uecak 'ele vê' 

li 
oce 9 e~ 'ele fala' 

Asurini 

ikam 'ele é gordo' 

okwaham 'ele sabe' 

okwahapa 'ele sabe' 
(verbo não-iniciant~) 

oan 'ele cai 

oata 'ele cai' (verbo 
nao iniciante) 

V "' oeca] 'ele ve' 
V 

oecaka 'ele vê' 
(verbo não-iniciante) 
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Em I), verificamos ser nasal a última consoante da 

raiz, quer em asurini, quer em guajajara. Já em II), ao 

último segmento oclusivo nasal ou não-nasal das ~aízes do 

asurini, contrapõe-se, em guajajara, uma consoante oral de 

t d t . 1 ~ 55 - 1 . mesmo pon o e ar icu açao , consoante essa que e oc usi-

va apenas quando velar. Assim: 

Guajajara Asurini 

w p'Vrn 

r t 'V n 

k k '\, 9 

As consoantes orais não-oclusivas do guajajara - /w, 

r/ - são semelhantes às apresentadas pelo asurini ao rece-

ber a raiz um sufixo cujo primeiro ou único elemento é urna 

vogal por exemplo, o sufixo de verbo desenfqtizado / -i/. 

Nota- se tal correspondência no quadro abaixo: 



III) Guajajara 

ar"'cair 

-momor 'arremessar' 

-ker 'dormir' 

-kwaw 'saber' 

-p~h~k 'pegar, sustentar 1 

-kutuk 'furar' 
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Asurini 

iari 'ele cai' (verbo de
senfatizado) 

imamari 'ele joga' (idem) 

ikeri 'ele dorme' (idem) 

ikwahawi 'ele sabe' (idem) 

ip~h~Qi 'ele pega' (idem) 

ikotoui 'ele cose' (idem) 

Os dados presentes em III), alargam, pois, a lista 

das correspondências referentes ao último segmento das raí-

zes que integram formas verbais para 

Guajajara Asurini 

w 

r 

k 

Mencionamos hã pouco que, na posição estudada, a 

consoante velar, em guajajara, não é nunca contínua, sendo 

contínuas, porém, as consoantes labial e dental. Esse fa-

to nos leva a duas suposições. A primeira é considerar que 

duas são as inovações apresentadas pelo asurini com rela-

çao ao guajajara: 

1 - as alternâncias 

p '\, w 

t 'V r 

2 - a nasalização de consoante em final de pala-

vra. 

De acordo com essa primeira hipótese, teremos que dizer que 
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/p/ e /t/, na posição considerada, provêm de *w e *r,crian-

do com isso dois problemas: derivar /p/ e /t/ de *w e *r 

por meio da regra 

t: c:o:n:t~l __ ,.,_ ~ J , [: contj/ _ + (t)a 

na qual consoantes contínuas o deixariam de ser por assi-

milarem o traço [-contínuo] de um segmento (t) - que, nes-

se caso, não chega à superfície; tornar *w e *r. nasais quan-

do em final de palavra, através da regra 

l:- cont_J 
f nas l/ 

# 

regra essa que não atingiria *k, que só poderia ser nasa-

lizado por uma outra regra onde 

A segunda SU?Osição é colocar a alternância 

nao como uma inovação apresentada pelo asurini em face do 

guajajara, mas como uma alternância que, por ser comparti-

lhada por outras línguas da família tupi-guarani (entre e-

1 - . ..56 k .. 57 k b . 58} ... d . as estao tapirape , amayura e aya 1 , Jª po eria 

estar presente na língua-mãe, na qual 



74 

t conj 
[_+ contj/ -cont +V 

alt 

E, quanto ao guajajara, /w/ e /ri teriam assumido a posi-

ção final por um proceso posterior de perda tanto de índi-

ce nominal quanto de índice verbal, cuja existência pode 

ser constatada se observadas ocorrências, no atual estágio 

da língua, de formas verbais que não precedem nenhuma ou-

59 tra forma, como 

a) a'pikI 'estar sentado' 

pu' 9 ômI 'estar em pé 

'kwaw1 'saber' 

b) umum1k 'apertar' 

ukutuk 'furar' 

iô'kim 'úmido' 

Em a), à Última consoante da raiz segue-se uma vogal recua-

da não-arredondada, e, em b) , não ocorre qualquer vogal a-

pós a consoante em final de raiz. Esse fato indica que: a 

qcorrência de vogal recuada não-arredondada em a) não re-

sulta da existência de pausa depois da consoante em ques-

tão, já que em b) tal pausa também existe; a vogal recuada 

não-arredondada não deve ser considerada como sendo de rea-

lização foneticamente automática após consoante final~ vis-

to poder ou nao ocorrer com uma mesma consoante final. Des

se modo, diríamos que em a) há vestígio da existência an-

terior em guajajara de um índice verbal, que se perdeu. E, 

como decorrência, teríamos que, no caso estudado, a verda-
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deira inovação apresentada pelo asurini em face do guaja

jara estaria na alternância 

por ter sido adicionada à gramática daquela língua a re-

60 
gra 

[: 
cons1 
cont 

alt> 

---~ 

A segunda suposição dá conta dos fatos de uma manei-

ra mais simples - apenas uma regra foi adicionada à gramá-

tica do asurini além de encontrar apoio em dados do gua- · 

jajara. Por isso, será tida corno a alternativa mais 
.... 

via-

vel. Entretanto, o acréscimo da regra acima à gramática 

do asurini não terá maior importância se não nos perguntar

mos por que um segrnen to f+_ consl em final de palavra se tor-

L: contJ 

na subitamente nasal. Com o fim de encontrar urna resposta 

a tal indagação, consideremos a questão das mudanças vocá

licas que levaram à formação dos atuais sistemas fonêrnicos 

do guajajara, do asurini e do tapirapé tais corno foram es-

d d L 't 61 tu a as por ei e . 

