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a) /i/ e /ḭ/ ...................................................................................... 80 
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I INTRODUÇÃO 

Entre os grupos indígenas brasileiros, pode-se encontrar uma 

enorme diversidade cultural, religiosa, social e linguística. Embora 

diferentes, estes povos têm em comum o desejo de terem as suas 

manifestações preservadas, de serem respeitados enquanto grupo 

social autônomo. Daí a importância de se estudar as línguas 

indígenas do Brasil como uma forma de manter viva a tradição 

cultural e linguística de populações que, ao longo da história, 

sofreram uma ação colonizadora extremamente violenta, que até 

hoje reflete na sua relação com a sociedade.  

Atualmente, são faladas no país cerca de 160 línguas 

indígenas, localizando-se a maioria na região amazônica 

(RODRIGUES, 2014; FRANCHETTO & NEVINS, 2014; MOORE, 

2007). Grande parte destas línguas corre o risco de ser extinta sem 

que haja nenhuma forma de registro, uma vez que são línguas ágrafas 

e que contam com um número restrito de falantes. Além de trazerem 

consigo toda a tradição e a cultura de um povo, as línguas indígenas 

são importantes fontes para o enriquecimento do conhecimento 

linguístico, daí resultando a sua importância no âmbito da ciência. 

Conforme afirma Seki (1999, p.245): 

 

As línguas indígenas despertam interesse especial não 

por serem “exóticas”, mas por serem diversificadas e 

estarem entre as menos conhecidas da ciência, do que 

decorre a expectativa de que possam apresentar 

propriedades ainda não observadas em línguas de outras 

regiões. Isso vem se confirmando através de estudos já 

feitos sobre essas línguas. 

 

Apesar disso, ainda são poucos os estudos realizados sobre 

as línguas indígenas brasileiras, e só a partir da segunda metade do 
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século XX — com um número desmesurado de línguas já extintas 

— os estudos passaram a ter um caráter mais científico e centrado 

na descrição e análise das línguas.  

Durante os séculos XVII e XVIII, todo o conhecimento que 

se tinha sobre as línguas indígenas brasileiras era proveniente de 

materiais produzidos por missionários, como o Pe. José de Anchieta, 

e referiam-se somente à língua Tupi — chamada posteriormente de 

Tupinambá. Como destaca Mattoso Câmara Jr. (1965), os grandes 

problemas desses estudos eram, em primeiro lugar, o fato de que os 

missionários estudavam a língua indígena com o propósito de usá-la 

para a propagação da ideologia religiosa, enxergando-a como meio 

e não como fim, o que resultava em descrições simplistas e 

superficiais, que desprezavam aquilo que era considerado como 

difícil e não essencial à comunicação. Em segundo lugar, o 

pesquisador aponta o fato dos missionários estarem “sob a influência 

das ideias linguísticas do seu tempo”, acreditando na existência de 

uma gramática ideal, que tinha como base a estrutura da língua 

latina, e que só seria possível com a racionalização dos homens — a 

língua indígena, daqueles considerados “homens naturais”, 

“selvagens” e sem o devido grau de racionalização, portanto, não 

atingia esse ideal, e cabia aos missionários linguistas a tarefa de 

“discipliná-la” e “aperfeiçoá-la”. Mais uma vez “um objetivo que 

tendia a prejudicar a observação sincera e serena dos fatos 

linguísticos” (MATTOSO CÂMARA JR., 1965, p.102).  

Ainda relacionado à influência do pensamento da época, 

Mattoso Câmara Jr. (1965) explicita que este também foi 

responsável pelo que ele considera como o terceiro problema das 

descrições realizadas por missionários: a adaptação de todo o léxico 

e toda a semântica à cosmovisão ocidental.  

No período entre o século XIX e a primeira metade do século 

XX, além do trabalho dos missionários, outros estudiosos 
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começaram a se interessar pelas línguas indígenas. Mattoso Câmara 

Jr. (1965) distingue dois grupos: o daqueles que não tinham contato 

com os indígenas, filólogos centrados em desvendar o léxico dos 

materiais escritos produzidos por missionários; e o daqueles que 

tinham contato com os indígenas, formado por pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros e missionários. Foi nesse período, 

inclusive, que ocorreu a maior incursão de não-índios em territórios 

indígenas do interior do Brasil, com a denominada Comissão 

Rondon, que tinha como missão a abertura de caminhos pelo sertão 

e instalação de linhas telegráficas, e da qual provêm alguns dos mais 

importantes relatos etnográficos.  

Também neta fase, começaram a surgir as descrições de 

outras línguas indígenas, além do Tupi (ou, Tupinambá). De acordo 

com o pesquisador, os trabalhos com as línguas indígenas realizados 

durante esse período eram majoritariamente compostos por listas de 

palavras, com transcrições, na maior parte das vezes, impressionistas 

e precárias. Além disso, assim como nos séculos anteriores, a língua 

continuava sendo estudada como meio para a comunicação com os 

indígenas, uma forma de se chegar a melhores resultados nos estudos 

etnológicos, geográficos e físicos. O estudo linguístico, portanto, 

servia como subsidiário de outros estudos, sem objetivar o 

conhecimento da estrutura linguística per se (MATTOSO 

CÂMARA JR., 1965, p.124-125). 

As pesquisas que passaram a ter na compreensão da língua a 

sua finalidade apenas apareceram na segunda metade do século XX. 

Época em que linguistas de formação, brasileiros e estrangeiros, 

ingressaram no campo da pesquisa com línguas indígenas, após a 

chegada do Summer Institute of Linguistic (doravante SIL) e a 

implantação da disciplina Linguística no país, dando uma nova 

orientação aos estudos de línguas.  
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Como é possível perceber, a pesquisa linguística voltada à 

descrição e análise das línguas indígenas brasileiras é bastante 

recente. Seki (2000, p.263) explicita que: 

 

O processo de delimitar um domínio próprio de 

investigação da Lingüística foi marcado no Brasil 

pela oposição à Filologia e à Gramática tradicional, o 

que favoreceu o interesse pelo estudo do Português, a 

partir das novas orientações relacionadas à 

Lingüística, em oposição aos estudos anteriores dessa 

língua. No que respeita às línguas indígenas (vivas) 

em sua prática totalidade não havia, com raras 

exceções, estudos prévios que as tornassem visíveis e 

aos quais se pudesse aplicar as novas abordagens. Um 

outro fator a ser considerado é que era ainda 

amplamente difundida a idéia errônea, reforçada pelo 

estabelecimento oficial, de que o Brasil era um país 

monolíngüe, o que também favoreceu o estudo do 

Português do Brasil em prejuízo das línguas 

indígenas, como de resto as outras línguas 

minoritárias faladas no País, que em geral eram 

ignoradas, inclusive nos meios universitários. Sobre 

línguas indígenas, a idéia prevalecente (e ainda hoje 

bastante comum) é a de que no Brasil havia o Tupi, 

ou Tupi-Guarani, uma língua extinta da qual se falava 

usando os tempos do passado.1      

 

 Em consequência disso, a pesquisa com línguas indígenas 

ainda é minoritária no país e, mesmo com o esforço dos 

pesquisadores envolvidos nessa tarefa, não consegue dar conta da 

enorme diversidade ainda existente. Segundo Nevins e Franchetto 

(2014, p.01), em levantamento mais recente: 

 

Calcula-se que cerca de 160 línguas indígenas 

distintas são ainda faladas no Brasil, cada uma com 

suas variedades dialetais, e tendo como média 250 

                                                           
1 Em todas as citações, preservamos a grafia do texto original. 



 

Introdução | 5  

 

falantes por língua. O grau de fragilidade é alto, com 

21% delas em perigo imediato de desaparecimento, 

dado o pequeno número de falantes e a baixa 

transmissão de uma geração para outra. Ao mesmo 

tempo, somente 13% dessas línguas possuem uma 

descrição que pode ser avaliada como completa, com 

uma boa gramática descritiva, textos e dicionário; 

38% têm sido objeto de uma descrição avançada (por 

exemplo, uma tese de doutorado); para 29% temos 

apenas descrições iniciais (por exemplo, uma 

dissertação de mestrado); 19% não possui qualquer 

descrição científica2.    

 

 Também Rodrigues (2014) calcula que existam ainda entre 

160 e 180 línguas indígenas sendo faladas no Brasil e nenhuma delas 

com população suficiente para assegurar o seu futuro3. Dentre as 

línguas com menos 200 falantes e ainda sem nenhum registro, 

destacamos a língua Negarotê, objeto deste estudo, falada pelo grupo 

homônimo, que faz parte da família Nambikwára, isolada quanto à 

sua classificação linguística e constituída de mais de quinze línguas 

e/ou dialetos, que podem ser subdivididos em três ramificações, de 

acordo com o grau de proximidade e a localização do território 

                                                           
2 Dados provenientes de Moore, D. A.; Galucio A. V. 2013. Perspectives for the 

documentation of indigenous languages in Brazil. Museu Paraense Emílio Goeldi 

– Ministério do Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação. Não 

publicado. 
3 Segundo o levantamento de Rodrigues (2014, p.450),  

 

[…] the most populous indigenous language in Brazil 

is Tikúna (or Tukúna), which has 18,000 speakers in 

Brazil and about 4,000 in Peru and Colombia. Next 

comes Makuxí with about 15,000 speakers and 

Kaingang and Teréna spoken by a little more than 

10,000 persons each. All other languages have less 

than 10,000 speakers, the majority of them less than 

1,000 [...]. Of 166 languages figuring in this table 

only 26 are spoken by more than 1,000 people, 

whereas 110 have only 400 or less speakers. 
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tradicional do seu grupo de fala: Nambikwára do Norte — formado 

atualmente pelas línguas Mamaindê, Negarotê, Latundê e Lakondê 

— Nambikwára do Sul e Sabanê. 

 

Quadro 1. Subdivisão linguística/dialetal da família Nambikwára 

Família Nambikwára 

Nambikwára do 

Sul 

Nambikwára do 

Norte 

Sabanê 

Halotésu 

Kithaulhu 

Sawentésu 

Wakalitesu 

Alakatesu 

Wasusu 

Sararé 

Alãntesu 

Waikisu 

Hahãitesu 

Mamaindê 

Negarotê 

Latundê 

Lakondê 

Sabanê 

 

Os índios que historicamente ficaram conhecidos como 

Nambikwára habitam a região do sudoeste do estado do Mato Grosso 

e a área adjacente do estado de Rondônia. Os primeiros contatos com 

os ‘brancos’ se deram no início do século XX, mais precisamente em 

1907, e foram estabelecidos sob o comando do então General 

Cândido Mariano da Silva Rondon. Na ocasião, a expedição da qual 

Rondon fazia parte era responsável por abrir os caminhos para a 
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expansão das linhas telegráficas. Estima-se que nessa época havia 

milhares de índios Nambikwára vivendo na região4, divididos em 

vários subgrupos linguísticos e/ou dialetais, em uma área contínua 

de aproximadamente 50.000 km2 (Price, 1985, p.312).  

  Desde a chegada dos primeiros ‘brancos’ à região, o território 

tradicional Nambikwára sofreu crescente processo de invasão e 

exploração, que resultou na extinção de vários grupos linguísticos e 

dialetais autônomos, bem como no deslocamento de alguns grupos 

para áreas de características ambientais distintas de suas áreas 

tradicionais e no reagrupamento de remanescentes, muitas vezes, de 

grupos historicamente rivais, aos quais foi imposto o convívio em 

território comum.  

  O grupo Negarotê, que faz parte do ramo Nambikwára do 

Norte, foi um dos grupos que sofreu com a incursão dos 'brancos' em 

seu território tradicional. Até o final da década de 1940 e início da 

década de 1950, de quando datam os primeiros contatos do grupo 

com os órgãos oficiais, os Negarotê viviam divididos em três aldeias: 

nadu'yaukuru, yo'kognkuru e 'lepmkuru, próximos ao Rio Piolho, no 

estado de Mato Grosso (MT). Com o contato, as epidemias e os 

assassinatos de índios do grupo tornaram-se constantes, o que fez 

com que os sobreviventes das aldeias nadu'yaukuru e yo'kognkuru 

buscassem abrigo na aldeia 'lepmkuru, que mais adiante também foi 

tomada pelos Hahaintesu, grupo Nambikwára do Sul. Nas décadas 

seguintes, o grupo sofreu um declínio populacional considerável, 

chegando a 12 pessoas na década de 1970, após uma epidemia de 

                                                           
4Não é possível precisar este número, ficando as estimativas entre mil e dez mil. 

Price (1987) estima que havia entre cinco e seis mil Nambikwára no início do 

século XX; Roquette-Pinto (1919, p.125) afirma que “Sommam alguns milheiros. 

Quantos? Não sabemos. Qualquer estima seria in valiosa”, mas arrisca um total de 

1.200 indígenas, baseando-se na existência de doze aldeias conhecidas e 

acreditando haver em cada uma delas cerca de cem pessoas; Lévi-Strauss (1948; 

1996) estima que, no mesmo período, havia cerca de dez mil índios Nambikwára.  
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sarampo que vitimou grande parte da população. Novo crescimento 

populacional se deu a partir de então, e é desses doze sobreviventes 

que descende todo o povo que compõe a etnia Negarotê hoje. 

  Atualmente, os Negarotê vivem na Terra Indígena Lagoa dos 

Brincos, cujo processo de demarcação foi concluído no ano de 1996, 

divididos em cinco aldeias (Nova Geração, Central, Nova Buriti, 

Jacaré e Murici), na Reserva Vale do Guaporé, na cidade de 

Comodoro – MT. A Reserva é também habitada por índios das etnias 

Mamaindê, Hahaintesu, Alantesu, Yaikisu e WaslIhsu, todos 

Nambikwára. De acordo com Eberhard (2009, p.4), “Cada um desses 

grupos tem o seu espaço tradicional na reserva e, embora suas áreas 

sejam contíguas, eles normalmente não se aventuram uns nas áreas 

dos outros”, a exceção seria quanto aos grupos do Norte, Negarotê e 

Mamaindê, que mantêm uma relação pacífica e amigável, com 

muitos casamentos interétnicos.  

  De acordo com dados da FUNAI de Comodoro – MT5, vivem 

na TI Lagoa dos Brincos cerca de 140 pessoas do grupo Negarotê, a 

maioria bilíngue, falantes do Negarotê e do Português. 

  Em relatório para identificação da área indígena Lagoa dos 

Brincos, a antropóloga Neila Soares explicita que  

 

O uso da língua portuguesa entre os Negarotê é 

restrito àquelas situações de interação com não-

Índios. Há diferentes graus de bilinguismo no grupo. 

Os mais velhos são virtualmente monolíngues, todos 

os seus relatos foram feitos na língua nativa e 

posteriormente traduzidos pelo índio Zezinho, eleito 

tradutor oficial pelo grupo. (SOARES, 1992, p.16) 

      

  Sabe-se que as línguas Nambikwára apresentam uma 

                                                           
5 Comunicação pessoal com a Indigenista especializada da Funai, Iana Moura. 
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complexidade fonológica e gramatical, sobretudo, no que diz 

respeito aos aspectos prosódicos e à estreita relação existente entre 

fonologia e morfologia — fato que as tornam um campo interessante 

para os estudos na área da Fonologia. Nessa família linguística, 

encontramos línguas genuinamente tonais — Mamaindê (Kingston 

1976; Eberhard, 2009) e Kithãulhu (Kroeker 2001; Lowe 1999) —, 

línguas tonais restritas — Latundê (Telles 2002) — e línguas 

acentuais — Sabanê (Araujo, 2004). O acento pode ser fonológico, 

lexical ou fonético. A morfologia e a fonologia operam de maneira 

conjunta na determinação do acento. As línguas são polissintéticas, 

ou seja, as palavras podem ser constituídas por vários morfemas, 

sendo alguns deles com semântica lexical. Como o acento pode ser 

lexical, cujo domínio é o morfema, uma mesma palavra pode 

apresentar, além do acento principal na raiz, acento secundário em 

um ou mais de um morfema. Quanto à Fonologia segmental, as 

línguas Nambikwára apresentam consoantes e vogais com 

especificação laringal, ou seja, com um tipo de fonação não-modal, 

ao lado de suas correspondentes modais, bem como maior número 

de vogais fonológicas do que consoantes. 

 Embora tenhamos informações relevantes quanto a aspectos 

comuns da fonologia das línguas Nambikwára, ainda não há sobre o 

Negarotê estudo específico que vise à análise deste componente. A 

nossa pesquisa, portanto, tem como foco suprir essa lacuna e, através 

do estudo da fonologia da língua Negarotê, dar uma primeira 

contribuição para o seu registro e sua preservação.  

 Assim, do ponto de vista linguístico, nosso estudo se justifica 

pela necessidade de uma análise sistemática da fonologia da língua 

Negarotê. Este trabalho se insere num projeto maior, que vem sendo 

desenvolvido no Núcleo de Estudos Indigenistas (NEI) da 

Universidade Federal de Pernambuco em parceria com a Vrije 

Universiteit de Amsterdam, cujo objetivo é contribuir para o 
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conhecimento mais amplo das línguas Nambikwára. Além disso, por 

visar o conhecimento sistemático de uma língua natural, esta 

pesquisa busca oferecer mais dados para o fortalecimento das teorias 

fonológicas modernas, contribuindo, assim, com os estudos que 

buscam compreender a faculdade humana da linguagem. 

 O nosso trabalho está dividido em quatro capítulos mais a 

Introdução e a Metodologia, que têm como objetivo apresentar os 

elementos fundamentais que serviram de base à nossa pesquisa. A 

seção que segue, intitulada Metodologia, está dividida em duas 

partes: a primeira trata especificamente do processo de coleta de 

dados, e a segunda, dos procedimentos adotados para a análise. O 

primeiro capítulo da tese (1 Etnografia Negarotê) tem como objetivo 

apresentar ao leitor o grupo Negarotê, ao qual pertence a língua alvo 

do nosso estudo. Para isso, traçamos um panorama sobre pontos 

relevantes da sua história pré e pós-contato, a situação linguística, 

aspectos da cultura e descendência. O capítulo 2, intitulado 

Fonologia Segmental trata da descrição e análise dos aspectos 

relacionados à fonologia segmental: descrição e distribuição dos 

segmentos, inventários consonantal e vocálico, ditongos e a sílaba. 

Em seguida, chegamos ao capítulo 3 Processos fonológicos, no qual 

as regras que têm como primeiro domínio a sílaba são apresentadas. 

O quarto capítulo, dedicado à Fonologia prosódica, apresenta uma 

discussão sobre o acento, o tom, a relação entre os sistemas acentual 

e tonal e o domínio prosódico da palavra. Por fim, apesentamos as 

nossas considerações finais sobre o trabalho desenvolvido e 

apontando os caminhos que precisam ser melhor explorados.     
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II METODOLOGIA 

Nesta seção, apresentaremos a metodologia utilizada para a 

realização da nossa pesquisa. Para tanto, dividimos a seção em duas 

partes: coleta de dados, momento inicial da pesquisa, no qual 

tivemos contato com o grupo indígena Negarotê e coletamos o nosso 

corpus, e análise dos dados, momento posterior à visita a campo, 

em que efetivamente realizamos a apreciação dos dados à luz dos 

referenciais teóricos. 

 

a) Coleta de dados   

A coleta dos dados utilizados para a nossa pesquisa foi 

realizada durante visitas ao grupo Negarotê, pela pesquisadora, pelo 

período de dois meses, no segundo semestre de 2013. Nestes 

momentos, realizamos entrevistas estruturadas, a fim de obter os 

registros orais necessários para a nossa análise: itens lexicais, frases 

nominais e verbais e pequenos textos. O número de informantes e o 

tempo de coleta foram estabelecidos em concordância com a 

comunidade, levando em consideração a proficiência linguística na 

língua materna, o conhecimento da língua portuguesa (para fim de 

comunicação com a pesquisadora) e a disponibilidade dos 

informantes. 

Nestas visitas, contamos com a colaboração de quatro 

informantes: três mulheres: Martinha6 (34 anos)7, Joaninha (36 anos) 

e Wamen (21 anos), e um homem: Zezinho (54 anos). Todos os 

informantes eram falantes bilíngues negarotê-português e tinham a 

língua indígena como primeira língua. Exceto Martinha, os 

                                                           
6 A menção aos nomes das pessoas e às demais informações sobre o grupo e seus 

membros foi permitida previamente pelos informantes. 
7 As idades são baseadas na informação dos falantes e refere-se à data em que a 

coleta de dados foi realizada. 
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informantes são ou foram (no caso de Zezinho) professores nas 

escolas da comunidade e são reconhecidos como bons falantes e 

conhecedores da língua indígena.  

Entre os informantes, encontramos diferentes níveis de 

proficiência em língua portuguesa: Martinha fala e consegue 

compreender com maior dificuldade, não é escolarizada e tem menor 

contato com não-índios; Joaninha, sua filha mais velha, Wamen, e 

Zezinho demonstram maior proficiência, em razão dos contatos 

constantes e mais intensos com falantes de português. A primeira, 

apesar do convívio frequente com falantes de português, oriundos, 

sobretudo, de dois casamentos interétnicos, apresenta um 

conhecimento mais limitado do português que a filha, que é 

professora indígena atualmente e vive entre a aldeia e as cidades de 

Comodoro e Vilhena-RO, faz cursos relacionados ao magistério e é 

casada com um índio da etnia Manoki, falante de português.      

No caso do informante Zezinho, que se tornou nosso 

principal informante, além de ex-professor indígena e grande 

conhecedor da língua materna, é também pajé e um dos guardiões da 

memória e tradição do grupo. Além disso, o ex-professor teve 

contato com o trabalho de descrição linguística através do 

conhecimento com os missionários Peter Kingston e David 

Eberhard, durante suas estadas no grupo Mamaindê — Zezinho, 

inclusive, foi alfabetizado pelo primeiro, ainda na década de 1970 —

, o que auxiliou muito o processo de coleta de dados. Desde o início, 

foi o membro do grupo que se mostrou mais receptivo e disposto a 

colaborar com a pesquisa, inclusive, estabelecendo, ele mesmo, os 

dias, horários e o local mais adequado (sem barulho e interferências 

das crianças) para os nossos encontros. Dessa forma, a compreensão 

do informante acerca do funcionamento do trabalho do linguista e a 

importância da descrição para a preservação da língua, bem como o 

seu amplo conhecimento da língua materna, aliados ao bom 
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conhecimento do português e à apurada intuição linguística foram 

fundamentais para o sucesso na obtenção dos dados.  

Com as outras três informantes, os encontros não eram 

sistemáticos e, por isso, não conseguimos grandes avanços em 

termos da obtenção de construções sintáticas mais complexas. Com 

Joaninha e Wamen, os dados coletados são basicamente formados 

por nomes (alguns com morfemas de posse e adjetivos) e poucos 

verbos. Com Martinha, conseguimos chegar a algumas estruturas 

mais complexas, como frases verbais, entretanto, algumas gravações 

ficaram muito prejudicadas pelo barulho do local em que as 

entrevistas eram realizadas.          

As entrevistas foram realizadas na aldeia Central, com 

Zezinho e Martinha, e Nova Geração, com Joaninha e Wamen. Além 

disso, realizamos algumas gravações na cidade de Comodoro: com 

Wamen, na sede da Funai, e com Zezinho e Martinha, na casa em 

que moram os filhos do casal que estudam nas escolas não indígenas 

do município.   

As entrevistas tiveram como base os questionários do Museu 

Nacional (s.d.), de Comrie & Smith (1977) e Payne (1997), para a 

descoberta de línguas ainda desconhecidas e estudo da tipologia 

linguística. A princípio, solicitamos os itens lexicais constantes 

nessas listas (palavras genéricas e comuns às línguas do mundo, 

como partes do corpo e nomes de animais e plantas conhecidos). A 

fim de complementar e enriquecer nossos dados, utilizamo-nos 

também dos conhecimentos de mundo dos falantes, através do 

vocabulário específico da fauna e flora da região, bem como de 

palavras que fazem parte da cultura e mitologia do povo Negarotê. 

Conforme o avanço das entrevistas, solicitamos a tradução de frases 

nominais e verbais, bem como de estruturas mais complexas — 

orações coordenadas, subordinadas, etc. Histórias da cultura 
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Negarotê, músicas e outras falas espontâneas também fazem parte 

dos nossos registros.           

Dessa forma, conseguimos cerca de 60 horas de gravações, 

que foram registradas em áudio digital (.wav), que assegura melhor 

qualidade às gravações e, consequentemente, possibilita uma análise 

mais precisa dos dados fonéticos. Todo o material coletado está sob 

a guarda da pesquisadora e, posteriormente, fará parte do Banco de 

Dados do Núcleo de Estudos Indigenistas (NEI) da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

 

b)  Análise dos dados 

Concomitantemente à realização das entrevistas, procedemos 

à transcrição dos dados, realizada primeiramente de oitiva. Para 

tanto, utilizamos os símbolos do Alfabeto Fonético Internacional 

(IPA). Compreendendo as variações que poderiam advir de 

imprecisões auditivas e a necessidade de uma boa transcrição 

fonética para garantir a qualidade da análise fonológica, sempre que 

necessário, as transcrições passaram por revisões, com a audição 

repetidas vezes dos dados e, quando necessário, o auxílio de 

programas de análise acústica. 

Dessa forma, submetemos ao programa de análise acústica 

PRAAT parte dos nossos dados. Com isso, buscamos, além de maior 

precisão na identificação dos segmentos, verificar as regularidades 

fonológicas e a identificação dos correlatos fonéticos do acento e do 

tom.  

Uma vez sistematizados os dados, iniciamos as nossas 

análises e interpretações, norteadas pelas reflexões das teorias 

fonológicas modernas. Iniciamos com a descrição e análise da 

fonologia segmental, seguindo os procedimentos de descoberta de 

língua. Assim, identificamos os fonemas vocálicos e consonantais e 
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os seus alofones; em seguida, buscamos a sílaba no Negarotê: os 

tipos silábicos possíveis e as restrições de segmento em cada 

posição, bem como os processos fonológicos que estão a ela 

relacionados. Seguimos com a descrição e análise do sistema 

prosódico do Negarotê, à luz dos modelos teóricos não-lineares, que 

entendem a organização fonológica das línguas naturais como um 

conjunto de subsistemas em interação, e por isso, preveem a 

importância da análise dos aspectos suprassegmentais, como o 

acento, a duração e o tom. Nosso objetivo foi identificar o sistema 

prosódico da língua (acentual, tonal ou misto), descrever a sua 

manifestação, compreendendo a relação entre tom e acento e o seu 

status fonológico. Por fim, tratamos dos processos fonológicos que 

operam nos domínios da sílaba e da palavra. 

Ao longo da análise, com o objetivo de contribuir com os 

estudos tipológicos das línguas Nambikwára, traçamos comparações 

entre a língua Negarotê e as línguas irmãs, Latundê, Lakondê e 

Mamaindê, utilizando como fonte os trabalhos pré-existentes sobre 

estas línguas. 
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CAPÍTULO 1: ETNOGRAFIA NEGAROTÊ 

 

Neste capítulo, apresentaremos uma breve etnografia do 

grupo Negarotê, que faz parte da família linguística Nambikwára, 

ramo Nambikwára do Norte. Durante a nossa pesquisa, encontramos 

raros trabalhos que tratam especificamente do grupo Negarotê, quais 

sejam: o relatório de identificação da terra indígena Lagoa dos 

Brincos, de Soares (1992) e A Survey of Three Northern Nambiquara 

Groups: The Mamaindê, Negarotê, and Latundê, de Anonby e 

Eberhard (2008). Dessa forma, além dos trabalhos mencionados, 

utilizamos para o maior conhecimento da etnografia Negarotê os 

relatos dos nossos informantes, bem como pesquisas referentes aos 

povos Nambikwára, ainda que não especificamente — ou apenas — 

à etnia Negarotê. 

Iniciaremos apresentando a família Nambikwára, da qual faz 

parte o grupo alvo dessa pesquisa. Em seguida, trataremos dos 

Negarotê: histórico de contato, localização, situação linguística, 

parentesco e descendência são alguns dos pontos que destacaremos 

aqui.  

 

1.1 A FAMÍLIA NAMBIKWÁRA 

Os índios conhecidos historicamente como Nambikwára 

habitam o noroeste do estado do Mato Grosso e as adjacências do 

estado de Rondônia, entre os afluentes dos rios Juruena e Guaporé, 

até as cabeceiras dos rios Ji-Paraná e Roosevelt. O nome que os 

denomina, de origem Tupi, que significa “buraco na orelha” 

(“nambi” = orelha; “kuara” = buraco), foi dado por não-índios e, 

portanto, não tem significado nas línguas faladas por estes povos.    
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O etnômio, embora já existente na literatura, foi cristalizado 

quando Rondon, em sua primeira expedição entre os rios Tapajós e 

Ji-paraná, iniciada em 1907, encontrou índios que falavam “dialetos 

de uma língua desconhecida” (Lévi-Strauss, 1946) e os identificou 

como “Nambikuára”, citados nos documentos existentes até então8. 

De acordo com Price (1983, p.141), o termo Nambikwára foi 

citado pela primeira vez em 1671, em um relatório escrito pelo Padre 

Gonçalo de Veras. Na ocasião, fazia referência a um grupo que vivia 

no Rio Tocantins, prováveis falantes de língua Jê, cujos homens 

faziam furos nas orelhas e os alargavam com discos de madeira. A 

descrição, no entanto, não tem relação com os grupos que, 

posteriormente, ficaram conhecidos como Nambikwára — e que, 

além de não falantes de língua Jê, habitam historicamente área 

geograficamente distante daquela mencionada no relatório. Sendo 

assim, o nome Nambikwára (escrito Nambikuára), referindo-se ao 

grupo designado atualmente como tal, foi mencionado pela primeira 

vez apenas no início do século XVIII, por Antonio Pires de Campos 

(LÉVI-STRAUSS, 1946, p.139). 

 

1.1.1 Histórico de contato 

Segundo os registros oficiais, os primeiros contatos entre os 

Nambikwára e não-índios ocorreram na segunda metade do século 

                                                           
8A grafia do nome Nambikwára adotada por nós segue a orientação da Associação 

de Antropologia Brasileira, que, em 1953, estabeleceu uma padronização para 

nomes de grupos e línguas indígenas do Brasil, com objetivo de unificar as grafias 

utilizadas e, assim, facilitar o trabalho dos pesquisadores. No entanto, encontramos 

na literatura diferentes grafias para o nome: Nambiquara, Nambikuáras, 

Nhambiquaras, Xambiquaras, Nambicoaras, Mambyuaras, Mambryáras, 

Membyuares, etc. (Roquette-Pinto, 1912). Nas citações, mantivemos as grafias 

utilizadas originalmente pelos autores. Estas orientações servem também para os 

subgrupos linguísticos da família Nambikwára aqui apresentados e os demais 

nomes de grupos indígenas que venham a aparecer ao longo do trabalho. 
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XVIII, quando uma expedição organizada por Luiz Pinto de Souza 

Coutinho, então terceiro capitão geral do Estado do Mato Grosso, 

buscava abrir caminhos entre a capital da Província de Mato Grosso, 

Vilas Belas e o Forte de Bragança, passando pelas margens do rio 

Guaporé (TELLES, 2002).   

Apesar desse primeiro contato, a região continuou 

praticamente inexplorada até o início do século XX. Foi após a 

proclamação da República, em 1889, quando a integração do 

território nacional passou a ser uma prioridade e que o governo deu 

início ao plano de expansão das linhas telegráficas, o que resultou 

em incursões mais frequentes nas terras indígenas e, 

consequentemente, no contato mais amplo entre essas populações e 

os não-índios — bem como entre Nambikwáras e índios de outras 

etnias.  

O primeiro grande contato entre os Nambikwára e os não-

índios ocorreu em 1911. Na ocasião, a expedição chefiada pelo 

Marechal, então coronel, Rondon tinha como objetivo expandir as 

comunicações telegráficas da Corte, sediada no Rio de Janeiro, até 

Cuiabá. (LOWE, 1999).  

A presença de ‘brancos’ no território Nambikwára trouxe 

grandes mudanças para as comunidades: 

  

Desde os primeiros contatos com os ‘brancos’, as 

terras tradicionais Nambikwára foram continuamente 

invadidas, o que resultou na extinção de alguns 

grupos lingüísticos e dialetais. Por causa da violenta 

incursão dos ‘brancos’, muitos grupos indígenas 

foram dizimados, e os que restaram eram forçados a 

aprender o português para comunicar-se com o grupo 

dominante, bem como a conviver com remanescentes 

de grupos rivais, no processo de realdeamento. 

(BRAGA, 2012, p.37) 
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Os grupos que ficavam ao Sul do território, chamados 

Nambikwára do Campo, tiveram contatos mais constantes e 

duradouros com a população não-índia, uma vez que Vila Bela, 

então capital da província, ficava naquela região. Segundo Lévi-

Strauss (1996), a relação entre os índios e os trabalhadores das linhas 

telegráficas era boa, de início, mas foram piorando 

progressivamente. Sucessivas tentativas dos brancos de escravizar 

os indígenas e aculturá-los resultaram em conflitos que, ainda 

segundo o antropólogo (1996, p.247), chegaram ao auge em 1925, 

quando sete trabalhadores desapareceram após serem convidados 

por índios a visitar as suas aldeias. 

Com as etnias do Norte, o contato, embora menos recorrente 

e duradouro, causou mudanças nas suas dinâmicas sociais, tais como 

a desarticulação de alguns grupos e o realdeamento, que forçava 

grupos, muitas vezes historicamente rivais, a coabitarem.  De acordo 

com Telles (2002), dos grupos do Norte, apenas restaram os 

remanescentes de cinco etnias: Tawandê, Lakondê, Latundê, 

Mamaindê e Negarotê. Os grupos Tawandê e Lakondê, que 

habitavam as áreas mais atingidas pelas incursões dos ‘não-índios’ 

para instalação das linhas de telégrafo, foram desarticulados e os 

remanescentes realdeados junto com os Sabanê, na Terra Indígena 

(TI) Pirineus de Sousa (conhecida também como “Aroeira”), que 

fica a leste da cidade de Vilhena, no sul do Estado de Rondônia, área 

tradicional dos Nambikwára do Sul. Já os grupos Latundê, 

Mamaindê e Negarotê ainda vivem em áreas próximas aos seus 

territórios tradicionais.  
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1.1.2  Localização 

Segundo dados da SIASI9 (2013), a população Nambikwára 

pode ser estimada em cerca de duas mil pessoas, vivendo atualmente 

na região entre o sudoeste do Estado do Mato Grosso e a área 

adjacente do Estado de Rondônia, próximo às cidades de Comodoro 

- MT e Vilhena - RO. São ao todo seis Terras Indígenas (doravante 

TI) demarcadas e regularizadas pelo Governo Federal, nas quais 

coabitam diferentes grupos étnicos, falantes das suas línguas 

tradicionais. 

   

  

                                                           
9 Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena – Ministério da Saúde 

Figura 1. Localização dos grupos Nambikwára (BRAGA, 2012) 
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1.1.3  Línguas Nambikwára: estudos prévios e 

classificação linguística 

As línguas que fazem parte da família linguística 

Nambikwára podem ser divididas em três ramificações, de acordo 

com o seu grau de parentesco e localização geográfica tradicional do 

seu grupo de fala. São elas: Nambikwára do Sul, constituída por 

cerca de 15 línguas; Nambikwára do Norte, que conta hoje com 

quatro línguas; e Sabanê, formada apenas pela língua homônima 

(TELLES, 2002). As línguas que fazem parte de uma mesma 

ramificação são mutuamente inteligíveis entre si, mas apesar disso, 

guardam diferenças que são consideradas pelos grupos falantes 

como marcas de sua identidade étnica. 

Ao longo da história, as línguas da família Nambikwára 

foram classificadas de diferentes formas. A primeira classificação, 

de Roquette-Pinto (1919), distingue quatro grupos de acordo com a 

sua localização geográfica: a Sudeste, os Kokozu; a Nordeste, os 

Anunzé; a Sudoeste, os Uaintacu e Kabixi; a Noroeste, os Tagnani, 

Tauitê, Saluma, Taruté e Taschuité10. Com base na proximidade 

linguística — e não geográfica, Lévi-Strauss (1948) propõe uma 

nova classificação, que pode ser vista no quadro 2.  

                                                           
10 Sobre os nomes atribuídos aos grupos Nambikwára por Roquette-Pinto (1919), 

Price (1978) afirma que quando os brasileiros conheceram os Nambikwára, estes 

se apresentavam uns aos outros com os termos “Taganani”, “Tauitê”, “Mini” e 

“Tachiuvitê”, que expressam as relações de parentescos, podendo ser traduzidos 

como “meu irmão”, “meu filho”, “pai” e “meu neto”. Porém, os brasileiros 

entenderam e assumiram os termos como os nomes dos bandos. Ainda de acordo 

com Price (idem, p.15),  

 
There are several published Nambiquara vocabularies 

(Albuquerque 1910:145-147; Anonymous 1942; Boglár 1960:89-

117; Campos 1936:55-58; Lévi-Strauss 1948a:187-191; Oberg 

1953:124-126; Rondon 1947:52-53; Rondon and Faria 1948:91-

113; Roquette-Pinto 1913:386, 1935:344-349; Schmidt 1928:102; 

Souza 1920:406-410). Unfortunately, however, the majority of these 

vocabularies are attributed to spuriously named ‘bands’.”         
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Quadro 2. Classificação dos Nambikwára segundo Lévi-Strauss (1948)11 

Grupo a Grupo b Grupo c 

Subgrupo 

a1 

Subgrupo 

a2 

Subgrupo 

b1 

Subgrupo 

b2 

Oaklétosu 

Halótesu 

Kiaáru 

Kuritsu 

 

Soálesu 

Kodáteli 

Munúkoti 

 

Nikedétosu 

Tarúnde 

Maimãnde 

Toãnde 

Iólola 

Nasélate 

Lakõnde 

Sováinte 

Naváite 

Taiate 

Sabáne 

 

Segundo essa classificação, os grupos a, b e c têm 

indiscutível parentesco semântico e morfológico, entretanto, os 

dialetos que pertencem a um mesmo subgrupo são mais próximos do 

que aqueles que pertencem a subgrupos distintos12.  

Mais tarde, Price & Cook (1969) propuseram uma nova 

classificação, distinguindo, inicialmente, dois grupos: Nambikwára 

                                                           
11 Mantivemos as grafias dos nomes dos grupos conforme encontradas no texto 

original. 
12 Lévi-Strauss (1948) compara a sua classificação com a de Roquette-Pinto (1919) 

da seguinte forma: o subgrupo a1 é formado, provavelmente, pelos bandos que 

formam o Kokozu, grupo do Sudeste, de Roquette-Pinto; o subgrupo a2, por sua 

vez, inclui os bandos que, provavelmente, constituem o grupo do Anunzé; o 

subgrupo b1 compreende os grupos do Sudoeste e Noroeste: os Uaintaçu, Uaindzé, 

Kabixi, Tagnani, Tauité, Taruté e Taschuité. Lévi-Strauss (1948, p.11), porém, 

afirma que jamais encontrou o termo Tagnani e que os termos “tauitte, tarute, 

tasuitte”, significam, respectivamente, “meu filho”, “meu cunhado” e “meu 

parente de terceiro grau”. Já o subgrupo b2, de acordo com o etnógrafo (p.11), “Ce 

dialecte n'avait jamais été signalé, sauf par le court vocabulaire publié par Max 

Schmidt et attribué à un groupe Tamaindé.”   
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e Sabanê, sendo o primeiro composto por duas línguas, Nambikwára 

do Sul e Nambikwára do Norte, e o segundo apenas pela língua 

Sabanê, mais distante das demais do ponto de vista linguístico. Em 

seguida, as línguas Nambikwára do Sul e do Norte foram subdividas 

em quatro grupos dialetais: noroeste, centro-norte, sudeste e 

sudoeste. A classificação de Price e Cook (1969) alia fatores de 

ordem linguística e geográfica. A distinção entre Sabanê e 

Nambikwára parte do fato de que, embora não haja dúvida quanto 

ao pertencimento do Sabanê à família Nambikwára, a língua é 

ininteligível para os falantes das outras línguas.  

Em sua tese de doutorado, Telles (2002) propôs uma nova 

classificação, que distingue três ramificações: Nambikwára do Sul, 

Nambikwára do Norte e Sabanê, e vem sendo a mais aceita 

atualmente — e, portanto, é adotada neste trabalho. O ramo 

Nambikwára do Sul pode ser dividido em três áreas conforme o 

território que habitam: Vale do Juruena, Vale do Guaporé e Vale do 

Sararé, e é composto por cerca de dez grupos dialetais, dentre os 

quais: Halotésu, Kithaulhu, Sawentésu, Wakalitesu, Alakatesu, 

Wasusu, Sararé, Alãntesu, Waikisu, Hahãitesu. Já o grupo 

Nambikwára do Norte é formado por cinco línguas: Latundê, 

Lakondê, Tawandê (extinta), Mamaindê e Negarotê. 

Ainda são poucos os estudos sobre as línguas da família 

Nambikwára e boa parte delas ainda não conta com nenhum registro 

— especialmente as línguas do Sul. Destas, apenas o Kithãulhu conta 

com uma descrição prévia (Kroeker, 2001; Lowe, 1999). Das línguas 

do Norte, todas contam atualmente com algum estudo sobre elas 

realizado ou em andamento. O Latundê e o Lakondê foram objetos 

de estudo de Telles (2002) em sua tese de doutorado, que tratou da 

fonologia Latundê e gramática Lakondê, e continuam sendo 

estudados pela pesquisadora, que vem desenvolvendo projetos de 

pesquisa junto ao CNPq e aprofundando, especialmente, as questões 
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que dizem respeito à prosódia da língua Latundê. O Mamaindê já foi 

estudado por Kingston (1976) e Eberhard (2009) e conta com 

trabalhos de descrição e análise bastantes ricos sobre sua fonologia 

e gramática. De todas, o Mamaindê é a única língua Nambikwára 

que, graças ao trabalho destes missionários linguistas em parceria 

com a população e a Funai, pode ser trabalhada nas escolas da 

comunidade com o uso de material próprio para o seu ensino. Quanto 

à língua Sabanê, há também uma tese de doutorado (Araújo, 2004), 

mas os estudos sobre a língua foram descontinuados pelo 

pesquisador.     

Esta pesquisa faz parte de um projeto que visa à 

documentação das línguas Nambikwára, realizado pelo Núcleo de 

Estudos Indigenistas da Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, Brasil, em colaboração com a Cátedra de Línguas Românicas 

e Amazônicas da Vrije Universiteit, Amsterdam. 

 

1.2   O GRUPO NEGAROTÊ 

Nesta seção, trataremos especificamente do grupo indígena 

Negarotê. Os dados etnográficos apresentados aqui têm como 

objetivo familiarizar o leitor com o grupo cuja língua é o alvo do 

nosso estudo. Para isso, utilizamo-nos da literatura existente sobre 

esse povo em relatórios da Funai e trabalhos de historiadores e 

antropólogos, bem como das informações obtidas através das 

comunicações orais com os índios e os representantes da Funai nas 

cidades de Comodoro - MT e Vilhena - RO.   
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1.2.1 Histórico de contato 

Os primeiros contatos do grupo Negarotê com os não índios, 

ao que se tem notícia, ocorreram entre as décadas de 1920 e 1930, 

quando descendentes de ex-escravos foram levados à região do Vale 

do Guaporé — território tradicional Nambikwára do Norte — para 

participar da extração da borracha (SOARES, 1992). 

No final da década de 1940 e início da década de 1950, 

quando os seringueiros começaram a entrar no seu território, os 

Negarotê viviam divididos em três aldeias: nadu'yaukuru, 

yo'kognkuru e 'lepmkuru, próximos ao Rio Piolho. Após o contato, 

as epidemias e os assassinatos de índios do grupo tornaram-se 

constantes, o que fez com que os sobreviventes das aldeias 

nadu'yaukuru e yo'kognkuru buscassem abrigo na aldeia 'lepmkuru, 

que mais adiante também foi tomada pelos Hahaintesu, grupo 

Nambikwára do Sul.  