Entre as mudanças ocorridas, encontram-se a passa-

gern de *o a /a/ em tapirapé e asurini e a de *a a /ã/ em 

tapirapé. Isto é, de acordo com Leite (cf. 1.3), 

6 - a ~ ~ / - em tapirapé 



(Col # em asurini 

em tapirapé 
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A regra 6, ocorrida em tapirapé, nos permite levan-

tar a hipótese de que o mesmo pode ter-se dado em asurini, 

porém em determinado contexto. Desse modo, nossa suposi-

ção inicial é que 

rv l 
G- bxj 

e # em asurini 

~ coniJ 

Voltando, porém, a formas verbais do asurini já a-

presentadas, corno 

oken •ele dorme' 

okoto9 'ela cose' 

oc~rn 'ela desce' 

seremos obrigados a estender a aplicaç~o da regra de modo 

a incluir todas as vogais e nao apenas a vogal baixa. Mo-

difica-se, então, a regra de nasalização de vogal antes de 

consoante em final de palavra para 

V G- na~ 1-~ 
e # 

con€) 

em asurini 

Essa regra terá precedido aquela que tornou nasal a con-

soante seguida de fronteira de palavra, da maneira que se 

segue: 

1. V 

2. r+ consl 

l:- contj 

e # 

conJ 

[j- na~; V 
· [± na~ 

em asur;tn;l 

# 
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A regra de nasalização de toda vogal precedida de 

segmento f_ consl 

l: contJ 

em final de palavra (regra 1) é uma su-

posição que nao entra em conflito com os fatos, na medida 

em que sua antecedência sobre a regra de nasalização da CX)n-

soante oclusiva seguida de fronteira de palavra e prece-

dida de vogal nasal é uma· maneira viável de explicar esse 

último processo - a na.salização da consoante teria sido fru

to de uma extensão progressiva da nasalidade da vogal para 

a consoante. Contudo, apesar de a regra 

a - ~ 

ter atuado em tapirapé e possivelmente em asurini, nada in-

dica que a sua atuação em asurini tenha-se dado na mesma 

época e da mesma forma que em tapirapé. Portanto, para ten-

tar estabelecer o momento em que se teria iniciado o pro-

cesso de nasalização em asurini, teremos de observar tam-

bém as raízes que constituem os substantivos. 

3.2.2 - Raízes de substantivos; nasalização vocáli-

ca 

Quando fazem parte dos nomes, as raízes recebem, se

gundo Harrison
62

, o marcador de substantivo -A, que se a-

presenta como -e após a vogal /e/, e como -a em outros am-

bientes. Exemplificando: 

/Ói-/ 'nariz' 

/ne + Ói + A/~/ne + Ôi + a/ 'nariz de você' 
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/Óakare-/ 'jacaré' 

/Óakare +A/ ---4 /Óakare +e/ 'jacaré' 

De posse de tal informação, observemos as formas abaixo63 : 

o 9 !:wa 'flecha' 

pirera 'pele' 

ewel)a 'estômago' 

!:warya 'céu' 

ara 'dia' 

ªlJª 'casa' 

mani"a9a 'mandioca' 

!:wa 'árvore' 

kawa 'gordura' 

"awa 'cabelo' 

owa 'pai' 

k!:wa 'piolho' 

!:p!:tona 'noite' 

ak!:9a 'cabeça' 

koma 'seio' 

Nas formas acima, encontram-se raízes terminadas em 

w e r junto a raízes cuja última consoante é nasal. Temos, 

pois, um grupo de raízes do tipo 

I) o 9 !:w- 'flecha' 

kaw- 'gordura' 

"aw- 'cabelo' 

ow- 'pai' 

k!:w- 'piolho' 

pirer- 'pele' 

ar- 'dia' 

e outro do tipo 

II) !:wa9- 'céu' 

ewe9- 'estômago' 

mani?a9- 'mandioca' 
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!:p!:ton- 'noite' 

aki9- 'cabeça' 

kom- 'seio 

Comparemos as 
.,. 

raizes dos dois tipos às corres ponden-

tes guajajara 
64 k ab. 65 língua por 

... 
escolhida em e ay l. nos 

como representante do ramo urubu-kamayurá-pi:..rintintim, que 

se diferencia do ramo guajajara-asurini por nele se terem 

mantido as vogais nasais e por não ter havido a alteração 

do *a (cf . 1.3): 

I) Asurini 

o?iw-

kaw-

ow-

? aw-

kiw

pi rer-

ar-

II) Asurini 

iWa!)

ewe9-

ª'J
mani? a9-

!:p!:ton

ak!:l)

kom-

Guajajara 

hu?iw 

kaw 

?aw 

kiw 

pirer 

?ar 

Guajajara 

!:wak 

mani"'ok 

p*tun 

âk ªTJ 
kâm 

Através da cornparaçao ternos que: 

Kayabi 

u?ip 

kap 

up 

?ap 

k*p 

ara 

Kayabi 

!:wak 

ewek 

ok 

mani?ok 

!:p!:tuna 

akaT) 

'flecha' 

'gordura' 

'pai' 

'cabelo' 

'piolho' 

'pele' 

'dia' 

'céu' 

'estômago 

'casa' 

'mandioca' 

'noite' 

'cabeça' 

'seio' 

a) em I) , a consoante oral em final qe raiz em 

asurini corresponde a uma consoante oral em gua-

jajara e kayabi; 

b) em II) , há raízes cuja consoante final em a-
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surini é nasal em guajarara· e kayabi, como se 

pode observar nos itens para ' noite', 'cabeça' 

e 'seio'; 

c) em II) , há raízes terminadas em consoante na-

sal em asurini à qual equivale uma consoante o-

ral em guajajara e kayabi, sendo isso notado nos 

itens para 'céu', 'estômago', 'casa' e 'mandio-

ca'. 

Nos itens que se enquadram em a) e b) temds, com 

referência ao último segmento da raiz, uma estreita corres-

pendência entre asurini, guajajara e kayabi. Já o mesmo 

nao se dá com os itens que se encaixam em c). Essa diver-

gência se deve à nasalização em asurini apenas da consoan-

te velar em final de raiz, consoante que, não tendo sido 

atingida pela regra (cf. 3.2.1} 

r.[ cons~ 
- cont 

- alt 
l+ cont] /-- + V 

foi a Única e m final de raiz a ser nasalizada. Em outras 

palavras, somente os itens do asurini que constituem exem-

plos de c} foram atingidos pelas regras 1) e 2 ) (cf. 3.2.1) , 

aplicadas às raízes que integram os substantivos. De um es-

tágio lingüístico em que havia 

lmani ?ak + a i I :i::wak + a 1 

chegamos, pois, àquele onde existem 



tendo corno formas lingttísticas intermediárias 

1) lmani 7 ãk + a 1 

2) lmani 7 ãry + a i 

l !:wãk + ai 

l!:wãry +ai 
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Todavia, importa notar que, embora a vogal que pre-

cede a consoante [-contínua] nas formas atuais do asurini 

mani 7 a9-

!:wa9-

a9-

'mandioca' 

'céu' 

'casa' 

seja lal, essa vogal tem como correspondente em guajajara 

e kayabi as vogais la ! ou lo l , conforme a cqmparaçao 

Asurini 

mani 7 al)

!:wa9-

ary-

Guajajara 

mani 7 ok 

!:wak 

Kayabi 

mani 7 ok 

;;wak 

ok 

A dessemelhança entre asurini, guajajara e kayabi, 

no que toca à vogal considerada, pode ser explicada pela 

atuação em asurini da regra que muda *o - com o seu arrbien-

te um pouco modificado, a fim de dar conta dos casos em que 

*o passou a ial seguido de consoante em final de raiz: 

o __ ...,,ª I (C o) 
o 

em asurini 

Rela~ionando-se a passagem de *o a :a! com a possí

vel nasalização de*a, seremos obrigados a admitir a prece

dência daquela sobre esta em asurini, porque, ·ao contrário, 

as raízes para 'mandioca' e 'casa' seriam hoje em asurini, 

respectivamente: lmani 7 ak-I e lak-1 - caso a regra de al-

teração de *o se seguisse imediatamente à de nasalização de 
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*a; ou lmani 9og- I e jog- I - caso a regra de alteração de 

*o, posterior à de nasalização de *a, desta estivesse se-

parada pela nasalização de outras vogais. 

Relacionadas, pois, a passagem de *o para la l e a 

nasalização de *a em asurini com as alterações que sofre-

* * 
. , 66 ram o e a em tapirape, teremos 

Pré-tapirapé Pré-asurini 

1. a 1 . o 

2. o 2. a 

ã/- ~-e con~ ·{<+#V> ·} 
/ + alt>1 

~ 

a 

o que, além de indicar uma diferença quanto à forma das re-

gras - em asurini *a não se elevou quando tornado nasal e 

as regras não são livres de contexto como em tapirapé 

mostra uma ordem diferente de atuação nas duas línguas. 

No que se refere à possível nasalização de *a em 

pré-asurini, a diferença na forma da regra não exclui a hi-

pótese de seu espalhamento do pré-tapirapé para o pré-asu-

rini. Mas a diferença relativa ao ordenamento das regras 

em questão nas duas línguas talvez exclua essa hipótese. 

Como, nos termos da ge·ografia dialetal, o espalhamento de 

uma mudança de uma área lingüística para outra implica a 

continuidade de tnna mesma característica l '.ingüística, essa 

se faz presente quer no centro inovador, quer naquele que 

a adota. Assim sendo, no caso em pauta, há que se consi-

derar quatro possibilidades de espalhamento da nasalização 

de *a do pré-tapirapé para o pré-asurini. são elas: 
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l} ocorrida em pré-tapirapé a nasalização de *a, 

essa ter-se-ia propagado e alcançado o *a de 

um determinado contexto em pré-asurini; após, 

teria ocorrido a mudança de *o em pré-asuri

ni; como resultado da alteração de *o, te

riam passado a coexistir, no mesmo contexto, 

formas c om 1 a 1 ao lado de fonnas com 1 ã 1 ; mais 

tarde, as formas com la : proveniente de *o 

teriam o !ai alterado para lã l por analogia 

com as formas que possuíssem lã l oriundo de 

*a; 

2} originária do pré-tapirapé, a mudança de *a 

para lã l ter-se-ia espalhado e atingido, em 

um· certo contexto, formas do pré-asurini, sem 

que o processo tivesse alcançado outras vo

gais; além disso, a nasalização de *a teria 

antecedido a alteração de *o e durado o su

ficiente para alcançar formas com !a i prove

niente de *o; 

3) a regra de nasalização de *a ter-se-ia espa

lhado do pré-tapirapé para o prê-asurini, en

quanto a regra que muda *o ter-se-ia espalha

do do prê-asurini para o pré-tapirapé; estan

do criticamente ordenadas uma com respeito à 

outra, o par de regras acabaria diferentenen

te ordenado nas duas línguas; 

4) a nasalização de *a se iniciou em pr~-tapi-
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rapé e se propagou para o pré-asurini somen

te após ter-se dado, nessa língua, a mudança 

de *o para !ai. 

A primeira possibilidade, que leva em conta uma for

maçao por analogia, esbarra no fato de não haver, em asu

rini, formas relíquias que evidenciem a precedência, em uma 

dada época, da nasalização de *a sobre a mudança de *o. 

Quanto à segunda possibilidade, que diz respeito ao tempo 

de atuação da regra de nasalização de *a em pré-asurini e 

que está apoiada na hipótese de que a mudança de *o, pre

cedida pela nasalizaÇão de *a, teria atuado em um espaço 

de tempo igual ou menor do que o dispendido por essa Últi

ma, ela se desfaz porque não dá lugar a resíduos, não ha

vendo, portanto, meio de comprová-la pela reconstrução. Já 

a terceira e a quarta possibilidades são inconvincentes ao 

lançarem mão da teoria da onda para explicar a diferença de 

ordenamento das regras consideradas: levando-se em conta a 

distribuição atual dos falantes do asurini e do tapirapé, 

teremos duas áreas lingüísticas desconectadas, e o nosso 

desconhecimento da movimentação dos falantes do asurini em 

uma época anterior ao presente estágio lingüístico impede

nos de dizer que, em tal época, essas duas áreas foram con

tíguas. A terceira e a quarta possibilidades não podem, 

por conseguinte, ser sustentadas unicamente co~ base na su

posição 'do contato lingüístico, porque nos faltam elemen

tos para comprovar esse Último. 

Assim sendo, se o que temos ê que terminou como l ã ! 

todo *o em pré-asurini seguido de consoante C::- cont] situa-
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da diante de fronteira de palavra ou todo aquele que pre

cedia consoante ~ :~:J seguida de fronteira de morfema e 

vogal, diremos que a regra 

º~ª / e.e o) 
-- o 

precedeu a regra 

e que essas duas, por si mesmas, não sao capazes de asse-

gurar a difusão da nasalização de *a do pré-tapirapê para 

o pré-asurini. 