Resistentes às investidas dos não-índios de submetê-los à sua 

dominação, os Negarotê conseguiram preservar sua cultura e 

tradição. No início dos anos 1960, a difícil luta pelo título de posse 

das suas terras culminou com a transferência do grupo — junto com 

o grupo vizinho e com quem historicamente mantiveram relação, os 

Mamaindê — para uma reserva estéril (Anonby & Eberhard, 2008). 

Em comunicação pessoal, Zezinho Negarotê rememora essa 

passagem e explica que os Negarotê e Mamaindê não aguentaram 

ficar naquele local, pois estavam passando fome, e, por isso, se 

juntaram e fugiram de volta para o seu local de origem, onde hoje é 

a reserva Vale do Guaporé. Sobre esse retorno, Anonby & Eberhard 

(2008, p.6) afirmam que os índios caminharam quase 400km e cerca 

de 30% deles acabaram morrendo pelo caminho. 

Durante os anos seguintes, houve uma baixa significativa na 

população Negarotê. Por volta de 1970, após uma epidemia de 
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sarampo, apenas sobreviveram oito adultos e quatro crianças13. Os 

oito adultos, quatro casais, foram responsáveis pelo renascimento do 

grupo, e desses casamentos descendem todas as novas gerações 

Negarotê. Ao início dos anos 1990, Soares (1992) relata a existência 

de cerca de 50 indígenas da etnia. Atualmente, o grupo é composto 

por cerca de 140 pessoas14. 

 

1.2.2 Localização 

O território tradicional dos índios Negarotê fica entre as 

bacias dos rios Piolho e Cabixi, na margem direita do Rio Guaporé. 

Segundo Soares (1992, p.02): 

 

O Rio Pardo, principal afluente do Cabixi, define a 

fronteira com o território dos Mamaindê, ao norte. Os 

dois grupos, no período pré-contato, alternaram 

guerras — rapto de mulheres — e alianças tênues. O 

médio e o baixo curso do Cabixi delimitam a região 

de exploração mais distante na direção do poente. O 

limite sul é o médio curso do Rio Piolho, para além 

de sua margem direita é território dos Manairisu. 

Inimigos, saqueadores das roças e matadores dos 

Negarotê. A região das cabeceiras dos Rios Pardo e 

São Domingos define a fronteira leste, para além 

desta região a floresta dá lugar ao cerrado, é o alto da 

Chupada dos Parecis, lugar dos Nambiquara do 

Campo. 

 

Todo o território Negarotê é recortado pelo rio São 

Domingos — chamado pelos indígenas de [seˈkeĩnˌkweːɾu], “rio de 

                                                           
13 Informação relatada em comunicação pessoal pelos membros mais antigos do 

grupo.   
14 Dados da Funai local, Comodoro-MT, em 2013. 
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terra” —, que segundo a tradição do grupo, é reconhecido como “a 

primeira água do mundo”. 

A Reserva Indígena Vale do Guaporé, onde coabitam 

Negarotê, Mamaindê (N. do Norte), Hahaintesu, Alantesu, Waikisu 

e Wasuhsu (N. do Sul), foi demarcada pelo Decreto 91.210 de 29 de 

março de 1985. Aos Negarotê coube a área mais ao norte da reserva, 

chamada Terra Indígena Lagoa dos Brincos — referência aos 

brincos de concha, adereço tradicional dos Negarotê. Apesar da 

convivência, hoje pacífica, entre os grupos, “Each of these groups 

has their traditional space within the reserve and, although their 

areas are contiguous, they typically do not venture into each other’s 

territories.” (EBERHARD, 2009, p.4) 

A TI Lagoa dos Brincos fica situada nas proximidades da 

cidade de Comodoro - MT, a cerca de 55km da cidade, uma região 

dividida entre a reserva indígena e o cultivo de soja e agropecuária, 

por não-índios fazendeiros — motivo dos principais conflitos atuais 

com a comunidade indígena. Os Negarotê constituem cinco aldeias, 

formadas por núcleos familiares: Nova Geração, Central, Buriti, 

Murici e Jacaré. 
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Figura 2. Território Nambikwára - localização dos Negarotê por Price & 

Cook (1969) 
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Figura 3. Localização dos Negarotê (Anonby & Eberhard, 2008, p.3 

 

1.2.3 Situação linguística  

A língua Negarotê conta atualmente com cerca de 140 

falantes — número que equivale ao total de membros da comunidade 

(SIASI, 2013). Em relatório para identificação da área indígena 

Lagoa dos Brincos, Soares (1992, p.16) explicita que  

 

O uso da língua portuguesa entre os Negarotê é 

restrito àquelas situações de interação com não-

Índios. Há diferentes graus de bilinguismo no grupo. 

Os mais velhos são virtualmente monolíngues, todos 
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os seus relatos foram feitos na língua nativa e 

posteriormente traduzidos pelo índio Zezinho, eleito 

tradutor oficial pelo grupo. 

 

 Esta realidade linguística tem mudado desde 1992. Dentro do 

grupo, encontramos duas realidades distintas: a daqueles que têm 

menos contato com os não-índios e a daqueles que têm muito contato 

com não-índios e grande influência política na comunidade. Em 

nossa visita a campo, no ano de 2013, além do monoliguismo de 

alguns membros mais velhos da comunidade, alguns jovens com 

pouquíssima proficiência na língua portuguesa, bem como a 

resistência das crianças que, falantes passivas da língua “do branco”, 

recusam-se a falá-la mesmo com os não índios, preferindo usar 

exclusivamente a língua Negarotê para todas as suas comunicações. 

Por outro lado, percebemos também a forte influência da cultura 

não-índia (especialmente através dos meios de comunicação em 

massa, TV, Rádio, Internet) no uso da língua materna pelos falantes 

mais bilíngues. Estes falam o português com mais frequência e têm 

transmitido cada vez menos a língua Negarotê para os seus filhos, 

que são, em geral, por opção, falantes passivos do Negarotê.  

 Há duas escolas indígenas na TI Lagoa dos Brincos, uma na 

aldeia Central e uma na aldeia Buriti. As professoras são da própria 

comunidade. Apesar da vontade dos Negarotê de implementar o 

ensino bilíngue, as escolas contam apenas com material voltado para 

o ensino do português, o que colabora para que as crianças sejam 

apenas alfabetizadas na língua “do branco”. Durante o período em 

que estivemos na comunidade, percebemos que há certo esforço dos 

professores em inserir conteúdo da tradição indígena no ensino, seja 

através do uso de histórias ou sob a tentativa de adaptar o alfabeto 

da língua portuguesa para escrever algumas palavras em Negarotê. 

Outra forma utilizada pelos professores é a adaptação das cartilhas 

Mamaindê para a língua local. 
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1.2.4 Parentesco e descendência 

Durante o início da década de 1970, uma epidemia de 

sarampo dizimou grande parte da etnia Negarotê. Restaram apenas 

doze sobreviventes, sendo oito adultos, quatro casais: Julia e 

Cunhado Adão (in memoriam), Capitão Xodó e Paulina, Simião (in 

memoriam) e Maria, Gorducho e Lourinha; e quatro jovens: 

Zezinho, Sebastião, Antônio e Rosinha. Todos os membros do 

grupo, hoje, descendem desses sobreviventes.  

Julia e Cunhado Adão, chamado pelos índios de “pajé 

original”, são pais de Zezinho, Renato, Joaninha, Sandra e Feliciana. 

Após a morte de Cunhado Adão, Julia se casou com Sebastião, com 

quem vive até hoje na aldeia Nova Geração. O filho mais velho de 

Cunhado Adão, Zezinho, casou-se duas vezes, ambas com filhas do 

Gorducho: a primeira, com Rosinha (filha de Gorducho com 

Lourinha), com quem teve seis filhos: Edilene (viúva), Chiquinha 

(casada com José Henrique, filho de Capitão Xodó e Paulina), 

Mariquinha, Eduardo (casado, tem seis filhos), Leandra e Creuda 

(casada com Nambikwára, tem sete filhos); o segundo casamento, 

foi com Martinha (filha de Gorducho com Baixinha), com quem vive 

atualmente e tem oito filhos: Janaína (casada com Aikanã), Tatiana 

(casada com Latundê), Igor (solteiro), Willio (solteiro, adolescente, 

estudando na cidade), Marco (solteiro, adolescente, estudando na 

cidade), Dionelo, José Dionei e Thiago (crianças). 

  Renato vive na aldeia Murici, a última das cinco aldeias, mais 

próxima ao Rio Piolho. É casado com três esposas de etnias distintas, 

mas não tem filhos. Joaninha (viúva) foi casada duas vezes e tem 5 

filhos: a primeira, Wamen (casada, tem dois filhos) é professora 

indígena; a segunda, Érika, em 2016 foi eleita a primeira vereadora 

indígena da cidade de Comodoro. Sandra é casada com Ângelo 

(Negarotê), com quem tem seis filhos e um neto. A filha mais nova 
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de Júlia, Feliciana, cacique da aldeia Central, é casada com 

Mamaindê e tem seis filhos e três netos. 

 A população Negarotê atual (2013) vive dividida em cinco 

aldeias: Nova Geração, Negarotê Central, Nova Buriti, Murici e 

Jacaré. Na aldeia Nova Geração vivem quatro famílias: Julia e 

Sebastião, Joaninha, Wamen e Creuda. Na aldeia Central, sete 

famílias: Zezinho e Martinha, Feliciana e Joãozinho (Mamaindê), 

Angelo, José Henrique (Negarotê, filho de Capitão Xodó) e 

Chiquinha, Edilene, Flávio (Mamaindê, casado com Negarotê) e 

Walité (casado com a filha de Angelo e Sandra, Negarotê). Na aldeia 

Nova Buriti, seis famílias: Tomás (Mamaindê, casado com Rita, 

Deuzinha e Euzinha, Negarotê), Capitão Xodó (o membro mais 

velho do grupo) e Paulina, Eduardo, Nildo (filho de Gorducho, 

Negarotê), Maxwel (Mamaindê) e Jurandir (Mamaindê). Na aldeia 

Murici, apenas duas famílias: Renato (Negarotê) e Luiz Manduka. 

Por fim, na aldeia Jacaré, vivem quatro famílias: Gorducho, Marcelo 

Negarotê, Pedro Negarotê e João Negarotê.  

 Aqui, citamos os membros do Grupo Negarotê dos 

sobreviventes em 1972 até a sua segunda geração, com base na 

memória dos informantes. Cabe ressaltar que a população Negarotê 

vem crescendo nos últimos anos e, por isso, não conseguimos incluir 

todos os membros do grupo nesta descrição.   
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CAPÍTULO 2:                               

FONOLOGIA SEGMENTAL 

 

Neste capítulo, apresentaremos o sistema fonológico, em nível 

segmental, da língua Negarotê. Iniciaremos com a descrição dos 

fonemas, explicitando as alofonias e os processos fonológicos que 

ocorrem no nível do segmento. Em seguida, traremos a descrição da 

sílaba: o molde silábico máximo, os tipos possíveis e os processos 

que estão diretamente relacionados a ela.   

 

2.1 FONEMAS DO NEGAROTÊ 

  As línguas Nambikwára do Norte têm como característica 

comum apresentarem na sua fonologia, em nível segmental, 

inventários vocálicos mais extensos que os consonantais (TELLES, 

2002; EBERHARD, 2009). Estas línguas podem alcançar um 

número superior a quinze segmentos vocálicos distintivos. Além das 

vogais orais, são observadas vogais com os traços nasal e laringal 

(creaky voice), que podem ocorrer sozinhos ou combinados. Os 

inventários consonantais, por sua vez, embora sejam menores, 

apresentam complexidade, com uma larga gama de processos que os 

atingem, especialmente aqueles que ocupam a posição de coda 

silábica. No Negarotê não é diferente. Observamos nesta língua um 

inventário formado por dezesseis vogais e apenas onze consoantes. 

Estas, por sua vez, contam com um número significativo de 

alofonias, o que possibilita grande variação nas suas realizações 

fonéticas.    

Nesta seção apresentaremos os fonemas consonantais e 

vocálicos da língua Negarotê. Trataremos inicialmente das 

consoantes, e em seguida, das vogais. Começaremos apresentando o 
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inventário fonético, o inventário fonológico e as oposições 

encontradas nos dados analisados. Em seguida, procederemos à 

descrição dos fonemas: consonantais e vocálicos, respectivamente. 

Para a descrição e análise dos fonemas do Negarotê, 

seguimos os pressupostos da Fonologia Pós-Gerativa, que enxerga a 

fonologia de uma língua como uma organização em que os traços 

distintivos, dispostos hierarquicamente em camadas (“tiers”)15, 

podem estender-se para além dos segmentos. 

A Fonologia Pós-Gerativa concebe o fonema como uma 

unidade de significação constituída por um feixe de traços dispostos 

hierarquicamente e que funcionam e participam de processos de 

maneira autônoma. Em outras palavras, a principal diferença entre 

as duas abordagens é a possibilidade, na perspectiva Pós-Gerativa, 

de espraiamento de um traço de um segmento até outro. Isto é, os 

traços foram libertos dos seus feixes para agir a longa distância e ter 

um domínio mais amplo do que um segmento único — e, por isso, 

foram denominados “autossegmentos”. Esta nova abordagem tem 

implicação direta em fenômenos como a nasalização e a harmonia 

vocálica, por exemplo, que também não são bem compreendidos 

pelas teorias lineares, devendo ser considerados, portanto, a partir de 

uma perspectiva multilinear. 

Em consonância com a nova perspectiva iniciada nos estudos 

fonológicos pós-gerativos, Clements (1995) propõe a formalização 

da hierarquia dos traços, que visa à análise da estrutura interna dos 

sons e sua interação nos sistemas fonológicos das línguas a partir de 

uma abordagem não-linear, trazendo a ideia de hierarquia e a 

possibilidade de assimilação de vários traços em conjunto. Esta 

proposição implica uma nova representação formal dos traços, que, 

                                                           
15 O termo “camadas” foi traduzido por Bisol (2001), mas nem todos os fonólogos 

de língua portuguesa o utilizam, preferindo muitas vezes manter o termo original 

do inglês.  
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de acordo com essa perspectiva, podem funcionar tanto em conjunto 

quanto isoladamente. A hierarquização dos traços pressupõe uma 

geometria, em que os traços formam uma representação 

tridimensional que permite distinguir as camadas e, assim, trabalhá-

las de maneira isolada.   

De acordo com Clements e Hume (1995, p.246-247), a 

Geometria dos Traços 

 

is an approach emanating from the theory of 

autosegmental phonology developed in the 1970s and 

early 1980s. In autosegmental phonology, as first 

presented by Goldsmith (1976, 1979a, 1979b), 

features that are observed to extend over domains 

greater or lesser than the single segment are 

extracted from feature matrices and placed on 

separate “channels” or tiers of their own.   

       

Nesta abordagem, a representação da estrutura interna dos 

segmentos é feita na forma de árvore. Os elementos são agrupados 

em nós, e as regras fonológicas que atingem um nó são aplicadas 

concomitantemente a todos os elementos. 

A organização hierárquica proposta pela Geometria dos 

Traços torna possível a imposição de regras fonológicas mais 

rígidas. Neste modelo, segundo Clements e Hume (1995, p.248), a 

associação de linhas tem dupla função. Por um lado, servem para 

codificar os padrões de alinhamento temporal e coordenar os 

elementos entre si nas representações fonológicas autossegmentais. 
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Figura 4. Geometria dos Traços: representação arbórea da estrutura 

interna dos segmentos (Clements e Hume, 1995) 

 

Por outro lado, agrupam elementos nos constituintes que 

formam uma única unidade sobre a qual se aplicam regras 

fonológicas. Segundo os teóricos, “The immediate constituents of 

such a grouping are sister nodes, and both are daughters, or 

dependents, of the higher constituent node” (CLEMENTS & 

HUME, 1995, p.248).  
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 No nosso trabalho de análise da Fonologia do Negarotê, 

assumiremos o modelo proposto pela Geometria dos Traços para a 

determinação da estrutura interna dos segmentos, considerando a 

análise autossegmental como a mais adequada para a explicação dos 

processos fonológicos que atingem os fonemas da língua. 

 

2.1.1 Inventário fonético 

Na língua Negarotê, observamos a realização de vinte e sete 

fones consonantais e vinte e um fones vocálicos16, os quais estão 

dispostos nos quadros 3 e 4.  

 

Quadro 3. Fones consonantais 

 

                                                           
16Os fones apresentados nos quadros são aqueles mais marcados e, por isso, 

possíveis de serem discriminados auditivamente. 
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Quadro 4. Fones vocálicos 

 

 

2.1.2 Consoantes 

A língua Negarotê conta com onze fonemas consonantais, os 

quais estão dispostos no quadro 5. Para a apresentação dos fonemas, 

utilizamos a classificação tradicional dos segmentos (IPA). 

 

Quadro 5. Fonemas consonantais 

 

 

 Ao longo do trabalho, utilizaremos o modelo de hierarquia 

dos traços, proposto por Clements & Hume (1995), em substituição 

à notação tradicional utilizada para apresentar os segmentos. De 

acordo com a hierarquia dos traços, cada segmento é constituído por 
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um conjunto de traços. Segmentos que compartilham traços comuns 

— e, portanto, engatilham os processos fonológicos — pertencem a 

uma mesma classe. As classes maiores de sons são definidas por três 

traços binários: vocoide, aproximante e soante, e os traços de ponto 

de articulação são substituídos pelos traços de articulador ativo 

(labial, coronal [+anterior], coronal [–anterior] e dorsal). As 

consoantes supralaringais não têm ponto de supralaringal, mas uma 

definição sob o nó laríngeo17. Os traços maiores são aqueles que 

definem, com base na sonoridade, as classes maiores de segmentos: 

obstruinte, nasal, líquida e vocoide. De acordo com a hierarquia dos 

traços, consoantes e vogais têm estrutura interna semelhante, 

diferenciando-se entre si pela presença do nó de abertura nas vogais.  

 

Quadro 6. Classes maiores (Clement & Hume, 1996, p.197) 

 

 

Dessa forma, de acordo com a notação utilizada pela teoria 

da hierarquia dos traços, as consoantes da língua Negarotê são 

mostradas no quadro 718. 

                                                           
17 A representação arbórea da hierarquia dos traços, conforme proposta por 

Clements & Hume (1995) foi apresentada na Figura 4, seção 2.1 Fonemas do 

Negarotê.  
18 Os glides não estão definidos aqui por traços fonológicos próprios, uma vez que 

o seu caráter consonantal depende da sua posição silábica. Quando no onset 
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Quadro 7. Fonemas consonantais (com base em Clements & Hume, 1995) 

 

 

A seguir, apresentaremos as oposições consonantais e a 

descrição de cada segmento com seus alofones.  

 

2.1.2.1 Oposições consonantais e glides 

 

/n/ : /t/ 

/na-̰ˈnah̰-tu/  [naˈna̰ː ɾu]  “osso dele” 

/ta-̰ˈnah̰-tu/ [taˈna̰ː ɾu]  “meu osso” 

/taˈhon-tu/ [daˈhodndu]  “chicha” 

/na̰̍ hon-tu/ [naˈhodndu]  “água” 

                                                           
silábico, podem ser interpretados como glides, quando no núcleo, como vogal. A 

posição silábica deles é derivada através do mecanismo da silabificação. 
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/p/ : /t/ 

/jaˈpaun-tu/ [jaˈpamdu] “inhame” 

/na-ˈdaun-tu/ [naˈdabmdu]  "rabo/cauda (de qualquer bicho)” 

 

/m/ : /w/  

/ˈmḭh-tu/  [ˈmḭːɾu]  “batata (rama)” 

/ˈwḭ-tu/  [ˈwḭːɾu]  “dente” 

 

/m/ : /n/ 

/ˈmãũn-tu/ [ˈmãmdu]  “morro” 

/ˈnãũn-tu/ [ˈnãmdu]  “cupim”  

 

/t/ : /l/ 

/ˈtun-tu/ [ˈdudndu]  “cotia” 

/jeˈlun-tu/  [jeˈludndu]  “ingá do mato” 

 

/k/ : /t/ 

/ˈkon-tu/  [ˈkodndu]  “guaraguaçu” 

/ˈton-tu/  [ˈtodndu]  “fruta, tipo de.” 
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/h/ : /ʔ/ 

/ˈloh-tu/ [ˈloːɾu]  “tucumã” 

/ˈloʔ-tu/ [ˈloːthu]  “urubu” 

 

/s/ : /k/ 

/ˈsot-ˈta-̰tu/ [ˈʃotˌdaːɾu]  “xororó” 

/ˈkot-ˈda-̰tu/ [ˈkotˌda̰ː ɾu]  “cágado” 

 

/n/ : /t/ 

/ˈwein-tu/ [ˈweidn.du]  “bacaba” 

/ˈweit-tu/  [ˈweiktu]  “criança” 

 

/s/ : /ʔ/ 

/ˈoʔ-tu/  [ˈoːthu]   “macuco” 

/ˈhos-tu/ [ˈhoːttu]  “macaco” 
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2.1.2.2 Descrição e distribuição dos fonemas 

consonantais 

 

2.1.2.2.1 Oclusivas 

Na língua Negarotê, observamos a existência de quatro 

consoantes oclusivas19, quais sejam: /p/, /t/, /k/, /ʔ/20. Com exceção 

da oclusiva laringal, os fonemas oclusivos podem ser realizados 

foneticamente como suas correspondentes sonoras em ambientes 

sonoros ou em variação livre21. A nossa decisão de assumir como 

fonológicas as consoantes surdas (e não as sonoras), além de estar 

em consonância com os estudos realizados sobre as línguas 

Nambikwára do Norte, Mamaindê (Eberhard, 2009), Latundê 

(Telles, 2002) e Lakondê (Telles, 2002; Braga, 2012), nas quais 

também não são encontrados contrastes entre oclusivas surdas e 

sonoras, ancora-se no conceito universal de marcação, de acordo 

                                                           
19Reservamos o termo ‘oclusivas’ exclusivamente às consoantes realizadas com 

interrupção total do fluxo de ar, excluindo, portanto, as nasais. Esta decisão segue 

Ladefoged e Maddieson (1996, p.102), segundo os quais:  

 
A nasal consonant is one in which the velum is lowered and 

there is a closure in the oral cavity somewhere in front of 

the velic opening. Hence, air from the lungs is directed out 

through the nasal passage alone. Note that what we call 

simply nasals are called nasal stops by some linguists. We 

avoid this phrase, preferring to reserve the term 'stop' for 

sounds in which there is a complete interruption of airflow. 

 
20Nos dados coletados, não encontramos contrastes entre oclusivas aspiradas e 

não-aspiradas. Esse contraste foi observado na língua-irmã Mamaindê (Eberhard, 

2009). Observamos, entretanto, a realização das consoantes aspiradas [ph] e [th], 

as quais consideramos neste trabalho como alofones dos fonemas /p/ e /t/, 

respectivamente. Não observamos nos dados coletados a ocorrência da oclusiva 

dorsal aspirada [kh].  
21 Tratamos como variação livre a variação que não tem motivação fonológica 

aparente, compreendendo, porém que fatores externos à língua, como o contexto 

social ou emocional, podem influenciar a escolha dos falantes. 
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com o qual, segmentos não-marcados são considerados mais naturais 

e, portanto, são mais recorrentes entre as línguas do mundo. De 

acordo com Hyman (1975, p.152) “First, unmarked consonants are 

noncontinuant and unvoiced. That is, /p/ is considered to be less 

marked than either /b/, which is [m voice], or /f/, which is [m cont]”.  

Sendo assim, quando se trata de traços mais ou menos 

marcados, as consoantes surdas (unvoiced) são consideradas mais 

naturais (menos marcadas) e, portanto, preferidas no sistema 

fonológico. Além disso, podemos considerar como evidência da 

classe de consoantes oclusivas surdas na subjacência o processo 

fonológico responsável pelo vozeamento das oclusivas: seguindo 

consoante nasal fonológica, a oclusiva assimila o traço [+voz], 

realizando-se como tal. Em todos os outros ambientes, a forma 

default, surda, é realizada. Dessa forma, é possível afirmar que as 

formas surdas são subjacentes e não o contrário.   

A seguir, trataremos de cada fonema oclusivo 

separadamente. 

 

a) /p/ 

A consoante oclusiva labial surda é bastante restrita em 

termos de distribuição22, ocorrendo apenas diante de vogal anterior 

ou central. /p/ ocorre apenas em posição de onset, preferencialmente 

em sílaba acentuada, e tem como alofones [p], [b] e [ɓ]23. 

                                                           
22 Característica também registrada nas outras línguas Nambikwára do Norte, 

Latundê (Telles, 2002), Mamaindê (Eberhard, 2009), Lakondê (Braga, 2012). 
23 A oclusiva labial implosiva, [ɓ], foi a única implosiva observada nos dados da 

língua Negarotê, sendo registrada apenas em um morfema, [ˈɓaːh], "dois". 
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O alofone [b] é o preferido em sílabas acentuadas, ocorrendo 

em início e meio de palavra. Em meio de palavra, entretanto, pode 

variar livremente com o seu correspondente surdo.  

 

(001) /jaˈpaun-tu/ [jaˈpamdu] ~ [jaˈbamdu] “inhame” 

(002) /koˈpai-tu/ [kaˈbajtu]24    “tatu, tipo de.” 

(003) /ˈban-ˈban/ [ˌbaːnˈbaː]    “quatro”  

  

 [p] ocorre preferencialmente no interior de palavra25, em 

ambiente surdo, podendo variar com [b] em ambiente sonoro, como 

entre vogais.  

 

(004) /ˈteiʔta-ˈpeh-tu/  

 [ˌdejʔtaˈpeːɾu]~[ˌdejʔtaˈbeːɾu]  

 “sapo, tipo de.” 

 

O alofone [ɓ], único segmento implosivo encontrado na 

língua Negarotê, foi observado, de maneira recorrente, em apenas 

                                                           
24 Por uma questão de espaço e para evitar confusões ao leitor, não explicitamos 

todas as viarações possíveis para cada exemplo citado, nos limitamos a expor as 

formas de variação mais relevantes para a compreensão dos processos 

fonológicos. 
25 Nos dados coletados, encontramos apenas um registro da oclusiva labial surda 

realizada em início de palavra, em [ˈpaːtiɾu] ‘pato’, palavra nova derivada do 
português. A presença desta consoante em início de palavra, portanto, é explicada 

pela sua existência nesta posição na palavra de origem.   
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um morfema da língua, variando com [b] na fala dos falantes mais 

jovens. 

 

(005) /ˈpan/  [ˈɓaː] ~ [ˈbaː] “dois”  

 

Nas línguas Nambikwára, segmentos implosivos foram 

relatados em Mamaindê (Eberhard, 2009), Latundê (Telles, 2002) e 

Nambikwára do Sul (Kroeker, 2001). De acordo com Eberhard 

(2009, p.56): 

  

Comparatively speaking, Mamaindê, with its two 

imploded forms, thus finds itself at a mid-point 

between Latundê, with three imploded stops, and 

Southern Nambikwara with one. This shift in the 

sound symmetry of these languages, from a fully 

symmetrical set of three imploded forms to less 

symmetrical inventories suggests that diachronically, 

we are looking at feature loss and not feature 

acquisition. Under this hypothesis, Mamaindê would 

have lost its velar imploded stop, Southern 

Nambikwara would have lost both its velar and 

bilabial forms, and Lakondê would have lost the full 

set. Both Kroeker and Telles cite the fact that, 

currently, the imploded forms which are left are used 

only be the elderly, which we have already noted as 

being true of Mamaindê as well. It is clear we are 

looking at a case of language loss, or more correctly, 

language feature loss, and that implosion may not be 

a characteristic of these languages much longer. 

  

Comparativamente, portanto, em se tratando das formas 

implosivas, o Negarotê estaria em um estágio mais próximo do 

Lakondê e do Nambikwára do Sul, mantendo apenas um segmento 

implosivo e com distribuição e frequência de ocorrência bastante 

restritas.  



 

Fonologia Segmental | 47  

 

b)  /t/ 

A oclusiva coronal anterior26, /t/, é uma das consoantes com 

mais ampla distribuição e ocorrência na língua Negarotê, podendo 

ocorrer diante de quaisquer vogais ou ditongos e ser precedida 

também por qualquer vogal ou por consoante em coda silábica. /t/ 
pode ocupar posição de onset ou coda silábica, bem como aparecer 

em início e meio de palavra. Seus alofones são [t], [d], [ɾ] e [th], em 

onset, e [t], [p] e [k], em coda27. 

Os alofones [t] e [d] concorrem em todos os contextos e 

podem ser realizadas em início, meio ou final de palavra, em posição 

de onset ou coda silábica, tanto em sílaba tônica quanto em sílaba 

átona.  

  

(006) /tauˈit-tu/ [tawˈiːthu] ~ [tawˈiːtu] “madeira, tipo de.” 

(007) /ˈtein-tu/ [ˈtejdu]   “rede de dormir” 

(008) /ˈtin-si  h̰-tu/ [ˌtĩːnˈsi  ̰ː ɾu]  “esta casa” 

(009) /ta-̰ˈi-kaˈnĩn-tu/ [ta̰̍ iːkiˌnĩdu] ~   “meu olho” 

   [da̰̍ iːkiˌnĩdu] 
  

                                                           
26 Uma vez que o traço [+anterior] não é constrastivo entre as coronais na língua 

Negarotê (pois não há contraparte [–anterior] nesta língua, sempre que nos 

referirmos às coronais, daqui em diante, estaremos tratando de coronais [+ 

anterior].   
27Não encontramos nos nossos dados a ocorrência da forma implosiva [ɗ], 

observada nas línguas irmãs Latundê (Telles, 2002) e Mamaindê (Eberhard, 2009) 

como alofone de /t/. Nas duas línguas, a implosiva concorre com a forma não-

implosiva [d], na fala apenas dos falantes mais velhos.     
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Em meio de palavra, [t] ocorre preferencialmente em sílaba 

átona. Pode ser realizado em sílaba tônica quando precedido de 

consoante surda em coda da sílaba anterior ou em ambiente 

intervocálico, no qual pode variar livremente com [d].    

    

(010) /nus-ˈtan-tu/ [nusˈtaːdu]   “barriga inteira” 

(011) /jat̰.ˈpet-ni-tu/ [jat̰a̰̍ betniɾu]   “pariri” 

(012) /ˈleut-tih-tu/ [ˈleptiɾu]   “siriva” 

(013) /ˈeh-nũ-ta/ [ˈeːnũta]   “sirva para mim” 

(014) /jãˈnã-ˈteh-tu/ [jãˈnãːʔˌdeːɾu] ~  “onça parda fêmea” 

   [jãˈnãːʔˌteːɾu] 
 

 O alofone sonoro [d] é preferido em onset de sílabas tônicas, 

em início, meio e final de palavra. Também tem preferência em 

ambiente sonoro, em sílaba átona.  

  

(015) /taw̰oˈloh-tu/ [daw̰oˈloːɾu]   “caramujo” 

(016) /ˈtḛh-tu/  [ˈdḛːɾu]   “cobra” 

(017) /tãˈnai-tu/ [dãˈnajɾu]   “mogno” 

(018) /ˈtun-tu/  [ˈdunʔdu]   “cotia” 

(019) /ˈtiʔ-kaˈnĩn-tu/ [ˈdiʔkaˌnĩdu]   “abóbora” 

(020) /ˈten-tu/  [ˈdejdndu]   “mosca” 
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(021) /taṵˈeit-nah/ [daw̰ˈejtˌnaː]   “mato” 

(022) /wanˈtaʔ-ni-tu/ [waˈdadniɾu]   “panela” 

 

O flap, [ɾ], pode ser realizado apenas na posição de onset 

silábico em fronteira de morfemas. Ocorre em ambiente 

intervocálico e preferencialmente em sílaba átona28. 

 

(023) /wa-̰ˈiu-tu/ [waˈjuːɾu]   “sua boca” 

(024) /ˈeu-ˈtãn/ [ˈeːɾã]    “eu vi” 

(025) /ˈmḭh-tu/ [ˈmiːɾu]   “batata” 

(026) /ˈlihte-tãn/ [ˈliːɾeˌdã]   “estou com frio” 

 

Em meio e final de palavra, /t/ pode ser realizado com 

aspiração, [th], apenas na posição de onset silábico seguindo 

consoante surda em coda da sílaba anterior, incluindo a oclusiva 

laringal /ʔ/, diante de vogal alta29. 

 

(027) /waˈlihtu-ˈkweh-tu/ [waˈliːʔthũˌkweːɾu] “córrego fedido” 

                                                           
28 Nos nossos dados, encontramos a recorrência do flap alveolar [ɾ] em sílaba 

tônica em apenas dois morfemas: o referencial /-tu/ e o sufixo verbal /-ˈtãna/, em 
ambiente intervocálico ou seguindo a fricativa laringal /h/, sofrendo processo de 

coalescência.    
29 Nos dados coletados, encontramos apenas um caso de [th] realizado antes de 

vogal média, em [toˈthoːnˌde] “preto”. 
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(028) /ˈleut-ti-tu/ [ˈleptiɾu] ~ [ˈlepthiɾu]  “planta, tipo de.” 

(029) /joˈkaut-tu/ [joˈkopthu]   “queixo” 

(030) /jaˈmãʔ-tu/ [jaˈmãːʔthu]   “flauta sagrada” 

 

c) A oclusiva /t/ em coda 

Na língua Negarotê, há duas classes de consoantes que 

ocorrem na posição de coda silábica: coronais e laringais, sendo as 

primeiras as mais curiosas, por apresentarem maior complexidade 

quanto à sua realização na superfície. As consoantes coronais em 

coda nesta língua são mais vulneráveis à mudança30, assimilando o 

ponto da vogal ou dissimilando o seu ponto consonantal31.  

                                                           
30 Sobre a suscetibilidade das coronais à assimilação, Kenstowicz (1994, p.517) 

afirma que “coronals are more susceptible to Place assimilation than noncoronals: 

many languages (e.g., Lithuanian, Catalan) restrict nasal assimilation to [n], 

excluding [m] and [ŋ]; in Yakut coda [t] assimilates to a following labial or velar 

while [p] and [k] do not.”    
31 Na língua Mamaindê, fenômeno semelhante acontece com as coronais em coda 

silábica. De acordo com Eberhard (2009), as consoantes coronais /T/, /S/ e /N/ são 

subespecificadas para o ponto de articulação, que é determinado pela influência 

da vogal precedente, através do processo de espraiamento do articulador ativo 

vocálico (V-Place) para o nó C-Place da consoante. A interpretação de que o que 

ocorre é um processo de assimilação que transforma as coronais em labiais 

seguindo ditongos labiais e dorsais seguindo a vogal /i/ ou ditongos terminados 

em /i/ parte do princípio de que todas as vogais em Mamaindê são dorsais, o que 

não se confirma nos dados do Negarotê. Conforme afirma o pesquisador:  

 

The feature organization I argue for here is based on 

the Mamaindê data, which can be accounted for in 

the most straightforward manner by viewing all 

vowels as Dorsal. Within the Dorsal node, we can use 

[+/-back] to differentiate the front and back vowels. 

By viewing the front vowels as [-back] Dorsals, it 

facilitates their connection to a pre-velar consonant 

(such as a fronted /̩k̯/), which would also be 

characterized as a [-back] Dorsal. On the other hand, 
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A oclusiva /t/ tem a sua realização influenciada pela vogal 

que a antecede, através de processos distintos, de assimilação e 

dissimilação do ponto de articulação. A forma default [t] é a 

preferencial, realizada sempre seguindo as vogais /a, e, o/ e 

opcionalmente seguindo /i, u/.  

  

(031) /jat̰a̰̍ pet-nih-tu/   [ja.̰ta.̰ˈbet.ni.ɾu] “pariri” 

(032) /wotˈtuʔ-ta/ [ʋutˈduʔˌta]   “coquinho quebrado e  

furado” 

(033) /ˈkat-ˈta-̰ki-tu/ [ˈkatˌdaːɡeɾu]   “tipo de feijão grande” 

 

/t/ é realizada como labial [p], quando antecedida por ditongo 

com último segmento arredondado /au/ ou /eu/.  

                                                           
viewing the front vowels as [-ant] Coronals would 

require the use of a redundancy rule by which [-ant] 

Coronal consonants are realized as Dorsals. While 

both of these approaches are functional, the one 

involving Dorsal [-back] is the most straightforward 

in terms of the Mamaindê data. […] As for the 

organization of the other vowel features, I will be 

using the Labial feature for both vowels and 

consonants sincethe Mamaindê data appears to make 

no distinction between the round feature of vowels 

and the labial feature of consonants. I will therefore 

assume that when it isapplied to vowels, the Labial 

feature indicates rounding. (EBERHARD, 2009, 

p.244-245)    
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Figura 5. Assimilação do ponto labial pela consoante coronal 

 

(034) /iuˈdeut-ki-tu/  [iwˈdepɡeɾu]  “cavalo” 

(035) /wa-̰ˈjaut-sĩn/   [wa̰̍ japtsĩ]  “sente! (IMP)” 

 

Através do processo de dissimilação, obedecendo ao OCP 

(Princípio do Contorno Obrigatório), /t/ é realizada como dorsal [k] 
quando seguindo vogal coronal /i/, ou ditongo com segunda vogal 

coronal, /ei/, /ai/, /ui/32. De acordo com o OCP, dois traços ou nós 

idênticos numa mesma camada, na subjacência, devem ser evitados. 

Dessa forma, um dos segmentos adjacentes tem o traço ou nó 

conflitante desligado, realizando-se como um segmento de classe 

distinta do segmento adjacente.  

 

(036) /ˈseit-ˈni-tu/     [ˈsejkˌniɾu]  “pássaro, tipo de.” 

(037) /nus-ˈit-ˈloʔweit-tu/ [nusˌikˈloʔweithu]  “cílios”  

 

                                                           
32 Encontramos nos nossos dados apenas um caso de [k] realizado em coda silábica 

seguindo a vogal alta /u/, em [jukˈliːˌʃidndu] “carne de piau”. 
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Figura 6. Dissimilação do ponto coronal da consoante em coda 

 

d) /k/ 

/k/ é uma oclusiva dorsal surda, cujos alofones são [k], 
oclusiva dorsal surda, e [ɡ], oclusiva dorsal sonora. Este segmento 

tem ampla distribuição na língua Negarotê, não havendo restrição 

quando à sua ocorrência diante de vogais ou ditongos. /k/ pode 

aparecer em início, meio e final de palavra, em posição de onset 

silábico. 

 O alofone surdo, [k], é preferido em início de palavra33, seja 

em sílaba tônica ou átona. Em meio e final de palavra, é também 

preferida em sílaba tônica, realizando-se mesmo em ambiente 

sonoro. 

 

(038) /ˈkan-tu/ [ˈkadndu]   “abacaxi do campo” 

(039) /ˈkoʔta-leitã/ [ˈkoːtalejˌtã]   “dançou” 

                                                           
33 Encontramos nos nossos dados raros casos da oclusiva dorsal sonora em início 

de palavra, em todos eles há variação com a contraparte surda.  
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(040) /ˈkei-ˈaun-ka-ˈta/ [ˈkejˌawɡaˌdaː]  “mulher branca” 

(041) /kaˈlit-ˈkaʔ-te/ [kaˈliːkˌkaːte]   “pé de najá” 

(042) /aiˈkeun-tu/ [ajˈkemdu]   “fósforo” 

 

 [ɡ] é preferido em meio de palavra em sílaba átona. Pode ser 

realizado em sílaba tônica, em variação livre com [k], quando em 

ambiente sonoro adjacente — intervocálico ou precedido de 

consoante sonora.  

 

(043) /ˈmãĩn-kaˈnĩn/  [ˈmãjŋɡeˌnĩ]   “caju” 

(044) /ˈman-kaˈloh-tu/ [ˈmanɡaˌloːɾu]  “roupa” 

(045) /saˈkĩn-ki-tu/  [siˈɡĩːɡiɾu]   “arroz” 

(046) /ˈmĩn-kaˈloh-tu/  [ˈmĩːɡoˌloːɾu]          “cama/ mesa/  

prateleira” 

(047) /ikoˈkoʔti-tu/  [iɡoˈkoʔthiɾu]   “cigarra” 

 

e) /ʔ/ 

A oclusiva laringal, /ʔ/, ocorre em meio e final de palavra, 

apenas em posição de coda silábica. Seu único alofone é [ʔ]. Pode 

seguir qualquer vogal ou ditongo, bem como aparecer em segunda 

posição de coda ramificada, após consoante nasal. A sua ocorrência 

mais frequente é em fronteira de morfema. Em fala rápida e 

espontânea, é comum a epêntese de segmentos oclusivos laringais 
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não fonológicos nos ambientes de fronteira de morfema ou palavra, 

como nos exemplos (050) e (051). 

 

(048) /jaˈmãʔ-tu/ [jaˈmãːʔthu]   “flauta sagrada” 

(049) /ˈniʔ-kaˈnĩn/ [ˈniʔkeˌnĩ]   “resina” 

(050) /haˈli-ˈnah̰-ˈte/ [haˈliʔˌnaːɾ̰e]   “beber rápido” 

(051) /waˈnũn-ˈwaun-ˈhã/ [waˌnũʔˈwabmˌhã] “tudo bem?”    

 

2.1.2.2.2 Fricativas 

O inventário fonológico Negarotê conta com duas consoantes 

fricativas, quais sejam: a fricativa laringal /h/ e a fricativa coronal  

/s/. Ambos os segmentos podem ocorrer em início, meio e final de 

palavra, realizando-se nas posições de em onset e coda silábica. 

 Nas línguas Nambikwára do Norte, encontramos 

comportamentos distintos no que concerne às consoantes fricativas 

em posição de coda silábica. Em Mamaindê (Eberhard, 2009), as 

fricativas podem ocupar a posição final da sílaba, no entanto, não se 

realizam foneticamente nesta posição, uma vez que nesta língua o 

licenciamento da coda exige, pelo menos, um segmento [-contínuo]. 

(Eberhard, 2009, p.76). Este comportamento não é observado no 

Negarotê, cujo licenciamento da coda silábica permite segmentos 

[+contínuo]. Em Latundê e Lakondê, Telles (2002) afirma que, 

dentre as fricativas, apenas a laringal é licenciada em coda silábica, 

com realização fonética permitida.  
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a) /h/ 

A fricativa laringal, /h/, não tem restrição quanto à 

distribuição, podendo ocorrer, em posição de onset silábico, diante 

de qualquer vogal ou ditongo, em início e meio de palavra. O seu 

único alofone é [h].    

 

(052) /ˈhat-tu/  [ˈhaʔthu]   “cará do mato e da  

roça”  

(053) /ˈhãn-si-tu/ [ˈhãːtʃiɾu]   “branco” 

(054) /ˈwaḭ-ˈon-hã/ [ˈwaj̰ ˈodnˌhã]   “você está com  

preguiça?” 

(055) /nakaˈliʔ-ˈhein-tu/ [nakaˌliʔˈhejdndu]  "talha de buriti”  

  

 Em coda silábica, a realização de [h] ocorre 

preferencialmente em sílaba acentuada. Com frequência, a sua 

realização se dá como uma leve aspiração, às vezes pouco 

perceptível à audição, podendo também ser apagado na fala e 

compensado pelo alongamento da vogal antecedente34. 

 

(056) /kaˈlih-ˈta-̰tu/ [kaˈlihˌɾaːɾu]   “passarinho, tipo de.” 