3.3 - Nasalização e desnasalização vocálica 

A possível independência do processo de nasalização 

de vogais pode levar a um questionamento não só da sua di-

reção em pré-asurini, mas também da existência do próprio 

processo nessa língua. Em outras palavras, se ê possível 

dizer que em pré-tapirapé o processo de nasalização vocâ~ 

lica se iniciou pelo *a por ter alcançado apenas essa vo-

~ 

gal, nao temos, em compensaçao, certeza de que foi a vogal 

[} b~ a primeira a ser nasalizada em prê-asurini: dado o 

fato de que todas as vogais, em um determinaao contexto, 

se teriam nasalizado e dada a suposta independência do pro-

cesso de nasalização, é natural que se coloque como prová

vel a nasalização de outra vogal que não a !} b~ corro iní-
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cio do processo. Também é natural que se suspeite da exis-

tência de um processo de nasalização vocálica em pré-asu-

rini : não houve interferência da regra de nasalização vo-

cálica na aplicação de nenhuma outra regra; não houve al

teração da qualidade vocálica das vogais nasalizadas, in-

clusive da vogal[+ bx] . Nesse ponto, temos a dizer que, 

considerando-se os dados que se seguem do asurini (As), do 

parintintim (Pt), do kamayurá (Km) , do guarayo (Gy) , do tu

pinarnbá (Tb) e do kakoma (Ko) , 67 

As 

nopo 

oy 

Pt 

nupa 
-ay 

Km 

-nupa 

ay 

Tb 

nupa 

ay 

Gy 

nupa 

ay 

Ko 

inupa 

ai 

'bater' 

'dente' 

vemos que à vogal nasal das línguas kamayurá, parintintim, 

guarayo e tupinambâ corresponde lol em asurini (nesta *ã 

passou a !õl , que se desnasalizou) e lal em kokama. Ou se-

ja: a vogal baixa do kokama que provém de uma vogal nasal 

baixa não teve a sua qualidade vocálica alterada por ter 

siào um dia nasal. A esse fato acrescente-se que no aweti, 

1 .- t b" t ~ f ~1· t . · 68 1ngua que aro em per ence a am1 ia up1-guaran1 e que 

possui vogais nasais em nível subjacente, não se observou 

mudança da qualidade vocálica da vogal baixa nasal ou na

salizada, conforme os dados69 

ikary l 

lmani 1 ok l 

l tan l 

lyopãl 

[ 
1 kãl)] 'osso 

[mãni '?k] 'mandioca 1 

[ 'tãn] 'correr' 

[fí5m'bã] 'bater' 

Os dados acima indicam que a presença da nasalidade 

ou nasalização vocálica não é nece ssariamente acompanhada 
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pela alteração vocálica. Assim, não é possivel descartar 

a hipótese da existência de um processo de nasalização vo

cálica em asurini com base na suposição de que, uma vez per

dida a nasalidade das vogais, deve a alteração vocálica fi-

car como evidência de que em uma língua houve 

e/ou nasalização vocálica. 

nasalidade 

No que diz respeito ao início do processo de nasa-

lização, a investigação da desnasalização vocálica, que se 

seguiu, em pré-asurini, ao de nasalização de vogais, pode

ria lançar algumas luzes sobre o rumo desse último. Entre

tanto, à falta de documentação ou de vestígios da fase de 

desnasalização vocálica da língua, procuraremos refletir 

sobre a direção da nasalização vocálica em pré-asurini a 

partir do que ocorreu em estágio lingüístico anterior do 

guajajara. 



4 - GUAJAJARA 

4.1 - Os fonemas~~ realização 

David Bendor-Samuel, lingüista do S.I.L. responsá-

vel pela execução do subprograma guajajara de 1960 a 1969, 

considerou haver nessa língua quat~rze fonemas consonantais 

t f .. 1. 70 d t e se e onemas voca icos , sen o as consoan es 

/P/ [ p] 

/t/ 
quando a sílaba seguinte é intensamente 
acentuada e se inicia por consoante 

em outros ambientes 

/k/ da mesma forma que /t/ 

[k] em outros ambientes 

/ 9 / [oclusão glotal parcial] nas sílabas fraca-
mente acentuadas 

[oclusão glotal total] em outros ambientes 

/c/ (t}] antes de vogal anterior fechada 
\J 

[ts] em ,outros ambientes 
'-' 

/mi [ mªJ como /t/ 

[m] em outros ambientes 

/n/ [na] como /t/ 

(n] em outros ambientes 

/9/ c9ª1 como /t/ 

[9] em outros ambientes 

w 
[ 9 ] 

/ri [ f ª1 como /t/ 

[ r] em outros ambientes 



/z/ 

/h/ 

f y] antes de consoante ou pausa 

[ z] em outros ambS.entes 

[ h] com ligeira sonoridade nas s!labas 
fracamente acentuadas 

[h] em outros ambientes 

/w/ [ w d] quando seguido por uma consoante 
de uma sílaba intensamente acentuada 

[u] · em final de palavra 

[w] em outros ambientes 

e as vogais 

/i/ [ l] antes de /9/ final 

(i] em outros ambientes 

antes de /r/ final 

[ €] em outros ambientes 

/a/ [ a] 
..... 

/!:. / ( ~ -1) seguindo- se a /t/ e · a /n/ e antes de 
/z/ final 

[~) em outros ambientes 
T 

/'d/ (t:?] antes de /r;/ final 

[ 'd] em outros ambientes 

/ui [vi 

/o/ [o J 
1 

4.2 - Nasalidade e nasalização vocãlica. 
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Ao fazer a descrição da língua guajajara,David Ben-

dor-Samuel leva em consideração morfemas com condicionamen-

to morfológico . Entre os casos assinalados por 

- 71 Samuel, por exemplo, estao 

Bendor-
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e 

/t!:p;:z/ 

/-kwer/ 

/t~pj::znwer/ 

/-puku/ 

/ci/ 

/ici~/ 

/-pe/ 
/t!:piz/ 

/t~p~zme/ 

/mano/ 
/-kwer/ 

/manouwer/ 

'casa' 

'passado' 

'casa velha' 

'longo' 

'nariz' 

'nariz longo' 

'para' 

'casa' 

' para casa' 

'morrer' 

'nominalizador' 

'coisa que morreu' (cadáver} 
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Tais casos podem ser explicados historicamente: os 

morfemas que causam a ocorrência da variante do morfema se-

guinte com consoante nasal correspondem a formas termina-

das em vogal nasal em outras línguas da farn!lia tupi-gua-

rani. Assim sendo, podemos dizer que os exemplos acima 

constituem urna prova da existência da nasalidade vocálica 

em estágio anterior do guajajara . 

Ao lado das formas já apresentadas, constam dos da-

dos colhidos por Bendor-Samuel 'os seguintes: 

/Cil)/ 'branco' 

/hata/ 'fogo' 

/hatacin/ 'fumaça ' 

/kawaw/ 'cuia' 
/ké)wé)ci"g/ 'cuia branca' 

/arar/ 'arara' 

/un/ 'preto' 

/ararun/ 'arara preta' 
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Sabemos, atravis do tJ."abalho de ;reconetru9âo compa'l"" 
73 rativa levado a efeito por Lemle , ser o /ô/ do guajaja-

ra proveniente não só de *ã, mas também do *a seguido de 

consoante nasal final. Entretanto, dados acima são uma e-

vidência de que *a chegou a /'a/ sem estar seguido de con .. 

soante nasal final. Um meio de e,xplicar historicamente o 

aparecimento de /'a/ em itens como /h'at'acin/, 
' 

/k aw 'aci n'/ e 

/'ar'arun/ é vér a ocorrência de tal segmento ligada à apli

caçao da regra de nasalização regressiva, que, ainda exis

tente em várias li'.nguas da família tupi-guarani, ter-se-ia 

perdido em guajajara. Assim, em um estágio lingill'.stic;o an-

. h d é . . 74 ~ f terior a que c amaremos e pr -guaJaJara , as ormas 

/hatacin/ 

/kawaci"9/ 
/ararun/ 

'fumaça' 
'cuia branca' 

'arara preta' 

seria aplicada, em primeiro lugar, a regra de nasalização 

de vogal seguida de consoante nasal em fronteira de pala-

vra, ou seja 

l.V~[+ nas];- r e 1# 
G- nas 1 

e ao output dessa regra aplicar-se~ia, então, a regra de 

nasalização regressiva, 

2 • [ - cons] _ __., [ + nas] / # X --· (C '{l 
0 

V e # 
o 

·[+ nas] 

através da qual chegar-se-ia às formas /hãtãcin~ /kawãciq/ 

e /ãrãrün/ 

Se voltarmos agora a observar as formas do guajaja-

ra 



/héltélcin/ 

/kélwélciry./ 

/ararun/ 

'fumaça' 

'cuia branca' 

'arara preta' 
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ou se, inclusive, considerarmos outras formas do atual es-

tágio da língua, como 

/kél9/ 
/élkéll)/ 
/ak!:m/ 

'osso' 

'cabeça' 

'úmido, molhado' 

veremos que, no caso da vogal[+ bxJ tornada nasal pelas 

regras l e 2 em prª-guajajara, essa passaria a ser [- bxJ 

pela regra de reescrita 

3. + sil 

+ bx 

+ rec 

+ nas 

---'l> [ - bx] 

o que acarretaria, por exemplo, as realizações [h~t~5InJ, 
\,,;; 

[ k~w~'FJ íl)J , [ ~r~'I-unJ e [ 'k~l)J . 

Querendo, porém, certificar-nos da aplicabilidade 

das regras 1 e 2 da gramática do pré-guajajara, observemos 

a ocorrência de /a/ e /a/ nos dados abaixo do guajajara: 

I) /k a9; 'osso' 

/ ak ary/ 'cabeça' 

/karywer/ 'osso fora do corpo' 

/ka9ok/ 'bicho' 

/tanimuk/ 'cinza' 

/kamuci/ 'panela de barro' 

/panam/ 'borboleta' 

/amam/ 'chuva' 
1-

II) /mani 9 ok/ 'mandioca' 

/nami/ 'orelha' 

/mano/ 'morrer' 
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Em I}, temos, de um lado, formas com vogal /a/ se-

guida de consoante nasal, como em 

a) k ªTJ 'osso' 

ak a9 'cabeça' 

panam 'borboleta' 

amam 'chuva' 

e, de outro lado, formas com vogal /a/ também seguida de 

consoante nasal, como em 

b) kaT)wer 'osso fora do corpo' 

ka9ok 'bicho' 

tanimuk 'cinza' 

kamuci 'panela de barro 1 

Nas formas de Ia), a vogal /a/ precede consoante nasal fi-

nal ou precede sílaba com vogal seguida de consoante nasal 

final; nas formas de Ib), a vogal /a/ não precede consoan-

te nasal final nem está em palavra terminada por consoante 

nasal . Desse modo, há em I) elementos para verificar que, 

em pré-guajajara, nao bastava estar a vogal seguida de con-

soante nasal para que adquirisse um grau de nasalidade se-

melhante ao da vogal que precedia consoante nasal final ou 

ao da vogal que estava em palavra terminada por consoante 

nasal. De acordo com essa verificação, podemos, então, di-

zer que as formas de !)oferecem indícios de que qvogal pre-

cedida de consoante nasal pôde se tornar mais nasal em pré

guajajara em virtude da atuação das regras 1 e 2,e não por 

causa da aplicação de uma possível regra 

V [ + nas];-- e 
( + nas] 
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Nos dados constantes de Irl, seguindo-se a uma con

soante nasal, temos /a/ em mani 9 ok/ e /nami/ e /a/ em 

/mano/. Esse fato nos indica que em guajajara se tem /d/ 

em /mano/ porque a vogal em questão provªrn de um segmento 

que, em pré-guajajara, passou a se diferenciar daquele do 

qual se originou /a/ de /rnani 9ok/ e /nami/ pelo grau de 

nasalidade. Em outras palavras, em prª-guajajara devia-se 

ter nas formas subjacentes para os itens 'mandioca', 'ore-

lha' e 'morrer' urna mesma vogal[+ bx] seguindo-se ã pri-

rneira consoante nasal . E, no caso de 'morrer•, a vogal 

[ + bx] era realizada como [ .... bx] por aó:Iltirir um grau maior 

de nasalidade, que se justificava pela aplicação da regra 

de nasalização regressiva. Assim: 

/rnani 9ok/ /nam.i/ /mano/ 

rnãnõ 

m~nó 

Portanto, de acordo com os dados de I} e IT} , • em 

pré-guajajara não era a contigüidade de uma consoante na-

sal que fazia de uma vogal[+ bx] uma vogal f bxl' 
l± nasj 

isto 

é, não se alterava o grau de nasalidade de uma vogal [+b~ 

por essa estar simplesmente precedida ou seguida de con-

soante nasal, sendo bastante provâvel, conforme evidência 

- . 75 1 [ b ] -emp1r1ca , que a voga + x nesse contexto nao fosse 

inteiramente nasalizada. Outrossim, fica patente que, no 

estágio lingüistico em questao, havia um processo de nasa-
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lização vocálica que, dando- se através das regras 1 e 2, mm-

ca deixava inalterada a vogal atingida por essas regras . 