                                                           
34 Este comportamento é similar ao que foi observado por Telles (2002, p. 78) no 

Latundê: “Em fim de sílaba, /h/ é produzido com fricção muito fraca. Quando é 

coda de sílaba acentuada, a fricativa sempre motiva o alongamento da vogal 

precedente, de cujo resultado será uma vogal longa com leve aspiração.”  
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(057) /ˈtoh-noh-tu/ [ˈdoːhnuɾu]   “açúcar” 

(058) /ˈtḛhne-tu/ [ˈdḛːhneɾu]   “mulher” 

 

b) /s/ 

A fricativa coronal anterior surda, /s/, pode ocorrer tanto em 

posição de onset quanto ocupar a coda silábica. Em posição de onset 

silábico, pode aparecer diante de qualquer vogal ou ditongo, em 

início e meio de palavra, em sílaba átona ou tônica.  

 Os alofones de /s/ são [s], fricativa coronal surda, [ʃ], 
fricativa palatal surda, e [tʃ], africada alvéolo-palatal. Diante de 

vogal baixa e média, o alofone [s] é categórico, em início ou meio 

de palavra, independente da tonicidade ou não da sílaba.  

 

(059) /ˈsaun-ˈta-̰tu/ [ˈsamˌdaːɾu]   “mosquitinho” 

(060) /nasaˈlaʔ-tu/ [nasaˈlaːˌtu]   “boi” 

(061) /ˈtuʔ-soʔˈtaĩn-tu/ [duʔˈsoʔtãj  du]  “tipo de madeira (nome 

antigo do córrego)” 

(062) /ˈnunsa-ˈnait-tu/ [ˌnuːsaˈnajthu]   “pilão da mão” 

(063) /seˈkeĩn-te/ [seˈkej  de]  “quero mijar” 

(064) /ˈiʔ-keˈsein-tu/ [ˌiʔkeˈsejndu]  “matraca” 

(065) /nũsˈtan-tu/ [nũsˈtaːdu]   “barriga” 
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 [ʃ] e [tʃ] têm realização condicionada pela presença de vogal 

alta na adjacência, que favorece a palatalização da consoante 

coronal, podendo variar livremente entre si ou ainda com a fricativa 

coronal.   

 

(066) /ˈsih-tu/  [ˈʃiːɾu]    “tucangueira” 

(067) /ta-̰ˈsinsa-ˈtah-tu/ [taːˈʃiːtʃaˌdaːɾu]  “minha prima” 

(068) /jeˈtaĩn-ˈsin-tu/ [jeˌdaj  ̍ ʃiɡŋdu]   “carne de mateiro” 

(069) /seiˈseit-tu/ [seˈʃejʔthu]   “escorpião” 

(070) /ˈsṵh-tu/  [ˈtʃṵːɾu] ~ [ˈsṵːɾu] ~   “balaio” 

   [ˈʃṵːɾu]  

(071) /ˈtan̰-si/  [ˈda̰ː tʃi]   “deite-se! (IMP)” 

 

c) A fricativa /s/ em coda 

Em posição de coda silábica, na subjacência, pode ocorrer 

uma fricativa /s/, cuja realização na superfície, assim como acontece 

com as demais coronais nesta língua, é condicionada pela presença 

da vogal na adjacência.  

Além de [s], as formas fonéticas que se realizam a partir das 

formas subjacentes /t/ e /s/ são as mesmas, [p], [t], [k], sendo a 

distinção entre elas possível através das características [+contínuo] 

ou [–contínuo] que permanecem na palavra em ambientes 
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intervocálicos, nas derivações ou, simplesmente, que podem ser 

percebidos na variação, conforme os exemplos que seguem abaixo.  

 

(072) /ˈweit-tu/       [ˈwejktu]   “criança” 

(073) /ˈweit-ˈta-kaˈnãnka/ [ˈwe:ˈɾakaˌnãɡa]  “uma criança” 

(074) /kaˈlis-tu/       [kaˈliktu]   “banana” 

(075) /kaˈlis-na-ˈkaʔ-tu/   [kaˈlisnaˌkaːtu] ~ “pé de banana” 
         [kaˈliknaˌkaːtu] 
 

Em coda vocálica, a consoantes coronais /s/ e /t/ são 

opcionalmente neutralizadas, através do apagamento do traço 

[+contínuo], realizando-se como [t], seguindo as vogais /a, e, o, u/. 
A realização da forma [s] é mais rara e ocorre nos mesmos 

ambientes, em variação livre35. 

 

(076) /ˈhos-tu/   [ˈhoːttu]   “macaco” 

(077) /ˈtaḭ hestuˈla-ˈte/ [ˈdaj̰ ˈhesduˌlaːte]  “eu estou com fome” 

 

                                                           
35 De acordo com Eberhard (2009, p.80), na língua Mamaindê, a consoante /s/ não 

aparece na superfície na posição de coda silábica, uma vez que esta língua não 

licencia segmentos [+contínuo] nesta posição. O mesmo não ocorre nas línguas 

Negarotê – conforme apresentamos neste trabalho, na qual são realizados em 

posição de coda, na subjacência e na superfície, os segmentos [+contínuo] /s/ e /h/ 

– Latundê e Lakondê (TELLES, 2002), que embora não tenham /s/ em coda, 

licenciam a fricativa laringal /h/ em posição final da sílaba.       
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Seguindo as vogais /i, u/, assim como acontece com a coronal 

[+anterior] /t/ em coda silábica, regras de assimilação e dissimilação 

são aplicadas.  

Quando segue vogal alta anterior /i/, no núcleo silábico ou 

formando os ditongos /ai/, /ei/ e /ui/, /s/ sofre dissmilação do C-

Place coronal, realizado-se como a dorsal [k].  

 

Figura 7. Dissimilação do ponto da coronal em coda 

 

(078) /na-ˈkis-tu/ [naˈkiktu]   “cabelo dele” 

 

Quando precedida por ditongo arredondado /au/ ou /eu/, a 

forma labial [p] é a preferida. Seguindo as demais vogais, /a/, /o/ ou 

/u/, a realização de /s/ pode variar entre [t], a forma preferida, e [s], 
que ocorre com menor frequência.  

 

(079) /ˈkaus-tu/ [ˈkɔptu]   “cuia/tigela” 
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Figura 8. Assimilação do ponto labial pela consoante coronal em coda 

 

As regras mostradas nas figuras 7 e 8 são iguais às regras 

apresentadas nas figuras 5 e 6, que atingem a consoante oclusiva 

coronal /t/ em coda. Entretanto, aqui elas se aplicam depois da 

neutralização da oposição entre [+/– contínuo] — apagamento de 

[+contínuo] com inserção de [–contínuo]. 

 

2.1.2.2.3 Nasais 

Fonologicamente, há duas consoantes nasais em Negarotê: 

/m/, nasal labial, e /n/, nasal coronal. O comportamento das nasais 

em Negarotê é bastante semelhante ao comportamento dessas 

consoantes nas demais línguas Nambikwára do Norte. O inventário 

fonológico do Latundê (Telles, 2002), Lakondê (Telles, 2002; Braga, 

2012) e Mamaindê (Eberhard, 2009) trazem a ocorrência apenas das 

mesmas duas consoantes nasais. A labial ocorre apenas em onset 

silábico e tem distribuição restrita, quando comparada à coronal. 

Esta, por sua vez, pode ocupar posição de onset ou coda silábica, 

sendo a sua realização em coda bastante frequente e com certa 

complexidade em todas as línguas. 

 



62 | Fonologia Negarotê 

 

a) /m/ 

A consoante labial nasal, /m/, tem distribuição bastante 

restrita, ocorrendo apenas diante das vogais /a/, /i/ e /u/ e dos 

ditongos /ai/ e /au/. /m/ nunca ocorre diante de vogal média.  

O comportamento da consoante nasal /m/ em Negarotê é 

semelhante ao observado por Telles (2002) no Latundê e Eberhard 

(2009) no Mamaindê. Eberhard (2009, p.83) afirma que no 

Mamaindê, há uma restrição da consoante labial ser seguida por 

vogal também labial, [CLabial][ VLabial]*, que atingiria toda a 

classe das labiais, /p/, /ph/ e /m/. Verificamos, diante da análise dos 

nossos dados, que tal afirmação também pode ser aplicada ao 

Negarotê.   

/m/ é licenciada para ocupar apenas a posição de onset 

silábico, podendo ocorrer em início e meio de palavra. O seu único 

alofone é [m]. 

 

(080) /ˈmãĩn-ki-tu/ [ˈmãj  ŋɡiɾu]   “caju do branco” 

(081) /ˈmĩh-ˈlate/ [ˈmĩːhiˌlaːte]  “vai chover” 

(082) /ˈmah-ˈloh-tu/ [ˈmahaˌloːɾu]   “figueira” 

(083) /ˈmḭh-kaˈnĩn-tu/  [ˈmiːɡiˌnĩdu]   “batata” 

(084) /ˈmah̰-tu/        [ˈma̰ː ɾu]   “rã, tipo de.” 

 

b) /n/  

/n/ é uma consoante nasal coronal anterior, cuja ocorrência e 

frequência são bastante amplas. /n/ pode ocupar tanto a posição de 
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onset silábico quanto a posição de coda. Nesta posição, inclusive, é 

considerada a consoante mais instável da língua, em função de sua 

larga variação.  

Em posição de onset silábico, /n/ tem como alofones [n], 

nasal coronal, e [ɲ], nasal palatal. /n/ pode ocorrer diante de qualquer 

vogal ou ditongo. O alofone [n] é categórico, não havendo restrição 

quanto à sua realização.    

 

(085) /ˈnũn-tu/ [ˈnũːndu]  “bicho” 

(086) /ˈniʔ-kaˈnĩn/ [ˈniʔkeˌnĩ]   “resina” 

(087) /nãˈnait-tu/ [nãˈnajthu]   “raiz” 

(088) /kaiˈan-ˈnuh-tu/ [kejˈatˌnoːɾu]   “areia” 

(089) /ˈtḛhne-tu/ [ˈdḛːhneɾu]   “mulher” 

 

A consoante nasal /n/ realiza-se como coronal [–anterior] [ɲ] 

em onset silábico, em início ou meio de palavra. Este alofone é 

condicionado à presença do glide palatal /j/, do qual a nasal assimila 

o ponto de articulação.   

 

(090)  /kat.ˈnjein-tu/ [kat.ˈɲej  ʔn.du]  “tipo de rã” 

(091)  /ˈnjaun-keh-tu/  [ˈɲawɡeɾu]  “rã, tipo de.” 

(092) /kã.ˈnjãĩn-ˈkaʔ-tu/ [kãˈɲãj  ̩kaːtu] “lápis/caneta”36 

                                                           
36A palavra /kã.ˈnjãĩn-ˈkaʔ-tu/, [kãˈɲãj  ̩kaːtu], “lápis/caneta” é nova na língua, 
formada pela raiz /ka.ˈnjãĩn/, que significa “aprender, saber”, e ganhou o 
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c) A nasal /n/ em coda 

Em posição de coda silábica, a consoante nasal tem um 

comportamento bastante singular, realizando-se com um variado 

número de alofones, os quais podem ser previsíveis em função da 

vogal que a antecede. Nesta posição, além dos processos de 

assimilação e dissimilação sofridos pelas consoantes coronais, nas 

quais está incluída a nasal, /n/ pode sofrer um processo de pré-

oralização. Assim, a nasal /n/ em coda silábica pode ser realizada 

como [m], [n], [ŋ], [bm], [dn] e [ɡŋ].  

 A realização labial [m] é preferida quando segue ditongos 

nasais terminados em /u/, mas também pode ocorrer seguindo 

ditongos labiais orais.  

 

(093) /ˈnãũn-tu/ [ˈnamdu]   “cupim, tipo de.”  

(094) /aiˈkeun-tu/ [ajˈkemdu]   “fósforo” 

(095) /ˈnaun-ta-̰tu/ [ˈnawmˌdaːɾu]   “tipo de abelha sem  

ferrão” 

(096) /ˈnĩũn-ˈte/ [ˈnĩũmˌde]   “dormir” 

  

A nasal coronal, [n], é a preferida seguindo vogais nasais. 

Pode também ocorrer seguindo vogais orais, embora não seja a 

preferida neste ambiente. 

 

(097) /iˈtan-tu/ [iˈtaːndu]   “dinheiro” 

                                                           

significado mais recente de “estudar”, mais o classificador nominal /-ˈkaʔ-/, que 

indica “objeto cilíndrico”.  
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(098) /waˈnṵ n/  [waˈnṵ ːn]   “bom/bonito” 

(099) /ˈnũn-kih-tu/ [ˈnũːnɡiɾu]   “peito” 

(100) /ˈwaḭ-saˈnĩn-de/ [ˌwaj̰saˈnĩndi]   "você está feliz" 

(101) /ˈkon-tu/ [ˈkoːndu]   “tartaruga” 

(102) /ˈãn-ten/  [ˈãːnde]  “matar”  

 

 As formas pré-oralizadas são realizadas apenas seguindo 

vogais orais. O ponto de articulação das consoantes, assim como 

ocorre com as formas não pré-oralizadas, é definido pelo ambiente 

adjacente.  

 De acordo com Wetzels (2008, p. 252), segmentos de 

contorno envolvendo uma fase oral e uma fase nasal são comuns nas 

línguas indígenas da América do Sul, sobretudo quando falta na 

língua o contraste entre p/b ou b/m, e podem ser observados também 

em línguas africanas, australianas e outras. Ainda de acordo com o 

teórico, em línguas com contraste entre vogais nasais e orais, “the 

specific distribution of contour consonants could be interpreted as 

being motivated by the enhancement of the oral/nasal contrast on 

vowels.” (WETZELS, 2008, p.260; ver também WETZELS & 

NEVINS, Prenasalized vs Postoralized Stops: The Diverse 

Functions of Enhancement, under review).  

 Os espectrogramas apresentados a seguir mostram o tempo 

de duração (em segundos) das consoantes pré-oralizadas. Nas 

imagens, apresentamos na primeira linha a transcrição fonética da 

palavra; na segunda linha, o tempo de duração das vogais e dos 

segmentos em coda, em segundos; e a tradução livre para o 

português, na última linha. Em azul, é apresentada a curva do pitch. 
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 Seguindo ditongos arredondados, /iu/, /eu/ e /au/, a forma 

[bm] é a preferida. 

  

(103) /ˈleun-tu/  [ˈlebmdu]   "anta”  

(104) /na-ˈdaun-ˈte/ [naˈdabmˌde]~  "rabo/cauda (de  

   [naˈdabmˌde]  qualquer bicho)” 

(105) /ˈdeun-tu/  [ˈdebmdu]    “pelota”  

 

 

Figura 9. Nasal pré-oralizada [bm]: espectrograma de “anta” (exemplo 103) 

 

 [ɡŋ] é realizada seguindo vogal alta /i/ ou após o ditongo /ei/.  

 

(106) /haiˈein-tu/  [hajˈejɡŋdu]   "maria-fedida” 

(107) /einˈkut-hã/ [ejɡŋˈɡutˌhã]  “está sarando?” 
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(108) /noʔˈkwein-tu/ [noʔˈkwejɡŋdu]  “flecha não feita” 

 

 

Figura 10. Nasal pré-oralizada [ɡŋ]: espectrograma de "bacaba" 

  

 A forma [dn] é realizada seguindo as demais vogais e 

ditongos.  

 

(109) /ˈsun-tu/  [ˈʃudndu]  “matar” 

(110) /haˈlain-tu/  [haˈlajdndu]  “raio” 

(111) /ˈkan-tu/ [ˈkadndu]   “abacaxi do campo” 

(112) /jaˈhon-tu/  [jaˈhodndu]  “velho (pajé)” 

(113) /jaˈdan-tu/  [jaˈdadndu]   “veado” 

(114) /ˈon-ta-ˈtã/  [ˈodndaˌdã]   “estou com preguiça”   
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Figura 11. Nasal pré-oralizada [dn]: espectrograma de "Estou com 

preguiça" (exemplo 115) 

 

 Cabe, entretanto, ressaltar que, apesar das formas pré-

oralizadas serem preferenciais quando seguem vogais ou ditongos 

orais, este ambiente não é restrito a elas. Consoantes nasais, sem a 

parte oclusiva, podem ser realizadas nas mesmas condições, 

inclusive, variando com as formas pré-oralizadas. É o caso do 

exemplo (115). 

  

(115) /nuʔˈkwain-tu/ [nuʔˈkwajdndu] ~ “flecha que ainda  

[nuʔˈkwajndu]  não está feita” 

 



 

Fonologia Segmental | 69  

 

 

Figura 12. Espectrograma: "flecha, ainda não terminada" com nasal pré-

oralizada 

 

 

Figura 13. Espectrograma: "flecha, ainda não terminada" 

 

Uma exceção à regra da assimilação do ponto de articulação 

da vogal precedente pela consoante nasal coronal acontece quando 
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uma vogal /u/ simples é seguida pela sequência Nasal + Oclusiva 

Velar. Neste caso, uma nasal pré-oralizada velar é realizada como 

resultado de uma regra de assimilação em que a consoante coronal 

assimila o traço velar da consoante que a segue37. Esta regra se aplica 

apenas quando há sequência Nasal + Oclusiva Velar no interior da 

raiz e é anterior à regra de assimilação do ponto da vogal precedente. 

 

(079) /ˈkaus-tu/ [ˈkɔptu]   “cuia/tigela” 

                                                           
37 Caso de assimilação semelhante ocorre no Mamaindê, de acordo com Eberhard 

(2009, p.91). Segundo o autor, o ponto de articulação das consoantes nasais, que 

são interpretadas no Mamaindê como subespecificadas, é determinado por uma 

regra de assimilação ponto da vogal que a antecede. A velarização da consoante 

nasal seguindo as vogais /a/, /ã/, /o/ e /u/ trata-se de uma exceção à regra de 

assimilação do ponto.  

Another type of exception to the basic rules of /N/ […] 

where the nasal coda appears to be conditioned by 

the following velar consonant instead of by the 

preceding vowel. This influence by the following 

consonant only occurs when the velar is also part of 

the root, or part of a morpheme which has become 

fused to the root in such a way that it is treated as a 

single root in the language (such as the noun 

classifier /-kalo/ ‘flat’ in the form /mãn-kalo-tu/ 

‘cloth’).  In such cases, the preceding vowel can be 

any oral vowel. These apparent exceptions will be 

accounted for by the Consonant Cluster Place 

Assimilation Rule, which requires an underspecified 

consonant to assimilate the place features of a 

following consonant if they both occur within the 

stem. (EBERHARD, 2009, p.91) 
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Figura 14. Assimilação do ponto da consoante velar pela nasal coronal em 

sequência Nasal + Velar dentro da raiz 

 

2.1.2.2.3 Lateral 

    a)  /l/ 

A língua Negarotê conta apenas com uma consoante lateral 

no seu inventário fonológico: /l/, lateral coronal. Quanto à sua 

distribuição, /l/ somente pode ocorrer em onset silábico, em início, 

meio e final de palavra, e tem como único alofone: [l], lateral 

coronal. 

/l/ é realizada como [l] em todos os ambientes38. Em meio de 

palavra, a lateral pode aparecer antecedida por qualquer vogal ou 

consoante, podendo, inclusive, formar grupo consonantal fonético 

com consoante que a precede na coda da sílaba anterior.  

 

(117) /ˈleuN-tu/  [ˈlebmdu]    “anta” 

                                                           
38 Nos nossos dados, encontramos apenas uma ocorrência de [t] como alofone de 

/l/ em fala elicitada, /naˈhondu ˈiʔ-laˈtwi/ [naˈhoːdoʔ ˈiʔtatwi] “está ventando 
muito”, e mais algumas poucas ocorrências em fala espontânea (registrada nas 

narrativas da mitologia Negarotê). Neste ambiente, claramente, a preferência é 

pela ocorrência do alofone [l]. A realização de [t] nestes casos pode ser resultado 

da influência da língua Mamaindê, na qual Eberhard (2009, p.92) atestou o mesmo 

tipo de realização, mas, aparentemente, com maior regularidade e frequência do 

que o que observamos no Negarotê.     
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(118) /ˈlit-ˈnoh-tu/  [ˈlitˌnoːɾu]   “beiju” 

(119) /tetˈliʔ-ˈte/  [tetˈliːˌte]   “lixinha” 

(120) /wolaˈlaḭ-ti-tu/  [walaˈlaj̰tiɾu]   “minhoca” 

 

Quando precedido de consoante nasal em coda de sílaba 

tônica, a lateral /l/ em onset de sílaba átona pode ser apagada, e a 

consoante nasal em coda, ressilabificada como onset da sílaba 

seguinte (exemplo 121). Em início de palavra, a consoante líquida 

pode ser fortalecida, realizando-se como a nasal [n], como pode ser 

visto nos exemplos (121) e (122).  

 

(121) /ˈju-ten-ˈtãn-leˈhĩ/ [ˈjuːɾeˌdãnleˌhĩ] ~ “me mordeu”  

[ˈjuːɾeˌdãnehi ̃]  

(122) /laˈka-te/ [naˈɡaːˌte] ~ “saber/escutar”  

 [laˈɡaːˌte] 
 

2.1.2.2.4 Glides 

/w/ e /j/ são os glides observados no Negarotê. Por questões 

teóricas que serão abordadas na seção 2.1.3.3 Ditongos, tratamos 

como glides apenas os segmentos que podem ocupar a posição de 

onset silábico, considerando, portanto, os segmentos que seguem a 

vogal no núcleo silábico como também vogal, que, juntas, formam 

ditongo. Dessa forma, entendemos que o núcleo silábico pode 

licenciar duas posições que devem ser ocupadas apenas por vogais. 

Essa distinção é puramente teórica — não há distinção fonética, 
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tendo em vista o comportamento variado dos segmentos em onset e 

núcleo silábico, bem como os processos engatilhados por eles.       

 Esta abordagem coincide com a adotada por Eberhard (2009) 

e Braga (2012) para o tratamento dos glides no Mamaindê e 

Lakondê, respectivamente, para os quais, o status fonológico do 

glide depende da sua posição na sílaba. Por outro lado, difere da 

abordagem dada por Telles (2002) sobre o Latundê, que postula o 

licenciamento de apenas uma vogal na posição de núcleo silábico e, 

portanto, um status fonológico único para o glide em qualquer 

posição da sílaba (pré ou pós-nuclear).  

 

a) /w/ 

O glide labial, /w/, ocorre apenas em posição de onset 

silábico, podendo anteceder qualquer vogal, exceto /u/. Seus 

alofones são [w], glide labial, e [ʋ], fricativa lábio-dental. [w] é 

realizado na maior parte dos casos, podendo ocorrer em início ou 

meio de palavra. 

  

(123) /wiˈanʔ-ˈnãʔ-ti-tu/ [wiˈaːʔˌnãthiɾu]      “resina de jatobá” 

(124) /ˈlah-ˈwaun-si-ki-tu/ [ˈlaːˌwamtʃikiɾu]  “arara vermelha” 

(125) /ˈwein-tu/   [ˈwejɡŋdu]        “bacaba” 

(126) /wiˈanʔ-kuh-tu/ [wejˈadnɡuɾu]                 “aldeia jatobá  
(nome da Aldeia  

Central)” 

(127) /daw̰oˈloh-tu/ [daw̰oˈloːɾu]  “caramujo” 
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[ʋ] é realizado com maior frequência em início de palavra, 

em sílaba acentuada. Em meio de palavra, [ʋ] pode se realizar em 

ambiente intervocálico, entre vogais coronais. Neste caso, sua 

realização não é condicionada à tonicidade da sílaba.   

 

(128) /ˈwain-tu/ [ˈʋajtdu] ~ [ˈwajtdu]  “cachorro” 

(129) /ˈweit-tu/ [ˈʋejktu]    “criança” 

(130) /kaleiwaˈla-tũ-tu/ [kalejʋaˈlaːtũdu]  “cobra bico-de-jaca” 

 

b) /j/ 

/j/ é um glide palatal, que ocorre apenas em onset silábico, 

diante de qualquer vogal ou ditongo, exceto da vogal alta coronal /i/. 

O seu único alofone é [j]. 

 

(131) /ˈhatˈjeĩn-tu/ [ˈhatjej  du]   “barata, tipo de.” 

(132) /joˈkaut-tu/ [joˈkopthu] ~    “queixo” 

   [juˈkopthu]  

(133) /ˈjaih-tu/ [ˈjajɾu] “cambará” 

(134) /iut-ˈlin-ˈsin-tu/ [iwkˌliːˈʃidndu]  “carne de piau” 

(135) /katˈnjeĩn-tu/ [katˈɲjej  ŋdu]   “rã, tipo de.”       
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2.1.3 Vogais 

O inventário fonológico do Negarotê é composto por 

dezesseis (16) fonemas vocálicos, dentre os quais observamos 

vogais orais, orais laringais39, nasais e nasais laringais. 

 

Quadro 8. Fonemas vocálicos 

 

 

Por uma questão de simplificação, para a apresentação das 

vogais, utilizamos os termos alto, médio e baixo quando nos 

referimos ao grau de abertura das vogais, seguindo a notação da 

fonologia tradicional. Para explicar as regras fonológicas nas quais 

as vogais estão envolvidas, entretanto, utilizamos as definições 

propostas pela Geometria dos Traços (Clements & Hume, 1995), de 

acordo com a qual, os segmentos vocálicos têm uma estrutura interna 

semelhante à estrutura das consoantes, diferenciando-se destas 

através do traço [+vocoide] no nó raiz e pelo nó estrutural [vocálico], 

dominado pelo nó C-place e dominando os nós estruturais [V-place] 

e [abertura]. As vogais da língua Negarotê, com base na Geometria 

dos Traços, são classificados conforme disposto no Quadro 9.  

                                                           
39 Chamamos de vogais laringais aquelas que possuem o traço laringal creaky 

voice. Estas vogais são comuns nas línguas Nambikwára, registradas nas línguas 

Latundê e Lakondê (Telles, 2002), Mamaindê (Eberhard, 2009) e Nambikwára do 

Sul (Kroeker, 2001).  
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Quadro 9. Fonemas vocálicos (com base em Clements & Hume, 1995) 

 

 

2.1.3.1 Oposições vocálicas 

 

/a/ : /a/̰ 

/ˈwaih-tu/ [ˈwajɾu]  “mel / abelha bujuí” 

/ˈwaḭh-tu/ [ˈwa ̰jɾu]  “timbó”  

/ˈan-tu/  [ˈadndu]  “tatu-galinha” 

/ˈan̰-tu/  [ˈad̰ndu]  “pequi”  

 

/a/ : /ã/ 

/ˈnaun-tu/ [ˈnamˌdi]  “doce” 

/ˈnãun-tu/ [ˈnãmdu]  “cupim” 
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/a/ : /e/ 

/kaiˈaʔ-tu/  [kajˈaːthu]  “gafanhoto” 

/keiˈan-tu/  [kejˈadndu]  “jacaré” 

/wanˈtaʔ-ni-tu/  [waˈdadniɾu]  “panela” 

/wanˈteʔ-ni-tu/  [waˈdeʔniɾu]  “tamanduá” 

 

/a/ : /o/ 

/ˈan-tu/  [ˈadndu]  “tatu-galinha” 

/ˈon-te/  [ˈodnde]  “preguiça” 

 

/a/ : /o/ : /u/ 

/ˈkan-tu/ [ˈkadndu]  “abacaxi do campo” 

/ˈkon-tu/ [ˈkodndu]  “guaraguaçu” 

/ˈkun-tu/ [ˈkudndu]  “algodão” 

 

/ḭ/ : /ṵ/ 

/ˈsḭh-tu/ [ˈʃḭːɾu]   “casa” 

/ˈsṵh-tu/ [ˈʃṵːɾu]  “balaio” 
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/i/ : /ḭ/ 

/ˈwi-tu/  [ˈwiːɾu]  “sapo cururu” 

/ˈwḭ-tu/  [ˈwḭːɾu]  “dente” 

/waˈlih-te/ [waˈliːɾe]  “fedido” 

/waˈlḭ-tu/ [waˈlḭːtu]  “faca” 

 

/a/ : /o/ : /o̰/ 

/ˈlah-tu/ [ˈlaːɾu]  “arara” 

/ˈloh-tu/ [ˈloːɾu]  “tucumã” 

/ˈlo̰h-tu/ [ˈlo̰ɾu]   “taúba” 

 

/o/ : /u/ 

/ˈjuh-ta/ [ˈjuːɾa]  “coquinho na linha” 

/ˈjoh-tu/ [ˈjoːɾu]  “abelha manduguari” 

/kaiˈuh-tu/ [kajˈuːɾu]  “jacu” 

/kaiˈoh-tu/ [kajˈoːɾu]  “cupim, tipo de.” 

/ˈhos-tu/ [ˈhoːthu] “macaco” 

/ˈhus-tu/ [ˈhuːthu]  “arco” 
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2.1.3.2 Descrição e distribuição dos fonemas 

vocálicos 

 

2.1.3.2.1 Vogais orais e orais laringais 

Na língua Negarotê, registramos a ocorrência de dez vogais 

orais, das quais, cinco possuem o traço laringal creaky voice: /a/, /e/, 

/o/, /i/, /u/, /a̰/, /ḛ/, /ḭ/, /o̰/ e /ṵ/. As vogais orais podem ocorrer 

seguindo qualquer consoante em onset silábico e diante de qualquer 

consoante em coda. Quando precedem consoante nasal, apenas as 

vogais médias /e/ e /o/ podem sofrer nasalização alofônica em 

posição átona. 

Comparativamente, as vogais orais (não-laringais) são as 

mais recorrentes na língua, seguidas pelas nasais (não-laringais) e, 

só então, pelas orais laringais.  

As vogais que possuem o traço laringal podem variar com as 

não-laringais, principalmente na fala espontânea dos falantes mais 

jovens que têm contato mais frequente com a língua portuguesa. 

Dessa forma, o traço creaky voice é percebido mais facilmente na 

fala dos mais antigos, dos monolíngues em Negarotê (a maioria mais 

velhos) ou daqueles que têm menor contato (e, por isso, menor 

proficiência) com o português — este é o caso de uma parte dos 

jovens Negarotê.  

O apagamento do traço laringal motivado pelo contato 

linguístico parece ser comum às demais línguas Nambikwára do 

Norte. De acordo com Telles (2002), pode-se observar uma larga 

variação entre vogais laringais e não-laringais, ou mesmo o 

apagamento do traço laringal, principalmente em fala lenta ou não 

espontânea. No Mamaindê, o cenário é o mesmo. Apesar de poder 

ser percebido o apagamento do traço laringal, principalmente, entre 
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falantes jovens, Eberhard (2009, p.98) afirma que “Elderly 

informants are quite adamant about the presence or absence of 

creaky voice in a given word, while the younger speakers are not 

nearly so concerned about this feature”. 

 

a) /i/ e /ḭ/ 
A vogal alta coronal, /i/, e a vogal alta coronal laringal, /ḭ/, 

têm larga distribuição na língua Negarotê, podendo ocorrer seguindo 

qualquer consoante — exceto o glide palatal /j/ — em onset silábico, 

bem como precedendo qualquer consoante na coda silábica ou em 

onset da sílaba seguinte. As vogais coronais podem ocupar qualquer 

posição no núcleo silábico, formando os ditongos /ai/, /ei/, /ui/ e /iu/. 

/i/ e /ḭ/ nunca formam ditongo com as vogais /o/ e /o̰/. /i/ e /ḭ/ têm 

como alofones [i] e [ḭ], respectivamente.   

  

(136) /ˈlin-ˈsa-̰tu/ [ˈliːˌtʃaːɾu]   “água gelada” 

(137) /iˈkun-si-tu/ [iˈkuʔtʃiɾu]   “coruja do mato” 

(138) /ˈhein-tu/ [ˈhejɡŋdu]   “buriti” 

(139) /ˈta-̰ˈha̰ i  -̰taˈwi/ [ˌdaːˌha̰ j  t̰awˈiː]   “eu vou cantar” 

(140) /naˈnait-tu/ [nãˈnajthu]   “raiz” 

(141) /ˈi  n̰ʔ-ta-̰ˈkḭn-tu/ [ˌ i ̰ ː taˈkḭʔndu]   “ferrão de arraia” 

(142) /ˈḭn-si-tu/ [ˈḭːtʃiɾu] ~ [ˈiːtʃiɾu] “vento” 

(143) /ˈsḭ-kaˈnĩn-tu/ [ˈsḭːkeˌnĩdu]   “araruta do mato” 

(144) /ˈtaḭ ˈiʔ-te/ [ˈdaj̰ ˈḭʔˌte]   “eu vou correr”  
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b) /e/ e /ḛ/ 
As vogais médias coronais têm como alofones: [e] e [ẽ], 

alofones de /e/, e [ḛ] e [e ]̰, alofones de /ḛ/, respectivamente. /e/ e /ḛ/ 
não ocorrem seguindo consoante labial — exceto o glide, /w/ — e 

podem ocorrer diante de qualquer coda silábica. As vogais médias 

coronais ocupam apenas a primeira posição do núcleo silábico, 

podendo ocorrer sozinhas ou diante de /i/ e /u/, formando os ditongos 

/ei/ — dentre todos, o ditongo mais recorrente —, /eu/ e /ḛi/. 

 

(145) /ˈnĩʔhe-tu/ [ˈnĩheɾu]   “cipó d’água” 

(146) /kaˈlah-weh-ˈde/ [kaˈlaːhweˌde]  “usando o colar na  

cintura” 

(147) /ˈeh-ˈnũ-ta/ [ˌeːˈnũta]   “serve (coloca) para   

mim” 

(148) /ˈtaḭ-ˈheun-ˈte/ [ˈdaj̰ ˈhewmˌde]  “eu vou me esconder”  

(149) /ˈtḛh-ta-̰tu/ [ˈdḛhˌda̰ː ɾu]   “sucuri” 

(150) /ˈju-ˈhḛin-tu/ [ˌjuːˈhḛjndu]   “língua” 

(151) /katˈtḛiʔ-ni-tu/ [katˈdḛːʔniɾu]   “mangaba” 

(152) /sikenˈlein-ki-tu/ [ʃikẽnˈlejnɡiɾu]  “nome de pajé” 
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c) /a/ e /a/̰ 
A vogal baixa dorsal /a/ é a mais recorrente dentre todas as 

vogais da língua Negarotê. Dentre as vogais laringais, a sua 

correspondente /a̰/ também é a que ocorre com maior frequência. 

Não há restrição quanto à realização de /a/ e /a̰/: podem seguir e 

preceder quaisquer consoantes ou vogais. Na sílaba, ocupam sempre 

posição nuclear, formando ditongos com /i/, /ḭ/, /u/ e /ṵ/. Os únicos 

alofones de /a/ e /a̰/ são [a] e [a̰], respectivamente.  

 

(153) /ˈan-ˈlen-tu/   [ˈaːˌlendu]            “casa de marimbondo” 

(154) /ˈmḭh-kaˈloh-ni-tu/ [ˈmiːkaˌlohniɾu]  “batata roxa” 

(155) /ˈau-ni-tu/   [ˈawdiɾu]   “flecha” 

(156) /kaˈnãn-ka/   [kaˈnãːɡa]   “um (numeral)” 

(157) /ˈnunsa-ˈnait-tu/  [ˌnuːsaˈnajthu]  “pilão da mão” 

(158) /ˈãĩnʔ-ta-̰ˈsin-tu/  [ˌãj  taʔ̰ˈʃiʔndu]  “carne de piranha” 

(159) /ˈjaḭt-tu/    [ˈja̰ː ɡtu]   “porco” 

(160) /ˈwaḭ/    [ˈwaj̰]   “você (2ª P.S.)” 

(161) /daṵˈeit-na/   [daw̰ˈejtˌnaː]   “mato”  
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d) /o/ e /o̰/ 
As vogais médias lábio-dorsais, /o/ e /o̰/, são as vogais orais 

com menor ocorrência no Negarotê. Elas podem ocorrer como 

núcleo silábico simples ou ocupando a primeira posição de núcleo 

ramificado, formando ditongo com /u/. /o/ e /o̰/ nunca são precedidas 

por /p/ ou /m/.  

Os alofones de /o/ são [o] e [õ], enquanto os alofones da 

correspondente laringal /o̰/ são [o̰], [o ̰ ]. As formas orais ocorrem em 

todos os ambientes, sendo as formas nasalizadas realizadas apenas 

diante de consoante nasal, ambiente átono, que propicia a 

assimilação do traço [+nasal] pelas vogais.  

  

(162) /ˈkoʔtalei-ˈtãn/    [ˈkoːtalejˌtã]   “dançar” 

(163) /ˈkou-ˈḛḭnʔni-tu/  [ˈkowˌḛjd̰ʔniɾu] “jaboti macho” 

(164) /ˈoʔ-ˈsin-tu/    [ˌoːˈsidndu]  “carne de macuco” 

(165) /haˈloh-tu/    [haˈloːɾu]   “campo/aldeia” 

(166) /taˈlonʔ-nakaˈtu/  [taˈloːʔnakadu]  “está pronto” 

(167) /ˈlo̰h-tu/     [ˈloː̰ɾu]   “itaúba” 

(168) /ˈtaḭ ˈon-ta-tãn/    [ˈdaj̰ ˈo̰ddaɾã] “eu estou com  

preguiça” 
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e) /u/ e /ṵ/ 
/u/ e /ṵ/ são vogais altas lábio-dorsais, cujos alofones são [u] 

e [ṵ], respectivamente. As duas vogais, laringal e não-laringal, 

podem aparecer em núcleo silábico simples ou formando ditongo 

com outras vogais, ocupando qualquer posição do núcleo silábico: 

/au/, /eu/, /ou/, /iu/ e /ui/.    

  

(169) /ˈuʔ-tu/      [ˈuːtu]   “irara”  

(170) /waˈlun-ni-ˈeu-ˈtã/   [waˈludnieːɾã]  “está relampeando, eu  

vi” 

(171) /ˈseit-ni-tu/       [ˈsejkniɾu]  “pássaro, tipo de.” 

(172) /tukuiˈat-tu/       [dukujˈaʔthu]  “peroba” 

(173) /ˈaṵʔ-ni-tu/       [ˈaw̰niɾu]   “louro (pássaro)”  

(174) /ˈnut-ˈtaʔ̰-tu/       [ˈnṵtˌda̰ː tu] “enfeite de braço” 

(175) /taˈkṵn-ˈkaʔ-ˈtah̰-tu/[daˈkṵːˌɡaːˌdaːɾu]  “jacamim” 

 

2.1.3.2.2 Vogais nasais e nasais laringais 

São seis as vogais nasais do Negarotê, sendo três delas 

possuidoras também do traço laringal: /ĩ/, /ã/, /ũ/, /i ̰ /, /a̰ / e /ṵ /40. Na 

sílaba, as vogais nasais podem ocorrer sozinhas no núcleo ou 

formando ditongos, neste caso, as duas vogais envolvidas 

                                                           
40 As vogais médias /e/ e /o/, embora não sejam consideradas nasais na 

subjacência, podem ser nasalizadas na superfície mediante processos fonológicos.   
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apresentam o traço nasal41, que é espraiado de um segmento vocálico 

para o outro. 

 O processo fonológico de nasalização alofônica em 

Negarotê, VN(V))σ  VN(V))σ, é apenas regressivo e limitado a 

vogais em sílaba átona. Sendo assim, em sílaba tônica as vogais 

orais, mesmo em ambiente nasal, nunca sofrem nasalização — 

nestes casos, há a realização preferencial de uma consoante nasal 

pré-oralizada que favorece a manutenção da oralidade da vogal. 

Portanto, em posição tônica, encontramos facilmente oposição entre 

vogais orais e nasais. Além disso, em ambiente oral (sem nenhum 

segmento nasal na adjacência que pudesse favorecer a nasalização) 

também é possível encontrar vogais nasais, o que seria mais uma 

evidência da existência dessas vogais no nível fonológico. 

 As vogais nasais ocorrem com bastante frequência na língua, 

sendo menos frequentes apenas que as vogais orais. De maneira 

distinta, as vogais nasais-laringais são as menos recorrentes, 

contribuindo para a sua baixa realização, além da sua característica 

menos natural, uma possível neutralização do traço laringal 

decorrente do contato com a língua portuguesa42.    

A seguir, descreveremos o comportamento das vogais nasais 

e nasais-laringais. 

 

a) /ĩ/ e /i  /̰ 
As vogais altas coronais nasal, /ĩ/, e nasal-laringal, /i  ̰ /, têm 

como alofones [ĩ] e [i  ̰ ], respectivamente. A nasal pode ocorrer em 

início, meio e final de palavra, preferencialmente em sílaba 

                                                           
41 Não encontramos nos dados ditongos formados por vogais com os traços nasal 

e laringal simultaneamente. 
42 Ver explicação em 2.1.3.2.1 Vogais orais e orais laringais. 
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acentuada, sozinha em núcleo silábico ou formando os ditongos /ãĩ/, 

/ẽĩ/ e /ĩũ/. 

 

(176) /tutaˈĩn-si-tu/ [dudaˈĩːʃiɾu]   “1º pajé” 

(177) /ˌkãn-ˈjãin-taˈhĩ/ [ˌkãˈɲãːdahĩ]   “a comida está  

gostosa” 

(178)  /ihaˈmĩn-tu/ [ihiˈmĩːtu]   “pássaro, tipo de.” 

(179) /ˈnĩhe-tu/ [ˈnĩːheɾu]   “cipó” 

 

Quando a vogal alta realiza os dois traços [nasal] e [creaky], 

/i  ̰ /, ela não aparece em ditongos e ocorre apenas em sílaba 

acentuada43. 

 

(180) /wa-̰juˈhi ̰ nte-tu/  [waj̰uˈhi  ̰ː deɾu] “seu fígado” 

(181) /naˈhi  ʔ̰/  [naˈhi  ̰ː ]   “sempre”  

(182) /ˈmi  n̰-ni-tu/ [ˈmi  ̰ː niɾu]   “pai” 

(183) /ˈhi  n̰-ni-tu/ [ˈhi  ̰ː niɾu]   “avó” 

 

                                                           
43 Nas línguas-irmãs, Latundê e Mamaindê, aparentemente a vogal alta coronal 

laringal-nasal, /i  ̰ / tem comportamento semelhante. Em Latundê, Telles (2002) 

afirma que a nasalidade fora da posição é alofônica, o que indicaria que este 

fonema apenas ocorre em posição de acento, e não apresenta ditongo formado por 

vogal laringal-nasal; em Mamaindê, em todos os dados apresentados por Eberhard 

(2009), a vogal também aparece em posição de acento, entretanto, de acordo com 

o autor, embora tenham raras ocorrências, ditongos formados por vogais laringais-

nasais, /i  ̰ u ̰ , a ̰ i  ̰ , a ̰ u ̰ / são fonológicos nesta língua.   
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b) /ã/ e /a /̰ 

/ã/ e /a /̰ são, respectivamente, uma vogal dorsal baixa nasal e 
uma vogal dorsal baixa nasal e laringal. Dentre as vogais nasais e 

nasais laringais, /ã/ e /a /̰ são as mais recorrentes na língua Negarotê. 

Estas vogais ocorrem em sílaba tônica, em início, meio e final de 

palavra.  

/ã/ pode ocorrer sozinha em núcleo silábico ou formando os 

ditongos /ãũ/ e /ãĩ/. /a ̰ /, por sua vez, pode ocorrer nos mesmos 

ambientes da sua correspondente não-laringal, porém, não forma 

ditongo com outras vogais. Não há restrição quanto à realização 

destas vogais seguindo consoantes em onset silábico ou diante de 

consoantes em coda. 

  

(184) /wiˈanʔ-nã-ti-tu/ [wiˈaːˌnãthiɾu]  “resina de jatobá”  

(185) /wiˈhãĩ-tu/ [wiˈhãj  ɾu]   “bicho-preguiça” 

(186) /ˈnãũ-tu/ [ˈnãw du]   “ariranha” 

(187) /ˈweiʔ-nã/ [ˈwejdnã]   “está amanhecendo”  

(188) /kaˈma n̰la/ [kaˈma ̰ː la]   “molhado” 

(189) /kamaˈma h̰-ki-tu/ [kamaˈma ̰ː kiɾu]  “borboleta” 

(190) /na-kaˈna n̰-tu/ [nakaˈna n̰du]   “irmão (dele)” 
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c) /ũ/ e /u ̰/ 
As vogais altas dorsais (labiais) nasal e nasal laringal, /ũ/ e 

/u ̰ /, têm como alofones [ũ] e [u ̰ ], respectivamente, e ocorrem em 

início, meio e final de palavra. /ũ/ ocorre preferencialmente em 

sílaba tônica, em ambiente nasal ou oral, sem restrição quanto às 

consoantes que podem precedê-lo ou segui-lo. Pode aparecer 

sozinho no núcleo silábico ou formando os ditongos /ãũ/ e /ĩũ/.  