Fica também claro que, ao lado da nasalização, havia nasa

lidade vocálica, comprovada pela neces·sidade de se ter em 

nível subjacente vogais nasais que pudessem, por exemplo, 

explicar o retrocesso da nasalidade, como no caso de /ma-

nõ/ __ _..., [ m~nõ] , ou justificar a alteração da consoante 

inicial de um morfema seguinte. 

4.3 - De?nasalização vocãlica 

De acordo com as considerações feitas por Lemle, 

Leite76 postulou, para explicar o atual quadro de sete vo-

gais õo guajajara, quatro mutações que teriam atingido o 

sistema vocálico do proto-tupi-gu~rani . Esquematicamente: 

gais 

gra 

i <- > !: 

e 4 4 

4 ... 
1 

A quarta mutação vocálica - a desnasalização das vo

foi formalizada por Leite (cf. 1.3) ati;:avés da re-

V 

!+ nas] 
---> em asurini e gua

j aj ara 
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Essa regra - que é a última, na série das nove regras pos-

tuladas por Leite para dar conta das semelhanças entre ta-

pirapé e asurini, sem deixar de juntar asurini e guajaja-

ra - diz apenas que as vogais nasais e nasalizadas do asu-

rini e do guajajara foram totalmente reinterpretadas como 

orais, não dando nenhuma indicação sobre o processo de per

da da nasalidade em si. Na tentativa de obter tal indica-

ção, consideremos aqui o sistema vocãlico proposto por Iem-

le para o proto-tupi-guarani: 

i u r u 

e a o a 

No caso específico do estágio lingüístico anterior 

do guajajara, deu-se, antes da desnasalização, uma regra 

de reescrita que atingiu toda vogal ~ 

lizada pelas regras 1 e 2 (cf. 4.2): 

+ sifl 

+ bx 1 

+ ::~ I 
naJ 

--> ~ b~ 

bx ~ nasal ou 
rec 

a~r 

' 

(ã 

nas a-

A introdução dessa regra, por sua vez, ocasionou urna 

outra: 

+ sil 

- alt 

- bx 

+ rec 

- arr 

G- nas] 
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Diferente da anterior, a regra em questão passou a 

ser aplicada antes: de qualquer regra fonol8gica, pois es-

tabelecia a redundância que passava a existir entre os tra-

ços [ - baixo] e [ + nasal] no referido segmento. 'A esse fa-

to juntemos dados colhidos por dois pesquisadores, Kissen

berth 77 e Ehrenreich
78 , dados esses que nos falam da exis-

tência de vogais nasais em estágio anterior do guajajara. 

- 79 Sao eles: 

Kissenberth: 

Ehrenreich: 

wasI 

kunyã 

amisahã 

banõm 

akã 

tatasi 

tikir! ' 

ai pi 
... 

wasJ.. 

mi ri 

'nariz 

'mulher' 

'barba' 

'borboleta' 

'cabeça' 

'fumaça' 

'grilo' 

'mandioca mansa' 

'nariz' 

'pequeno' 

Acrescentem-se também dados colhidos por Sílvio 

80 
Abreu , alguns dos quais, correspondendo a formas com vo-

gal nasal em outras línguas da família tupi-guarani ou ten-

do sido registrados anteriormente com vogal nasal por Kis

senberth ou Ehrenreich, já demonstram a perda da nasalida-

de vocálica: 

Abreu: miri 

ti 

culurni 

'pequeno 

'nariz' 

'menino' (cf. tupinambá culumí 
' menino') 

taipó pari ' tipóia' (cf. tuninambâ 
pari 'coxo') 



amanezu 

pirãi 

cuzê/ cuzâ 

'algodão' 

'piranha' 

'mulher' 
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Nos dados de Kis·senoerth e Ehrenreich temos a nasa-

lidade e a nasalização vocálica sem ind!cios de um proces

so de perda da nasali.dade vocálica. Jã nos dados de Abreu, 

tais indícios estão presentes, uma vez que formas por ele 

registradas com vogal oral - como culumi, pari - correspon-

dern a formas com vogal nasal em outras línguas da família 

tupi-guarani - como no tupinambã culumi, pari - ou a for-

mas do guajajara anteriormente registradas com vogal na-

sal - corno no caso dos itens para 'pequeno' e 'nariz'. En-

tretanto, diante da pequena amos·tra que retiramos da doeu-

mentação de Abreu, poder-se-ia supor que, assim como se tem 

cuzâ com a última vogal [-nas] ao lado de pirãi e amãnezu, 

talvez ainda houvesse no estágio lingttistico considerado 

itens com vogais altas nasais e que, portanto, o processo 

de desnasalização seria expli.cado apenas em termos de pro

pagação ~través do léxico, sem que estivesse envolvida a 

qualidade da vogal a ser desnasalizada. Uma outra suposi

ção é que, levando-se em conta essa qualidade, a desnasa

lização tivesse sido iniciada em um determinado ponto do 

sistema vocálico, propagando-se entâo de palavra para pa

lavra e de falante para falante. A primeira suposição diz 

respeito somente ã maneira como s·e implementou a desnasa

li zação vocálica, ignorando a direção do processo. Quanto 

à segunda, que taml5érn leva em conta a implementação da per-

da, deixa- nos um problema: s·aber por que tipo de vogal te

ve início a perda da nasalidade vocálica. 
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Retomando a questão da reescritura do segmento 