 

(191) /ˈnũsja/  [ˈnũsja]   “nós”  

(192) /taˈnũki-tu/ [taˈnũːkeɾu]   “beija-flor” 

(193) /ˈnũn-na-tu/ [ˈnũːnaɾu]   “animal doméstico” 

(194) /ˈnũsja ˈaih-ke-ˈtũn/ [ˈnũse ˈajkeˌtũː] “nós estamos andando” 

 

 A forma nasal e laringal, /u ̰/, é, a que tem menor realização 

em nossos dados. Sua ocorrência é restrita à posição tônica e nunca 

aparece formando ditongo.        

 

(195) /waˈnu ̰n-ˈseit-ˈtãn/ [waˌnu ̰ˈʃejʔˌtã]  “falar bonito” 

(196) /na-nũnˈtu ̰n-tu/     [nanũˈdu ̰ːndu]  “cotovelo (dele)”     

 

2.1.3.3 Ditongos 

Observamos no Negarotê a ocorrência de quatorze ditongos, 

todos decrescentes, terminados por vogais altas /i/ ou /u/. Nós 

definimos como ditongos as sequências de vogais que ocupam o 
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núcleo silábico, que licencia duas posições44, fazendo parte, 

preferencialmente, de sílaba acentuada (com acento primário ou 

secundário). Interpretamos sequências de vogal alta mais vogal 

como silabas do tipo CV, nas quais a vogal alta (glide) está no onset. 

Para fins de análise, consideramos como ditongos apenas as 

sequências vocálicas do tipo vogal+vogal alta, embora sequências 

vogal alta+vogal sejam também recorrentes na língua. A decisão por 

adotar um núcleo /VValta/ e por entendê-lo como a única forma de 

ditongo possível na língua é puramente teórica — não fonética — e 

é justificada pelos comportamentos distintos entre vogais altas pós-

vocálicas e pré-vocálicas, bem como dos processos fonológicos que 

eles sofrem e engatilham, tais como o fortalecimento do glide em 

posição de onset silábico (cf. 3 Processos Fonológicos) e os 

processos de assimilação e dissimilação do ponto de articulação de 

consoantes coronais em coda silábica (cf. 3.1.2 Ponto de articulação 

das coronais em coda).  

 

Quadro 10. Ditongos 

 

  

 

                                                           
44Cf. 2.2 A Sílaba. 
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(197) /ˈiu-tu/  [ˈiwːɾu]   “boca”  

(198) /ˈeu-ten/  [ˈewɾe]   “olhar/ver” 

(199) /kanˈtiut-ni-tu/ [kaˈdipniɾu]   “pernilongo”                                                   

(200) /kaˈtḛiʔ-tu/ [kaˈdejʔthu]   “mangaba do campo” 

(201) /na-ˈiu-ˈhein-tu/  [naˌiwˈhḛjŋdu]  “língua dele” 

(202) /ˈsṵh-naˈhein-tu/ [ˈʃuːnaˌhejndu]  “cesta nova”  

(203) /iˈtaut-ten/ [iˈtawpte]   “pegar e quebrar”  

(204) /ˈaṵ-kaˈta/ [aw̰kaˈda]   “coquinho quebrado  

(para fazer artesanato)” 

(205) /ˈjain-ten/ [ˈjajdnde]   “comer” 

(206) /ˈwaih-tu/ [ˈwaj̰ɾu]   “abelha bijuí” 

(207) /ˈkou-eiʔni-tu/ [ˈkowˌḛjdniːɾu]  “jaboti macho” 

(208) /wiˈan-tu/ [wiˈaːdu]   “jatobá” 

 

Quando há nasalização ou laringalização nos ditongos, na 

superfície, ela atinge os dois segmentos, sendo difícil, na maior parte 

dos casos, de oitiva, distinguir quando apenas um dos segmentos é 

nasal ou laringal. Cabe ressaltar que não encontramos nos dados caso 

de ditongo com os traços nasal e laringal combinados45. 

                                                           
45 Em Latundê, Telles (2002) trata o ditongo como sequência de Vogal + Glide e, 

aparentemente, os traços nasal e laringal dos segmentos vocálicos não são 

espraiados para o segmento consonantal. Já no Mamaindê, Eberhard (2009) pontua 

que nasalizadade e laingalidade atingem as duas partes do ditongo e, 

diferentemente do Negarotê, explicita que no Mamaindê há três ditongos com os 
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(209) /ˈmãĩn-kaˈnĩn/     [ˈmãj  ɡiˌnĩ]   “caju do mato (polpa)” 

(210) /wa-̰ˈiuh-ˈhḛḭn-tu/ [wa̰̩ juˈhḛjŋ̰du]  “sua língua” 

 

Fenômenos comuns, em fala espontânea e rápida, são a fusão 

e o apagamento do segundo segmento do ditongo, que resultam em 

um segmento único na superfície, e opcionalmente, alongamento 

compensatório da parte não-apagada, sobretudo na silaba acentuada.  

 

/au/ > [ɔ]  

(211) /ˈkaut-tu/  [ˈkɔptu]   “cuia” 

(212) /na-ˈiu-ˈkaut-tu/  [naˌiwˈkɔptu]   “queixo dele”  

(213) /ˈwaut-ˈtah̰-tu/  [ˈwɔtˌda̰ː tu]   “pombo” 

  

/au/ > [a (ː)] 

(214) /ˈlah-ˈwaum-nako/ [ˈlaːˌɾwaːb.naˌɡo]  “arara vermelha” 

(215) /ˈsaun-ki-tu/ [ˈsaːmɡiɾu]   “mosquito borrachudo” 

 
/ãũ/ > [õ (:)]  

(216) /iˈsjãũn-ki-tu/ [iˈʃõmɡiɾu]   “flor” 

(217) /ˈnãũn-ˈta-̰tu/ [ˈnõːmˌdaːɾu]   “abelha, tipo de.” 

                                                           
traços nasal e larigal combinados: /a ̰ u ̰ /, /a ̰ i  ̰ / e /i  ̰ u ̰ /, que embora pouco recorrentes, 

são reconhecidos como fonológicos.  
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/eu/ > [e (ː)]  

(218) /ˈleutte-ˈsin-si-tu/  [ˈleːpteˌsiːtʃiɾu]  “bocaiuva”  

(219) /kaˈleun-te/     [kaˈleːbmˌde]  “japolão” 

 

/ɪ  ũ/ > [ĩ(ː)]  

(220) /ˈĩũn-ˈte/ [ˈĩːmˌde]   “cheirar” 

 

2.1.4 Resumo da distribuição dos segmentos  

Apresentada a descrição e distribuição dos segmentos 

consonantais e vocálicos, incluindo os ditongos, que compõem o 

sistema fonológico do Negarotê, é interessante deixar claro que nem 

todos os segmentos podem ocupar as mesmas posições na sílaba e 

que, mesmo os que podem aparecer em diferentes posições, 

realizam-se de maneiras distintas quando compondo onset, núcleo 

ou coda silábica.  

Os quadros abaixo apresentam, de maneira resumida, os 

segmentos que podem ocupar cada posição na sílaba e os seus 

alofones realizados nesta posição. O quadro 11 traz as consoantes, 

primeiro as que ocupam a posição de onset e os seus alofones e, em 

seguida, aquelas que ocupam a posição de coda, acompanhadas 

também pelos seus alofones. O quadro 12, por sua vez, traz um 

resumo das vogais, com as respectivas alofonias. Dessa forma, é 

possível visualizar com maior clareza os fenômenos que acontecem 

em cada posição silábica.    
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Quadro 11. Resumo dos sons consonantais e glides em onset e coda silábica 
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Quadro 12. Resumo dos sons vocálicos no núcleo silábico
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2.2 A SÍLABA 

Nesta seção, apresentaremos a sílaba em Negarotê. 

Iniciaremos apesentando o molde silábico máximo, os segmentos 

que podem ocupar cada posição na sílaba e os tipos de sílaba 

possíveis. Em seguida, discutiremos processos fonológicos que 

afetam a estrutura silábica e o processo de ressilabificação. 

Ao longo dos estudos fonológicos, desde a Escola de Praga, 

da fonologia Estruturalista americana até os modelos mais recentes, 

a sílaba sempre foi considerada um importante constituinte 

fonológico46. Entretanto, o conceito de sílaba ao longo da história 

tem sido controverso, assim como o de palavra e o de sentença. 

Segundo Kenstowicz (1994, p.250), a razão pela qual não há 

unanimidade em torno da sílaba é a ausência de um correlato 

fonético, uma vez que a sílaba não é um som, “but an abstract unit 

of prosodic organization through which a language expresses much 

of its phonology”.    

De acordo com Blevins (1995, p.207), a sílaba é uma unidade 

fonológica que organiza melodias segmentais em termos de 

sonoridade. A autora argumenta a favor de se considerar a sílaba 

como um constituinte fonológico, explicitando quatro características 

da sílaba que a permitem ser concebida como tal. O primeiro deles, 

                                                           
46 Blevins (1995, p.234), em nota, explica que embora possa ser argumentado que 

a fonologia gerativa, como desenvolvida por Chomsky e Halle no SPE (1968), não 

reconhece o papel fundamental da sílaba, isso parece verdadeiro para a teoria, mas 

não é totalmente válido em termos de execução. Segundo ela,  

 

The use of symbol V, a [+vocalic] segment, in 

countless phonological rules in SPE, with subsequent 

recognition that this natural class might be more 

appropriately referred to as [+syllabic] “which 

would characterize all segments constituting a 

syllabic peak” (p.354), can be viewed as 

acknowledgement of the syllable’s important role in 

phonological theory. (BLEVINS, 1995, p.234)       
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o fato de haver processos e/ou restrições fonológicas que têm a sílaba 

como seu domínio de aplicação, um domínio que é maior que o 

segmento e menor que a palavra e contém exatamente um pico de 

sonoridade. Dentre as propriedades fonológicas que têm a sílaba 

como domínio, Blevins (1995) destaca o acento e o tom. 

 

Such principles of stress assignment support the 

existence of syllables in that the candidates for stress 

assignment that are skipped over are always complete 

syllables. Furthermore, stress and tone languages fall 

into two general classes with respect to general 

assignment algorithms: those in which mappings of 

stress and tone differ for heavy and light syllables, 

and those in which such weight is irrelevant. In the 

first case, the mora, or weight unit, might be viewed 

as the stress/tone-bearing unit; in the second case, it 

seems necessary to recognize the syllable as the 

stress/tone-bearing unit. However, even in languages 

which show weight-sensitivity to stress assignment, 

recognition of syllables is necessary. (BLEVINS, 

1995, p.208)  

 

O segundo argumento aporta no fato das bordas silábicas, que 

têm correspondência em todas as línguas com as bordas das palavras 

e enunciações, serem locais de aplicação de regras fonológicas. 

Além disso, a sílaba funciona como “alvo” de processos 

morfológicos e prosódicos, como a afixação, o truncamento e a 

substituição. Blevins (1995) cita ainda a intuição dos falantes 

nativos, que reconhecem facilmente o que é a sílaba na sua língua, e 

alega que se a fonologia é o estudo das representações mentais da 

estrutura de sons, então a intuição pode ser considerada uma 

evidência para a teoria. Por estas razões, Blevins aponta que a sílaba, 

constituinte prosódico, tem uma posição fixa na hierarquia prosódica 

universal, conforme mostrado na Figura 15. 
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Figura 15. Hierarquia Prosódica Universal (BLEVINS, 1995, p.210) 

 

A estrutura interna da sílaba e a relação entre esta estrutura e 

o peso silábico já foram objeto de estudo de muitos teóricos, 

conforme listado por Blevins (1995, p.212). 

 

(4) Models of syllable-internal structure  

(a) Flat structure (i.e., no subconstituents but the 

segments themselves) (Anderson 1969; Kahn 1976; 

Clements and Keyser 1983).  

(b) Moraic approaches: σ →C0 µ (µ) C0 (Hyman 

1985; McCarthy and Prince 1986; Hayes 1989).  

(c) Binary branching with Body: →σ →Body Coda; 

Body Onset Nucleus (McCarthy 1979; Vennemann 

1984).  

(d) Ternary branching: σ → Onset Nucleus Coda 

(Hockett 1955; Haugen 1956; Davis 1985).  

(e) Binary branching with Rhyme: σ → Onset Rhyme; 

Rhyme → Nucleus Coda; (traditional Chinese 

scholars as represented, for instance, in the Song 

dynasty rhyme tables (dêngyùntú), and discussed at 

length in Chao 1941 and Karlgren 1954;Pike and 

Pike 1947; Kurylowicz 1948; Fudge 1969; Halle and 

Vergnaud 1978; Selkirk 1982).   
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Dentre estes, Blevins (1995) e Kenstowicz (1994) trazem 

evidências a favor do modelo denominado Binary branching with 

Rhyme — modelo este que utilizamos na nossa análise — que conta, 

obrigatoriamente, com um núcleo, o pico de sonoridade, geralmente 

uma vogal, que pode ser precedido e/ou sucedido por outros 

segmentos. Os segmentos que antecedem o núcleo são chamados de 

onset, enquanto os que o seguem são chamados de coda. A relação 

entre o núcleo e a coda é muito mais estreita do que entre o núcleo e 

o onset, em consequência disso, a gramática tradicional reconhece 

um subconstituinte na estrutura silábica, um nó que abarca o núcleo 

e a coda. (KENSTOWICZ, 1994; BLEVINS, 1995)  

 

 

Figura 16. Estrutura interna da sílaba CLV:C (BLEVINS, 1995, p.213) 

 

O status especial do núcleo, que o torna o elemento mais 

importante da sílaba — e o único obrigatório, conforme citado 

anteriormente — pode ser evidenciado, entre outros fatores, pela sua 

relação com o tom e o acento. O núcleo silábico é o local preferido 

para a atribuição do tom e do acento, e a sua perda implica o 

deslocamento destes elementos. 
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Quanto à rima, subconstituinte que domina imediatamente o 

núcleo e a coda, Blevins (1995, p.214) afirma que a maior evidência 

para a existência desse modelo é baseada no fenômeno da 

sensibilidade ao peso silábico. Em línguas sensíveis ao peso silábico, 

como é o caso do Negarotê, as sílabas são divididas em leves e 

pesadas, sendo as últimas aquelas que atraem o acento ou permitem 

dois tons (em oposição a um), e em praticamente todos os casos o 

peso silábico é definido sem referência à parte que antecede o núcleo 

da sílaba.  

No Negarotê, assim como ocorre nas línguas-irmãs, Latundê 

(Telles, 2002), Lakondê (Telles, 2002; Braga, 2012) e Mamaindê 

(Eberhard, 2009), observamos a ocorrência de um grande número de 

sílabas fechadas, com uma ou duas posições de coda silábica 

preenchidas, que majoritariamente ocorrem em posição tônica47. 

Inclusive, são raras as ocorrências de sílabas abertas tônicas. Na 

superfície, em decorrência de processos fonológicos tais como o 

apagamento da coda silábica ou a ressilabificação48, observamos 

uma maior frequência de realização de sílabas abertas, sem a posição 

de coda ocupada. Estes processos, que atingem principalmente 

sílabas átonas, podem, eventualmente, atingir também sílabas 

tônicas. Nestes casos, a vogal nuclear tende a ser alongada, 

compensando a perda da consoante em coda e, assim, mantendo o 

peso silábico.   

Outra característica comum às línguas do ramo Nambikwára 

do Norte é a escassez de sílabas sem a posição de onset ocupada. Em 

Negarotê não é diferente, sendo mais raros os casos de sílabas 

iniciadas por vogais.  

                                                           
47 Quando há duas sílabas fechadas (pesadas) na mesma raiz, apenas uma delas (a 

que fica mais à direita) é tônica.  
48 Os processos fonológicos serão apresentados e discutidos no capítulo 3 

Processos Fonológicos. 
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Quanto ao núcleo, que pode ser simples ou ramificado, temos 

como único elemento obrigatório da sílaba uma das suas duas 

posições, que apenas podem ser ocupadas por vogais49.     

 

2.2.1 O molde silábico 

A estrutura máxima da sílaba em Negarotê é 

(C)(C)V(V)(C)(C), em que C é consoante e V é vogal. Os segmentos 

que aparecem entre parênteses são opcionais. Assim, temos até duas 

consoantes opcionais em onset, núcleo ramificado com duas vogais, 

sendo uma delas o único elemento obrigatório da sílaba, e duas 

posições de coda, também opcionais, apenas licenciadas a 

consoantes. A vogal obrigatória no núcleo silábico pode formar 

sílaba sozinha ou com outros segmentos.  

Esta estrutura é a mesma encontrada na língua-irmã 

Mamaindê (Eberhard, 2009). Já as línguas do mesmo ramo, Latundê 

e Lakondê apresentam uma estrutura um pouco menor, licenciando 

apenas uma posição no onset silábico.  

Na figura 17, apresentamos molde silábico e os segmentos 

licenciados para ocupar cada posição na sílaba. 

 

 

                                                           
49 Na língua Negarotê, compreendemos que os ditongos são sequencias do tipo 

VV e não VG. Esta decisão, puramente teórica e sem implicações fonéticas, foi 

tratada na seção 2.1.3.3 Ditongos. 
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Figura 17. Molde silábico 

 

2.2.1.1 O onset 

 Na sílaba Negarotê, são licenciadas duas posições de onset, 

que podem ser ocupadas por consoantes e glides. Quando apenas 

uma posição é ocupada, qualquer segmento consonantal, exceto a 

oclusiva laringal /ʔ/, pode aparecer. Já quando as duas posições são 

ocupadas, há maior restrição: na primeira posição, só são permitidas 

as oclusivas /t, k/ e fricativa /s/; na segunda posição, apenas os glides 
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são permitidos. Nos nossos dados, foram observadas as seguintes 

sequências50: /tw/, /tj/, /kw/, /sj/51.     

 Embora a presença do onset ocupado não seja obrigatória, ele 

aparece assim na maior parte das sílabas da língua. Esta é uma 

característica comum às línguas Nambikwára do Norte. Em sua tese 

sobre o Mamaindê, Eberhard (2009, p.129) afirma “Mamaindê 

seems to prefer syllables which begin with consonants, to syllables 

that begin with vowels, and it prefers syllables that begin with one 

consonant to those which begin with two consonants”. Já Telles 

(2002, p.107-108) não explicita a baixa ocorrência dos tipos 

silábicos iniciados sem onset, entretanto, ressalta que eles só 

ocorrem em início de palavras. Em Negarotê, sílabas iniciadas por 

vogal, de maneira geral, são realizadas em início de palavras, 

podendo, porém, aparecer — embora com menor frequência — em 

meio e final de palavra. 

 

2.2.1.2 O núcleo 

 O núcleo silábico Negarotê é composto por duas posições 

que podem ser ocupadas apenas por vogais. O único elemento 

obrigatório da sílaba é a primeira posição nuclear, licenciada a 

qualquer vogal — laringal, oral ou nasal. Na segunda posição, 

opcional, só são permitidas vogais altas.  

 A assunção de um núcleo ramificado, constituído por duas 

vogais, segue o modelo adotado por Eberhard (2009) para a língua 

                                                           
50 Na superfície, há outros grupos consonantais que podem formar o onset silábico, 

decorrentes de processos fonológicos. As sequências aqui apresentadas são apenas 

aquelas que se confirmam fonologicamente. Sobre os grupos consonantais em 

onset no nível fonético, ver seção 2.2.4 Considerações sobre a sílaba fonética e 

ressilabificação. 
51 Outras sequências de Consoante + Glide são possíveis, porém, só foram 

observadas no nível fonético. 
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Mamaindê e tem implicações teóricas, e não fonéticas. 

Consideramos aqui a sequência fonológica Vogal + Vogal alta, ao 

invés de Vogal + Glide, sobretudo, em função do comportamento 

distinto observado entre as duas classes de segmentos (vogal e 

glide). Apenas glides podem sofrer processo de fortalecimento, 

realizando-se como consoantes diante de vogais (exemplos 221 e 

222). Além disso, os traços laringal e nasal, constantes nas vogais, 

quando ocorrem, atingem os dois segmentos que compõem o 

ditongo, o que também indica a existência de duas vogais nessa 

posição (e não de uma vogal e um glide).  

 

(221) /ta-ˈwḭ-tu/ [taˈʋḭːɾu]  “meu dente” 

(222) /ˈjoh-tu/  [ˈʒoːɾu]   “abelha mandaguari” 

(223) /wiˈhãĩ-tu/ [wiˈhãj  ɾu]   “bicho-preguiça” 

(224) /ˈnãũ-tu/ [ˈnãw ˌdu]   “ariranha” 

 

 Os ditongos, mesmo em sílabas acentuadas, podem ser 

fusionados (exemplo 225) ou ainda ter a segunda parte apagada, 

realizando-se como um único segmento (exemplos 226 e 227). Em 

ambos os casos, o segmento resultante é realizado como uma vogal 

longa. 

 

(225) /ˈkaut-tu/ [ˈkɔːptu]   “cuia”  

(226) /ˈdeun-tu/ [ˈdeːbmdu]  “pelota” 

(227) /ˈsaun-ki-tu/ [ˈsaːmɡiɾu]  “mosquito borrachudo” 
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2.2.1.3 A coda 

 Sílabas fechadas compõem a maioria dos tipos silábicos em 

Negarotê, bem como os mais recorrentes. São também os tipos mais 

elegíveis a receber o acento, sendo poucos os casos em que formam 

sílaba átona52. Dentre todos os tipos silábicos fechados possíveis, os 

padrões com uma posição de coda ocupada, /CVC/ e /CVVC/, são 

os que ocorrem com maior frequência. Também é a posição da coda 

que desengatilha a maior parte dos processos fonológicos, sendo este 

o elemento da sílaba mais suscetível à mudança ou apagamento. 

 A coda silábica na língua Negarotê pode ser formada por um 

segmento apenas, que pode ser uma consoante coronal, /t, n, s/ ou 

uma consoante laringal, /h, ʔ/, ou ainda por duas consoantes, 

formando uma coda ramificada. Na segunda posição da coda, apenas 

a oclusiva laringal, /ʔ/, é permitida.  

 Diferentemente do que ocorre na língua-irmã Mamaindê, em 

que há proibição quanto à realização fonética de segmentos 

[+contínuo] na posição de coda silábica (Eberhard, 2009), no 

Negarotê todas as consoantes que se confirmam fonologicamente 

nesta posição são realizáveis na superfície. Na língua Latundê, 

Telles (2002) afirma que também é possível a realização fonética de 

consoantes [+contínuas] em coda silábica. Nesta língua, a fricativa 

laringal /h/ é a única consoante com essa característica licenciada 

para a coda. No Negarotê, entretanto, temos duas consoantes 

[+contínuo] permitidas para esta posição, as fricativas coronal, /s/, e 

laringal, /h/, e que, embora sejam frequentemente apagadas na fala, 

podem ser realizadas foneticamente. 

 

                                                           
52 Apenas observamos sílabas fechadas átonas em raízes com mais de uma sílaba 
fechada (cf. 4.1 O Acento). 
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(228) /nusˈtah-tu/ [nusˈtaːɾu]   “barriga” 

(229) /ˈhos-ˈta-kuh-tu/ [ˈhoːsˌdaːkuɾu] “aldeia do macaco 

(nome da aldeia Nova 

Geração)” 

 

 

Figura 18. Espectrograma "aldeia do macaco" 

 

2.2.2 Tipos silábicos 

 Das 18 possíveis combinações silábicas decorrentes do 

modelo máximo encontrado na língua, dezessete foram encontrados 

nos nossos dados. Destes, são seis os tipos de sílaba aberta: /V/, 

/VV/, /CV/, /CVV/, /CCV/ e /CCVV/, e onze os tipos de sílaba 

fechada, /VC/, /VVC/, /VCC/, /VVCC/, /CVC/, /CVVC/, /CVCC/, 

/CVVCC/, /CCVC/, /CCVVC/ e /CCVVCC/.  
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2.2.2.1 Sílabas abertas 

 As sílabas abertas ocorrem preferencialmente em posição 

átona, mas podem, eventualmente, receber acento lexical53. Sílabas 

abertas com núcleo ramificado são consideradas pesadas (com duas 

moras) e podem receber acento.   

 Dentre os seis tipos de sílabas abertas possíveis, o mais 

recorrente é /CV/54, seguido de /CVV/. Sílabas abertas, à exceção do 

tipo /CV/, são pouco frequentes quando comparadas às formas 

fechadas.   

 Sílabas do tipo /V/ e /VV/ ocorrem majoritariamente em 

início de palavras55. Sílabas formadas apenas pelas vogais /e/ e /o/ 

foram pouco observadas em nossos dados. Foneticamente, no 

entanto, elas são encontradas com maior facilidade, especialmente 

em decorrência do apagamento do segmento em coda (ver seção 

2.2.4 Considerações sobre a sílaba fonética e ressilabificação).    

  

 

 

                                                           
53 Sobre o acento lexical em morfemas gramaticais, conferir seção 4.1.4 O acento 

lexical em morfemas gramaticais. 
54 A sílaba formada por uma consoante em onset e uma vogal nuclear, formando a 

sequência CV é universal, bem como o tipo mais recorrente nas diversas línguas 

do mundo. (BLEVINS, 1995)    
55 Em Latundê, Telles (2002, p.107-108) afirma que “sílabas iniciadas por vogal, 

do tipo /V/, /VC/, /VCC/, ocorrem exclusivamente em início de palavra.”, 

explicando que são duvidosos os casos em que sílabas iniciadas por vogal são 

realizadas em meio de palavra. Em Negarotê, percebemos, além da baixa 

incidência de sílabas sem a posição de onset ocupada, que estas são realizadas 

também, predominantemente, em posição inicial. Entretanto, nos casos em que 

uma raiz lexical, iniciada por /V/, é precedida por outro morfema, podemos 

considerar que é possível haver a realização de sílaba sem ataque em posição 

medial de palavra. Este é o caso observado no exemplo (233).  
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/V/  

(230) /a.̰ˈlein-tu/ [a.̰ˈlejn.du]  “flauta nasal”  

(231) /i.ha.ˈmĩn-tu/ [i.ha.ˈmĩː.de]  “rolinha, pássaro” 

(232) /ˈa.ka-tu/ [ˈaː.ka.tu]  “anzol”  

(233) /ta-̰ˈi-ka.ˈnĩn-tu/  [ta.̰ˈiː.ka.ˌnĩ.du] “meu olho” 

 

/CV/ 

(234) /na.sa.ˈlaʔ-tu/  [na.sa.ˈlaɡ.tu]  “vaca”  

(235)  /ˈwḭ-tu/  [ˈwḭː.ɾu] ~ [ˈʋḭː.ɾu] “dente” 

(236) /ta-̰taḭ.ˈtein-tu/ [ta.̰daj̰.ˈtejn.du] “minha coxa” 

(237) /ha.ˈloh-tu/ [ha.ˈloː.ɾu]  “campo, aldeia” 

(238) /se.ˈkeĩn-ten/ [se.ˈkej  .de]  “quero mijar” 

(239) /ˈkoh-ki-tu/ [ˈkoː.ke.ɾu]  “gavião” 

(240) /ja.ˈpaun-tu/ [ja.ˈpam.du]  “inhame" 

(241) /wo.ˈlot-tu/ [wo.ˈloː.thu]  “cabaça” 

(242) /na-ˈnaʔ-ka.ˈloh-tu/ [na.ˈnaː.ka.ˌnoː.ɾu] “orelha dele” 

(243) /ja.ko.ˈkoʔ-ti-tu/    [ja.ko.ˈkoʔ.ti.ɾu] “cigarra” 

(244) /ein.ˈkũnʔ-ˈhã/      [ejɡŋ.ˈɡũʔ.ˌhã] “já sarou?” 

(245) /ˈtonʔ-ka.ˈnĩn-tu/    [ˈtoːʔ.ka.ˌnĩ.ːdu] “fruta, tipo de.”  
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/CCV/ 

(246) /nũ.kwa.ˈkwaiʔ-tu/[nũ.kwa.ˈkwajʔ.ˌthu]“abanador” 

(247) /ai.kwe.ˈkãn-sih/    [aj.kwe.ˈkãː.tʃi] “tipo de passarinho  

  muito pequeno)” 

(248) /ˈhãĩn-tja/        [ˈhãĩ.dja]  “aquele lá (DEM)” 

(249) /ˈnũn.sja/ [ˈnũ.sja] ~ [ˈnũ.ʃia] “nós” 

(250) /ˈwai.kwi-tu/ [ˈwaj.kwi.ɾu]  “facão” 

 

/VV/ 

(251) /ˈaṵ-nih-tu/ [ˈaw̰.ni.ɾu]  “papagaio” 

(252)  /ˈeu-tãn/ [ˈeː.ɾã]   “eu vi” 

(253) /na-̰iu.ˈhin-tu/ [na.iw.ˈhiɡŋ.du] “fígado dele(a)” 

(254) /ˈai.ki-tu/ [ˈaj.ki.ɾu]  “mutum”  

(255) /ai.ˈkeun-tu/ [aj.ˈkem.du]  “fósforo do índio” 

(256) /kau.ˈei-kanĩ-tu/ [kɔ.ˈej.ɡi.ˌnĩ.du] “melancia” 

 

/CVV/ 

(257) /ˈãn-leina/ [ˈãː.lej.na]  “matou” 

(258) /kai.ˈan-tu/ [kaj.ˈadn.du]  “areia” 

(259) /wa.la.ˈlai.ti-tu/ [wa.la.ˈlaj.ti.ɾu] “minhoca, tipo de.”  

(260) /ˈtaḭ/  [ˈdaj̰]   “eu” 
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(261) /ˈˈwaiki-tu/ [ˈwaj.ki.ɾu]  “amendoim”  

(262) /ka.nau.ˈait-tu/ [ka.naw.ˈaj.thu] “cedro” 

(263) /wiˈhãĩ-tu/ [wi.ˈhãĩ.tu]  “bicho-preguiça” 

(264) /ta-du.kei.ˈaiʔ-tu/  [ta.du.kej.ˈajʔ.tu] “minha perna”  

(265) /hiu.ka.ˈnãn-tih-tu/ [hiw.ka.ˈnãː.di.ɾu] “pica-pau” 

 

/CCVV/ 

(266) /wei.ˈkwai/ [wej.ˈkwaj]        “moça” 

(267) /ˈiuʔ-ˈkon-ta-laˈtwei/ [ˌiwː.ˈkuː.da.la.ˌtwej] “perna ferroada”  

 

2.2.2.2 Sílabas fechadas 

Exceto pelo tipo silábico /CV/, as sílabas mais comuns no 

Negarotê são aquelas que apresentam, pelo menos, uma posição da 

coda silábica ocupada por uma consoante, que pode ser coronal e/ou 

laringal. As sílabas do tipo /CVC/ são as mais recorrentes, seguidas 

pelas /CVVC/. Com menor frequência, aparecem os tipos que 

apresentam as duas posições de coda ocupadas.  

 As sílabas fechadas ocupam na palavra, preferencialmente, 

posição tônica, recebendo acento primário ou secundário56. Mesmo 

nesta posição, elas são suscetíveis a processos fonológicos, como o 

apagamento da coda silábica ou a monotongação, que resultam em 

                                                           
56 Os únicos casos em que encontramos sílabas fechadas não acentuadas são 

quando há no mesmo radical mais de uma sílaba fechada, sendo, portanto, apenas 

uma delas acentuada. Isto será mostrado mais adiante, na seção 4.1 O Acento.  
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tipos silábicos na superfície que não coincidem com sua forma 

subjacente.   

 

/VC/ 

(268) /ˈan-tu/  [ˈadn.du]  “tatu-galinha” 

(269) /ka.ˈit-tu/ [ka.ˈiːʔ.thu]  “paxiúba” 

(270) /au.ˈeh-tu/ [au.ˈeː.tu]  “flecha, tipo de.” 

(271) /ˈon-ˈte/  [ˈodn.ˌde]  “preguiça”            

(272) /ˈdaḭ ˈãn-ˈte/ [ˈdaj̰ ˈãː.ˌde]  “eu vou matar/ flechar” 

(273) /ˈãĩnʔ-ˈoh.no-tu/ [ˌãj  .ˈoh.no.ɾu]          “carne de peixe socada” 

(274) /ˈot-ˈje-ˈhã/ [ˈodˌjeˌhã]  “assustou?”  

(275) /ut.ˈtut-tu/ [ut.ˈduːʔ.thu]  “urucum” 

(276) /tu.kui.ˈat-tu/ [du.kuj.ˈaː.thu]  “peroba” 

(277) /ˈḛn-tu/  [ˈḛːdn.du]  “lua” 

 

/VCC/ 

(278) /kau.ˈĩnʔ-tu/ [kaw.ˈĩːʔ.thu]  “bagre” 

(279) /ˈi ̰ nʔ-tu/  [ˈḭnʔ.tu] ~ [ˈḭːʔ.tu] “arraia” 

(280) /kei.ˈanʔ-tu/ [kej.ˈaːʔ.thu]  “jacaré” 

(281) /ˈḭhʔ-si-tu/ [ˈihʔ.tʃi.ɾu]  “vento” 
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/CVC/ 

(282) /wa.ˈkun-tu/ [wa.ˈkudn.du]  “guariroba”  

(283) /ˈhos-tu/  [ˈhoː.thu]  “macaco”   

(284) /ˈnũn-si-tu/ [ˈnũː.ʃi.ɾu]  “calango, tipo de.” 

(285) /ka.ma.ˈma h̰-ki-tu/ [ka.ma.ˈma ̰ː .ki.ɾu] “borboleta”  

(286) /ˈton-tu/  [ˈtodn.du]  “fruta, tipo de.”  

(287) /ˈnus-tu/  [ˈnuː.thu]  “pilão”  

(288) /sa.ˈlin-tu/ [sa.ˈlidn.du]  “mandioca paraguai” 

(289) /ˈtas-weit-tu/ [ˈtaː.swejk.tu]  “neto” 

(290) /wan.ˈteʔ-ni-tu/ [waː.ˈteʔ.ni.ɾu]  “tamanduá” 

(291) /ˈniʔ-kaʔ-tu/ [ˈniʔ.ˌkaʔ.tu]  “vela” 

(292) /ˈmĩh-tu/ [ˈmĩː.thu]  “chuva” 

(293) /ˈnãn-te/  [ˈnãːde]  “está quente” 

(294) /ka.ˈlis-tu/ [ka.ˈlik.thu]  “banana” 

(295) /nusˈtan-tu/ [nus.ˈtaː.du]  “barriga” 

 

/CCVC/ 

(296) /kaˈnãĩhĩ-ˈkweh-tu/ [ka.ˈnãj  .hĩ.ˌɡweː.ɾu] “Rio Piolho” 

(297) /ˈnjãn-tu/ [ˈɲãː.du]  “jenipapo” 

(298) /jũn-ˈkwih-tu/ [jũː.ˈɡwiː.ɾu]  “lenha” 
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/CVCC/ 

(299) /wi.ˈanʔ-ˈnãn-tu/  [wi.ˈaːʔ.ˌnãʔ.du] “folha de jatobá” 

(300) /sa.ka.ˈkonʔ-tu/    [sa.ɡa.ˈkoːʔ.du] ”mandioca brava”  

(301) /ha.ˈnũnʔ-tu/    [ha.ˈnũːʔ.tu]  “abacaxi da roça”  

(302) /ˈmãnʔ-tu/    [ˈmãnʔ.tu]  “morro” 

(303) /ˈlḭnʔ-noh-tu/    [ˈlḭːɡ.no.ɾu]  “beiju” 

(304) /taˈlonʔ-te/    [ta.ˈlo̰ːʔ.di]  “está pronto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(305) /waˈnu ̰nʔ/    [wa.ˈnu ̰nʔ]  “bom/bonito” 

(306) /ka.ˈlinʔ-ka.ˈnĩ-tu/ [ɡi.ˈlinʔɡi.ˌnĩ.du] “tipo de fruta pequena  

e preta” 

 

/VVC/ 

(307) /ˈeit-tu/  [ˈej.thu]   “fumo” 

(308) /dau.ˈein-tu/ [daw.ˈejdn.du]  “mato” 

(309) /ˈain-tu/  [ˈaɡŋ.du]         “caixinha de  

maribondo” 

(310) /na-ˈiut-tu/ [na.ˈiwː.tu]  “pé dele” 

(311) /ˈĩũn-ˈte/ [ˈĩm.de]   “cheirar” 

(312) /ˈaṵʔ-ni-tu/ [ˈaw̰ʔ.ni.ɾu]  “louro (tipo de  

papagaio)” 

(313) /ka.nau.ˈait-tu/ [ka.naw.ˈajʔ.thu] “cedro”  
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/VVCC/ 

(314) /ˈaĩnʔ/  [ˈaj  ŋ] ~ [ˈaj  nʔ]  “peixe” 

(315) /ˈeinʔ-tih-tu/ [ˈej  nʔ.ti.ɾu]  “homem” 

 

/CVVC/ 

(316) /ˈlatu-ˈwaun-na-ˈko/ [ˈlaː.ɾu.ˌwabm.naˌɡo] “arara vermelha”  

(317) /ˈjain-ˈte/  [ˈjaj  dn.ˌde]  “comer (chamado)” 

(318) /ˈjaun-ta-tuh-te/ [ˈjoːm.ta.ˈduː.ˌɾe] “eu vou pegar” 

(319) /ˈhaḭn.-kai.ˈah/  [ˌhaj.ɡaj.ˈaː]  “contar história”  

(320) /si-ha.ˈteĩn-tu/  [si.ha.ˈtej  n.du] “cidade”   

(321) /ˈhaun-tu/  [ˈhabm.du]  “poeira” 

(322) /kai.ˈat̰ ka.ˈkaun-ˈtã.na/  [kaj.ˈaː ka.ˈkabm.ˌdã.na] “milho está  
     verde” 

(323) /ˈkait-tu/ [ˈkajː.thu]  “paxiúba”  

(324) /ˈleun-tu/ [ˈlebm.du]  “anta” 

(325) /na.ˈwein-tu/ [na.ˈwejdn.du]  “buraco” 

 

/CVVCC/ 

(326) /ˈnĩũnʔ-ˈte/ [ˈnĩw mʔ.ˌde]  “dormir” 

(327) /na-ˈjeĩnʔ-tu/ [na.ˈjej  ʔ.du]  “rosto dele” 
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/CCVVC/ 

(328) /nũ.kwa.ˈkwait-tu/  [nũ.kwa.ˈkwajʔ.thu] “abanador” 

(329) /nu.ˈkweĩn-tu/ [nu.ˈkwej  .du]  “flecha (quando ainda  

não está pronta)” 

(330) /kat.ˈnjein-tu/ [kat.ɲej  ʔn.du]  “tipo de rã” 

 

/CCVVCC/ 

(331) /iˈsjaunʔ-ki-tu/ [i.ˈʃawmʔ.ki.ɾu] “flor”  

 

2.2.3 Silabificação 

A silabificação é o processo através do qual as sílabas são 

formadas. Em Negarotê, o molde silábico permite um número 

extenso de tipos de sílabas considerados bem formados, que têm 

como único elemento obrigatório o Núcleo (N), formado por uma ou 

duas vogais. Em outras palavras, o Núcleo é “the syllable’s essencial 

core” (Kenstowicz, 1994, p.253), o onset e a coda são os seus 

complementos, à esquerda e à direita, respectivamente. Ainda de 

acordo com Kenstowicz (1994), uma vez que o núcleo é a parte 

essencial da sílaba, é esperado que a sílaba seja construída a partir 

dele, através de regras fonológicas. 

 Assim, podemos afirmar que a formação da sílaba em 

Negarotê parte da atribuição do núcleo silábico — que nesta língua 

pode ser formado por uma ou duas vogais (Regra 1). Em seguida, é 

atribuído um segmento à posição pré-vocálica (Regra 2), de acordo 

com o Princípio de Maximização de Onset (“Maximal Onset 

Principle”), que afirma que “intervocalic clusters are normally 

divided in such a way as to maximize syllable onsets” (Clements, 
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1990, p.21). Ou seja, sequências do tipo VCV tendem, 

interlinguisticamente, a serem silabificadas como V.CV, e não 

VC.V. Em Negarotê não é diferente. Os casos de silabificação da 

consoante em travamento silábico ocorrem, em sua maioria, 

mediante a presença de segmento consonantal em onset da sílaba 

seguinte, formando a sequência /VCCV/ (exemplo 332). Em posição 

intervocálica, quando há apenas uma consoante, esta será sempre 

silabificada em posição pré-vocálica.   

  

 (332) /ˈḛn-tu/  [ˈḛːdndu] “lua” 

 Silabificação:  /VC.CV/ → /ḛn.tu/    

  

 (333)  /ˈa-ka-tu/ [ˈaːkatu] “anzol” 

 Silabificação:  /V.CV/ → /a.ka.tu/ */ak.a.tu/ 

   

 Em Negarotê, uma segunda evidência da atribuição anterior 

do onset em relação à coda é o fato da maior parte das sílabas nesta 

língua terem uma posição de onset ocupada, sendo raros os casos de 

sílabas iniciadas por V.  

 Dessa forma, temos a atribuição de uma posição de coda 

posterior à atribuição do onset (Regra 3), conforme a figura 19.    
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Figura 19. Regras de silabificação (Kenstowicz, 1994, p.254) 

  

 Tomando como exemplo a palavra “macaco”, cujo radical 

/hos-/ é formado por uma única sílaba do tipo /CVC/ — tipo silábico 

entre os mais recorrentes da língua Negarotê, temos: 
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Figura 20. Regra da silabificação em /ˈhos-tu/ "macaco" 

 

Como o padrão silábico Negarotê licencia duas posições para 

o onset e duas para a coda, as regras apresentadas não dão conta de 

todos os tipos possíveis na língua. Por isso, é necessária a 

incorporação de outros segmentos no onset e na coda, que devem 

seguir o Princípio da Sequência de Sonoridade (“Sonority 

Sequencing Principle” ou SSP). Conforme o SSP, o onset deve ter 

sonoridade crescente até atingir o pico, o núcleo silábico — ocupado 

pelos segmentos mais sonoros, as vogais; já a coda tem sonoridade 

decrescente, devendo o primeiro elemento ser mais sonoro do que o 

segundo. A escala de sonoridade, estabelece como mais sonoros os 
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segmentos vocálicos, seguidos pelos glides57, as consoantes líquidas, 

as nasais e, por último, as obstruentes. (Kenstowicz, 1994) 

Kenstowicz (1994, p.255) define a regra para a incorporação 

de novos segmentos ao onset e à coda silábica:  

  

 Given the syllable building rules of (3) [Figura 19], 

our initial statement of the Sonority Sequencing 

Principle claims that if a CwCxVCyCz string has been 

syllabified by incorporating Cx into the onset and Cy 

into the coda, then Cw may be added to the onset only 

if it is less sonorous than Cx and Cz may be added to 

the coda only if it is less sonorous than Cy.  

       

Ou seja, os novos segmentos são incorporados às margens da 

sílaba (mais à esquerda, no caso do onset, e mais à direita, no caso 

da coda). Estes segmentos devem ser menos sonoros do que aqueles 

já incorporados previamente. 

A palavra “flor” na língua Negarotê, /iˈsjaunʔ-ki-tu/, 

apresenta uma sílaba do tipo /CCVVCC/, com todas as posições de 

onset, núcleo e coda licenciadas ocupadas. Seguindo as regras de 

formação das sílabas, temos, além das três regras já apresentadas, 

uma quarta regra, que incorpora mais uma posição ao onset e à coda, 

seguindo o SSP:  

 

                                                           
57 Em Negarotê não percebemos distinção entre glides /j, w/ e vogais altas /i, u/ 

em termos de traços estruturais. A distinção entre as duas classes está relacionada 

à posição que cada uma delas ocupa na sílaba: vogais altas seguindo outras vogais 

formam ditongos e são nucleares; glides ocorrem em posição pré-vocálica, não 

formam ditongos e, portanto, não são nucleares.  
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Figura 21. Regra da silabificação em /iˈsjaunʔ-ki-tu/ "flor” 

 

 A figura 22 mostra o perfil de sonoridade da palavra 

/iˈsjaunʔ-ki-tu/, “flor”. 

 

 

 

 

  

   

 

2.2.4 Considerações sobre a sílaba fonética e 

ressilabificação 

De acordo com os dados analisados, podemos perceber que 

processos fonológicos têm implicações na realização da sílaba na 

superfície. Em fala rápida, a ressilabificação é comum e pode afetar 

tanto sílabas abertas quanto sílabas fechadas.  

Figura 22. Perfil de sonoridade da palavra “flor” 
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Em sílaba fechada, com consoante em coda em posição 

intervocálica, a busca pelo padrão /CV/ é evidenciada através do 

processo de ressilabificação. Nesses casos, a consoante em coda 

silábica pode ser realizada como onset da sílaba seguinte, diante 

vogal, que pode ser epentética e idêntica à vogal nuclear da sílaba 

antecedente.   

 

 

Figura 23. Epêntese e ressilabificação 

 

(334) /ˈtḛh.ne-tu/ [ˈdḛː.hḛ.ne.ɾu]  “mulher”  

 

Figura 24. Regra de epêntese e ressilabificação em /ˈtḛhne-tu/ "mulher" 
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(335) /ka.ˈlih-ˈta-tu/ [ka.ˈliː.hi.ˌdaː.ɾu] “passarinho, tipo de  

periquito” 

 

 

Figura 25. Regra de epêntese e ressilabificação em /kaˈlih-tah-tu/ 
"passarinho, tipo de periquito" 

   

(336) /jat̰.ˈpet-nih-tu/  [ja.̰ta.̰ˈbet.ni.ɾu] “pariri” 

 

Figura 26. Regra de epêntese e ressilabificação em /ja̰tˈpet-nih-tu/ "pariri" 

 

Em um nível de análise mais abstrato, a língua Negarotê 

permite apenas a sequência Obstruente + Glide em posição de onset 

silábico. Entetanto, na superfície, sequências Obstruinte + Líquidas 

são permitidas, como resultados de processos de ressilabificação. 
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Não raro, diante de consoante líquida realizada foneticamente [l, ɾ]58 

em posição pré-vocálica, a obstruinte realizada na coda da sílaba 

anterior pode ser ressilabificada formando onset complexo. 

 

Ressilabificação: VO.LV → V.OLV, onde59: 

 V = Vogal 

 O = Obstruinte 

 L = Líquida 

                                                           
58 O flap alveolar, [ɾ], realizado foneticamente e não confirmado na subjacência 

pode ser resultado do processo de coalescência das consoantes fricativa glota, /h/, 

e oclusiva alveolar /t/, ou alofone desta última. 
59 A sequência em onset formada por Obstruente + Líquida + Vogal (OLV) é 

definida por Clements (1990, p.26) como “an optimal sonority profile”, de acordo 

com o Princípio de Dispersão (“Dispersion Principle”), que tem como base a 

escala de sonoridade entre as classes de segmentos: O < N < L < G < V. Segundo 

este Princípio, a análise da sonoridade dos segmentos que compõem a sílaba deve 

ser realizada a partir da divisão desta em duas demissílabas, a primeira formada 

pela parte pré-vocálica e vocálica, e a outra pela vogal mais a parte pós-vocálica 

(a vogal, portanto, fazendo parte das duas demissílabas).  

 

The notion "dispersion in sonority" can be stated in 

terms of a measure of dispersion, D, of distances in 

sonority rank d between the various pairs of segments 

within a demisylabble. D characterizes demisyllables 

in terms of the extent to which the sonority distances 

between each pair of segments is maximized: the 

value of D is lower to the extent that sonority 

distances are maximal and evenly distributed, and 

higher to the extent that they are less maximal or less 

evenly distributed. (CLEMENTS, 1990, p.25, grifo do 

autor) 

  

Dessa forma, o autor estabelece uma formula para medir o valor de 

dispersão, D, de acordo com a qual as demissílabas preferidas na posição de onset 

são aquelas que minimizam o valor de D, ao contrário das demissílabas preferidas 

em posição de coda, que maximizam este valor. Portanto, a busca pelo padrão 

OLV em onsets complexos, na língua Negarotê, segue o Princípio da Dispersão, 

que favorece a silabificação V.OLV em línguas que permitem onset complexo.                  
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Figura 27. Ressilabificação 

        

(337) /tet.ˈliʔ-te/ [te.ˈtliː.te] “lixinha para fazer artesanato” 

 

Figura 28. Regra de apagamento e ressilabificação em /tetˈliʔ-te/ "lixinha 

para fazer artesanato" 
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(338) /iut-ˈlin-ˈsin-tu/  [iuˌkliːˈʃidndu]  “carne de piau” 

 

Figura 29. Regra de apagamento e ressilabificação em /iutˈlin-sin-tu/ "carne 

de piau" 

 

(339) /ˈwḭ-ˈhait-tu/ [ˈwḭː.ˌhai.kɾu]  “dente estragado”

 
Figura 30. Regra de apagamento e ressilabificação em /ˈwḭ-ˈhait-tu/ "dente 

estragado" 

 

Especialmente em fala rápida, sílabas abertas em posição 

pré-tônica podem ser reduzidas, tendo seu núcleo apagado, e o 

material restante, o segmento consonantal em onset, ressilabificado, 

formando uma sequência consonantal com a consoante em onset da 

sílaba seguinte. Este fenômeno é restrito à formação de sequências 

consonantais dos tipos Obstruente + Líquida.    
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Figura 31. Regra de apagamento do núcleo e ressilabificação 

 

(340)  /kakaˈlah-tu/   [ka.klaː.ɾu]  “galinha” 

 

Figura 32. Regra de apagamento e ressilabificação em /kakaˈlah-tu/ 
"galinha" 
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(341)  /kaˈtoh-ka-ˈtãna/  [ka.ˈdoː.ˌkɾã.na]  “descascar” 

 

Figura 33. Regra de apagamento e ressilabificação em /kaˈtoh-ka-ˈtana/ 
"descascar" 

 

(342)  /kaˈliʔ-kaˈnĩn-tu/  [ˈɡliʔ.ki.ˌni. ˌdu]  “tipo de fruta pequena” 

 

Figura 34. Regra de apagamento e ressilabificação em /kaˈliʔ-kaˈnĩn-tu/ “tipo 

de fruta pequena”   
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CAPÍTULO 3:                                 

PROCESSOS FONOLÓGICOS 

Nesta seção, trataremos dos processos fonológicos nos níveis 

da palavra e da sílaba na língua Negarotê. Chamamos de processos 

fonológicos a formalização de regras que afetam os segmentos, 

modificando a forma como eles se realizam foneticamente. Embora 

o sistema fonológico de cada língua seja particular e único, há 

semelhanças que podem ser reconhecidas como universais: a 

realização de regras (ou processos) fonológicas é uma delas.  

Os processos fonológicos podem ser classificados de acordo 

com a sua natureza: processos de assimilação e dissimilação, nos 

quais segmentos se tornam mais ou menos semelhantes a outros; 

força (phonological strength), processos relativos à fortalecimento 

ou lenição de segmentos; ou ainda processos que atingem o 

segmento completo (whole-segment processes), como a inserção, a 

deleção e o reordenamento (LASS, 1984).            

Em Negarotê, observamos que os processos fonológicos, em 

sua maioria, estão relacionados à sílaba e sua estrutura. De acordo 

com a Fonologia Prosódica, a sílaba é “the smallest unit in 

phonology that serves as the domain of (segmental) phonological 

rules).” (Nespor & Vogel, 1986, p.73). Dessa forma, mesmo quando 

os processos ocorrem em domínio maiores, é no interior da sílaba ou 

nas fronteiras entre sílabas que as regras encontram suas motivações. 

É importante ressaltar que, considerar a sílaba como o menor 

domínio de aplicação de regras fonológicas não implica no não 

reconhecimento da estrutura interna desta. Pelo contrário, embora 

admita-se que a sílaba tem uma estrutura interna, apenas não se julga 

necessário referir o domínio de regras a parte da sílaba quando se é 

mais efetivo referir-se à sílaba como um todo (Nespor & Vogel, 

1986, p. 12-13). Em toda a nossa análise, adotamos o modelo 

silábico proposto por Blevins (1995) e denominado Binary 
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branching with Rhyme60, assumindo, portanto, que a sílaba é 

constituída internamente por duas ramificações: onset e rima. O 

molde silábico mínimo e máximo em Negarotê e os tipos possíveis 

estão discriminados na seção 2.2 Sílaba.       

Em Negarotê, observamos a ocorrência dos seguintes 

processos fonológicos:  

a) Assimilação: vozeamento das oclusivas; ponto de 

articulação das coronais em coda; nasalização regressiva 

das vogais átonas; harmonia vocálica; 

palatalização/alvéolo-palatalização da fricativa coronal 

/s/ em onset. 

b) Força: fortalecimento dos glides; pré-oralização da nasal 

em coda. 

c) Processos que atingem o segmento completo: 

alongamento vocálico; epêntese vocálica; 

monotongação; coalescência consonantal. 

Os processos apresentados aqui são considerados, na sua 

maioria, pós-lexicais, uma vez que são motivados pela estrutura 

fonológica, e não por propriedades características de determinadas 

classes de palavras ou morfemas. Além disso, eles podem ser 

opcionais — ocorrendo com larga variação, mesmo na fala de um 

mesmo falante — ou obrigatórios, cuja regularidade na sua aplicação 

pode ser observada. A seguir, apresentaremos cada um desses 

processos fonológicos, sua formalização, obrigatoriedade ou 

opcionalidade e os domínios nos quais se aplicam. 

 

  

                                                           
60 Cf. seção 2.2 A sílaba. 
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3.1 PROCESSOS DE ASSIMILAÇÃO E 

DISSIMILAÇÃO 

 

3.1.1 Vozeamento das oclusivas em onset silábico 

No inventário fonológico consonantal das línguas 

Nambikwára até então estudadas (Latundê, Lakondê, Mamaindê, 

Sabanê), é possível constatar a presença de consoantes oclusivas 

surdas sem contraste de sonoridade61. Na superfície, entretanto, 

oclusivas sonoras aparecem com frequência, como alofonias 

resultantes do processo que chamamos aqui de vozeamento das 

oclusivas. 

Na língua Negarotê, são quatro as consoantes oclusivas na 

subjacência: /p, t, k, ʔ/, sendo que destas, as três primeiras ocorrem 

em posição de onset silábico. Nesta língua, consoantes oclusivas 

vozeadas — b, d, ɡ — não existem fonologicamente. Portanto, não 

há contraste entre as correspondentes surdas e sonoras que aparecem 

na superfície. Em ambientes sonoros, seja em posição intervocálica 

ou seguindo consoante nasal, a oclusiva em onset tende a assimilar 

o traço [+voz] da vogal ou consoante que a antecede. Este processo 

é obrigatório quando há sequência nasal + obstruinte e opcional em 

ambiente intervocálico.  

   

                                                           
61 Em todas as línguas citadas, a classe das consoantes oclusivas fonológicas é 

constituída por /p, t, k, ʔ/ (Telles, 2002; Eberhard, 2009; Araújo, 2004), as mesmas 

que ocorrem no Negarotê, sem a presença de consoantes oclusivas vozeadas. 
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 (343) /nanˈtah-tu/ 
 [natˈdaːɾu] 
 "bicho brabo" 

 

(344) /jelonˈkũn-ˈkeh-tu/ 
 [jelonˈɡũːˌɡeɾu] 
 "tipo de mogno, tipo de madeira" 

 
(345)  /konˈpai-tu/  

[koˈbajtu] ~ [kaˈbajtu] 
“tatu, tipo de.” 

 

Figura 35. Regra de assimilação do traço [+voz] pela obstruinte precedida 

por consoante nasal 
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(346) /jenˈtain-tu/ 
 [jedadndu] ~ [jadadndu] 
 "mateiro" 

 

O processo de vozeamento pode ocorrer tanto dentro da raiz 

como na fronteira de morfemas, conforme pode ser visto nos 

exemplos que seguem. 

 

(347)  /laˈkan-te/ 
 [laˈɡaːde] 
 “saber, escutar” 

 

(348)  /ˈtaḭ ˈon-ˈtãna/ 
 [daj̰ ˈodnˌdãna] 
 1ª p.s.   RV: ‘cortar’- TE: PRV  

“Eu cortei” 

 

(349)  /na-hikan-kaloh-tu/ 
 [nahiˈkaːɡoˌloːɾu] 
 POS: 3p.s.– RN: ‘unha’ – CLN: ‘achatado/plano’ – RFF    

 “unha dele” 

 

(350)  /wiˈan-kaˈnĩn-tu/ 
 [wiˈaːɡiˌnĩːdu] ~ [wiˈaːʔɡãˌnĩdu] 
 RN: ‘Jatobá’ – CLN: ‘redondo, oblongo’ – RFF  

 “fruta do jatobá” 
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3.1.2 Ponto de articulação das coronais em coda 

Um caso interessante da fonologia segmental do Negarotê é 

o comportamento das consoantes coronais em coda silábica. Nesta 

posição, estas consoantes são bastantes suscetíveis à variação, sendo 

alvos de um fenômeno comum entre as línguas do mundo e 

explicado por Kenstowicz (1994, p.517) como uma das 

características da “coronal syndrome”:  

  

coronals are more susceptible to Place assimilation 

than noncoronals: many languages (e.g., Lithuanian, 

Catalan) restrict nasal assimilation to [n], excluding 

[m] and [ŋ]; in Yakut coda [t] assimilates to a 

following labial or velar while [p] and [k] do not.  

  

No caso do Negarotê, a consoante coronal em coda pode 

sofrer processos de assimilação ou dissimilação, dependendo da 

vogal que a antecede62. Dessa forma, na superfície, temos a 

realização de consoantes labiais e dorsais, além das coronais. As 

evidências da ocorrência das coronais na subjacência são, em grande 

parte, provenientes do léxico, através das características que 

permanecem na palavra em ambientes intervocálicos nas derivações 

ou, simplesmente, que podem ser percebidas na variação63. As 

regras da assimilação do ponto labial pela coronal e de dissimilação 

do Ponto-C da coronal foram mostradas nas Figuras 5 e 6, que 

repetimos abaixo:  

 

                                                           
62 Os processos de assimilação e dissimilação sofridos pela coronal em coda foram 

apresentados na seção 2.1.2.2.1 c.) A oclusiva /t/ em coda. 
63 Conferir exemplos em 2.1.2.2.2.c) A fricativa /s/ em coda. 
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Figura 36. Assimilação do ponto labial pela consoante coronal 

 

 

Figura 37. Dissimilação do ponto coronal da consoante em coda 

 

3.1.3 Nasalização regressiva das vogais átonas 

Em Negarotê, assim como nas demais línguas da família 

Nambikwára, vogais orais e nasais são contrastivas em posição de 

acento. Isso implica dizer que, nesta posição, vogais orais jamais 

serão nasalizadas, uma vez que a distinção entre elas e as nasais é 

necessária para dar sentido à palavra64. Entretanto, fora da posição 

do acento, não há contraste entre vogais orais e nasais, o que implica 

dizer que em posição átona a nasalidade é alofônica. Assim, vogais 

                                                           
64 Na seção 3.2.2 Pré-oralização da nasal em coda, discutimos o processo de pré-

oralização como estratégia para manutenção do contraste oral/nasal em sílabas 

acentuadas. 
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orais podem, opcionalmente, assimilar o traço [nasal] da consoante 

que a segue. Em outras palavras, fora do acento, o contraste 

oral/nasal em vogais é neutralizado.   

O processo de nasalização, em Negarotê, é regressivo e 

atinge especialmente as vogais em sílabas átonas abertas65. Dessa 

forma, a assimilação ocorre entre sílabas distintas: o onset nasal 

espraia o traço [nasal] para a vogal no núcleo da sílaba precedente.   

 

 

 

Figura 38. Regra de nasalização regressiva das vogais átonas 

 

 

                                                           
65 Isto ocorre porque sílabas fechadas geralmente são acentuadas em Negarotê. 

Entretanto, nos poucos casos em que encontramos sílabas fechadas do tipo (C)VN 

em posição átona, observamos que a nasalização alôfonica pode opcionalmente 

ocorrer, o que confirma a ideia de que o contraste oral/nasal apenas se restringe à 

posição de acento.   
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(351)  /kamaˈma h̰-ki-tu/  

[kãmaˈma ̰ː kiɾu] ~ [kãmãˈma ̰ː kiɾu] ~ [kamaˈma ̰ː kiɾu] 
“borboleta” 

 

(352)  /na-kaˈnĩn-tu/ 
 [naɡi  ˈniː du] ~ [naɡa ˈniː du] 

“semente”  

 

(353) /ˈta̰i-saˈni  n-te/ 

 [daj̰ sãˈnĩːdi] ~ [daj̰ saˈnĩːdi] 
“eu estou feliz” 

 

(354) /ˈnu nsja-ˈna  n-tu/ 

[ˈnũsẽˌnãːdu] ~ [ˈnũsjaˌnãːdu] 
“nós todos” 

 

Entre as línguas da família Nambikwára, o processo de 

nasalização de vogais é relatado em Latundê (Telles, 2002) e 

Lakondê (Braga, 2012). Em ambas as línguas, o contraste nasal/oral 

é neutralizado fora da posição do acento. Entretanto, em Latundê, 

além da nasalização, o processo reverso, de oralização das vogais 

nasais também pode ocorrer.  

 

As vogais nasais são contrastivas somente na posição 

do acento. Fora dessa posição, as vogais orais átonas 

podem ser nasalizadas, como resultado de variação 

alofônica oriunda da assimilação de consoante nasal 

adjacente. [...] Apesar do contraste superficial entre 

vogais orais e nasais, [...] as vogais nasais, mesmo em 

posição de acento, podem ser realizadas sem 

nasalização (orais), enquanto que as vogais orais 

nunca se nasalizam espontaneamente. A variação das 
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vogais nasais, com realização oral, é particularmente 

freqüente na fala dos mais jovens. (TELLES, 2002, 

p.94-96) 

 

 A desnasalização de vogal em posição de acento, da forma 

que ocorre no Latundê, não foi vista em Negarotê, mesmo na fala 

dos informantes mais jovens.  

 

3.1.4 Harmonia vocálica 

Chamamos de harmonia vocálica o processo fonológico no 

qual uma vogal assimila traços da vogal adjacente, tornando-se mais 

próxima (assimilação parcial) ou igual (assimilação total) a ela. Ou, 

conforme explica Kenstowicz (1994, p.347):  “Vowel harmony is a 

phonological state in which the vowels in a given domain share or 

harmonize for a particular feature.” 

 O processo de harmonização das vogais foi observado nas 

línguas-irmãs Latundê (Telles, 2002) e Lakondê (Braga, 2012). Na 

primeira, a harmonia vocálica acontece preferencialmente dentro da 

raiz, em raízes dissilábicas. A regra geral para a ocorrência do 

processo “é a assimilação da elevação do grau de abertura vocálica 

entre vogais átonas e tônicas, no interior da palavra” (TELLES, 

2002, p.134). Dessa forma, vogais tônicas com grau de abertura mais 

alto que as vogais átonas que as precedem engatilham a harmonia 

vocálica, que acontece da direita para a esquerda. Ainda de acordo 

com Telles (2002), no Latundê, esta é uma regra categórica dentro 

da raiz, porém, entre morfemas, ela acontece de maneira bem mais 

esporádica.  

 No Lakondê (Braga, 2012), o processo de harmonia vocálica 

se dá de maneira muito semelhante ao Latundê, exceto quando se 

trata da baixa ocorrência de harmonia vocálica entre morfemas. No 

Lakondê, diferentemente do Latundê, o processo pode ocorrer no 
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interior da raiz ou de morfemas classificadores, bem como entre 

diferentes morfemas — sempre de forma opcional.   

 No Mamaindê, Eberhard (2009) explicita que a harmonia 

vocálica propriamente dita não faz parte dos processos de 

assimilação observados na língua, porém, algo semelhante à 

harmonia vocálica, mas muito mais limitado, pode ser encontrado.  

  

The only assimilation process documented for 

Latundê (Telles, 2002:131) is a broad vowel harmony 

rule within the root morpheme, which is not present 

in Mamaindê, although there is a very limited vowel 

assimilation process by which an epenthetic 

underspecified vowel assimilates to the place features 

of the final vowel in the root if an /h/ intervenes. 

(EBERHARD, 2009, p.223) 

 

 Dessa forma, o que haveria, portanto, no Mamaindê, seria um 

processo de epêntese vocálica em raízes terminadas com /h/, com a 

inserção de uma vogal da mesma qualidade da vogal nuclear da 

sílaba da qual /h/ é coda. Neste sentido, portanto, de acordo com 

Eberhard (2009), aconteceria uma harmonia vocálica. Este processo, 

no entanto, teria uma função bem específica na língua: evitar a 

realização de uma coda silábica [+contínua], já que no Mamaindê, 

codas com o traço [+contínuo], embora existam na subjacência, não 

são permitidas na superfície66. 

                                                           
66 O mesmo processo de epêntese vocálica com cópia da vogal nuclear acontece 

em Negarotê, porém, não o trataremos aqui como um caso de harmonia vocálica, 

mas na seção 3.3.2 Epêntese vocálica. De acordo com Telles (comunicação 

pessoal), em Latundê e Lakondê, o processo também acontece, de maneira 

opcional, uma vez que estas línguas (assim como o Negarotê) não têm restrição 

quanto à realização do traço [+contínuo] em coda silábica. 
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 Em Negarotê, observamos um processo de harmonia 

vocálica semelhante ao encontrado em Latundê e Lakondê, 

engatilhado pela vogal tônica e que atinge a vogal átona precedente. 

Para isso, é necessário que o grau de abertura da vogal acentuada 

seja mais alto que o da vogal não-acentuada. A regra se dá de 

maneira regressiva e acontece tanto no interior do morfema — desde 

que ele tenha duas sílabas, sendo a segunda acentuada e com vogal 

mais alta que a anterior — quanto entre morfemas. Vale destacar que 

o processo é opcional, havendo variação entre as formas 

harmonizada e não harmonizada. Além disso, a harmonia vocálica 

não ocorre em todos os morfemas que têm essa configuração67.     

 A regra da harmonia vocálica pode acontecer de duas formas: 

através da assimilação do grau de abertura, o que chamamos de 

assimilação parcial, que resulta no levantamento da vogal da sílaba 

átona; ou através da assimilação de todo o nó vocálico, resultando 

numa vogal de qualidade igual àquela que a influencia, o que 

chamamos de assimilação total.  

 

(355) /jaˈlit-tu/ 
 [jaˈliːthu] ~ [jeˈliːthu] 
 “colar” 

 

(356) /ˈniʔ-kaˈnĩn-tu/ 
 [ˈniːʔkeˌnĩːdu] 
 "resina" 

                                                           
67 Enquanto a harmonia vocálica acontece em algumas raízes, outras, com 

estrutura semelhante — vogal tônica com o grau de abertura maior que a vogal 

átona, em raiz dissilábica — não permitem que o processo ocorra, mantendo na 

superfície a sua forma de base. Nos dados analisados, não conseguimos perceber 

um padrão regular que nos permitisse compreender o que, efetivamente, bloqueia 

a harmonia vocálica nestas raízes.   
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(357) /waˈnũn-tu/ 
 [woˈnũːde] ~ [waˈnũːde] 
 "bom/bonito, está bom" 

 

 

Figura 39. Regra de harmonia vocálica com assimilação parcial (grau de 

abertura) em /jaˈlit-tu/  “colar” 

 

 

Figura 40. Regra de harmonia vocálica com assimilação total  
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(358)  /kaˈmon-keh-tu/ 
 [koˈmoːɡiɾu] ~ [kãˈmoːɡiɾu] 
 “cupim, tipo de.” 

 

(359) /saˈkĩn-ki-tu/   
 [saˈkĩːɡiɾu] ~ [siˈɡĩːɡiɾu] 
 "arroz" 

 

(360) /kaˈlinʔ-kaˈnĩn-tu/ 
 [ɡiˈliːʔkiˌnĩːdu] ~ [kiˈliːʔkiˌnĩːdu] 
 "fruta, tipo de." 

 

(361) /ˈtein-kaˈloh-tu/ 
 [ˈtejɡŋɡoˌloːɾu] ~ [ˈtejɡŋɡaˌloːɾu] 
 "rede de dormir"68 

 

                                                           
68 Em Latundê, Telles (2002) explicita que o classificador /-kaˈloh/ ‘superfície 
plana /unidimensional’ não sofre harmonia vocálica quando precedido por vogal 

/a/ na sílaba que o antecede. Em Negarotê, percebemos que o mesmo fenômeno 

ocorre com o classificador /-kaˈloh/ ‘plano, achatado’, que nunca se realiza 
[koˈloh] ou [ɡoˈloh] quando a vogal da sílaba precendente é /a/. Em outros 

ambientes, contudo, o morfema tem larga variação, podendo realizar-se numa 

mesma palavra com ou sem o efeito do processo de harmonia vocálica. Exemplo 

disso é a palavra ‘rede’ /ˈtein-kaˈloh-tu/, conforme pode ser visto no exemplo 

(361). Também em palavras mais complexas (formadas por mais morfemas), as 

duas formas aparecem: [ˈteiɡŋɡoˌloːˌkaidã] ‘a rede rasgou’; [ˈteiɡŋɡaˌloːteˌkaiãnwa] 
‘ele rasgou a rede’.   
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3.1.5 Palatalização/ alvéolo-palatalização da 

fricativa coronal /s/ 

A palatalização da fricativa coronal /s/ é um dos poucos 

processos no domínio da sílaba que atinge o onset silábico. Um dos 

processos mais comuns entre as línguas do mundo, acontece quando 

a fricativa está em ambiente adjacente a uma vogal coronal. Este 

processo acontece preferencialmente em posição inicial de morfema, 

em início ou meio de palavra.      

 

 

Figura 41. Regra de palatalização de /s/ 

 

(362) /ˈtan̰-si/    
[ˈda̰ː ʃi] ~ [ˈda̰ː tʃi] 
“deite-se!” 

 

(363) /ˈsun-te/ 
[ˈʃudnde] 
“matar” 

 

(364) /ˈsiʔ-tu/ 
 [ˈʃiːthu] ~ [ˈsiːʔthu] 

"abelha europa cinza" 
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(365) /iˈsjãũn-ki-tu/  
 [iˈʃjãũɡiɾu] ~ [iˈʃãũɡiɾu] 
 “flor” 

 

(366)  /jeˈtaĩn-ˈsin-tu/   
[jeˌdaĩˈʃiɡŋdu]     

  “carne de mateiro” 

 

Em Negarotê, observamos que, embora a palatalização e 

alvéolo-palatalização sejam bastante frequentes e ocorram com 

regularidade na fala dos informantes mais velhos, elas não 

acontecem (ou são mais raras) na fala dos falantes mais jovens. No 

exemplo abaixo, primeiro é mostrada a palavra produzida pelo 

informante mais velho e em seguida, a mesma palavra realizada por 

uma das informantes mais jovens.  

 

(367) /ˈnũn-si-tu/ 
 [ˈnũːʃiɾu] ~ [ˈnũːsiɾu] 
 “calango, tipo de.” 
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Figura 42. Espectrograma "calango, tipo de", pelo falante mais velho 

 

 

Figura 43. Espectrograma "calango, tipo de", pela falante mais nova 

 

A forma alvéolo-palatal [tʃ], além de ter sua realização 

condicionada à presença de vogal alta, /i/ ou /u/, na adjacência, 

apenas acontece quando /s/ é precedida por consoante nasal 
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fonológica na coda da sílaba que a precede69. Este fenômeno segue 

a regra de formação de oclusivas intrusivas (ou ISF, Intrusive Stop 

Formation), segundo a qual uma oclusiva epentética pode, 

opcionalmente, aparece numa sequência CC (que passa a CCC) 

formada por consoante nasal ou lateral, que determina o ponto de 

articulação da consoante intrusiva, seguida de fricativa (Clements, 

1987). De acordo com esta regra, o nó de cavidade oral da primeira 

consoante é espraiado para a raiz da consoante seguinte.  

  

Ø → t / n ___ s  

 

Figura 44. Regra da epêntese de consoante oclusiva intrusiva 

  

                                                           
69 A forma [tʃ], diferentemente de [ʃ], aparece na fala de uma das informantes mais 

jovens em três ocorrências: [daˈhoːˌaːtʃjaɾu] “o rio é grande”; [ˈlaːseˌdeitʃikiɾu] 
“arara amarela”; [iˈʃjaumkiɾu] “flor”.   
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(368) /hiutaˈkãn-sih-tu/ 
 [hiwtaˈkãːtʃiɾu]  
 “coração-de-negro, planta”  

 

(369) /ˈhãn-sih-tu/ 
 [hãːtʃiɾu] 
 “branco” 

 

(370) /ˈlah-ˈwaun-si-ki-tu/  
[ˈlaːˌwamtʃikiɾu]   
“arara vermelha” 

  

Em início de palavra, [ʃ] e [tʃ] podem variar livremente, 

diante de vogal alta.  

 

(371) /suh-tu/ 
[ˈʃuːɾu] ~ [ˈtʃuːɾu] 

 “balaio” 

 

(372) /sũni-tu/ 
 [ʃũːniɾu] ~ [tʃuːniɾu] 
 “sol” 

 

 Entre as línguas da família Nambikwára, a palatalização 

acontece no Latundê (Telles, 2002), Lakondê (Braga, 2012) e 

Mamaindê (Eberhard, 2009). Nas duas primeiras, a condição de 

realização das formas palatalizadas é bastante simples: em Latundê, 
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ela é realizada em meio de palavra, quando /s/ é precedido por vogal 

coronal (TELLES, 2002, p.65); em Lakondê, [ʃ] é o alofone 

preferido em início de palavra e em meio de palavra, quando está 

diante de vogal coronal (BRAGA, 2012). Em Mamaindê, embora a 

vogal alta também exerça um papel importante no processo de 

palatalização, Eberhard (2009) relata duas regras distintas, uma 

lexical e uma pós-lexical.  

A regra lexical é aplicada quando a fricativa /s/ está em 

ambiente vocálico seguido por vogal alta e é um primeiro passo para 

o processo de africatização que ocorre logo em seguida, com a 

epêntese de uma obstruinte [t] diante de [ʃ]. Esta regra apenas 

acontece em posição inicial de morfema — assim como a 

palatalização em Negarotê. A segunda regra, descrita por Eberhard 

(2009) como pós-lexical, difere da primeira pois não se trata de um 

processo de simples assimilação, mas de coalescência. Ela ocorre 

quando uma consoante fricativa laringal /h/ se encontra em posição 

de coda silábica precedendo a fricativa /s/ em onset. O resultado da 

coalescência, [ʃ], evita com que a consoante /h/, [+contínuo], se 

realize foneticamente em coda, o que indica que esta é uma regra 

motivada pela restrição de licenciamento de coda na língua. Em 

Negarotê, conforme explicitado na seção 2.1.2.2.2 Fricativas, esta 

restrição não existe e são poucos os casos em que observamos a 

realização de [ʃ] em ambiente /h + s/, e mesmo quando isso 

acontece, a fricativa glotal não deixa de ser realizada. 

 

(373)  /ˈtaḭ tḛh-sun-tãna/ 
[daj̰ ˌdḛhˈʃudnˌdãna] 
“eu matei a cobra” 
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(374) /ˈihʔ-si-tu/ 
 [ˈih.tʃi.ɾu]   

“vento” 

 

3.2 PROCESSOS DE FORTALECIMENTO 

 

3.2.1 Fortalecimento dos glides 

Na língua Negarotê, os glides /j/ e /w/ ocupam apenas a 

posição de onset silábico, conforme visto na seção 2.1.2.2.5 Glides. 

Um argumento em favor da interpretação de que, nesta língua, não 

existe ditongo crescente — uma vez que consideramos como ditongo 

apenas sequências de vogais tautonucleares70 — é o processo de 

fortalecimento dos glides.  

 Este processo tem como base a escala de sonoridade: “The 

sonority hierarchy is an inverse restatement of the strenght 

hierarchy” (Katamba, 1989, p.104). Dessa forma, dizemos que um 

segmento é fortalecido à medida que se aproxima mais do grau de 

sonoridade 0. Abaixo, é possível ver a escala de sonoridade, de 

acordo com Clements (1990). Na imagem, O = obstruintes; N = 

nasais; L = líquidas; G = glides e V = vogais.  

 

                                                           
70 Ver mais na seçãp 2.1.3.3 Ditongos. 
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Figura 45. Escala de sonoridade (Clements, 1990, p. 12, adaptado) 

 

 A distinção entre glides e vogais, conforme pode ser vista, 

reside no fato das vogais serem silábicas, diferentemente dos glides. 

O conceito de “silábico”, entretanto, não é definido em termos de 

parâmetros físicos, mas, sim, de acordo com cada língua: “’syllabic’ 

segments are those which attract the properties of the syllabic 

nucleus in any particular language, while “nonsyllabic” segments 

are those which do not.” (CLEMENTS, 1990, p.12) Em Negarotê, 

os segmentos [+vocoide] que antecedem a vogal nuclear não 

compartilham com ela das propriedades de núcleo silábico — por 

exemplo, uma sílaba aberta formada por /ja/ não constitui uma sílaba 

pesada, elegível ao acento, como uma sílaba formada por /ai/.   

Outra característica dos glides em Negarotê é a 

suscetibilidade ao processo de fortalecimento, no qual os segmentos 

/w/ e /j/ em onset silábico são realizados foneticamente como /ʋ/ e 

/ʒ/, respectivamente. A regra é opcional e apenas não se aplica diante 

das vogais /i/ e /u/.  

 

(375) /ˈjoh-tu/  
[ˈʒoːɾu] ~ [ˈjoːɾu]   
“abelha manduguari” 
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(376) /waˈlutni-ˈeu-tãn/ 
 [ʋaˈlutniˌeːɾã] ~ [waˈlutniˌeːɾã] 
 “está relampejando (eu vi)” 

 

(377) /awaˈlun-tu/ 
 [aʋaˈludndu] 
 “faísca” 

 

(378) /jaˈtan-tu/  
[ʒaˈdadndu]  
"veado" 

 

 O processo de fortalecimento dos glides foi também 

observado na língua Latundê (Telles, 2002). Nesta língua, os glides 

podem aparecer no onset ou na coda silábica, formando ditongos 

crescentes e decrescentes com a vogal nuclear. Apesar da diferença 

de interpretação quanto aos ditongos, o contexto em que os glides se 

fortalecem nas duas línguas, bem como os segmentos nos quais 

resultam este processo são os mesmos.  

  

3.2.2 Pré-oralização da nasal em coda 

Outra regra opcional que acontece no domínio da sílaba é a 

pré-oralização da nasal em coda silábica. Este processo ocorre em 

sílabas cujo núcleo, formado por vogal oral, é seguido de consoante 

nasal. Assim como acontece com o ponto de articulação das coronais 

em coda silábica, o ponto de articulação da nasal pré-oralizada é 

determinado pela assimilação do ponto de articulação da(s) vogal(is) 

que a antecede(m).    
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Segmentos de contorno, como são chamados aqueles que 

apresentam uma fase oral e uma fase nasal, podem ser encontrados 

em diversas línguas do mundo, especialmente na América do Sul, 

África e Austrália (WETZELS, 2008). A origem destes sons, 

entretanto, pode ter diferentes motivações de acordo com a língua. 

Tomando como perspectiva funcional o aumento do contraste 

fonológico, é possível afirmar que em línguas que distinguem na 

subjacência oclusivas não-soantes sonoras e surdas (/b/ vs. /p/), a 

pré-nasalização das sonoras ([mbV]) pode ser interpretada como 

uma forma de acentuar este contraste. De maneira semelhante, em 

línguas que apresentam contraste entre vogais orais e nasais, a 

oralização das consoantes nasais ([mbV, Vbm]) pode ser 

compreendida como uma maneira de evitar espraiamento do traço 

nasal da consoante nasal para as vogais orais. 

 

In the literature, one finds two different 

explanations for the occurrence of contour stops 

that are based on this concept [i.e. enhancement; G. 

Braga]. One seeks to explain the nasal phase of the 

contour as an enhancement of an underlying 

contrast between voiced and voiceless non-sonorant 

stops. The other one focuses on the oral phase of 

what are taken to be underlyingly nasal consonants, 

explaining its emergence as an enhancement 

strategy to maintain a neat oral/nasal contrast for 

vowels. (WETZELS, 2008, p. 252) 

 

Uma vez que é difícil manter a articulação oral de uma vogal 

no contexto de uma consoante nasal (EBERHARD, 2009, p.260), a 

realização de um segmento oclusivo bloqueando a passagem da 

nasalidade consegue ser bastante efetiva. Isto é o que ocorre na 

língua Negarotê — e nas demais línguas do ramo Nambikwára do 

Norte — cuja distinção entre vogal oral e nasal precisa ser 

preservada a fim de manter o caráter contrastivo destes segmentos.   
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 A regra da pré-oralização acontece posterior à regra da 

assimilação/dissimilação do ponto de articulação da coronal em 

coda71, a qual está sujeita a nasal coronal /n/. Após ter o ponto de 

articulação definido pela vogal ou pelo ditongo que a antecede, a 

nasal é pré-oralizada, como uma forma de evitar a nasalização 

regressiva. É importante ressaltar, entretanto, que a regra se aplica 

apenas a sílabas acentuadas, o que já é esperado, uma vez que em 

sílabas átonas não há contraste entre vogais orais e nasais. 

 Sobre as nasais pré-oralizadas no Mamaindê, Eberhard 

(2009, p.255) afirma que embora, à primeira vista, elas pareçam 

resultado de um processo de epêntese consonantal, isso não é 

confirmado quando se analisa os dados com mais cautela. Ao invés 

disso, ele defende que, na verdade, a pré-oralização decorre da 

assimilação parcial do traço oral da vogal para a consoante nasal, e 

explica que “The only phonetic difference between a pure nasal 

consonant and a pre-oralized nasal consonant is one of timing; in 

the latter the opening of the velic is delayed until after the tongue 

has assumed its place of articulation for the nasal”. 

 Em Negarotê, assim como em Mamaindê, percebemos que, 

foneticamente, o que diferencia a nasal pura da pré-oralizada é 

também, e apenas, o atraso na abertura do velo. Além disso, dois 

outros argumentos suportam a hipótese de do espraiamento do traço 

oral: primeiro, por haver variação entre nasal pura e nasal pré-

oralizada em um bom número de palavras; segundo, e principal 

argumento, a pré-oralização ocorre sistematicamente e apenas 

seguindo vogal oral. Não encontramos nos dados da língua sequer 

um caso de pré-oralização seguindo vogal nasal. 

 

                                                           
71 A regra de assimilação/dissimilação do C-Place das consoantes coronais em 

coda é discutida em 3.2.1 Ponto de articulação das coronais em coda. 
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3.3 PROCESSOS QUE ATINGEM O 

SEGMENTO COMPLETO 

 

3.3.1 Alongamento vocálico 

 O processo de alongamento vocálico tem relação intrínseca 

com a necessidade de peso silábico para a atribuição do acento — 

uma vez que o Negarotê tem, como uma característica do seu sistema 

acentual a sensibilidade ao peso silábico72. Dessa forma, vogais em 

posição de acento em sílabas monomoraicas são alongadas 

foneticamente. Como cada palavra fonológica deve ter um acento, 

este cai em sílaba leve em palavras que não têm sílaba pesada. O 

alongamento, então, é a consequência do acento: uma vez que o 

acento é atribuído à sílaba leve, ele causa o alongamento da vogal. 

Isto implica dizer que o peso silábico, em Negarotê, tem duas fontes: 

pode ser lexical ou derivado de processo fonológico. Ou, em outras 

palavras, a sílaba pesada atrai o acento e, caso uma palavra não tenha 

sílaba pesada, o acento, que fatalmente deve se realizar em sílaba 

leve, cria o peso, através de uma regra de epêntese que adiciona uma 

mora à sílaba aberta acentuada. Este processo pode atingir a raiz, 

portadora do acento principal, e morfemas que tenham acento lexical 

— que pode se manifestar como acento secundário no domínio da 

palavra.  

     

 

 

            

 

                                                           
72 Ver seção 4.1 O acento 
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Figura 46. Regra de alongamento vocálico 

 

Alongamento vocálico de sílaba leve em raiz: 

(379) /taˈju/ 
 [taˈjuː]  
 “bicho brabo” 

 

(380) /ˈi-kaˈnĩn/ 
 [ˈiːkiˌnĩː] 

RN: ‘olho’ – CLN: ‘redondo/oblongo’ 

“olho”  

 

(381) /ˈa-ˈkaʔ-tu/ 
 [ˈaːˌkaʔtu] 
 RN: ‘anzol’ – CLN: ‘cilíndrico/longo’ – RFF 

 “anzol” 

 

       O alongamento vocálico também tem um papel na palavra 

fonológica do Negarotê. Uma vez que é requisito para a constituição 

da palavra fonológica que ela carregue, pelo menos, um acento — o 

acento principal — e que, para o acento, é preciso que haja pelo 
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menos uma sílaba bimoraica. Assim, é possível, portanto, concluir 

que também é crucial para a construção da palavra fonológica 

mínima a existência de, pelo menos, uma sílaba bimoraica.  

Uma palavra monomoraica (formada apenas por uma sílaba 

leve), sendo palavra, terá um acento principal. A exigência de 

minimalidade faz com que uma palavra monomoraica tenha a única 

vogal alongada, virando bimoraica. Entretanto, a mesma regra 

também se aplica em palavras mais longas, o que mostra que o 

alongamento é exigido pelo acento, não pela exigência da palavra 

mínima de ser bimoraica.  

 

3.3.2 Epêntese vocálica em sílaba terminada em 

/h/ 
 Sílabas com o padrão CVC são bastante frequentes na língua 

Negarotê. Nestas, a consoante em posição de coda silábica pode ser 

oclusiva /t, ʔ/, nasal /n/, ou fricativa /s, h/. Não existe em Negarotê, 

como existe em uma das línguas-irmãs, Mamaindê73, restrição 

quanto à realização de consoante [+contínuo] em coda silábica na 

superfície. Contudo, codas [+contínuo] têm realização fonética 

menos frequente quando comparadas às outras consoantes74.  

Este comportamento é ratificado quando observamos os 

processos que atingem as consoantes /s/ e /h/ em coda silábica. 

Enquanto a fricativa /s/ tem o seu ponto de articulação modificado 

pela vogal que a precede, realizando-se frequentemente como uma 

                                                           
73 A restrição quanto à realização fonética de consoantes com o traço [+contínuo] 

em coda silábica não foi relatada em Latundê (Telles, 2002) e Lakondê (Braga, 

2012).  
74 Sobre a não-restrição de consoantes [+contínua] em Negarotê e a restrição destas 

em Mamaindê, ver seção 2.1.2.2.2 Fricativas. 
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oclusiva, [-contínuo], [p, t, k]75, a fricativa laringal /h/ em coda 

silábica tende a ser ressilabificada como onset de uma sílaba formada 

pela epêntese de uma vogal de mesma qualidade daquela que 

compõe o seu núcleo silábico76.  