+ sil como e- bx] e da redundância entre os traços 
- alt 

+ bx 

+ rec 

- arr 
+ nas 

[-baixo] e[+ nasal) nesse segmento, constatamos que a e

xistência, na l!ngua, de um segmento + sil já faria com 

- alt 

- bx 

+ rec 

- arr 

que o falante-ouvinte percebesse a vogal como[+ nasal], 

mesmo que, durante a sua produção, essa nasalidade tivesse 

desaparecido. Como os sons da fala são movimentos tornados 

perceptiveis, e não sons produzldos por movimentos, torna

se improvável que o processo de desnasalização tenha tido 

seu início em um segmento cujas variações acústicas o ou-

vinte .jamais teria podido discriminar . A perda da nasali-

dade ter-se-ia instalado, então, em segmentos que nao pos-

suíssem 0 traço[+ nasal] como redundante. No caso, nas 

vogais [ + altas] ou naquelas cujos valores para os traços 

[recuado] e [arredondado] eram concordantes. Em outras pa-

lavras, cremos ser possfvel afirmar que os dados do está-

gio lingüístico anterior do guajajara colhidos por Sílvio 

Abreu retratam a última fase do process·o de desnasalização: 

aquela em que a nasalidade ainda se mantinha em itens com 

vogal 
1

~- =~t . 
+ rec 

- arr 



5 - CONCLUSÃO 

Com base na recuperaçao de um estágio lingttístico 

anterior das línguas estudadas, tivemos: 

a) para o kokarna, um processo de perda da nasa

lidade vocálica, que se revelou mais antigo do 

que a perda do contraste entre /u/ e /o/, a ele

vaçao de alguns /e/ a /i/ e a reescrita dos de

mais /e/ corno /ü/; 

b) para o asurini, antes da desnasalização vocá

lica, um processo de nasalização contextual de 

vogais, processo esse que se iniciou, provavel-

mente, pela vogal /a/ e que, sem interferir nas 

demais mutações vocálicas e sem alterar a quali

dade das vogais tornadas nasais, explica a exis

tência de consoante nasal em final de palavra e 

de raiz; 

c) para o guajajara, um processo de nasalização 

regressiva de vogais - que não só atribuía nasa-

lidade às vogais, mas também podia lhes conferir 

um grau maior de nasalidade - e um processo pos

terior de perda da nasalidade vocálica, que teve 

o seu fim com a desnasalização, em filtirno lugar, 

da vogal - al t ([ ã] ) e, consequentemente, o seu 

- bx 

+ rec 

- arr 

+ nas 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org
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início com as vogais altas ou com as vogais com 

valores concordantes para os traços [recuado] e 

[arredondado] . 

Das mutuações focal~zadas, vemos que a desnasaliza

çao vocálica é a única que ocorreu nas três línguas. 

A perda da nasalidade vocálica deu- se em kokarna,co

rno já foi dito, antes das outras mutações vocálicas. De mo

do inverso, ela ocorreu em asurini e guajajara corno última 

mutação vocálica. Esse fato é suficiente para mostrar que 

a perda da nasalidade atuou em kokarna em um tempo e em asu

rini e guajajara, em outro. Todavia, se elimina a possi

bilidade de que a desnasalização vocálica se tenha dado em 

kokama por contato com as outras duas línguas, a sua atua

çao nao separa asurini e guajajara, levando à suspeita de 

que o processo em pauta poderia apresentar semelhanças nes

sas Últimas línguas exclusivamente por ter havido um pos

sível contato entre elas. Dizendo de outro modo, a atua

çao independente da desnasalização vocálica em kokama e a 

sua atuação possiveimente conjunta em guajajara e asurini 

indicaria a particular~dade do processo naquela língua em 

relação ao ocorrido nestas. Como não ternos, porém, certe

za de que a perda da nasalidade vocálica em asurini e gua

j aj ara se deveu ao contato, somos obrigados a inferir se 

este foi ou nao o fator determinante da mudança considera

da a partir da própria natur.eza do processo que a originou. 

E, não tendo havido meios de detectar o rumo do p:rocESso em 

asurini, a sua natureza só pode ser determinada através das 
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afirmativas feitas sobre a desnasalização vocálica ocorri-

da em guajajara, bem como daquelas sobre a nasalização vo-

cálica em asurini e guajajara. 

Em guajajara, o último segmento a ser desnasalizado 

foi [~], porque nele a percepção da nasalidade era deter-

minada pela elevação da vogal. Aliada a esse fato, ·que, 

sendo fonológico, tem a sua contrapartida fonética em ter-

mos de percepção, há uma evidência de ordem acústica. Essa 

- . d 81 d nos e forneci a por House e Stevens , que, em estu o so-

bre o fenômeno da nasalidade, verificaram que o espectro 

de uma vogal [ + alta ] se modifica mais do que o de uma vo

gal [ - alta ] , quando a cavidade nasal é conectada ao tra- · 

to oral, o que torna um pequeno grau de abertura velofarín -

gea suficiente para identificar uma vogal[+ alta] como 

nasal, não sucedendo o mesmo com uma [ - alta ] . A verifi-

caçao feita por House e Stevens concorre para explicar por 

que a vogal [~] foi a última a ser desnasalizada em guaja-

jara: além de ser [ - bx ] - dado importante para a sua per-

cepçao como nasal - , era [ - al t ] , sendo a sua nasalidade 

tolerada por mais tempo porque menos diferenciada. 

No que se refere à nasalizaÇão vocálica, temos que, 

ocorrida tanto em guajajara quanto em asurini, ela se ca-

racterizou diferentemente nas duas línguas. Em guajajara, 

a vogal [ + bx ] reescreveu-se como [ - bx ] quando tornada 

nasal por nasalização regressiva. Em asurini, a vogal 

[ - bx], passando a nasal em um certo contexto, não se ele-

vou. Embora, à ·primeira vista, a nasalização vocálica seja 
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divergente, quanto ao modo de sua atuação, nessas línguas, 

o processo será julgado como uno, no tocante à sua nature-

za, caso nos voltemos mais uma vez para a fonética. 