 

Ø  V / h)σ+----) 

Figura 47. Regra de epêntese vocálica em sílaba terminada em /h/ 

 

(382) /ˈtḛh-nih-tu/    
[ˈdḛːhḛneɾu] ~ [ˈdḛːhneɾu] 
“mulher” 

 

(383) /ˈmĩh-tu/   
[ˈmĩːhithu] ~ [ˈmĩː.thu] 
“chuva”  

 

Esta regra é opcional e acontece no domínio da palavra e 

apenas atinge sílabas em fronteira de morfemas77. Considerando o 

ordenamento de regras, após a epêntese vocálica e a consequente 

perda da coda em razão de sua ressilabificação, a vogal nuclear sofre 

alongamento, uma vez que passa a constituir sílaba leve acentuada. 

                                                           
75 Os processos que envolvem o ponto de articulação da consoante fricativa /s/ em 

coda silábica são discutidos na seção 2.1.2.2.2.c. A fricativa /s/ em coda silábica. 
76 Os traços nasal e laringal podem ou não ser replicados na vogal epentética. 
77 Embora raro, /h/ pode aparecer em final de sílaba em interior de morfema, como 

em /ˈtḛhne-tu/ “mulher”. Neste ambiente, a regra da epêntese vocálica não se 

realiza.  
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A epêntese pode ser interpretada como uma forma de evitar a 

realização fonética da coda [+contínuo], através da sua 

ressilabificação como onset.  

 

 

Figura 48. Regra de epêntese vocálica em /ˈmĩh-tu/ “chuva” 

 

A epêntese vocálica em sílaba terminada por consoante 

fricativa laringal /h/ também foi observada por Telles (2002) no 

Latundê. Segundo a pesquisadora, em Latundê, a epêntese ocorre 
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quando /h/ segue qualquer vogal, exceto a vogal baixa /a/. Em 

Negarotê, diferentemente, a regra pode atingir qualquer sequência 

/Vh/ em sílaba tônica. Ainda de acordo com Telles (2002), em 

Latundê, a regra é aplicada apenas a raízes nominais monossilábicas, 

quando estas recebem sufixo. Em Negarotê, raízes dissilábicas 

também podem sofrer o processo de epêntese vocálica em 

sequências /Vh/, como pode ser visto nos exemplos (384) e (385). 

 

(384) /kaˈnah/ 
 [kaˈnaːha] 
 “ontem” 

 

(385) /ˈmah-ˈloh-tu/   
[ˈmahaˌloːɾu]  
“figueira” 

 

 Em Mamaindê, a mesma regra de epêntese vocálica é 

produtiva. No caso, Eberhard (2009) explica ser uma forma de evitar 

a realização fonética da consoante [+contínuo] — conforme já 

citamos no início da seção. A vogal epentética, assim como acontece 

em Latundê e Negarotê, tem a mesma qualidade da vogal que a 

antecede, o que é considerado pelo autor como um caso de harmonia 

vocálica.  
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3.3.3 Monotongação: coalescência vocálica e 

simplificação do ditongo 

 O processo de monotogação consiste na simplificação do 

ditongo, que de uma sequência vocálica, passa a ser realizado como 

um único segmento. Nas línguas Nambikwára, existe uma forte 

tendência à realização deste processo. Nas línguas Latundê e 

Lakondê, Telles (2002) percebeu que tanto ditongos crescentes 

quanto decrescentes têm tendência a aparecerem na superfície como 

um único segmento: “Como uma tendência geral observada na 

produção de fala da comunidade Latundê, verifica-se que os 

ditongos crescentes e decrescentes estão sendo frequentemente 

fusionados, realizando-se como monotongos.” (TELLES, 2002, 

p.102). Em Mamaindê, Eberhard (2009) relata apenas um caso em 

que a simplificação acontece: o ditongo /iu/ em fala normal 

(espontânea) é sempre simplificado, realizando-se como [i]. Neste 

caso, diferente do Latundê, não é um processo de fusão que ocorre, 

mas o apagamento de um dos segmentos do ditongo.  

 Em Negarotê, a monotogação pode ocorrer de duas formas: 

através da fusão, como em Latundê, ou através do apagamento da 

segunda parte do ditongo. Em ambos os casos, a simplificação do 

ditongo acontece em fala espontânea ou rápida. Em fala silabada ou 

mais cuidadosa, os ditongos tendem a ser pronunciados completos. 

O processo de fusão atinge apenas os ditongos /au/ e /ãũ/, que 

passam a se realizar como [ɔ] e [õ], respectivamente.   

 

(386) /juˈkaut-tu/   

[juˈkawpthu] ~ [joˈkɔpthu] ~ [joˈkopthu]   

“queixo” 
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(387)  /ˈwaut-ta-̰tu/ 
 [ˈwɔtˌda̰ː tu] 
  “pombo” 

 

(388) /iˈsjãũn-ki-tu/  

[iʃãw mɡiɾu] ~ [iˈʃõmɡiɾu]   

“flor” 

 

O apagamento do material final do ditongo, com a realização 

apenas da primeira parte — sempre alongada —, atinge, 

especialmente, os ditongos com vogal alta dorsal (labial) na segunda 

posição: /au/, /eu/ e /iu/. Em seu trabalho sobre o Mamaindê, ao tratar 

do processo de simplificação do ditongo, Eberhard (2009, p.264) cita 

o Negarotê:  

 

The diphthong [in Mamaindê] is always simplified in 

normal speech, and is thus heard as a complete 

diphthong only in careful speech. In Negarotê, 

however, (another Northern Nambikwara speech 

variety), the /iu/ diphthong is never reduced but is 

fully pronounced, even in normal fast speech. This 

simplification process, then, becomes a means of 

distinguishing between the very similar Mamaindê 

and Negarotê lects. 

 

Nos dados analisados, entretanto, encontramos o ditongo /iu/ 

simplificado, realizando-se como [iː], conforme os exemplos (394) e 

(395).    
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(389)  /ˈleun-tu ˈeu-ˈtãn/ 
[ˈlebmdu ˈeːˌɾãn]  
"Eu vi anta" 

  

(390)  /jaˈpaun-tu/   
[jaˈpamdu]   
“inhame” 

 

(391) /kaˈleun-tu/ 
[kaˈlebmdu] 
“garapa, tipo de madeira” 

 

(392)  /aiˈkeun-tu/   
[aiˈkemdu]   

“fósforo” 

 

(393) /ˈsaun-kih-tu/ 
 [ˈsaːmɡiɾu] 
 “mosquito borrachudo” 

 

(394) /kanˈtiut-ni-tu/   

[kaˈdipniɾu]   

“pernilongo”           

 

(395) /ˈnĩũn-te/ 
 [ˈnĩːde] ~ [ˈnĩw mde]                                         
 "dormir" 
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Figura 49. Espectrograma /ˈnĩũn-te/ [ˈnĩːde] “dormir” 

 

 

Figura 50. Espectrograma /ˈnĩũn-te/ [ˈnĩũmde] “dormir” 
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3.3.4  Coalescência consonantal 

O fenômeno chamado de coalescência consiste na união de 

dois segmentos distintos que, na superfície, realizam-se como um 

único segmento, “which is an amalgam of the two original sounds” 

(SPENCER, 1996, p.67). Embora mais comum com vogais, a 

coalescência pode também afetar segmentos consonantais, como 

acontece em Negarotê e nas demais línguas Nambikwára do Norte.  

Em Negarotê, a coalescência ocorre entre os segmentos /h/ 

em coda e /t/ no onset da sílaba seguinte, em ambiente de fronteira 

de morfemas. Dentro da raiz, /h/ e /t/ são realizados como dois 

segmentos distintos, sem que haja a fusão entre os seus traços. 

 

h)σ+ σ(t     [ɾ] 

Figura 51. Regra de coalescência consonantal /h/ + /t/ 

 

(396) /waˈtah̰-tu/ 
 [waˈta̰ː ɾu] 
 “tórax” 

 

(397) /ˈtaḭ ˈaih-ta-ˈwi/ 
 [ˈdaj̰ ˈajɾaˌwi] 
 “eu vou andar” 

 

(398) /ˈwaḭ ˈauh-ˈtãna/ 
 [ˈwaj̰ ˈawˌɾãna] 
 “você sentou” 

 



164 | Fonologia Negarotê 

 

À primeira vista, poderíamos interpretar que a coalescência 

não existe, mas sim que o que acontece é a queda de /h/ em coda e, 

em seguida, o rotacismo de /t/ entre vogais, ambiente que favorece a 

realização do flap. Entretanto, nos ambientes intervocálicos, é 

recorrente a variação entre [t] e [d], mas não com o flap. Outro ponto 

a favor da coalescência é que o rotacismo não ocorre quando outras 

consoantes são apagadas em coda. No caso das nasais, em coda, seria 

possível interpretar que a regra de vozeamento pós-nasal precede a 

regra que transforma /t/ em [ɾ] e, por isso, esta última não 

aconteceria. Entretanto, quando há queda de /s/ ou /t/, [ɾ] também 

não se realiza.  
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CAPÍTULO 4:                             

FONOLOGIA SUPRASSEGMENTAL 

 

4.1 O ACENTO 

 Nesta seção, trataremos do sistema acentual da língua 

Negarotê. Iniciaremos apresentando um resumo das manifestações 

do acento nas línguas da família Nambikwára, sobretudo, naquelas 

que fazem parte do ramo do Norte, tipologicamente mais próximas 

ao Negarotê. Em seguida, trataremos o correlato fonético do acento 

no Negarotê e o padrão acentual no nível da palavra, iniciando a 

partir das raízes lexicais e seguindo com os morfemas que ocorrem 

fora da raiz. Para o estudo do acento, pautaremos nossa análise na 

Teoria Métrica do Acento (HAYES, 1995), que compreende o 

acento como a manifestação linguística da estrutura rítmica, cujas 

propriedades fonológicas podem ser explicadas na subjacência. 

De acordo com a Teoria Métrica do Acento, há quatro 

critérios tipológicos cruciais para a representação do acento:  

a) Culminatividade: toda palavra fonológica tem uma sílaba 

forte, na qual recai o acento principal. Entende-se aqui 

por palavras fonológicas os grupos de sons formados por 

morfemas lexicais mais morfemas gramaticais, que são 

afixadas e não recebem acento primário. O domínio da 

culminatividade é variável de língua para língua, 

entretanto, seja qual for a língua, a palavra deve ser 

analisada em pés métricos. De acordo com Hayes (1995, 

p.25), “culminativity may be a universal of stress 

systems, which is subject to parametric variation for the 

level at which it holds.” 
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b) Distribuição rítmica: sílabas com acento de mesmo nível 

tendem a ocorrer espaçadas, com distâncias 

aproximadamente iguais.  

c) Hierarquia do acento: grande parte das línguas acentuais 

tem vários níveis de acento (primário, secundário, etc.), 

que podem ser de base fonológica, e não resultado de 

regras fonéticas. 

d) Ausência de assimilação: é um universal linguístico a não 

assimilação do acento. Isto é, sílabas acentuadas não 

influenciam sílabas átonas, precedentes ou seguintes, 

quanto ao acento.  

Estas propriedades comprovam a ideia de que o acento não 

pode ser considerado como um traço ordinário, mas ao invés disso, 

a Teoria Métrica propõe conceber o acento como um sistema 

hierarquizado, no qual se agrupam batidas que formam a melodia 

métrica.  

A representação formal do acento na Teoria Métrica se dá 

através da grade métrica com colchetes (“metrical grid with 

brackets”), proposta por Hayes (1995) como uma atualização do 

modelo de grade pura (“pure grid”). A diferença entre os dois 

modelos é que o primeiro agrupa pares de marcações de sílabas 

marcada (forte) e não marcada (fraca), formando constituintes 

métricos cuja cabeça equivale a uma batida rítmica. Estes 

constituintes mínimos são chamados pés métricos, que são a base da 

teoria métrica do acento.  
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Figura 52. Grade métrica (adaptado de Hayes, 1995, p.38) 

  

De acordo com Hayes (1995, p.40),  

 

The best way to express stress rules might not actually 

be the most direct one, that is, top lace stress on a 

particular syllable. The alternative is to state the 

possible structures for metrical constituents and 

construe stress placement as the parsing of a word 

into such constituents. These constituents, the 

minimal bracketed units of metrical theory are called 

feet. (Grifo do autor) 

 

Ainda em conformidade com Hayes (1995), entre as línguas 

do mundo, há apenas três tipos de sistemas acentuais, cada um 

corresponde a um tipo de pé métrico: troqueu silábico, troqueu 

moraico e o pé iâmbico. O primeiro é definido por Hayes (1995, 

p.63): “Syllabic means that the foot template simply counts syllables, 

ignoring their internal structure; trochee is borrowed from classical 

metrics and means disyllabic foot with initial prominence”. Ou seja, 

o modelo troqueu silábico não é sensível ao peso silábico e, 

apresentado sempre como uma estrutura dissilábica, tem sua cabeça 

à esquerda.  
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Diferente do troqueu silábico, o troqueu moraico tem 

sensibilidade ao peso silábico. Pode ser constituído de uma estrutura 

dissilábica com a cabeça sendo uma sílaba pesada à esquerda ou 

monossilábica constituída por sílaba pesada. Entre o troqueu 

moraico e o iâmbico, a única diferença reside na posição do acento, 

uma vez que ambos consideram o peso silábico. Este último, 

entretanto, tem a sua cabeça à direita em estruturas dissilábicas. 

 

 

Figura 53. Tipos de pés métricos (Hayes, 1995) 

    

Não há correlato observável empiricamente que dê suporte à 

estrutura de grade com colchete. Os agrupamentos são, portanto, 

abstrações. Contudo, há regras tipológicas que são seguidas 

sistematicamente para a atribuição do acento. Em muitas línguas, o 

acento é previsível e pode ser explicado por regras fonológicas, em 

outras, o acento é mais complexo. Hayes (1995) apresenta a tipologia 

das regras de atribuição de acento no nível da palavra fonológica.

 Estas regras possuem propriedades formais, dentre as quais, 

destacamos a localidade e a restrição de colunas contínuas.  

As regras do acento, deferentemente de outras regras 

fonológicas (como as de assimilação e dissimilação, que acontecem 

no nível do segmento e que têm limitação quanto ao seu alcance) são 

não-locais, ou seja, não obedecem a restrições de localidade. 

Entendemos por restrição de localidade a limitação do espaço com 
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que uma regra pode ser aplicada em um determinado domínio — 

palavra, frase, etc. O caráter não-local das regras de acento pode ser 

explicado na base da natureza hierárquica da representação métrica: 

numa grade métrica, o que importa para a atribuição do acento é 

apenas a camada mais alta, onde recai o acento principal. Para 

ilustrar, Hayes (1995, p.33-34) cita um exemplo do Inglês: 

  

For instance, the rule assigning phrasal stress in 

English applies roughly as follows: it locates the 

main stress of the rightmost word in a phrase and 

promotes it to the strongest of the frase. In order to 

locate its target, this rule must often scan several 

syllables, as in the phrase hypothetical imitators, 

where the target syllable im is four syllables from the 

end. (Grifo do autor) 

 

 

Figura 54. Propriedade do acento: localidade. Exemplo retirado de Hayes 

(1995, p.34) 

 

A restrição de colunas contínuas segue o princípio da 

implicação para baixo (“downward implication”), que diz que “any 

beat on a high layer must also serve as a beat on all lower layers” 

(HAYES, 1995, p.27). A ideia central desta propriedade é que uma 

coluna de grade nunca deve ter uma lacuna. Assim, “if a syllable 

forms a rhythmic beat on a given layer, it must also form a rhythmic 

on all lower layers” (HAYES, 1995, p.34).  
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Uma tendência geral do acento é a de aumentar o contraste 

entre sílabas acentuadas e não acentuadas. Neste sentido, a restrição 

de colunas contínuas, além de impedir que haja um “gap” na grade 

métrica — o que implicaria em uma ausência de batida rítmica — 

tem implicações em princípios que são aplicadas no intuito de 

garantir que a sílaba forte fique mais forte e a fraca fique mais fraca.  

De acordo com Hayes (1995, p.37) “The interaction of these 

principles has a result the general pattern [...] whereby the strong 

get stronger, the weak weaker”. São eles: a) Move X, que restringe 

o movimento das marcações de batidas a um único por vez dentro da 

mesma camada. Isto é, uma marcação x só pode se mover na camada 

n+1 para as sílabas que tenham x marcado na camada n, impedindo, 

assim, que haja uma lacuna na grade métrica e, ao mesmo tempo, 

garantindo que sílabas já fortes se tornem ainda mais fortes; b) 

desacentuação, que ocorre quando, para resolver um conflito de 

acentos, a sílaba mais fraca é desacentuada (tornando-se ainda mais 

fraca) para que o seu contraste com a sílaba mais forte fique mais 

evidente; c) atribuição do acento principal, que se dá através da 

interação de duas regras, uma primeira que seleciona o conjunto de 

sílabas da palavra elegível a receber o acento e uma segunda que 

determina, dentro deste conjunto de sílabas, se o acento principal 

recairá naquela mais à direita ou mais à esquerda.  
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Figura 55. Regras do acento, retirado de Hayes (1995, p.35-37, adaptado) 

 

A Teoria Métrica do Acento tem relação estreita com a 

Teoria da Estrutura Silábica. A sílaba, na Teoria Métrica é 

compreendida como “detentora” do acento e não pode ser dividida 

na construção do pé métrico. Nas línguas ditas “sensíveis ao peso”, 

todas as sílabas devem ser classificadas em pesada ou leve, e é esta 

classificação que determina a sua influência na atribuição do acento, 

e não o seu conteúdo segmental. Silabas pesadas têm por 

característica atrair o acento, enquanto sílabas leves apenas o 

recebem na ausência de sílabas pesadas elegíveis para tal.  

A questão do peso silábico e a sua relação com o acento é 

tratada por duas abordagens: a teoria dos constituintes da sílaba e a 

teoria moraica. Para a teoria métrica, a última é particularmente 

interessante. Trata-se da contagem de uma unidade de tempo na 

sílaba, denominada mora, ao invés da contagem de segmentos. A 

contagem de segmentos atribui a todos os segmentos da sílaba o 
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mesmo valor, o que não ocorre com a contagem de moras. De acordo 

com Hayes (1995, p.52), “Crucially, in no language is a mora 

licensed by an onset consonant, which accounts for the universal 

absence of syllable quantity distinctions based on onsets.” 

Um segundo argumento a favor da teoria moraica para a 

contagem do peso silábico é o que Hayes (1995) chama de 

“conservação moraica”. A deleção de um segmento é compensada 

simultaneamente pelo alongamento de outro. Desta forma, não há 

perda de moras. A teoria moraica, portanto, trabalha com o 

pressuposto de que os processos compensatórios rearranjam o 

material segmental sem alterar o peso silábico. 

 

4.1.1 O acento nas línguas Nambikwára 

O estudo do acento nas línguas indígenas brasileiras ainda é 

recente, especialmente devido ao pouco conhecimento que ainda se 

tem sobre estas línguas. De acordo com Wetzels e Meira (2010), 

apenas cerca de 50% das línguas faladas hoje no Brasil foram ou 

estão sendo descritas e, dentro deste número, são raros os estudos 

que incluem uma descrição sistemática do acento.  

 Considerando as línguas indígenas brasileiras que, até então, 

contam com estudos sobre o acento, é possível dizer que 

encontramos uma rica diversidade de padrões, que vão desde 

sistemas genuinamente acentuais (o padrão mais recorrente), 

sistemas mistos — em que há evidência para a existência de um 

sistema acentual em paralelo a um sistema tonal — a sistemas 

genuinamente tonais (mais raros nas línguas sul-americanas). Em 

artigo sobre os sistemas de acento nas línguas sul-americanas, 

Wetzels & Meira (2010, p.318) propõem uma tipologia dos sistemas 

prosódicos, tomando como base a classificação proposta por 
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Beckman (1986) e acrescentando uma categoria de sistema misto, no 

qual é evidenciado a coexistência do acento e do tom. 

 

Quadro 13. Classificação dos sistemas prosódicos por Wetzels & Meira 

(2010, p. 318) 

 

    

 Ainda de acordo com os teóricos, a maior parte das línguas 

sul-americanas estudadas têm sistemas prosódicos acentuais (stress-

accent systems) insensíveis ao peso silábico, enquanto aquelas 

sensíveis ao grau de sonoridade da vogal nuclear (sonority-driven), 

como o Umutina (Tronco Macro-Jê), são raríssimas. Entretanto, há 

também um número considerável de línguas com sistemas mistos, o 

que é o caso da maior parte das línguas da família Nambikwára.            

  Dentre as línguas já conhecidas da família Nambikwára, 

encontramos apenas uma língua acentual, o Sabanê (Araújo, 2004); 

as demais, possuem sistemas mistos, nos quais, ainda que de maneira 

mais ou menos restrita a depender da língua, o tom lexical coexiste 

com o acento: Mamaindê (Kingston 1976; Eberhard, 2009), 

Latundê/Lakondê (Telles, 2002) e Kithãulhu (Kroeker 2001; Lowe 

1999). Além disso, os sistemas acentuais, em todas as línguas da 

família, podem ser classificados como weight-driven, seguindo a 

tipologia de Wetzels & Meira (2010, p.318) apresentada no Quadro 

13. Ou seja, nestas línguas, o peso silábico é crucial na determinação 
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do acento, que pode ser previsível ou lexicalizado78. O domínio do 

acento é o morfema, isso faz com que uma mesma palavra prosódica 

possa apresentar mais de um morfema acentuado — um acento 

primário (mais proeminente) na raiz e acentos secundários (menos 

proeminentes) nos afixos79.     

  No Mamaindê, o acento envolve a morfologia, a posição e a 

estrutura da sílaba (Eberhard, 1995, 2009). Os correlatos fonéticos 

do acento são a duração, a qualidade vocálica e a amplitude. O 

padrão acentual dentro da raiz das categorias lexicais (verbo, nome, 

adjetvo) é previsível: o primeiro parâmetro utilizado para a 

atribuição do acento é o peso silábico — uma vez que o sistema 

acentual “conta moras”, uma sílaba bimoraica na raiz sempre será o 

local do acento primário. A despeito disso, na ausência de sílaba 

pesada — que no Mamaindê é qualquer sílaba com material 

tautosilábico depois da vogal nuclear — ou na presença de mais de 

uma sílaba pesada, o acento recai na sílaba mais à direita. Fora da 

raiz, o acento não segue este mesmo padrão. Apenas as classes de 

morfemas que ficam próximas à raiz podem receber o acento 

secundário (afixos auxiliares e classificadores nominais). Nos 

afixos, o acento é lexical (não previsível) e o peso silábico não é 

crucial na determinação da sua ocorrência. Nestes, nem sempre 

sílabas pesadas têm acento, embora nos afixos lexicalmente 

acentuados que têm sílaba pesada, o acento sempre recaia sobre ela.  

 Já o Latundê, embora Telles (2002) tenha considerado como 

                                                           
78 É importante fazer a distinção entre o uso da palavra lexical nos níveis 

fonológico e morfológico. Para a Fonologia, chama-se lexical o traço que está na 

subjacência da língua; já para a Morfologia, o termo lexical refere-se às classes 

abertas de palavras. Neste caso, referimo-nos ao termo relacionado à Fonologia.   
79 Exceto o Sabanê, classificada como aglutinante, as línguas da família 

Nambikwára são polissintéticas: as palavras podem ser constituídas por vários 

morfemas além da raiz, sendo alguns deles com semântica lexical (cf. seção 4.3.1.1 

A palavra fonológica nas línguas Nambikwára). 
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pitch-accent80, em trabalho mais recente da mesma pesquisadora, é 

sinalizado como apresentando um sistema acentual misto, com 

sistema tonal de dois tons (BRAGA & TELLES, 2014, p.65). De 

acordo com Telles (2013), o sistema prosódico desta língua 

apresenta tom e acento lexicais. O peso silábico também tem um 

papel fundamental e o correlato fonético do acento é a duração (o 

alongamento vocálico). Como o acento é lexical, palavras podem 

apresentar um, dois (sendo um principal e um secundário) ou 

nenhum acento. Isto é, as raízes e morfemas podem ser acentuados 

ou não fonologicamente. Nas raízes acentuadas, a sílaba pesada é o 

local do acento. Quando não há sílaba fonológica pesada, a sílaba 

leve que recebe o acento tem a vogal alongada na superfície, o que 

confere peso à sílaba na sua realização fonética.  

 Diferente do Mamaindê, não há um padrão com relação à 

posição da sílaba acentuada quando uma raiz de palavra Latundê é 

formada por mais de uma sílaba pesada. De acordo com Telles 

(2002, p.117), em raízes dissilábicas com ambas as sílabas pesadas, 

“o acento recai imprevisivelmente em qualquer uma das sílabas. A 

sílaba pesada não acentuada subjacentemente poderá apresentar 

acento fonético”.  

  Um pouco mais distante, do ponto de vista tipológico, do 

Negarotê e das línguas do ramo do Norte, as línguas Kithãulhu e 

Sabanê, também apresentam como característica do seu sistema 

acentual a sensibilidade ao peso silábico. De acordo com Araújo 

(2004), todas as raízes do Sabanê são acentuadas e, havendo sílaba 

pesada na raiz, será nela que o acento recairá. Na ausência de sílaba 

                                                           
80 O termo pitch-accent foi utilizado por Telles (2002) para a definição do padrão 

acentual do Latudê naquele estudo, por isso optamos por mantê-lo aqui. Por pitch-

accent, a autora define: “[...] o acento se realiza foneticamente como tom (pitch) 

alto; sílabas não acentuadas têm tom (pitch) baixo. Sílabas acentuadas não-CV 

(CVCou CVCC) podem apresentar contornos de tipo invariante, crescentes ou 

decrescentes.”  
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pesada, o acento recai na penúltima sílaba leve, que tem sempre a 

vogal alongada quando realizada foneticamente. Quando há mais de 

uma sílaba pesada na mesma raiz, o acento é atribuído àquela mais à 

direita. 

 Kroeker (2001) não apresenta um padrão acentual para o 

Kithãulhu, entretanto, também deixa explícito que a sílaba acentuada 

é sempre alongada foneticamente. Segundo o pesquisador, “A raiz 

recebe sempre o acento principal. [...] A sílaba acentuada é sempre 

mais comprida. Sendo aberta a sílaba, a vogal é mais comprida. 

Sendo fechada a sílaba, a última consoante é mais comprida.” 

(KROEKER, 2001, p.111)  

  Na língua Negarotê, como veremos mais adiante, o sistema 

prosódico da palavra, assim como ocorre nas línguas do mesmo 

ramo, é misto: coexistindo o acento não-previsível dos afixos com o 

previsível das raízes nominais e verbais e ainda o tom lexical. O peso 

silábico é o principal parâmetro para a atribuição do acento, seguido 

da posição da sílaba na palavra. Todas as raízes da língua são 

acentuadas, recebendo o acento principal (mais proeminente). Os 

morfemas que são afixados à raiz podem ou não ser acentuados 

(acento lexical). Nesta língua, as raízes são predominantemente 

monossilábicas e dissilábicas, estas tendem a ser acentuadas mais à 

direita. 
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4.1.2 O correlato fonético do acento 

O acento é a manifestação linguística da estrutura rítmica, 

“That is, in stress languages, every utterance has a rhythmic 

structure which serves as an organizing framework for that 

utterance’s phonological and phonetic realization.” (HAYES, 1995, 

p.8, grifo do autor). Apesar da aparente fácil definição, uma das 

grandes dificuldades no estudo do acento é a ausência de um 

correlato fonético bem definido, ou em outras palavras, o que 

efetivamente seria o acento materializado foneticamente. Não são 

poucos os trabalhos, ao longo da história dos estudos fonológicos, 

que buscaram delimitar o que seria o correlato fonético do acento.   

Ainda no início do século XX, Stetson (1928) afirma que a 

organização prosódica da fala é refletida diretamente nas ações dos 

músculos que controlam a expiração, e cada sílaba na enunciação é 

acompanhada por um “breath pulse”, isto é, uma contração 

muscular da parede torácica. O pico silábico aumenta a sonoridade 

em relação aos segmentos à margem da sílaba. Para Stetson (1928), 

sílabas acentuadas carregam um “extra-strong breath pulse”, 

executado pelo abdômen ao invés da parede torácica — portanto, 

este “extra-strong breath pulse” seria o correlato fonético do acento.  

Mais tarde, usando estímulos de fala sintética, Fry (1958) 

desenvolveu experimentos com a língua inglesa, variando 

parâmetros físicos sistematicamente, mas mantendo o conteúdo 

segmental e deixando os ouvintes julgarem se o contorno do acento 

era afetado. De acordo com o teórico, o acento é perceptual e, pelo 

menos, quatro fatores de base interferem na sua percepção: 

qualidade, pitch (frequência fundamental), intensidade e duração. 

Portanto, a interpretação do acento associado à força para a sua 

realização deveria ser investigada com maior rigor. Como 

conclusões deste estudo, obteve as seguintes respostas: a) o status 

intuitivo é o correlato do acento mais natural; b) pitch e duração são 
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os principais fatores que influenciam a percepção do acento. 

Entretanto, o autor reconhece que  

 

it may be necessary to reiterate that all judgments of 

stress in natural speech depend on the complicated 

inter-action of a number of cues. Experiments such as 

those described above require a drastic simplification 

of the conditions in which the judgment is made and 

even there are still a number of factors which cannot 

be controlled until further work has been done in this 

field… (FRY, 1958, p.151) 

 

Com base nestes trabalhos, Hayes (1995) afirma que nenhum 

correlato fonético particular vai invariavelmente se realizar em 

qualquer língua particular, porém, naturalmente, há correlatos que se 

realizam com maior frequência nas línguas do mundo:  

 

it is only natural that strong rhythmic beats should 

coincide with breath pulses, with greater duration, 

and with raising of pitch. But these are only 

tendencies, and since phonology serves many ends 

other than rhythmic ones, they sometimes override 

natural correlation between strong rhythmic beats 

and particular phonetic phenomena. The prediction 

corresponds to what we observe: there are general 

tendencies in how stress is manifested across 

languages, but nothing is iron-clad. (HAYES, 1995, 

p.9) 

     

Os correlatos fonéticos do acento na língua Negarotê são a 

duração e a estabilidade vocálica. Nos espectrogramas, é possível 

ver que a duração da vogal acentuada é sempre maior quando 

comparada às vogais átonas. Já a estabilidade não pode ser 

comprovada através dos espectrogramas, pois está relacionada à 

menor suscetibilidade da vogal acentuada a processos fonológicos 
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que alteram a sua qualidade ou provocam o seu apagamento, 

portanto, mostrando-se mais estáveis que as vogais não-acentuadas. 

O pitch, nesta língua, é distintivo e está associado ao tom, e, portanto, 

não pode ser considerado como correlato fonético do acento, uma 

vez que a sua altura não interfere na atribuição do acento, conforme 

pode ser observado nas figuras 56, 57 e 58.   

Abaixo do espectrograma, apresentamos a transcrição 

fonética da palavra, na primeira linha; o tempo de duração das vogais 

e das consoantes em coda, em segundos, na segunda linha e a 

tradução livre para o português, na última linha. Em azul, é 

apresentada a curva do pitch.  

 

(399)  /na-ˈnah̰-tu/    
[naˈna̰ː ɾu] ~ [nãˈnaːɾu]     

“ovo (de qualquer bicho)”   

 

(400)  /ˈwaḭh-tu/ 
[ˈwa̰ː jɾu] 
“abelha jataí” 
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Figura 56. Espectrograma de /na-ˈna̰h-tu/ “ovo (de qualquer bicho)” 

  

 

Figura 57. Espectrograma de /ˈwa̰ih-tu/ “Abelha jataí”  
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(401)  /nãˈni-tu/ 

 [nãˈniːʔthu] ~ [nãˈniːtu] ~ [nãˈniːthu] 

 “pernilongo/ muriçoca”  

 

 

Figura 58. Espectrograma de /naˈniʔ-tu/ “pernilongo” 

   

As sílabas acentuadas são aquelas mais proeminentes e cuja 

duração da vogal ou da vogal mais a coda é mais longa. Embora em 

grande parte dos casos, em elicitação de palavra isolada, seja 

possível perceber a sílaba acentuada, em fala rápida e espontânea, o 

acento é menos perceptível. Em fala lenta, entretanto, é possível 

perceber com maior clareza essa distinção. As figuras abaixo 

mostram a palavra “banana maçã” elicitada em fala espontânea e em 

fala lenta (silabada). Trata-se de uma palavra composta por uma raiz 

/kaˈlis/ e mais três morfemas, /ˈton/81, /kaʔ/, classificador nominal 

                                                           
81 Não encontramos tradução para o morfema /ˈton/. 
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‘cilíndrico’, e /-tu/, referencial final. Neste caso, a primeira raiz porta 

o acento principal, é /kaˈlis/, “banana”82, e a sílaba acentuada é a 

segunda. 

 

(402) /kaˈlis-ˈton-ˈkaʔ-tu/ 

 [kaˈliːhˌdoʔŋˌkaːtu] ~ [kaˈliːhˌdoʔŋˌkaːthu]  

 "Banana-maçã, tipo de banana"  

 

 

Figura 59. Espectrograma de /kaˈlis-ˈton-ˈkaʔ-tu/ “banana-maçã” - fala 

espontânea (elicitada) 

 

                                                           
82 A distinção entre a forma fonética e a forma fonológica da raiz /kaˈlis/, “banana”, 
é explicada na seção 2.1.2.2.2.c) A fricativa /s/ em coda. 
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Figura 60. Espectrograma de /kaˈlis-ˈton-ˈkaʔ-tu/ “banana-maçã” - fala 

silabada (elicitada) 

  

   Quanto à qualidade vocálica, é possível dizer que no 

Negarotê certas vogais são mais suscetíveis a sofrerem processos 

fonológicos do que outras. É o caso das vogais que compõem o 

núcleo de sílabas átonas. Entretanto, vogais em sílabas acentuadas 

raramente são afetadas por estes processos83, sendo, portanto, 

consideradas mais estáveis. Um caso em que fica bastante clara a 

estabilidade da vogal em sílaba acentuada é o processo de 

nasalização regressiva que atinge apenas vogais de sílabas átonas.  

                                                           
83 O único caso em que observamos as vogais de sílaba acentuada afetadas por 

processo fonológico é na fusão dos ditongos /au/ e /ãũ/, em que um ditongo de 

sílaba acentuada é fusionado, resultando num único segmento vocálico, [ɔ] ou [õ], 

respectivamente. Nesses casos, a vogal resultante conserva mais traços da vogal 

acentuada — a primeira do ditongo. 

 

/iukaut-tu/ [iwˈkauptu] ~ [iwˈkɔptu]  “queixo” 
/keiˈaun-ke-tu/  [kejˈawɡeɾu] ~ [kejˈɔːɡeɾu]   “homem branco” 

/iˈsjãũn-ki-tu/ [iʃãw mɡiɾu] ~ [iˈʃõmɡiɾu]  “flor” 
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(403) /kaˈnãn-ka/ 
 [kaˈnãːɡa] ~ [kãˈnãːɡa] 
 “um (numeral)” 

 

(404) /ta-ˈnah̰-tu/ 
 [taˈna̰ː ɾu] ~ [tãˈna̰ː ɾu] 
 "meu osso" 

 

(405)  /jaˈmãʔ-tu/ 
 [jaˈmãːʔthu] ~ [jãˈmãːʔthu] 
 “flauta sagrada” 

 

Em sílabas tônicas, vogais orais nunca são afetadas. Em vez 

disso, normalmente são alongadas e afastam-se mais da consoante 

nasal, que se realiza, nestes casos, frequentemente, com pré-

oralização84. 

Outros casos são a deleção da vogal e a harmonia vocálica. 

No primeiro, a vogal de uma sílaba átona é apagada e pode ocorrer 

a ressilabificação do material restante, resultando em grupos 

consonantais fonéticos na posição de onset silábico85 ou em codas 

apenas fonéticas (exemplo 406). Também pode acontecer de uma 

sílaba inteira sofrer apagamento. Na harmonia vocálica, vogais em 

sílabas átonas podem assimilar total ou parcialmente o grau de 

abertura das vogais tônicas (exemplos 407 e 408). Estes processos 

podem acontecer tanto dentro de um mesmo morfema quanto entre 

                                                           
84 O processo de nasalização pode ser melhor compreendido na seção 3.1.3 

Nasalização regressiva das vogais átonas. 
85 O processo de redução silábica e ressilabação é explicado na seção 2.2.4 

Considerações sobre a sílaba fonética e ressilabificação. 
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morfemas distintos. Em ambos os casos, portanto, a vogal suscetível 

à deleção ou alteração nunca é nuclear de sílaba acentuada. 

 

(406)  /kalakaˈlah-tu/ 
 [kalakˈlaːɾu] ~ [klakaˈlaːɾu] ~ [kakaˈlaːɾu] ~ [kalakaˈlaːɾu] 
 “galinha/ frango” 

 

(407)  /ˈmḭh-kaˈnĩn-tu/ 
 [ˈmiːkiˌnĩːdu] ~ [ˈmiːkiˌnĩːdu] 
 “batata” 

 

 (408) /jaˈliʔ-tu/ 
 [jaˈliːthu] ~ [jeˈliːthu] 
 “colar” 

 

4.1.3 A marcação do acento na raiz 

Em Negarotê, assim como nas outras línguas do ramo 

Nambikwára do Norte, as regras de atribuição do acento diferem 

dentro e fora da raiz lexical. Isso implica dizer que o padrão acentual 

encontrado na raiz não necessariamente será igual aos morfemas que 

são a ela afixados, uma vez que nos morfemas ligados o acento é 

lexical — e, portanto, não previsível86. É na raiz, componente 

essencial para a formação de qualquer vocábulo, que sempre poderá 

ser encontrado o acento principal da palavra e, portanto, é por ela 

que iniciaremos nossa análise.   

                                                           
86 Sobre o acento lexical, verificar a secão 4.1.4 O acento lexical nos morfemas.  
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 De acordo com a Teoria Métrica (Hayes, 1995), o acento é 

compreendido como um sistema rítmico, que pode ser analisado à 

parte das questões segmentais. Sob esta perspectiva, o acento não é 

uma propriedade da vogal ou da sílaba acentuada, mas esta funciona 

como uma unidade que carrega o acento (Stress-bearing Unit). O 

acento é culminativo, ou seja, elege apenas uma sílaba dentro do 

domínio acentual; permite múltiplos níveis hierárquicos (uma 

mesma palavra/frase de uma língua pode ter acentos primário, 

secundário, terciário); é ritmicamente distribuída, não permitindo 

acentos de mesmo nível adjacentes, e não pode ser assimilado (não 

se espraia para outras sílabas).  

A sílaba, conforme explicitado, tem um papel bastante 

importante, especialmente em línguas que fazem distinção entre 

sílabas leves e pesadas para decidirem o local elegível a receber o 

acento — como é o caso do Negarotê. De maneira semelhante, a 

posição da sílaba na palavra e a direção em que se dá atribuição do 

acento (da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita) são 

fundamentais para a compreensão do padrão acentual de uma língua. 

Em Negarotê, vemos que o acento é morfológico (indicativo 

da raiz) e por isto, provavelmente, não é rítmico, sobretudo porque a 

língua não mostra uma alternância regular entre picos e baixos 

acentuais. O padrão acentual segue os seguintes princípios: a raiz 

sempre receberá o acento primário, que pode ser atribuído à sílaba 

pesada (quando esta existe) ou à sílaba mais à direita (quando a raiz 

é formada apenas por sílabas leves ou apenas por sílabas pesadas). 

No que segue, nós damos conta do acento primário e secundário de 

forma cíclica: primeiro atribui-se o acento à raiz, portadora de acento 

primário. Em seguida, os afixos, que podem ser lexicalmente 

acentuados ou não, são agrupados à raiz.  
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Observamos a atribuição dos acentos em uma sequência 

constituída de uma raiz nominal, seguida por um sufixo lexicalmente 

acentuado e um sufixo lexicalmente não acentuado:  

    

(409)  /kaˈlit-ˈkaʔ-tu/  “pé de najá” 

 

 

No primeiro ciclo, que envolve a raiz nominal ou verbal, cada 

mora é representada por um x ao nível 1. Como a sílaba pesada é 

mais proeminente que uma silaba leve, ela recebe um x ao nível 2. 

Finalmente, à silaba mais proeminente da raiz, está atribuída um x 

ao nível 3, para prever que ela sairá como a sílaba mais proeminente 

da palavra fonológica. Esta regra é condiconada morfologicamente, 

referindo-se explicitamente ao constituinte da raiz e, por isso, aplica-

se, somente no primeiro ciclo. No exemplo aqui discutido, que 

contém uma raiz com uma só sílaba pesada, é esta sílaba que recebe 

uma estrela ao nível 3. 
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No segundo ciclo, um sufixo lexicalmente acentuado é ligado 

à raiz. Supomos que o acento, imprevisível para os morfemas 

ligados, figura no léxico com a informação prosódica relevante para 

sua atuação exclusiva com acento secundário. No caso do sufixo –

kaʔ, ele está lexicalizado como87:     

 

  

A configuração resultante do 2º ciclo mostra uma diferença 

de proeminência de três graus. A sílaba com mais proeminência 

(com 3 x) está na raiz e será portadora do acento primário, as sílabas 

com menos proeminência serão interpretadas como átonas, e a sílaba 

com proeminência intermediária, como portadora do acento 

secundário. 

 

 

 

Quando, no terceiro ciclo, se junta um sufixo leve não 

acentuado lexicalmente, ele receberá um x somente ao nível 1. 

                                                           
87 Outra possibilidade seria representar os sufixos acentuáveis com 3 estrelas, a 

terceira sendo deletada por regra, uma vez que o sufixo se junta à raiz. 
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Como, no caso dos afixos, não é o peso que determina a 

proeminência prosódica do morfema, uma vez que existem afixos 

leves acentuáveis e pesados não acentuáveis88, admitimos que, por 

regra geral, o segmento pós-vocálico da sílaba pesada de um afixo 

(C)V<X> está marcado como extramétrico. Com isto, os afixos 

acentuáveis, leves e pesados, terão uma representação lexical 

homogênea, com uma estrela só ao nível 1 e mais uma ao nível 2, 

enquanto os afixos não-acentuáveis não terão nenhuma indicação 

especifica, exceto, no caso dos afixos não-acentuáveis pesados, em 

que há indicação do segmento pós-vocálico ser extramétrico.  

A maneira aqui proposta para atribuir os acentos relevantes 

da palavra Negarotê composta de uma raiz mais morfemas afixados 

prevê que somente afixos marcados como acentuáveis lexicalmente 

se manifestam com acento secundário, e que eles se manifestam 

sempre com acento secundário, mesmo quando anexados em 

sequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Apresentamos o acento lexical nos morfemas gramaticais na seção 4.1.4 O 

acento lexical em morfemas gramaticais.  
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(410)/kaˈwi-kaˈloh-waˈnũn-tu/ [kaˈwiːkaˌloːwaˌnũːdu] “cocar bonito” 
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Na língua Negarotê, o acento da raiz obedece a dois critérios: 

o primeiro diz respeito ao peso silábico; o segundo, à posição da 

sílaba na raiz. Nesta língua, a maioria absoluta das raízes são mono 

ou dissilábicas, sendo poucos os casos de raízes trissilábicas89.   

 A maior parte das raízes do Negarotê conta com, pelo menos, 

uma sílaba pesada, elegível a receber o acento — seja formada por 

núcleo ramificado (ditongo)90 ou por rima ramificada (núcleo mais 

coda)91. Nos casos de raiz constituída apenas por sílabas leves na 

subjacência, a sílaba que recebe o acento tem, invariavelmente, a sua 

vogal nuclear alongada foneticamente, ratificando, assim, a 

necessidade do peso para carregar o acento. O mesmo acontece com 

sílabas fechadas que perdem o material da coda na superfície, 

fenômeno comum no Negarotê92. 

                                                           
89 Nas línguas-irmãs, Latundê, Lakondê e Mamaindê, Telles (2002) e Eberhard 

(2009), respectivamente, apontam situação semelhante. Este último, sobre as 

poucas raízes com mais de duas sílabas, afirma ainda que  

 

Most likely, there was a time when these longer root 

forms did consist of several morphemes. However, the 

synchronic state of our knowledge of the lexicon of 

the language, and the current intuitions of native 

speakers are not enough to reconstruct internal 

morphemes in these forms. (Eberhard, 2009, p.161) 

 

Da mesma forma, o nosso conhecimento, apenas sincrônico, dos dados da língua 

Negarotê não nos permitem distinguir formas que diacronicamente eram 

compostas por mais de um morfema, mas que já estão cristalizadas na língua. Por 

isso, consideraremos a existência de raízes trissilábicas, bem como que estas 

seguem a mesmas regras que as raízes monossilábicas e dissilábicas. 
90 Ver seções 2.1.3.3 Ditongos e 2.2 A Sílaba. 
91 Em Negarotê, é possível ver sílabas formadas por mais de dois segmentos na 

posição de rima, dando a impressão de uma sílaba superpesada (com mais de duas 

moras). Porém, apenas a distinção entre monomoraica e bimoraica é relevante para 

a atribuição. Assim, sílabas com dois (VV, VC), três (VVC, VCC) ou quatro 

(VVCC) segmentos na rima silábica têm a mesma elegibilidade ao acento.   
92 Este fenômeno é relatado também na língua Mamaindê e, com maior frequência, 

na língua Latundê.  
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 Conforme mencionado anteriormente, o peso silábico é o 

primeiro critério utilizado no Negarotê para a determinação do 

acento. Dessa forma, nas raízes que contêm uma sílaba pesada, 

independentemente do local na palavra em que ela apareça93, será 

sempre esta que receberá o acento principal.  

 O segundo critério para a localização do acento, é a posição 

da sílaba na raiz. Este critério, entretanto, apenas é seguido quando 

há mais de uma ou nenhuma sílaba pesada na mesma raiz. Nestes 

casos, o acento sempre recai na sílaba mais à direita.  

 A seguir, são apresentados exemplos para cada caso. Cabe 

explicar, antes, que as raízes mostradas vêm acompanhadas dos 

morfemas referenciais /-tu/ ou /-te/, presente em todos os nomes e 

verbos da língua, quando falados isoladamente. Estes morfemas, no 

entanto, são inacentuáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
93 Em geral, a sílaba pesada – que ecebe o acento principal — aparece na posição 

mais à direita da raiz, entretanto, há raros casos em que ela aparece na posição 

mais à esquerda, indicando, assim, que o peso silábico é o fator primeiramente 

observado para a atribuição do acento.  
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Quadro 15. Síntese do acento na raiz 

Nº. de sílabas 

pesadas 

Raiz 

Nenhuma  Uma  Duas ou mais  

Monossilábica Acento recai 

na única 

sílaba (leve) e 

a vogal é 

alongada 

Acento recai 

na única 

sílaba 

(pesada) 

N/A 

Dissilábica Acento recai 

na sílaba mais 

à direita, que 

tem a vogal 

alongada 

Acento recai 

na sílaba 

pesada 

Acento recai 

na sílaba 

pesada mais à 

direita 

Trissilábica Acento recai 

na sílaba mais 

à direita, que 

tem a vogal 

alongada 

Acento recai 

na sílaba 

pesada 

Acento recai 

na sílaba 

pesada mais à 

direita 

 

 

4.1.3.1 Raízes monossilábicas 

Raízes monossilábicas são bastante comuns em Negarotê, 

sendo um dos tipos mais recorrentes. Embora elas sejam, 

geralmente, constituídas por uma sílaba pesada, formada por duas 

vogais nucleares ou rima ramificada, é possível encontrar raízes 

monossilábicas formadas por uma sílaba leve. Neste caso, a vogal 

nuclear é alongada foneticamente, criando o peso maior, típico da 

sílaba acentuada em Negarotê. 
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(411) Raízes monossilábicas compostas por sílaba pesada: 

a) /ˈan-tu/ [ˈadndu] “tatu-galinha”  

     

   

b) /ˈtḛh-tu/ [ˈdḛːɾu]  “cobra” 

   
  

c) /ˈnãu-tu/ [ˈnãwdu] "ariranha" 

 
 

(412) Raízes monossilábicas compostas por sílaba leve:  

a) /ˈtu-te/ [ˈduːɾe]  “pegar” 
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b) /ˈwḭ-tu/ [ˈwḭːɾu]    “dente” 

         

4.1.3.2 Raízes dissilábicas 

 Quando a sílaba que recebe o acento é leve ou tem o material 

da coda apagado, a vogal nuclear sofre alongamento. Raízes com 

sílaba pesada à esquerda ou formadas por duas sílabas pesadas ou 

leves são pouco recorrentes.  

 

(413) Raízes com uma sílaba pesada mais à esquerda: 

a) /ˈtatnã-tu/  [ˈdatnãdu] “abelha, tipo de.” 

  
 

b) /ˈnãnki-tu/ [ˈnãːɡeɾu] “sangue” 
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c) /ˈleutsi-tu/ [ˈlepsiɾu] "seriva, planta" 

 
 

(414) Raízes com uma sílaba pesada mais à direita: 

a) /janãn-tu/ [jaˈnãːdu] “onça” 

 
 

b) /kalai-tu/ [kaˈlajɾu] "aranha" 

 

c) /jatan-tu/ [ʒaˈdadndu] "veado" 
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(415) Raízes com duas sílabas pesadas 

No caso de uma raiz com duas sílabas pesadas, cria-se empate 

na proeminência entre duas silabas ao nível 2. Aqui, marcamos a 

sílaba mais proeminente (pesada) mais à direita, com mais um x no 

nível 3, “por posição”. Como, no caso do Negarotê, basta distinguir 

entre somente três graus de proeminência, como pode ser observado 

em (415a), a regra que determina qual é a silaba mais proeminente 

da raiz, caso duas sílabas sejam igualmente fortes ao nível 2, dá 

proeminência à silaba mais à direita da raiz ao nível 3. 

 

a) /kaʔtḭn-tu/ [kaʔˈtḭndu] "pulga" 

 
 

b) /uttuʔ-tu/ [utˈduːʔthu] "urucum" 

 x  nível 3 
   x x  nível 2  
   xx xx   x nível 1  
   ut tuʔ tu 
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(416) Raízes com duas sílabas leves: 

Em raízes com duas sílabas leves, a sílaba mais à direita 

recebe um x ao nível 2 “por posição” e mais um x ao nível 3 por 

proeminência da raiz.  

 

a) /nani-tu/ [nãˈniːtu] “muriçoca” 

 
 

b) /kali-tu/ [kaˈliːtu] “ipê” 

 

 

4.1.3.3 Raízes trissilábicas e polissilábicas 

São poucas as raízes com mais de duas sílabas que ocorrem 

no Negarotê94. Entre elas, o mesmo padrão das raízes dissilábicas é 

                                                           
94 Raízes com mais de três sílabas são bastantes raras em Negarotê. Nos nossos 

dados, encontramos apenas duas raízes, formadas por reduplicação, contendo 

quatro sílabas: /kalakaˈlah-/ “galinha” e /kanteʔkanˈteʔ-/ “chuveiro dourado, tipo 
de planta”. Nos dois casos, a sílaba pesada mais à direita é acentuada e a única não 

sucetível à processo de apagamento.    
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seguido: quando há apenas uma sílaba pesada na raiz, é ela que 

carrega o acento; na presença de duas ou mais sílabas pesadas, o 

acento recai sobre aquela mais à direita.  

 

(417) Raízes trissilábicas com uma sílaba pesada: 

 

a) /awaˈlun-tu/ [aʋaˈludndu] “faísca”  

 
 
b) /kan̰awaiʔ-tu/ [kan̰aˈwajthu] "cedro" 

 

 

(418)  Raízes trissilábicas com mais de uma sílaba pesada: 

Assim como acontece com as raízes formadas por duas 

sílabas pesadas, há um empate ao nível 2 e a sílaba pesada mais à 

direita recebe um x ao nível 3 “por posição”.  
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a) /watˈdeʔni-tu/   [watˈdeʔniɾu]   “tamanduá”95 

   

b) /huʔkaian-tu/   [huʔkajˈadndu]  "cambará libra, tipo de madeira" 

   

 

(419)  Raízes trissilábicas com todas as sílabas leves 

 Em raízes trissilábicas com todas as sílabas leves, aquela 

mais à direita recebe um x ao nível 2, “por posição”, e outro x ao 

nível 3 pela proeminência da raiz.  

 

 

 

 

 

                                                           
95 Neste exemplo, a sílaba final é extramétrica. Em Negarotê, algumas palavras 

cuja raiz termina em /ni/ ou /ki/ têm a sílaba final extramétrica. Este caso é melhor 

explicado na seção 4.1.3.4 O caso das raízes terminadas em sílba pós-tônica cujo 

núcleo é /i/.  
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a) /jukalju-tu/ [jukaˈljuɾu] “peixe piau”  

 

4.1.3.4 O caso das raízes terminadas em sílabas 

pós-tônicas cujo núcleo é /i/ 
As raízes em Negarotê seguem dois parâmetros para a 

atribuição do acento: o primeiro tem a ver com o peso silábico, uma 

vez que a sílaba pesada atrai o acento; o segundo é relacionado à 

posição da sílaba, com o acento mais à direita. Entretanto, 

observamos a ocorrência de raízes que fogem ao padrão, 

consideradas como exceções à regra do acento. Essas raízes, que não 

têm sílaba fonológica pesada, têm em comum o fato de terminarem 

com a sílaba fonológica /ni/, realizada foneticamente como [ni], [ti] 
ou [di], ou com a sílaba fonológica /ki/, realizada foneticamente [ki] 
ou [ɡi], [ke] ou [ɡe]96, nas quais o acento nunca recai.  

Nesses casos, a vogal da sílaba acentuada — a penúltima 

sílaba — é alongada foneticamente, confirmando a necessidade 

fonética do peso para a atribuição do acento. A língua tem, então, 

uma regra geral de extrametricidade: a última sílaba leve da raiz é 

extramétrica quando terminada em /ni/ ou /ki/.  

                                                           
96 /ki/ pode ser parte da raiz ou morfema classificador referente à animal/planta, 

conforme pode ser visto na seção 4.1.4 O acento lexical em morfemas gramaticais. 

Nesta seção, tratamos apenas dos casos em que a sílaba /ki/ (e não o morfema 

classificador) aparece como parte da raiz, em posição final e átona.   
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(420)  /wa-miˈtã<ni>-tu/ 
 [wamiˈdãːtiɾu] ~ [wamiˈtãːtiɾu] 
 “seu nariz” 

 

 

(421)  /saˈwḭ<ni>-tu/ 
 [saˈwḭːdiɾu] ~ [saʋiːdiɾu] 
 “periquitinho, tipo de pássaro” 

 

(422) /taˈnũ<ki>-tu/ 
 [taˈnũːkeɾu] ~ [tãˈnũːkeɾu] 
 “beija-flor” 

 

(423)  /ˈsũ<ni>-tu/ 
 [ˈʃũːniɾu] ~ [ˈtʃũːniɾu] 
 “sol” 

 

A principal evidência que encontramos para afirmar que essa 

sílaba é parte da raiz e não um morfema a ela afixado decorre do fato 

de não haver supressão dessa sílaba final quando à raiz são 

adicionados outros morfemas.  

Outra evidência é a ausência de variação com uma forma sem 

a sílaba final /ni/ ou /ki/. Nas raízes em que esta sílaba final aparece, 

não observamos o seu apagamento, mesmo quando faladas por 

informantes diferentes97.   

                                                           
97 Nos nossos dados, encontramos os mesmos exemplos de palavras com raízes 

terminadas com a sílaba /ni/ pronunciadas por mais de um falante e percebemos 
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 Em Mamaindê, Eberhard (2009) também relata a existência 

de uma aparente exceção à regra do acento: a previsível vogal /i/ em 

nomes. Segundo este autor (2009, p.180), é bastante comum no 

Mamaindê a ocorrência de uma sílaba cuja vogal nuclear é /i/ depois 

de sílaba acentuada em nomes formados por raízes com mais de uma 

sílaba. A grande questão é que, em parte dos casos em que isso 

ocorre, a raiz não possui sílaba pesada, o que, de acordo com a regra 

do acento nesta língua, levaria o acento a recair sobre a sílaba mais 

à direita na raiz (justamente a que tem como vogal nuclear /i/). 

Entretanto, raízes deste tipo fogem à regra, tendo como tônica a 

penúltima sílaba, e nunca a sílaba final (com núcleo /i/). O autor 

explicita que uma abordagem desses casos como extrametricalidade 

não seria possível, uma vez que esse fenômeno atinge apenas parte 

das raízes terminadas com /i/ — ou seja, não há restrição quanto à 

vogal /i/ receber o acento — o que também ocorre no Negarotê. 

Utilizando-se de dados diacrônicos da língua (Kingston, 1976, já 

tratava da existência desse /i/ final não acentuado), o autor então 

propõe uma análise desses casos baseada na derivação fonológica. 

De acordo com ele, esta vogal /i/ em sílaba final não faz parte da raiz 

quando a regra do acento é aplicada e, por isso, não é afetada por ela. 

Como exemplo, o autor traz a palavra “sol”, /sũni-tu/, [ˈsũːniɾu], 
explicando que primeiro a regra do acento é aplicada à raiz /sũn/, só 

em seguida, a vogal /i/ é incorporada e a forma resultante passa por 

processo de ressilabação98.   

No caso do Negarotê, encontramos casos semelhantes. A 

nossa hipótese, em concordância com Eberhard, é que estas sílabas 

                                                           
que ela não é suprimida na fala de nenhum deles. Com um dos informantes, 

inclusive, há casos em que a pesquisadora enunciava a palavra sem a sílaba final 

da raiz e perguntava se estava certa, o que sempre era respondido com uma 

negativa do informante, que em seguida repetia a palavra enfatizando a presença 

da sílaba final da raiz, /ni/.  
98 Ver detalhamento da explicação para o fenômeno em Mamaindê em Eberhard 

(2009, p.180-186). 
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sejam antigos classificadores que foram fossilizados como parte da 

raiz ao longo do tempo. E que, por ainda trazerem algum resíduo 

semântico, não são apagados ou reduzidos. Entretanto, não temos 

acesso a dados diacrônicos desta língua que possam confirmar a 

existência desta vogal /i/ como morfema que, posteriormente, foi 

cristalizado em raízes da língua. Também não podemos considerar 

que essa vogal /i/ seja decorrente de epêntese vocálica, uma vez no 

Negarotê a epêntese vocálica afeta apenas sílabas terminadas em 

consoante fricativa laringal /h/. Estas são ressilabadas, formando 

sílabas com uma vogal epentética idêntica à vogal nuclear da sílaba 

anterior. O que, portanto, não acontece no caso da vogal /i/ final, em 

posição pós-tônica.   

Dessa forma, a nossa abordagem considerará raízes formadas 

apenas por sílabas fonológicas leves, com sílaba final terminada em 

/i/ átona, como extremétricas exceção à regra do acento, uma vez que 

nestas teremos a quebra do padrão acentual. Cabe ressaltar que nem 

todas as sílabas leves com núcleo /i/ rejeitam o acento, como pode 

ser visto em /waˈlḭ-tu/ “faca” e /kaˈwi-kaˈloh/ “cocar”. A 

extrametricalidade apenas se aplica às raízes formadas por sílabas 

leves terminadas com /ni/ e /ki/. 

 

4.1.4 O acento lexical em morfemas gramaticais 

No domínio da palavra, o acento em Negarotê segue três 

critérios: sensibilidade ao peso silábico, posição da sílaba e 

morfologia. Para a raiz lexical, os critérios para a atribuição do 

acento são bastante claros e previsíveis: o peso silábico, em primeiro 

lugar, é determinante; em não havendo sílaba pesada, o acento recai 

na posição mais à direita. Já quando se trata dos morfemas 

gramaticais que são acrescidos à raiz, não há a mesma 

previsibilidade, uma vez que o acento é lexical. Isso implica dizer 
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que o acento “is an idiosyncratic property of individual morphemes” 

(Halle and Idsardi, 1995, p.415), e, portanto, não é determinado com 

base em um padrão rítmico.   

 As línguas do ramo Nambikwára do Norte têm como uma de 

suas características o fato de serem polissintéticas. Por língua 

polissintética, compreendemos:  

 

Polysynthetic languages exhibit "word-sentences" 

(holophrasis), i.e. complex verb forms which 

translate as whole sentences into other languages. 

Holophrasis comes about from the arguments being 

marked on the verb (polypersonalism), from noun 

incorporation and from the integration of elements, 

which would be encoded as adverbs and auxiliaries 

in more analytic languages. A polysynthetic verb 

form has a complex structure due to a high number of 

morphemes being chained or a high number of 

potential slots. Morphology plays a prominent role in 

a polysynthetic language, firstly because of the 

existence of a fair amount of non-root bound 

morphemes with rather concrete ("lexical") 

meanings, and secondly because the formation of 

words is more complex than the syntagmatic rules on 

the clause level. (MATTISSEN, 2004, p.190)  

No Negarotê, portanto, as palavras nominais e verbais podem 

ser constituídas por vários morfemas (conforme pode ser visto nos 

quadros 16 e 17), sendo alguns deles com semântica lexical. 

Enquanto para os verbos são licenciadas 16 categorias de afixos, 

sendo dois prefixos e 14 sufixos, nomes recebem no máximo seis, 

um prefixo e cinco sufixos99 

                                                           
99 De acordo com Eberhard (2009), em Mamaindê, o nome tem licenciadas até 

nove categorias de afixos (um prefixo e oito sufixos) e o verbo, 22 (dois prefixos 

e 20 sufixos). Em Lakondê, Telles (2002) afirma que o nome pode receber seis 

categorias de afixos (um prefixos e cinco sufixos) e o verbo, 36 (três prefixos e 33 
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Em formas isoladas de nomes e verbos infinitivos é bastante 

frequente que a raiz venha acompanhada de, pelo menos, um 

morfema gramatical. Em geral, quando elicitadas, as formas 

nominais aparecem, ao menos, com o morfema referencial final /-tu/ 

e as formas verbais, com o morfema desiderativo /-ten/ ou o flexional 

/-ˈtãna/100. 

                                                           
sufixos). Em Negarotê, o menor número de classes de afixos, quando comparado 

às línguas-irmãs, pode ser decorrente de restrição dos dados coletados. Estudos 

posteriores, com a inclusão de novos dados, entretanto, podem apresentar um 

resultado diferente. 
100 Embora não seja comum a realização de formas livres (sem nenhuma estrutura 

interna) pelos falantes, não há restrição quanto a se considerar uma raiz, sem 

nenhum morfema afixado a ela, como palavra. Nos nossos dados, embora raro, 

encontramos alguns casos, como: /ˈhaun-/ [ˈhabm] ~ [ˈhabmdu], ‘poeira’; /ˈaĩnʔ-/ 
[aĩ], ‘peixe’ e /ˈinja/ [ˈiɡŋja], ‘mamar’. Cabe, no entanto, ressaltar que essas mesmas 
palavras, ditas em momentos distintos, aparecem realizadas com o morfema 

referencial /-tu/ afixado à raiz.  
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No quadro abaixo, listamos alguns morfemas gramaticais 

com conteúdo semântico, sua classificação sintática e significado, 

posição com relação à raiz (anterior/posterior) na formação da 

palavra e se têm ou não acento lexical. 

 

Quadro 16. Morfemas gramaticais átonos e tônicos 

Morfema Posição 

com 

relação à 

raiz 

Classificação 

sintática/ 

Significado 

em Português  

Exemplos 

Morfemas gramaticais átonos formados por sílaba(s) leve(s) 

/ta̰-/ Anterior POS: 1ªp.s. /ta-̰ˈiuh-tu/ 
[ta̰̍ iwːɾu] 
POS: 1ªp.s.  – RN : 
‘boca’ – RFF 
“minha boca” 
 
/ta-̰ˈwej-tu/ 
[ta̰̍ weitu] 
POS: 1p.s. – RN: 
‘criança’ – RFF 
“meu filho” 

  



210 | Fonologia Negarotê 

 

/wa̰-/ Anterior POS: 2ªp.s. /wa-̰ˈi-kaˈnĩn-tu/ 
[wa̰̍ iːkaˌnĩdu] 
POS: 2ªp.s. – RN: ‘olho’ 
– CLN: ‘redondo’ – RFF 
“seu olho” 

/na-̰/ Anterior POS: 3ªp.s./ 

Ind. 

/na-ˈi-kaˈnĩn-tu/ 
[naˈiːkaˌnĩdu] 
POS: 3ps/ind – RN: 
‘olho’ – CLN: ‘redondo, 
oblongo’ – RFF 
“olho dele(a)” 

/ta-/ Posterior GEN: 

feminino 

(humano) 

/<Martinha>ta  na-
ˈwei-tu/ 
[<Martinha>da 
naˈwejtu] 
‘Martinha’ – GEN: 
F(HUM)   POS: 3ªp.s. – 
RN: ‘criança’ – RFF  
“filho(a) de Martinha”  
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/-tu/ Posterior RFF /naˈhin-ˈtah̰-tu/ 
[naˈhiˌdaːɾu] 
RN: ‘dedo’ – CLN: 
‘grande’ – RFF 
“dedo polegar”   

/ã-/ Anterior CAU /ã-tu-ˈkaut-leihĩ/ 
[ãduˈkaplejhĩ] 
CAU – INN ‘perna’ - 
RV: ‘quebrar’ – TE: 
PINV 
“Quebrou a perna” (algo 
ou alguém causou que 
quebrasse a perna) 

/-ka/ Posterior REF /kaˈtoh-ka-ˈtãna/  
[kaˈdoːkaˌdãna] 
RV: ‘decascar’ – REF – 
TE: PRV 
“descascou” 
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/-jah/ Posterior HAB /ˈwai ikaˈla-jah-ˈtãnũna/ 
[ˈwaj̰ ikaˈlaːjaɾãnũna] 
2ªp.s. RV: ‘trabalhar’ – 
HAB – TE: PST 
“Você (habitualmente) 
trabalha” 

/-hĩ/ Posterior TE: PRNV/ 

PDV 

/ˈtaḭ ˈseit-hi- wi/ 
[ˈdaj̰ ˈsejthĩwi] 
1ªp.s.  RV: ‘falar’ – TE: 
PDV – DEC 
“eu falei (há muito 
tempo)” 

/-hã/ Posterior INT /ˈwa̰i ˈja̰in-ten-hã/ 

[wa̰j ja̰jdndej  nhã] 

2ªp.s.  RN: ‘comer’ – 

DES – INT 

"você quer comer?" 

/-wi/ Posterior DEC /kãnˈjãĩ-siˈtoh-late-wi/ 

[kãˈɲjãj  ʃiˌdoːˌlaːtwi] 

RV: ‘estudar/escrever’ – 

DES – TE: FUT – DEC  

“quero/vou 

escrever/estudar” 

/-si/ Posterior IMP /tan̰-si/ 
[ˈda̰ː tʃi] 
‘deitar’ – imp. 
“deite-se!” 
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Morfemas gramaticais tônicos formados por sílaba(s) 

leve(s) 

/-ˈje/ Posterior ENF /ˈjain-ˈje-ˈtãna/ 
[ˈjajnˌjeːˌdãna] 
RV: ‘comer’ – ENF – TE: 
PRV 
“Já comi/ já comeu” 

/-ˈtãna/ Posterior TE: 

PRV/PST 

/ˈtaḭ ˈwan-ˈtãna/ 
[ˈdaj̰ ˈwadnˌdãːna] 
1ªp.s. RV: ‘roubar’ – TE: 
PRV 
“eu roubei” 

/-ˈtanũna/ Posterior TE: 

PRV/PST 

(2ªp.s.) 

/waḭ ˈwan-ˈtãnuna/ 
[ˈwaj̰ ˈwadnˌdãːnũna] 
2ªp.s. RV: ‘roubar’ – TE: 
PRV 
“você roubou” 

/-ˈlate/ Posterior TE: FUT /a-waˈlut-ˈlate/ 
[aʋaˈlutˌlaːte] 
CAU – RV: relampear – 
TE: FUT 
"Vai relampear" 
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Morfemas gramaticais átonos formados por sílaba(s) 

pesada(s) 

/nũs-/ 
 

Anterior PP: 1ª p.p. /nũs-ˈnãʔ-tu/ 
[nũsˈnãːtu] ~ [nũsˈnãːthu] 
POS: 1ªp.p. – RN: ‘mãe’ – 
RFF 
“nossa mãe” 

/-noh/ Posterior CLN: pó, 

granulado 

/ˈlḭnʔ-noh-tu/ 
[ˈliːɡnoɾu] 
RN: ‘mandioca’ – CLN: 
“pó, granulado” – RFF 
“beiju” 
 
/kaiˈan-noh-tu/ 
[kajˈatnoɾu]  
RN: areia – CLN: “pó, 
granulado” – RFF 
“areia” 

/-kuh/ Posterior CLN: lugar /ˈhein-kuh-tu/ 
[ˈhejɡŋɡuɾu] 
RN: ‘buriti’ – CLN: 
‘lugar’ – RFF 
“aldeia Buriti” 
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/-keh/,     
/-kih/ 

Posterior CLN:   

humano 

/keiˈaun-keh-tu/ 
[kejˈawɡeɾu] 
RN: ‘homem branco’ – 
CLN: ‘humano’ – RFF 
“homem branco” 

/-sih/, /-
nih/ 

Posterior CLN: 

animado 

(planta, 

animal) 

/iˈkun-sih-tu/ 
[iˈkuːtʃiɾu] 
RN: ‘coruja’ – CLN: 
‘animado’ – RFF 
“Coruja, tipo de”  
 
/jat̰pet-nih-tu/ 
[jat̰ˈbetniɾu] 
RN: ‘pariri’ – CLN: 
animado (planta, animal) – 
RFF 
“pariri”   

/-soʔ/ Posterior GEN: 

masculino, 

objeto, 

humano 

/<Zezinho>soʔ  na-wei-tu/ 
[<Zezinho>soʔ  naˈwejtu] 

‘Zezinho’ – GEN: M 
(HUM) # POS: 3ªp.s. – 
RN: ‘criança’ – RFF 
“filho de Zezinho” 
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/-ten/ 
 

Posterior DES /auˈken-te/ 
[ˈauˈkeːde] 
RV: ‘Banhar’ – DES 
“quero banhar/tomar 
banho” 

Morfemas gramaticais tônicos formados por sílaba(s) pesada(s) 

/-ˈeiʔ/ Posterior GEN: 

masculino 

(não-

humano)  

/ˈleun-ˈeiʔ-nih-tu/ 
[ˈlewmʔˌejdniɾu] ~ 
[ˈlebmʔˌejʔniɾu] 
RN: ‘Anta’ – GEN: M 
(NH) – CLN: ‘animado’ – 
RFF 
“anta macho” 

/-ˈteh/ Posterior GEN: 

feminino 

(não-

humano) 

/ˈleun-ˈteh-nih-tu/ 
[ˈlewmˌdeːniɾu] ~ 
[ˈlebmˌdehniɾu] 
RN: ‘Anta’ – GEN: F 
(NH) – CLN: ‘animado’ – 
RFF 
“anta fêmea” 
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/-leiˈtãn/ Posterior Passado não 

recente 

/ˈhãĩ aˈloh-leiˈtãn/ 
[ˈhãj   aˈloːhelejˌtã] ~ [ˈhãj 
aˈloːhlejˌtã]  
3ª p.s. # CAU – ‘vomitar’ 
– tp. Passado não-recente  
“ele(a) vomitou” 

/-ˈkaʔ/ Posterior CLN: 

cilíndrico, 

longo 

/ˈwau-ˈkaʔ-tu/ 
[ˈwawˌkaːtu] 
RN: ‘enxada’ – CLN: 
‘cilíndrico, longo’ – RFF 
“cabo da enxada” 

/-ˈkweh/ Posterior CLN: 

Córrego/rio 

/kaˈnãĩhĩ-ˈkweh-tu/ 
[kaˈnãj  hĩˌɡweːɾu] 
RN: ‘piolho’ – CLN: 
‘rio/córrego’ – RFF 
“rio piolho”  

/-eiˈnih/ Posterior CLN: pardo /jãˈnãn-eiˈnih-tu/  
[jãˈnãːʔejˌniːɾu] 
RN: ‘onça’ – CLN: ‘pardo’ 
– RFF 
“onça parda” 
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/-ˈjah/ Posterior CLN: 

Líquido  

/ˈkan-ˈjah-tu/ 
[ˈkadnˌjaːɾu] 
RN: ‘abacaxi’ – CLN: 
‘líquido’ – RFF 
“chicha de abacaxi” 

/-ˈtah̰/ Posterior CLN: 

grande 

/ˈhos-ˈtah̰-tu/ 
[ˈhoːsˌtaːɾu]  
RN: ‘macaco’ – CLN: 
‘grande’ – RFF 
“macaco-aranha, tipo de 
macaco”  

/-kolokoˈloh/ Posterior CLN: 

pintado  

/wolaˈlai-kolokoˈloh-tu/ 
[wolaˈlajkolokoˌloːɾu] 
RN: ‘minhoca’ – CLN: 
‘pintado’ – RFF 
“embuá” 

/-ˈnãn/,  
/-ˈtãn/ 

Posterior CLN: folha /wiˈanʔ-ˈnãn-tu/ 
[wiˈaːʔˌnãːdu] 
RN: ‘jatobá’ – CLN: 
‘folha’ – RFF 
“folha de jatobá” 
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/waˈnũn/ Posterior CLN: bom, 

bonito 

/jaˈlit-waˈnũn-tu/ 
[jeˈlitwãˌnũːdu] 
RN: ‘colar’ – CLN: ‘bom, 
bonito’ – RFF 
“colar bonito” 

/-kaˈloh/ Posterior CLN: plano, 

achatado 

/ˈmãn-kaˈloh-ɾu/ 
[ˈmãːɡaˌloːɾu]  
RN: ‘roupa’ – CLN: 
plano/ achatado’ – RFF 
“roupa” 
 
/ˈlḭnʔ-kaˈloh-tu/ 
[ˈlḭːʔkoˌloːɾu] 
RN: ‘mandioca’ – CLN: 
‘plano/ achatado’ – RFF 
"casca de mandioca" 
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Os morfemas polissilábicos gramaticais que são lexicalmente 

acentuados seguem o mesmo padrão de acentuação da raiz. Ou seja, 

nestes morfemas, sílabas pesadas atraem o acento e são o primeiro 

fator a ser observado. Na ausência de sílaba pesada, é aquela mais à 

direita que recebe o acento. Morfemas gramaticais acentuados 

constituídos apenas por sílaba leve ou que têm o material da coda 

apagado na superfície têm a vogal alongada foneticamente.  

 

                                                           
101 A bola feita de mangaba era muito usada pelos Negarotê para jogar o que ficou 

conhecido como “futebol de cabeça”, que deu origem ao nome Negarotê. 

/-kaˈnĩn/ Posterior CLN: 

redondo, 

oval, 

oblongo 

/kanˈtḛiʔ-kaˈnĩn-tu/ 
[kaʔˈdḛjʔkaˌnĩːdu] 
RN: ‘mangaba, fruta’ – 
CLN: ‘redondo, oval, 
oblongo’ – RFF 
“bola de mangaba”101  
 
/ta-ˈwei-kanĩn-tu/ 
[taˈwejkaˌnĩːdu] ~ 
[taˈweiʔkaˌnĩːdu] 
POS: 1ªp.s. – RN: ‘criança’ 
– CLN: ‘redondo, oval, 
oblongo’ – RFF 
“meu bebê/meu filho 
bebê” 
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(424)  /ˈwaʔ-kuh-kaˈnĩn-tu/ 
 [ˈwaʔkuʔˌnĩːdu] ~ [ˈwaʔkuːkaˌnĩːdu] 

‘jovem’ – CLN: lugar – CLN: redondo/oval/oblongo – RFF 

 “casa redonda da menina moça”102 

 

(425)  /ˈainʔ-ˈteinʔ-kaˈloh-tu/ 
[ˌaj  ̍dejnkaˌloːɾu] 
‘peixe’ – ‘rede’ – CLN: ‘plano/achatado’ – RFF 

“tarrafa de pesca” 

 

(426)  /ˈdaḭ # na-keiˈau-kaˈnĩn # euh-tãna/ 
[ˈdaj̰ # nakejˈawkaˌnĩː # ˈeːɾãna] ~ [ˈdaj̰ # nakejˈawkaˌnĩʔ # 
ˈeːɾãna] 
1ªp.s.  POS: 3p.s./indet.– RN: ‘homem branco’ – CLN: 

redondo, oval, oblongo   RV: ‘ver’ – TE: PRV 

 “eu vi muitos homens brancos (muita gente)” 

 

Ao analisar a fonologia do Latundê, Telles (2002, p.32) 

afirma que “como não há formas livres, ou seja, qualquer enunciado 

proferido isoladamente apresenta estrutura interna, pode-se dizer que 

os processos sempre ocorrem na fronteira de morfemas”. No 

Negarotê, de forma semelhante, percebemos que os processos 

fonológicos em nível segmental não são restritos ao domínio do 

morfema, mas ocorrem também entre morfemas, no domínio da 

palavra ou em domínios maiores. Nos exemplos que seguem, é 

possível ver os processos fonológicos realizados em fronteiras de 

                                                           
102 A casa redonda ou casa da menina-moça é uma cabana feita de palha em 

formato redondo. Tradicional entre os grupos Nambiwára, a casa é usada para a 

reclusão das meninas que entram na puberdade pelo período que antecede a festa 

da menina-moça, ritual de iniciação feminina. 
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morfemas. Todos os exemplos são constituídos de uma palavra 

fonológica constituída por mais de um morfema.  

 

Vozeamento das oclusivas em sequências NC  

(427) [wejˈadnɡuɾu] 
/wiˈanʔ-kuh-tu/ 
RN: ‘jatobá’ – CLN: ‘lugar’ - RFF      

“aldeia jatobá”  

  

(428) [ˈsamˌdaːɾu] 
/ˈsaun-ˈta-̰tu/      

RN: ‘mosquito, tipo de’ – CLN: ‘grande’ - RFF 

“mosquito, tipo de.” 

 

Coalescência entre as consoantes /h/ e /t/: 

(429) [taˈnuːɾajoɾãna] 
 /taˈnuh-ta-joh-tãna/ 
 RV: ‘dar’ – OBJ: 1ªp.s. – REC – TE: PRV 

 “deu para mim também” 

 

(430) [ˈajɾedãni] 
 /ˈaih-ten-tãna/ 
 RV: ‘ir’ – DES – TE: PST 

 “Vou/Quero ir” 

 

 Além do morfema referencial final, morfemas com conteúdo 

semântico (de posse, autenticidade, classificadores, tempo, número, 



 

Fonologia Suprassegmental | 223  

 

gênero, etc.) podem contribuir a formação de palavras (conforme 

exemplos acima). Os morfemas, geralmente curtos — formados por 

uma ou duas sílabas — acrescidos à raiz para a formação da palavra 

podem ou não receber acento lexical. Na palavra, este acento será 

sempre secundário, menos proeminente103, uma vez que o acento 

principal sempre ocorre na raiz.  

 

4.1.4.1 O caso dos classificadores nominais 

Alguns classificadores nominais podem se comportar como 

raízes nominais (livres), recebendo afixos nominais, sem a presença 

de uma outra raiz nominal. Neste caso, eles passam a ter status de 

palavras independentes e recebem acento primário no nível da 

palavra. O acento é previsível e segue o mesmo padrão das raízes. 

 

(431)  [waˈnũːdu] 
/waˈnũn-tu/ 
“Bom/bonito” 

 

(432) [nakaˈloːɾu] 
 /na-kaˈloh-tu/ 
 “casca (de qualquer coisa)” 

 

(433) [nãˈnãːdu] 
 /na-ˈnãn-tu/ 

“folha (de qualquer planta)” 

 

                                                           
103 Acento primário, no nível da palavra, apenas ocorre na raiz. 
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Além de funcionarem como raiz lexical nominal, os 

classificadores afixados a verbos são bastante produtivos em 

Negarotê, e uma das formas mais frequentes de construção de nomes 

novos. Quando afixado a uma raiz verbal, é criado um novo nome 

com o conteúdo semântico do verbo expressando, geralmente, a 

função, mais o classificador, que o adjetiva. Os exemplos (434), 

(435) e (436) abaixo ilustram a formação de nomes pela junção de 

verbo + classificador nominal. Nestas construções, a raiz verbal 

permanece tendo o acento mais proeminente e o classificador, 

quando acentuado, realiza acento secundário, tal qual outro afixo 

com acento lexical.   

 

(434) [ˈmãːɡaˌloːɾu] 
 /ˈmãn-kaˈloh-tu/ 
 RV: ‘estar quente/fazer calor’–CLN: ‘plano/achatado’ – RFF 

 “Roupa” 

 

(435) [ˈjawkaˌloːɾu] 
 /ˈjauh-kaˈloh-tu/ 
 RV: ‘sentar’ – CLN: ‘plano/achatado’ – RFF 

 “Banco/cadeira” 

 

(436) [kãˈɲjãj  ̩kaʔtu] 
 /kaˈnjãĩnʔ-ˈkaʔ-tu/ 
 RV: ‘escrever’ – CLN: ‘cilíndrico’ – RFF 

 “Lápis/caneta” 
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4.1.5 O acento em palavras com mais de uma 

raiz 

 Encontramos em Negarotê três tipos de palavras formadas 

por mais de uma raiz nominal ou verbal. Chamamos de compostos 

as palavras formadas por duas raízes nominais (Nome + Nome), duas 

raízes verbais (Verbo + Verbo) ou por verbos com incorporação 

nominal (Nome + Verbo), aqueles que têm uma raiz nominal 

comportando-se como prefixo da raiz verbal. Além destes 

compostos, encontramos também palavras formadas por duas ou 

mais raízes verbais serializadas, cuja junção dos verbos expressa 

uma sequência de ações. 

 Os compostos em Negarotê podem ter função genitiva 

(exemplos 434 e 435) ou não-genitiva, quando têm como função 

caracterizar um dado referente com base em sua procedência ou em 

alguma característica marcante (exemplos 436 e 437). Nos dois tipos 

de compostos, a cabeça é a raiz mais à direita, que mantém o acento 

principal (mais proeminente). Nos compostos com função genitiva e 

não-genitiva, a raiz mais à esquerda permanece acentuada, com 

acento secundário no nível da palavra.  

 

(437) /jaˈnãn-ˈsin-tu/ 
 [jaˌnãːˈʃiɡŋdu] 
 RN: ‘onça’ – RN: ‘carne’ – RFF 

 “carne de onça” 

 

(438) /nakaˈliʔ-ˈhein-tu/ 
 [nakaˌliʔˈhejɡŋdu] 
 RN: ‘talha’ – RN: ‘buriti’ – RFF 

 “talha de buriti” 
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(439)  /keˈjaun-jaˈnãn-tu/ 
 [keˌjawjaˈnãːdu] 
 RN: ‘pessoa branca (não-índia)’ – RN: ‘onça’ – RFF 

 “gato (literalmente: onça do branco)” 

 

(440) /taṵˈeit-ˈwain-ˈtah̰-tu/ 
[ta̰̩ wejtˈwajdnˌda̰ː ɾu] 

 RN: ‘mato’ – RN: ‘cachorro’ – CLN: ‘grande’ – RFF 

 “cachorro do mato” 

 

Além dos compostos com função genitiva e não-genitiva, 

formados por raízes da mesma classe sintática, encontramos um tipo 

de composto formado por raízes de classes distintas. Este tipo de 

composto se trata de verbos com incorporação nominal. Em 

Negarotê, raízes nominais com informação lexical de partes do corpo 

podem ser incorporadas como prefixos às raízes verbais, um tipo de 

incorporação nominal comum às línguas Nambikwára do Norte. De 

acordo com Aikhenvald (2007), a incorporação de partes do corpo 

ao verbo é típica de línguas polissintéticas, embora não se possa 

considerar que toda língua polissintética apresentará esta forma de 

incorporação nominal.   

 

Body parts and relational nouns (e.g. terms like 

child-of) are more likely to be incorporated than 

nouns of other semantic groups (see Zhivov (1978); 

see Merlan (1976:188) for a functional explanation). 

In many languages only body-part nouns can be 

incorporated (e.g. Australian languages – N. Evans 

(1996), Walsh (1996) – or Palikur, an Arawak 

language from Brazil – Aikhenvald and Green 

(1998)). In most Amazonian languages (Guahibo, 
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Nadëb) only obligatorily possessed nouns can be 

incorporated.  

 

 Telles (2002, p.239) afirma que em Lakondê e Latundê o 

processo de incorporação nominal de partes do corpo pode se dar de 

duas formas: “a) a incorporação com função reestruturadora do 

léxico e b) incorporação de argumento verbal, em que a parte do 

corpo ocorre como instrumento, locativo, ou objeto incorporado no 

verbo”. Em Negarotê, também encontramos os dois casos de 

incorporação nominal, conforme pode ser visto nos exemplos (442) 

e (443), respectivamente. Em ambos os casos, a raiz nominal 

incorporada ao verbo perde sua autonomia prosódica, e, 

consequentemente, passa a ter o acento realizado como secundário 

no nível da palavra. A cabeça do composto é a raiz verbal (mais à 

direita), que recebe o acento primário.   

 

(441)  [ˌiːˈnaːndãna] 
/ˈi-ˈnan-tãna/  

 RN: ‘olho’ – RV: ‘chorar’ – TE: PST 

 “Estar com sono/sonolento” 

 

(442)  [ˌnaʔˈkaːde] 
 /ˈnaʔ-ˈkah-ten/ 
 RN: ‘orelha’ – RV: ‘ouvir’ – DES 

 “Ouvir” 
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(443) [ˌduːˈkaptãn] 

 /ˌtu-ˈkaut-ta n/ 

RN: ‘perna’ – RV ‘quebrar’ – TE: PST 

“quebrar a perna”  

 

Os verbos seriais, em Negarotê, podem aparecer seguindo um 

ao outro ou separados por conectivos. Estas palavras (holofrases) 

permitem que cada raiz seja acompanhada também por outros 

morfemas derivacionais, além dos conectivos, mas as flexões de 

tempo/evidencialidade e modo ocorrem apenas uma vez, sempre no 

final da cadeia verbal. Embora a cadeia completa seja considerada 

uma única palavra sintática (holofrase), cada raiz constitui uma 

palavra fonológica distinta, portando um acento principal e, caso 

haja, acentos secundários nos afixos que a acompanham.  

 

(444) [ajˈtãʔ    #      ˈaiɾaʔikeˈlaːɡedendã] 
 /aiˈtã    #      ˈaih-taʔ-ikeˈla-ka-ten-tãn/ 

RN: ‘roça’ #  RV: ‘ir’ – SEQ – RV: ‘trabalhar’ – REF – 

DES – TE: PST 

 “Ir e depois trabalhar na roça” 

 

(445) [ˈtaːkaˌnĩ #  ˈtuːɾaʔˈudtãna] 
 /ˈtah-kaˈnĩn # ˈtuh-taʔ-ˈuʔ-tãna/ 

RN: ‘pedra’ – CLN: ‘redonto, oblongo’ # RV: pegar – SEQ 

– RV: ‘jogar, atirar longe’ – TE: PRV 

 “Pegou a pedra e a jogou longe”      
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4.2  O TOM 

As discussões acerca do tom são relativamente recentes nos 

estudos ocidentais, por ser esta uma característica que não é 

encontrada nas línguas indo-europeias majoritárias. As primeiras 

pesquisas com línguas tonais africanas e asiáticas realizadas por 

europeus eram, na maioria das vezes, feitas por missionários, que 

pouco entendiam de descrição linguística e, via de regra, 

desconsideravam a existência do tom como elemento distintivo 

nestas línguas (FOX, 2000). Na prosódia da língua Negarotê, 

observamos evidências de que, além do sistema métrico acentual, há 

também um sistema tonal atuando de maneira contrastiva no léxico. 