82 Ainda segundo House e Stevens , todas as vogais na-

sais ou nasalizadas têm, como um dos efeitos gerais da co-

nexão entre a cavidade nasal e o trato oral, o alargamento 

da faixa do formante no espectro vocálico, sendo que essa 

aumenta de acordo com o acoplamento nasal crescente. No 

caso do guajajara, a vogal[+ bx] nasalizada resultante da 

nasalização regressiva adquiria, com isso, um grau maior de 

nasalidade. E esse grau deveria ser mantido às custas de 

um grande aumento na área de acoplamento nasal, já que, 

possuindo a vogal [ + bx ] oral a mais larga faixa de fonnan-

te, uma pequena ou média área de acoplamento nasal causa-

ria, na largura dessa faixa, um aumento inexpressivo e,por 

isso, incapaz de traduzir o grau maior de nasalidade atri-

buído à vogal . Entretanto, passando a vogal em questão a 

ser [ - bx ] , não haveria necessidade de se ter uma área tão 

83 grande de acoplamento nasal • Entre os caminhos que se 

apresentavam - grande área de acoplamento nasal na reali-

zaçao da vogal baixa nasalizada de modo acentuado ou ele-

vaçao dessa vogal com concomitante redução na área de aco

plamento nasal -, no guajajara deu-se preferência ao últi-

mo. Já em asurini, tal escolha sequer se colocava: não ha-

vendo necessidade de se acentuar a nasalidade das vogais -

bastava que fossem nasalizadas do ponto de vista da produ

ção para que fosse atribuíàa a nasalidade à cxnsoant:e oclu-
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siva final que a elas se seguisse nao havia também ne-

cessidade de um alargamento expressivo da faixa do forman-

te da vogal baixa. Dessa maneira, em asurini, avogal bai-

xa nasalisada pouco se diferenciaria da vogal baixa oral. 

Em face disso, grande seria a tolerância dos falantes-ou-

vintes de período anterior .do asurini no que tange à rea

lização da vogal baixa como nasal, tolerância essa que nos 

leva a pensar ter sido iniciado o processo de nasalização 

vocálica nessa língua com a vogal baixa. Isto é, o proces

so de nasalização vocálica em asurini ter-se-á iniciéd:> como 

terminou o de desnasalização vocálica em guajajara: com a 

tolerância pelos falantes de segmentos acusticamente menos 

diferenciados, ou seja, através de vogal [ - alta). 

Conforme notamos no capítulo referente ao asurini, a 

nasalização vocálica ter-se-á provavelmente iniciado pela 

voga 1 /a/, vogal [ - alta ) . Do mesmo modo, denonstrarros ter 

terminado a desnasarização vocálica em guajajara por vogal 

[-alta]. Assim, se a nasalização vocálica em asurini co-

meça com vogal [ - alta ] e se a desnasalização vocálica em 

guajajara termina com vogal [ - alta] , segue-se que os dois 

processos têm direção inversa e que a nasalização vocálica 

deve terminar com vogal [ + alta] e a desnasalização vocá

lica com ela começar. Tal inferência é sustentada do pon-

to de vista articulatório: investigações recentes, leva

das a efeito por Fritze11
84 

e Lubker85 , revelam serem os 

músculos controladores do palato mole os que produzem ati -

vamente uma posição mais elevada deste p.ara as vogais al-

tas. 



105 

Revendo, então, as considerações feitas, a desnasa

lização vocálica em guajajara e asurini pode ser vista co-

mo processo independente, porque, ao que tudo indica, sua 

direção foi determinada foneticamente. Portanto, quanto à 

sua natureza e quanto à sua utilização para se determinar 

o relacionamento de línguas cujo contato no passado nos -e 

desconhecido, a perda da nasalidade vocálida é, respecti-

vamente, 

(1) processo natural, explicável em termos arti-

culatórios e perceptivos; 

(2) processo que nao assegura o relacionamento 

histórico entre línguas nem destrói a hipó-

tese de sua existência. 

Assim sendo, faz-se necessário um estudo dos fato-

res que podem causar a mudança de som - entre eles os de 

ordem fonética - a fim de que nao venham mais a ser indis-

criminadamente utilizadas mudanças de natureza diversa quer 

para construção de diagramas em árvore, quer para mostrar 

que, de acordo com uma dada cronologia de regras, duas ou 

mais línguas compartilham essa ou aquela regra. 
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REStMl 

Neste trabalho propomo-nos a investigar a per
da da nasalidade vocã1ica ocorrida em três línguas 
da família tupi-guarani, com o fim de saber se essa 
e uma mudança compartilhada pelas línguas estudadas 
ou uma inovação independente em cada uma delas. Pa
ra estudar a desnasalização vocãlica em kokama,asu
ri ni e guaj aj ara, traçamos a e vo 1 ução de certos seg
mentos, recuperando apenas um período lingÜistico 
anterior que nos pennitisse determinar a atuação do 
processo focalizado. A recuperação de um estãgio 
lingÜistico anterior das línguas consideradas reve
lou que a perda da nasalidade vocãlica atuou inde
pendentemente em kokama e que, em asurini e guaja
jara, esse processo foi precedido pelo de nasaliza
ção de vogais. Relacionando-se as afirmativas fei
tas sobre a nasalização vocãlica em asurini e gua
jajara aos resultados obtidos com a investigação da 
perda da nasalidade vocãlica em guajàjara, concluí
mos, auxi 1 i ados pela teori a foneti ca, que a desna
sal i zação vocãlica e processo independente, que não 
assegura o relacionamento linguístico e que possui 
direção inversa ã apresentada pela nasa-lização vo
cãlica. 

• 
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.. 

ABSTRACT 

In this work we intend to i nvestigate the loss 
of the vocalic nasality in three languages of the 
Tupi -Guarani family in order to know if this change 
is shared by the languages studied or if it. is an 
independent innovation in each one of them. In order 
to study the loss of vocal ic nasality in Kokama, 
Asuri ni and Guajajara, we traced the evol ution of. 
certain segments, recovering of a fonner linguis:tic 
peri od that would allow us to determine the process 
focal i zed . The recoveri ng of a former li ngui s ti e pe
riod of such languages revealed that the loss of vo~ 
calic nasality occurred independently in kokama and 
that this process was preceed by the vocalic nasal 
ization in Asurini and Guajajara . Relating the as
sumptions about the vocalic nasalization in Asurini 
and Guajajara to the results obtained with the in
vestigation of the loss of the vocalic nasality in 
Guajajara, we concluded, aided by the phonetic theo
ry, that the loss of vocalic nasality is an indepen
dent process which does not assure the linguistic re
lationship and which possesses reverse direction to 
that one presented by the vocalic nasalization . 
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