Chamamos de línguas tonais, tradicionalmente, aquelas que 

usam o tom de maneira sistemática para expressar distinções lexicais 

ou gramaticais. (GOLDSMITH, 1994). O correlato fonético do tom 

é o pitch, que além de expressar o tom, acumula as funções de acento 

e entonação. De acordo com Fox (2000), as definições e delimitações 

para cada função do pitch ainda geram controvérsia. Quando serve à 

entonação, o pitch tem sua função orientada no discurso, e o domínio 

de aplicação é a frase ou a sentença. Em línguas pitch-accent, o seu 

uso serve para dar proeminência a um elemento particular. Em 

línguas tonais, entretanto, o pitch é considerado parte inerente à 

palavra, ao morfema ou à construção gramatical e tem relevância 

vocabular e/ou gramatical. Deve-se, em todo caso, perceber que 

essas definições são ambíguas e, por isso, passíveis de discussão104.  

Embora o contraste do pitch seja relativo, pois não há como 

precisar uma altura exata para determinar se ele é alto ou baixo — 

                                                           
104 Fox (2000, p.179) pontua como exemplo o caso de línguas pitch-accent em que 

o pitch gera contrastes lexicais, e casos em que a entonação serve para distinguir 

tipos de sentença — a língua portuguesa, embora não citada por Fox, é um desses 

casos. Em outras palavras, o pitch não pode ser classificado por um único critério. 

Além disso, há casos marginais que não podem ser atribuídos a nenhuma dessas 

categorias. 
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sua interpretação tem como base a fala de cada falante —, em termos 

de traço, o pitch é bastante simples: sua única dimensão de variação 

é a altura. “[...] this apparent phonetic simplicity is, paradoxically, 

a source of difficulty in the phonological analysis of tone, as it 

provides no internal differentiation to serve as the basis for a 

phonological interpretation.” (FOX, 2000, p.183)  

As dificuldades para a análise do tom aparecem também do 

ponto de vista formal. Goldsmith (1994) e Fox (2000) explicitam o 

fato de não haver forma padrão para a representação dos traços 

tonais. Goldsmith (1994, p.1-2) apresenta brevemente dois 

esquemas utilizados para marcar o tom em línguas do mundo: o 

primeiro, usado por africanistas, utiliza diacríticos para marcar o tom 

alto (´), o tom baixo (`) e o tom médio (ˈ) ou (ˉ). O segundo, consiste 

numa gradação numérica, em escala de 1-5 ou de 5-1 para iniciando 

do tom mais alto até chegar ao tom mais baixo. Este método é 

bastante usado para as línguas asiáticas e indígenas da Oceania. 

Uma notação mais icônica para a representação fonética do 

tom foi apresentada por Chao (1930) e consiste de uma linha vertical, 

cuja altura representa a gama de frequências, acrescida de uma linha 

horizontal ou inclinada à esquerda, que indica a forma, o nível e o 

comprimento do tom (FOX, 2000, p.184). Este modelo, porém, é 

pouco prático e não pode ser usado nas transcrições fonéticas.  
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Figura 61. Representação do tom por Chao, 1930. (FOX, 2000, p.184) 

 

Fox (2000, p.184) admite, então, ser o uso dos diacríticos a 

forma mais prática para a marcação de tom: (´) para tom alto, (`) para 

tom baixo, (  ̂ ) para tom decrescente e (  ̌ ) para tom crescente. O tom 

medial pode ser não marcado ou marcado com (  ̈ ). A desvantagem, 

entretanto, de acordo com o teórico, é apenas o fato dessa marcação 

não ser icônica. No Negarotê, são observados dois tons na 

subjacência, alto e baixo. Para a sua representação, utilizaremos a 

notação por diacríticos, por acreditarmos ser a mais prática e 

eficiente para uma língua com apenas dois tons contrastivos.  

Tons que são constituídos como uma acurva crescente ou 

decrescente são chamados tons de contorno. Para estes tons, tanto 

Goldsmith (1994) quanto Fox (2000) apontam ser a análise mais 

comum, ao longo da história, a sua decomposição em dois tons de 

nível, embora reconheçam que há controvérsias quanto a este tipo de 

abordagem. Para resolver a questão do contorno, Fox (2000, p.198) 

observa que a proposta autossegmental para a análise do tom remove 

a necessidade de contorno na maior parte dos casos, assumindo que 

mais de um tom de nível pode ser associado ao mesmo segmento. 

 



232 | Fonologia Negarotê 

 

In autosegmental theory tones are not regarded as 

part of syllables or other units, but are autonomous 

elements, represented on a separate ‘tier’ of 

structure, and they are associated with ‘tone-bearing 

units’ (TBUs). Some of the difficulties with contour 

tones can be resolved by multiple associations, i.e. by 

assuming that more than one tone is associated with 

a given TBU, especially in those cases where 

syllables are elided, and their tones are re-attached 

to other syllables. (FOX, 2000, p.198)  

      

A proposta de representação autossegmental do tom é 

proveniente de Goldsmith (1976), e sugere uma análise em que os 

tons são completamente separados dos segmentos ou sílabas, 

constituindo unidades autônomas que são associadas aos segmentos, 

mas não pertencem a eles. Estas associações são restringidas por 

condições de boa formação. São elas: a) todas as vogais são 

associadas a, pelo menos, um tom; b) todos os tons são associados 

com, pelo menos, uma vogal; c) linhas de associação não podem se 

cruzar. 

 A figura 62 apresenta em (a), (b) e (c) violações às condições 

de boa formação, e em (d), (e) e (f) associações bem formadas. T 

representa o tom e t a unidade de suporte de tom (tone-bearing unit 

ou TBU)  
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Figura 62. Linhas de associação do modelo autossegmental de análise do 

tom. (FOX, 2000, p.221) 

 

Entre as evidências para se considerar o tom como um 

sistema que deve ser analisado de maneira autônoma, Goldsmith 

(1994) destaca a sua estabilidade sincrônica e diacrônica. Nas 

línguas tonais, o apagamento de um segmento não implica o 

apagamento do tom que recai sobre ele, mas ao contrário, o tom é 

espraiado para um segmento adjacente.    

 

Phonological rules of elision, deleting a vowel, 

typically do not affect the tone of the vowel; the tone 

will be realized on a nearby syllable, generally the 

closest one. [...] This phenomenon is called tone 

stability, and is also reflected in diachronic 

processes, whereby the tone of a vowel that is 

definitively lost historically remains in later stages of 

the language, realized on a different vowel. 

(GOLDSMITH, 1994, p.5) 

 

Ainda segundo Fox (2000), a separação do tom de outros 

traços, materializada pela representação autossegmental, implica 
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considerar o tom até certo ponto independente do resto da estrutura 

fonológica e menos integrado à estrutura prosódica do que outros 

elementos que não são tratados de maneira autossegmental, como o 

acento. Isto é, o tom não é parte da organização prosódica, porém 

depende desta organização. 

Nesta seção, trataremos do tom na língua Negarotê. A língua 

conta com dois tons de nível, alto e baixo, e dois contornos tonais, 

que nós analisamos como sequências de dois tons de nível, alto-

baixo ou baixo-alto. Iniciaremos apresentando aspectos relativos ao 

tom nas línguas da família Nambikwára. Em seguida, seguiremos 

apresentando as evidências da existência do tom contrastivo em 

Negarotê.    

 

4.2.1 O tom nas línguas Nambikwára 

As línguas da família Nambikwára até então descritas105 têm 

como característica comum apresentarem evidências para a 

existência de um sistema tonal, além do sistema acentual métrico. 

Chamamos de línguas tonais, tradicionalmente, aquelas que usam o 

tom de maneira sistemática para expressar distinções lexicais ou 

gramaticais. (GOLDSMITH, 1994). Ou, conforme afirma Hyman 

(2006, p.229): “A language with tone is one in which an indication 

of pitch enters into the lexical realization of at least some 

morphemes”. 

Em trabalhos prévios sobre a família Nambikwára (Kingston, 

s.d.; Kroeker, 2001; Telles, 2002; Eberhard, 2009), é possível 

                                                           
105 A exceção é a língua Sabanê, isolada dentro da família Nambikwára, que é 

descrita por Araújo (2004) como acentual, tendo o pitch como correlato fonético 

do acento. De acordo com o autor, não há evidências de que o Sabanê seja uma 

língua tonal, uma vez que as diferenças tonais não são distintivas, por outro lado, 

“one does encounter predictable pitch moviments on specific syllables, which fact 

is not used phonologically”. 
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perceber que o pitch tem um papel fundamental na prosódia destas 

línguas. Exceto pelo Sabanê, que do ponto de vista tipológico é a 

mais distante dentro da família, as línguas Nambikwára são descritas 

como tonais, com o tom atuando de maneira mais ou menos restrita, 

uma vez que o pitch, correlato fonético do tom, é considerado parte 

inerente à palavra, ao morfema ou à construção gramatical e tem 

relevância vocabular e/ou gramatical — característica própria deste 

tipo de língua (FOX, 2000).  

     A única língua do ramo do Sul que conta com descrição, o 

Kithãulhu, apresenta um sistema com três tons lexicais: decrescente, 

crescente e grave (KROEKER, 2001, p.110). Embora o trabalho não 

detalhe a forma como o tom opera na prosódia da língua, Kroeker 

(2001) deixa claro que o tom é contrastivo, ocorre 

independentemente de haver ou não laringalização e/ou nasalização 

e não há uma relação entre tom alto e acento de intensidade106, que 

ocorre na língua de maneira mais previsível.  

Entre as línguas do ramo do Norte, do qual faz parte o 

Negarotê, duas têm estudos que tratam do papel do tom: Mamaindê 

e Latundê. O Mamaindê foi interpretado como uma língua tonal, a 

princípio com quatro tons, dois de nível — alto, baixo — e dois de 

contorno — crescente e decrescente (Kingston, s.d.). Mais tarde, em 

estudos posteriores, o sistema tonal foi reinterpretado, com dois tons 

de nível (alto e baixo), que podem ser combinados em sílabas 

acentuadas — nesses casos, a sílaba sempre é pesada, formando tons 

de contorno (Eberhard, 2009). Esta interpretação leva em 

consideração o fato dos tons de contorno apenas ocorrerem em 

sílabas pesadas, que, portanto, têm mais de uma mora. Dessa forma, 

a unidade de carregamento do tom (ou tone-bearer unit ou TBU), 

                                                           
106 Cf. Kroeker (2001). 
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segundo Eberhard (2009), seria a mora ao invés da sílaba, como foi 

considerado à priori.  

Já o Latundê foi tratado incialmente como pitch-accent 

(Telles, 2002), tomando como base a definição de Hayes (1995, 

p.49-50), na qual:  “Pitch accent languages must satisfy the criterion 

of having invariant tonal contours on accented syllables, since tone 

is a lexical property”. Na ocasião, com pesquisa ainda em 

andamento, o pitch foi interpretado como o correlato fonético do 

acento, com o tom alto ocorrendo apenas em sílaba acentuada 

(Telles, 2002, p.97). Após revisão dos dados pela mesma 

pesquisadora, foi constatado que não há necessária relação entre o 

pitch alto e o acento de intensidade, evidenciando, assim, tratar-se 

de uma íngua tonal, e não pitch-accent. De acordo com Telles 

(2013), no sistema tonal do Latundê, assim como no Mamaindê, 

embora na superfície apareçam dois tons de nível — alto e baixo — 

e dois de contorno — crescente e decrescente —, apenas os tons alto 

e baixo são fonológicos. 

O Negarotê, conforme explicitaremos mais adiante, 

apresenta um sistema tonal semelhante ao descrito por Eberhard 

(2009) para o Mamaindê, o que já havia sido sinalizado pelo 

pesquisador em sua tese:  

 

Although I have not conducted tonal research in 

the Negarotê lect, my own personal interaction 

with Negarotê speakers would lead me to infer 

that the Mamaindê and Negarotê tonal systems 

are virtually identical, including the contrastive 

H. (EBERHARD, 2009, p.199) 

 

Desta forma, o sistema tonal conta com dois tons de nível: 

alto e baixo, que podem ser combinados em sílaba pesada, uma vez 
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que a mora é a unidade de carregamento do tom, formando tons de 

contorno na superfície. Nesta língua, o contraste tonal não ocorre 

apenas em morfemas que são adicionados à raiz. O tom é também 

distintivo em raízes lexicais.  

As línguas analisadas evidenciam um sistema prosódico 

misto, com tom e acento, embora a sua manifestação ainda não tenha 

sido extensivamente coberta em cada uma das línguas. Em nenhuma 

das línguas foi comprovada a manifestação do tom distintivo em 

todo léxico. Em Latundê, por exemplo, o contraste tonal existe em 

alguns itens lexicais e na marcação de pessoa. Em Mamaindê e 

Negarotê, além de alguns itens lexicais, o tom é distintivo na 

marcação da negativa em algumas formas verbais.  

Eberhard (2009, p.189-190), em seu trabalho sobre o 

Mamaindê, faz uma reflexão sobre a realização do tom nas línguas 

Nambikwára. Segundo o estudioso, o estudo sincrônico destas 

línguas revela diferentes formas de emprego do pitch, que podem ser 

representadas numa escala semelhante ao continuum proposto por 

Yip (2002), na qual teríamos: num extremo, as línguas que usam 

efetivamente o pitch como distintivo em itens lexicais e morfemas 

(o Kithãulhu, o Mamaindê e o Latundê) e no outro extremo, aquelas 

nas quais o pitch é previsível, correlato fonético do acento (Sabanê). 

Ainda de acordo com é possível traçar uma correlação entre o uso do 

tom como distintivo e a perda desse traço com a vitalidade das 

línguas e a interferência do Português — língua acentual: 

 

Southern Nambikwara and Mamainde, for instance, 

exhibit a ‘healthy’ lexical tone system, and although 

they have had contact with the outside world for over 

a century, and although bilingualism has invaded 

virtually every age level, these groups have still been 

able to maintain the vigorous use of the vernacular as 

the first language for the vast majority of the society. 
Latunde, on the other hand, which as a pitch-accent 
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language107 could be considered a ‘weak’ tone 

system, is more endangered as a language and has 

less language vitality. The only speakers left are 

adults, since the children have only a passive 

knowledge of their mother tongue, and an active 

command of Portuguese. Finally, Sabane, where 

contrastive tone is non-existent, and where pitch is 
used simply as a predictable feature of stress, is 

almost completely moribund, with only a handful of 

elderly speakers left. (EBERHARD, 2009, p.190)  

 

Ao observarmos a realidade social do Nagarotê e 

relacionarmos à reflexão proposta por Eberhard, é possível afirmar 

que mesmo com um número reduzido de falantes e o contato regular 

com o Português, ainda há certo grau de vitalidade na língua, uma 

vez que ela ainda é a principal língua falada dentro do território 

Negarotê, utilizada inclusive nos diálogos interétnicos com os 

membros do grupo Mamaindê, com o qual os Negarotê mantêm uma 

relação muito próxima108. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
107 Na ocasião, Eberhard (2009) cita o Latundê como uma língua pitch-accent 

baseado na análise de Telles (2002), que, posteriormente, foi revista pela 

pesquisadora.  
108 As línguas Negarotê e Mamaindê são mutuamente inteligíveis entre si e nos 

diálogos entre pessoas destas etnias, de acordo com relatos de informantes 

Negarotê, é comum que cada um fale a sua própria língua.    
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Quadro 17. Resumo do tom nas línguas Nambikwára 

 Língua Possui 

Sistema 

tonal 

Número de 

tons 

Observação 

S
ab

an
ê 

Sabanê Não - - 

N
. 
d
o
 

S
u
l 

Kithãulhu Sim Três (alto, 

baixo e 

grave) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
N

. 
d
o
 N

o
rt

e 

Latundê Sim Dois (alto e 

baixo) 

Os tons alto e 

baixo podem 

se combinar 

formando tons 

de contorno. 

Mamaindê Sim Dois (alto e 

baixo) 

Os tons alto e 

baixo podem 

se combinar 

formando tons 

de contorno. 

Negarotê Sim Dois (alto e 

baixo) 

Os tons alto e 

baixo podem 

se combinar 

em sílabas 

pesadas 

formando tons 

de contorno. 
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4.2.2 O tom em Negarotê 

Entre as línguas do mundo, é possível encontrar aquelas 

apenas tonais, outras apenas acentuais, e um grande número em que 

ambos sistemas atuam, em maior ou menor grau. O que implica dizer 

que não há uma restrição quanto à existência de sistemas tonais e 

acentuais concorrendo de maneira independente numa mesma 

língua. A língua Negarotê é um desses casos, em que combina “an 

across-the-board lexical contrast with an independent stress accent. 

(e.g. Mamaindê, a Northern Nambikwara language, Kubeo, an 

Eastern Tukanoan language, or the Zaparoan language Iquito)” 

(WETZELS & MEIRA, 2010, p.317). 

De acordo com Hyman (2006, p.229), “A language with tone 

is one in which an indication of pitch enters into the lexical 

realization of at least some morphemes”. Através de contrastes 

observados nas raízes lexicais e em morfemas do Negarotê, 

podemos, portanto, constatar o caráter tonal desta língua. A seguir, 

apresentaremos dados que comprovam o contraste através do pitch, 

correlato fonético do tom. Os dados obtidos para a análise do tom 

foram palavras elicitadas isoladamente. Não utilizamos, para a 

análise tonal, palavras enunciadas no meio de frases ou fala 

espontânea.  Utilizaremos aqui a seguinte representação: H para tons 

altos (high), L para tons baixos (low), LH para sequência de tons 

crescentes (low-high) e HL para sequência de tons decrescentes 

(high-low). Nas imagens, a curva do pitch é representada em azul no 

espectrograma. Para definir o tom alto e baixo, utilizamos os 

seguintes parâmetros para o F0 para cada informante (em Hz):  

 Zezinho (Homem): 

Baixo (Low) – 75 – 130 

Alto (High) – 145 – 189 

 



 

Fonologia Suprassegmental | 241  

 

 Martinha (Mulher): 

 Baixo (Low) – 98 – 197 

 Alto (High) – 207 – 294   

 Wamen (Mulher): 

 Baixo (Low) – 108 – 216 

 Alto (High) – 238 – 402 

 Joaninha (Mulher):  

 Baixo (Low) – 162 – 223 

 Alto (High) – 232 – 417   

 

 (446)     

 

 

Figura 63. Espectrograma de /ˈḛʔ-tu/ “machado” 



242 | Fonologia Negarotê 

 

(447)   

 

 

Figura 64. Espectrograma de /ˈsuh-tu/ "balaio" 
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(448)  

 

 

Figura 65. Espectrograma de /sĩʔ-tu/ “casa” 
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(449)  

 

 

Figura 66. Espectrograma de /ˈsiʔ-tu/ “formiga tucangueira” 

 

O morfema nominal –tu não interfere na manifestação do tom 

lexical. Assim é também no Mamaindê e no Latundê. A interação do 

tom na gramática é limitada em todas as línguas Nambikwára, 

diferentemente do que ocorre em línguas africanas, por exemplo.  

 Na língua Negarotê podemos observar um sistema tonal que 

podem ser descritos com dois tons subjacentes, alto e baixo, 

semelhante ao encontrado na língua-irmã Mamaindê. Já na 

superfície, são realizados quatro tons: dois de nível, alto e baixo; e 

dois de contorno, crescente e decrescente. Os tons de contorno são 

constituídos, na base, pela sequência de dois tons de nível distintos, 

resultando em um tom crescente ou decrescente. Um argumento para 
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considerar os tons de contorno desta língua como sequências de tons 

de nível se ancora no fato de que tons complexos apenas ocorrem em 

sílabas pesadas, com duas posições de rima ocupadas.  

 De acordo com Yip (2002, p.27-28), o contorno tonal pode 

se realizar de três formas, a depender da língua: na primeira, o 

contorno se realiza apenas em palavras polissilábicas, em que uma 

sílaba apresenta um tom diferente da sílaba seguinte (por exemplo, a 

primeira sílaba com tom alto e a segunda com tom baixo, ou vice-

versa). Neste caso, interpreta-se que cada sílaba porta um tom de 

nível e não há necessidade de considerar que línguas deste tipo 

tenham tons de contorno; a segunda forma é quando o tom de 

contorno se realiza dentro de uma mesma sílaba, apenas se esta 

sílaba é pesada — e, neste caso, interpreta-se que o tom é carregado 

pela mora, e não pela sílaba; o terceiro caso seria o mais raro entre 

os três, aquele em que o contorno pode ocorrer em qualquer sílaba, 

sem restrição entre sílaba leve ou pesada, o que leva a crer que, 

nestas línguas, TBU do tom é a sílaba, e não a mora. Esta 

interpretação não é unânime entre os pesquisadores. Visto que o 

contorno tonal numa silaba leve se ancora na única vogal e, portanto, 

na única mora, é possível também interpretar que, independente da 

língua, somente a mora pode portar o tom, enquanto a silaba é 

portadora de acento. A nossa interpretação é que, em Negarotê, a 

mora é a unidade que carrega o tom e obedece à restrição de não 

poder ser associada a mais de um tom. Dessa forma, tanto a definição 

de Yip (2002) quanto a definição de que o tom é carregado sempre 

pela mora se aplicam à língua, sem necessariamente, haver uma 

contradição. Por isso, preferimos não entrar nesta discussão teórica. 

No Negarotê, portanto, o tom é concebido como propriedade 

da mora e não da sílaba. Cada mora carrega obrigatoriamente um 

único tom e não é permitido moras sem tom. Dessa forma, tons de 

contorno (ou tons complexos) só podem aparecer em sílaba lexical 



246 | Fonologia Negarotê 

 

pesada — composta por núcleo ramificado ou núcleo + coda. Além 

disso, as combinações entre tons numa sílaba lexicalmente 

bimoraica não são previsíveis, sendo, portanto, possível que tons de 

qualidades diferentes sejam associados a moras adjacentes dentro de 

uma mesma sílaba. Assim, diferentes sequências tonais — LL, HH, 

LH, HL — são lexicalizadas e, por isso, fonológicas. As formas LL 

e HH são melhores entendidas como um tom ligado a duas moras 

dentro de uma mesma sílaba, evitando, assim, ferir o Princípio do 

Contorno Obrigatório (OCP). 

Sílabas leves acentuadas, que, por regra, superficializam-se 

como sílabas pesadas, não recebem tom de contorno. Isto implica 

dizer que somente moras lexicalmente presentes podem carregar tom 

lexical, enquanto sílabas pesadas derivadas somente podem usar o 

único tom alto ou baixo lexicalizado que se estende foneticamente 

sobre duas moras. Sílabas lexicalmente pesadas, entretanto, podem 

conter tons simples (H ou L) estendidos sobre 2 moras ou compostas 

(HL ou LH), com um tom por mora. Além disso, qualquer consoante 

que seja licenciada na coda de uma sílaba acentuada pode ser 

portadora de tom, inclusive as consoantes laringais /h/ e /ʔ/ (como 

pode ser visto nos exemplos (443), (444), (445) e (446)). Uma vez 

que as consoantes surdas não são consideradas boas para carregar 

foneticamente um tom, estas sílabas geralmente aparecem na 

superfície como vogais alongadas, sem a presença da coda. 

 O correlato fonético do acento, na língua Negarotê, é a 

duração vocálica e, embora tanto para a distribuição do tom quanto 

para a atribuição do acento o conceito de mora seja crucial, não há 

relação entre o pitch alto e o acento de intensidade. Conforme pode 

ser visto nos exemplos (450), (451) e (452)109, sílabas átonas podem 

                                                           
109 Em palavras elicitadas isoladamente, o morfema referencial /-tu/ aparece 

sempre no final, seguindo a raiz ou algum outro morfema a ela afixado 

(classificador nominal, geralmente), o que suscita a dúvida se, de fato, este 
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apresentar tom alto ou baixo, de maneira não previsível, assim como 

sílabas tônicas não necessariamente têm tom alto110.    

 

 (450) Pitch alto em sílaba átona: 

  

 

 

Figura 67. Espectrograma de /haˈhan-tu/ "Atemoia, fruta" 

 

 

                                                           
morfema carrega o tom lexical alto ou se a recorrência do pitch alto é resultado da 

entonação.  
110 Neste trabalho, buscamos dar conta da descrição do sistema tonal do Negarotê, 

mas não tratamos das regras tonais, que deverão ser analisadas em trabalhos 

futuros. 
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(451) Pitch baixo em sílaba tônica: 

 

Figura 68. Espectrograma de /kaˈnan-tu/ "aroeira" 
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(452) Pitch baixo em sílabas átona e tônica: 

 

 

Figura 69. Espectrograma de /na̰̍ hon-tu/  “água” 

  

 Além disso, na raiz, é possível encontrar contraste, em sílaba 

acentuada, de tons baixos (L) e altos (H).  
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(453)  

             

 

 

 

 

Figura 70. Espectrograma de /ˈan-tu/ "maribondo"

 

Figura 71. Espectrograma de /a̰n-tu/ “pequi” 
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(454)   

              

 

 

 

 

Figura 72. Espectrograma de /kaiˈaʔ-tu/ “milho”   

 
Figura 73. Espectrograma de /kaiˈaʔ-tu/ “gafanhoto” 
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4.2.3 Tom e entonação: o caso das negativas  

 Além do contraste em palavras, o tom exerce, em Negarotê, 

um papel ao nível da sentença. Embora não faça parte do nosso 

objetivo nesta pesquisa uma investigação mais ampla e detalhada 

acerca da entonação, sobretudo em virtude da limitação dos nossos 

dados, achamos por bem destacar a sua função contrastiva em um 

nível além da palavra, evidenciada, aqui, na construção de sentenças 

negativas em contraposição às declarativas.   

 De acordo com Fox (2000, p.269), a entonação apresenta 

características que a colocam numa posição à parte dos outros traços 

prosódicos. “In the first place, it is meaningful. Other features, both 

prosodic and non-prosodic, do not in themselves have meaning, but 

merely serve to distinguish meaningfully different linguistic items.” 

(Grifos do autor). Traços prosódicos e segmentais, diferentemente 

da entonação, não apresentam sentido inerente, diferente da 

entonação que, per si, é capaz de dar sentido a uma sentença. Este 

sentido, porém, em muitos casos, é vago, impreciso, o seu 

reconhecimento se dá a partir das esferas mais amplas do discurso. 

Isto faz com que a entonação seja vista mais como um elemento 

paralinguístico, responsável por delinear atitudes e emoções, do que 

como um elemento propriamente linguístico, com função 

gramatical.  

Entretanto, é reducionista a interpretação da entonação como, 

necessariamente, um elemento que expressa “atitudes” e/ou 

“emoções”. Funções linguísticas também podem ser expressas a 

partir dos padrões de entonação. Ainda de acordo com Fox (2000, 

p.270), “there are categorical distinctions such as high vs. low pitch, 

or rise vs. fall, and even gradual phonetic distinctions can in 

principle be reduced to discrete phonological choices.” Este é o caso 

do Negarotê, em que a entonação se apresenta, de maneira bastante 
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clara, com função gramatical contrastiva, ao menos no que tange à 

distinção entre sentenças declarativas e negativas.        

Em construções negativas, o pitch exerce um papel 

fundamental no Negarotê: é o tom baixo, associado ao morfema /-ʔ/, 

que marca o contraste entre uma sentença declarativa afirmativa e 

uma sentença negativa, conforme pode ser visto nos exemplos que 

seguem.  

 

(455)  

       [ˈãːnˌdãːna]        [ˈãnˌdãnʔna] 

 “eu matei”       “eu não matei” 

 

 

Figura 74. Espectrograma de /ˈãn-ˈtãna/ “Eu matei” 
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Figura 75. Espectrograma de /ˈãn-ˈtãn-ʔ-na/ “eu não matei” 

 

(456)  

     
          [ˈaubdeʔˌdãna]   [ˈaubdeʔˌdãnʔna] 

          “Eu vou costurar”111  “Não vou costurar” 

 

 

                                                           
111 Em Negarotê, sílabas pesadas são sempre bimoraicas, independente da sua 

configuração, mesmo que haja mais de dois segmentos na posição de rima, a ideia 

de sílabas superpesadas não é relevante para os sistemas desta língua.  
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Figura 76. Espectrograma de /ˈaus-ten-ˈtãna/ “vou costurar” 

 

Figura 77. Espectrograma de /ˈaus-ten-ˈtãn-ʔ-na/ “Eu não vou costurar” 

 

O morfema /-ʔ/ se realiza sempre depois da última vogal 

acentuada do morfema de tempo/evidencialidade, que geralmente é 
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último morfema da palavra verbal112. Assim, o morfema /-ʔ/, com 

tom lexical baixo, pode se juntar aos morfemas /ˈtãna/, /ˈtan/ 

(presente/passado recente visual), /ˈtãnhĩ/ (passado intermediário 

não-visual) /ˈleihĩ/ (passado distante) e /ˈhĩ/ (passado intermediário 

visual). Um fato interessante é que o morfema negativo, não 

necessariamente se liga ao morfema final da palavra como sufixo, 

mas sim procura a última sílaba acentuada da sequência, fechando a 

sílaba acentuada e modificando a sua melodia tonal, com o seu tom 

baixo lexical.    

Todos os morfemas aos quais /-ʔ/ pode ser afixado têm tom 

lexical alto, o que garante o contraste constante entre as formas 

afirmativa e negativa. Dessa forma, o morfema /-ʔ/ associado a tom 

baixo lexical não se liga a morfemas com tom também baixo e não 

forma sequências LL, mas tão somente HL. Isto explica o fato do 

tom baixo do morfema negativo, quando ligado, não provocar 

ambiguidade, bem como o fato de que o morfema negativo, mesmo 

sendo expresso por um fonema (o que acontece com outros 

morfemas gramaticais), é redundantemente expresso pelo tom baixo. 

Dessa forma, há um padrão entonacional associado ao tom 

baixo no morfema final da sentença que determina que aquela 

sentença é negativa. Quando afixado, o morfema /-ʔ/ forma uma 

sílaba acentuada com a vogal acentuada da sílaba ao qual é ligado, 

                                                           
112 Os verbos, em Negarotê, sempre apresentam, pelo menos, um morfema além 

da raiz. Quando elicitados sobre o verbo isolação (a forma infinitiva), podem 

apresentar somente o morfema desiderativo /-te/, /-ten/ ou o morfema de 

tempo/evidencialidade /ˈtãn/. Quando perguntados sobre o verbo em um contexto 

de frase (conjugado), ele sempre é realizado com, pelo menos, um dos morfemas 

de tempo/evidencialidade mencionados acima. O morfema negativo /-ʔ/, portanto, 

sempre ocorre ligado aos morfemas de tempo/evidencialidade, nunca à raiz, e 

nunca altera o tom lexical da raiz verbal.   
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tomando a posição de coda silábica. Como resultado, o contorno 

desta sílaba sempre terminará em tom baixo: HL. Se a sílaba com o 

morfema negativo for pesada (/ˈtãn/, /ˈtãnhĩ/), em razão da restrição 

de que as sílabas em Negarotê podem ser, no máximo, bimoraicas, 

ao invés de adicionar mais uma mora para carregar o seu tom, ele 

substitui a coda, inclusive o tom lexical associado a ela, e o tom 

baixo, ao qual o morfema /-ʔ/ é associado, prevalece. Isso acontece 

porque o tom é contrastivo. Dessa forma, para que a sentença 

negativa seja realizada, é necessário que o tom L apareça 

foneticamente, mesmo que isso exija uma mudança na qualidade do 

pitch associado à sílaba/ao morfema ao qual o morfema negativo é 

acrescido. 

 

(457) 
 

 

 

 “Eu não vou sentar” 

 

Figura 78. Espectrograma de /ˈjau-ten-ˈtãn-ʔ/ “eu não vou sentar” 
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(458)     

 

 

“eu não vi” 

 

 

Em Negarotê, conforme já mencionado na seção anterior, 

tons de nível, H e L podem aparecer em todas as sílabas, mas os tons 

de contorno HL e LH aparecem apenas em sílabas pesadas, o que 

indica que a língua tem um sistema tonal ‘across-the-board’, exceto 

que os tons de contorno são restritos à sílaba pesada. O fenômeno 

que acomete as construções negativas, nas quais um morfema com 

tom lexical L, /-ʔ/, se junta à palavra, podendo alterar o tom do 

morfema ao qual é diretamente ligado, é particularmente interessante 

porque mostra que, nesta língua, todos os segmentos na coda podem 

carregar um tom, inclusive as consoantes surdas, que se combinam 

em contornos na sílaba pesada. 

   



 

Fonologia Suprassegmental | 259  

 

4.3 CONSTITUINTES PROSÓDICOS 

 A Fonologia Prosódica é definida por Nespor & Vogel (1986; 

2007, p.6) como “a theory of phonological domains, that is, a theory 

that organizes a given string of a language into a series of 

hierarchically arranged phonological constituents that in turn form 

the contexts within which phonological rules apply”. Esta teoria tem 

como objeto de estudo as unidades que constituem domínios para a 

aplicação de regras fonológicas, os chamados constituintes 

prosódicos.  

 A necessidade de se trabalhar com uma hierarquia à parte da 

hierarquia sintática surgiu a partir da compreensão de que os 

processos fonológicos se referem a constituintes fonológicos, e não 

aos constituintes morfossintáticos previamente definidos, uma vez 

que os domínios fonológicos nem sempre coincidem (são isomorfos) 

com os domínios sintáticos ou morfológicos. Além disso, Vigário 

(2003) observa que “[...] pure phonological rules systematically fail 

to see certain information that is present in morphosyntactic 

representations: for example, they do not refer to category labels, 

such as N, V or A, and they are not sensitive to empty syntactic 

elements.” Dessa forma, a Teoria Prosódica emerge como uma 

forma de se entender os fenômenos de base fonológica, que ocorrem 

nos domínios da fonologia, utilizando também informações da 

morfologia e sintaxe de uma determinada língua.       

De acordo com a Teoria Prosódica, são sete as unidades (ou 

constituintes) prosódicos, que estão dispostos de maneira 

hierárquica, desde aqueles puramente fonológico — a sílaba e o pé 

métrico —, passando pela interface morfologia-fonologia — 

palavra, grupo clítico — até chegar às frases fonológica e 

entonacional e ao enunciado, unidades maiores e que, para além da 

fonologia, dependem também de informações da morfologia, sintaxe 

e semântica. 
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Quadro 18. Constituintes prosódicos 

U Enunciado fonológico Constituintes que se definem 

na interface entre fonologia 

e morfologia, sintaxe e 

semântica. 

I Frase entonacional 

ɸ Frase fonológica 

C Grupo clítico 

ɷ Palavra fonológica 

Σ Pé Constituintes puramente 

fonológicos 
σ Sílaba 

   

 Cabe ressaltar, no entanto, que embora os constituintes 

prosódicos dependam também da informação de outros 

componentes da gramática, não há isomorfia necessária entre os 

componentes prosódicos e os seus correspondentes gramaticais. Isso 

implica dizer que nem sempre o que é palavra, frase ou enunciado 

fonológico serão exatamente o que se entende por palavra, frase e 

enunciado na sintaxe, por exemplo. E é justamente nesse ponto que 

está a importância de se conhecer os constituintes prosódicos no 

estudo da fonologia de uma língua. Distinguir estes constituintes 

permite uma melhor compreensão dos processos fonológicos, uma 

vez que eles operam em domínios específicos do componente 

fonológico, que não correspondem, por vezes, aos domínios dos 

outros componentes gramaticais. 

De acordo com Nespor & Vogel, embora não haja, a priori, 

evidência de que todas as línguas tenham que ter os sete constituintes 

da hierarquia prosódica como domínios de regras fonológicas, é mais 

indicado que se admita a presença de todos eles como um universal.  
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First of all, a theory that requires all languages to 

have a specific set of phonological units is stronger 

than one that allows some languages to have some 

units and other languages to have other units. 

Secondly, given that one of the central claims of the 

present proposal is that each level of the 

phonological hierarchy is defined in terms of 

mapping rules representing the interface between 

phonology and other components of the grammar, the 

absence of a phonological category Xi in some 

language would have as a consequence that in that 

language there is no interface of a specific type 

between the phonological component and the rest of 

the grammar, while in another language, in which 

category Xi is present, this interface does exist. Such 

a situation would be undesirable since it would allow 

grammars to vary in such fundamental ways as the 

number and the nature of the interactions among the 

various components, leading, furthermore, to an 

increase in the number of possible grammars. 

(NESPOR & VOGEL, 2007, p.11)       

  

 Sobre a possibilidade de uma língua não contar com todos os 

componentes, as teóricas afirmam que isso pode ser devido ao estudo 

incipiente da língua, que ainda não permitiu que todos os 

constituintes prosódicos fossem descobertos, ou, mais importante, 

que o fato de uma língua não apresentar regras em um domínio 

específico não implica dizer que esse domínio não exista ou que não 

seja importante para a língua como um todo. Pelo contrário, este 

domínio continua sendo importante para se definir as relações de 

proeminência e pode ser ainda considerado para outros tipos de 

fenômeno dentro da fonologia da língua.  

 Cada constituinte prosódico tem uma estrutura interna, que é 

constituída pelo conjunto dos constituintes na camada 

imediatamente abaixo, seguindo a regra de Constituição de 

Constituinte Prosódico (PCC ou “Prosodic Constituent 

Construction”), na qual “Join into an n-ary branching Xp all Xp-1 

included in a string delimited by the definition of the domain of  Xp”  
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(Nespor  e  Vogel,  2007, p.  7). Dessa forma, é a cadeia de σ que 

constitui Σ, a cadeia de Σ que constitui ɷ, e assim por diante, 

conforme pode ser visto na figura 79. Os itens entre parênteses são 

obrigatórios.  

 

 

Figura 79. Estrutura interna dos constituintes prosódicos, modelo arbóreo 

(BISOL, 2005, p.244) 

 

 Nos capítulos precedentes já discutimos os domínios da 

silaba e do pé. Nesta seção trataremos apena da “palavra fonológica” 

(ω) na língua Negarotê, buscando identificá-la e delimitá-la. Pelas 

limitações do nosso corpus, deixaremos os domínios mais largos 

para estudos futuros. 
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4.3.1 Palavra fonológica 

 Dentro da hierarquia prosódica, os constituintes podem ser 

classificados entre aqueles constituídos apenas com base fonológica 

(sílaba e pé) e aqueles que fazem interface com outros componentes 

da gramática, como a morfologia e a sintaxe. Neste último caso, 

encontramos a palavra fonológica (ou palavra prosódica), definida 

por Nespor & Vogel (2007, p.109) como   

 

[…] the lowest constituent of the prosodic hierarchy 

which is constructed on the basis of mapping rules 

that make substantial use of nonphonological 

notions. In particular, the phonological word (ω) 

represents the interaction between the phonological 

and the morphological components of the grammar.  

 

 Dessa forma, podemos dizer que, para chegarmos à palavra 

fonológica de uma determinada língua, é preciso olhar para além dos 

processos fonológicos que nela operam. É justamente na interação 

entre fonologia e morfologia que chegamos à sua delimitação. Cabe 

ressaltar, entretanto, que as noções morfológicas envolvidas na 

definição da palavra fonológica são variáveis de língua para língua, 

não havendo, portanto, uma regra ou um parâmetro bem delimitado 

dos aspectos morfológicos que devem ser considerados para se 

chegar à palavra fonológica.  

Embora ultrapasse as fronteiras da fonologia, a palavra 

fonológica e a palavra sintática não são, necessariamente, 

correspondentes. Quando tratamos da palavra fonológica, tratamos 

de uma unidade distinta da palavra sintática. As duas unidades 

podem ou não ser coincidentes em sua forma, como afirmam Dixon 

& Aikhenvald (2002, p.1) 
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In some languages the two types of word coincide and 

one can then felicitously talk of a single unit ‘word’, 

which has a place both in the hierarchy of 

phonological units and in the hierarchy of 

grammatical units. In other languages phonological 

word and grammatical word generally coincide, but 

do not always do so. We may have a grammatical 

word consisting of a whole number of phonological 

words, or a phonological word consisting of a whole 

number of grammatical words. Or there can be a 

more complex correspondence between the two types 

of word with, say, a grammatical word consisting of 

all of one and part of another phonological word.  

  

Apesar de reconhecer a possibilidade de isomorfia entre as 

palavras fonológica e sintática, diferentemente desta última, a 

primeira refere-se ao componente prosódico que é domínio de regras 

fonológicas, de generalizações fonotáticas e de restrições de 

minimalidade (HALL, 1997), e, embora seja quase unânime entre os 

estudiosos que as fronteiras da palavra fonológica devem se alinhar 

às fronteiras morfossintáticas, alguns fatores são cruciais na 

distinção entre o constituinte prosódico e o constituinte sintático, 

conforme pontuam Nespor e Vogel (1986, 2007, p. 37): 

 

The inappropriateness of syntactic constituents as the 

domains of application of phonological rules will be 

demonstrated on the basis of […] different types of 

problems. First of all, it will be shown that the direct 

reference to syntactic constituents does not make the 

correct predictions about the domains of 

phonological rules. Secondly, whereas syntactic 

constituency is determined uniquely in terms of 

structural factors, it will be shown that a 

nonstructural factor, the length of a given string, is 

relevant to the phonology in that constituents of the 

same syntactic nature, but different lengths exhibit 

different behaviors as far as the application of 

phonological rules is concerned.  
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A constituição da palavra fonológica deve seguir o princípio 

denominado Strict Layer Hypothesis, segundo o qual, um 

constituinte prosódico n é imediatamente dominado por um 

constituinte n+1. Ou seja, a palavra fonológica (ω) domina o 

constituinte imediatamente abaixo de si na hierarquia, o pé (Σ). 

Sendo assim, uma palavra fonológica necessita de pelo menos um pé 

métrico para existir. Os pés, por sua vez, devem ser agrupados 

exaustivamente dentro da palavra fonológica. Sílabas que 

constituem o mesmo pé jamais podem fazer parte de palavras 

fonológicas distintas113. 

 

4.3.1.1 A palavra fonológica nas línguas 

Nambikwára 

 Os estudos prévios a que temos acesso sobre línguas 

Nambikwára, mais precisamente as línguas do ramo do Norte, 

Latundê (Telles, 2002), Lakondê (Telles, 2002; Braga, 2012) e 

Mamaindê (Eberhard, 2009), não tratam de maneira específica dos 

domínios prosódicos. Apesar disso, ao longo do trabalho, os 

domínios das regras fonológicas descritas são citados, sendo a maior 

parte nos domínios da sílaba e da palavra, assim como ocorre com o 

Negarotê114. A maioria dos processos fonológicos relatados nas 

línguas citadas ocorrem no nível pós-lexical e, por isso, não 

requerem informações dos componentes morfológico e lexical. 

Assim, para grande parte das regras, as classes de morfemas ou 

palavras são invisíveis para a sua aplicação.   

                                                           
113 Alguns pontos da Strict Layer Hypothesis têm sido discutidos em estudos mais 

recentes. Selkirk (1996), Booij (1996) e Peperkamp (1997) são alguns dos teóricos 

que propõem uma revisão da hipótese e uma maior flexibilidade nos seus 

pressupostos, a fim de se considerar alguns aspectos que ocorrem nas línguas e 

que violariam a hipótese inicial, proposta por Nespor & Vogel (1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
114 Sobre os processos fonológicos em Negarotê, ver Capítulo 3 desta tese. 
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 As línguas Nambikwára, dentre as quais o Negarotê, em sua 

maioria115, têm como uma de suas características o caráter 

polissintético da sua morfologia. Isso implica dizer que, nestas 

línguas, palavras gramaticais116 (nominais e verbais) são formadas 

por um grande número de morfemas incorporados à raiz. Ao explicar 

a morfologia do Mamaindê, Eberhard (2009, p.303) traz uma 

definição que se pode ser aplicada a todas as línguas do ramo 

Nambikwára do Norte: 

   

Mamaindê is highly polysynthetic, with a large 

amount of semantic content encoded by way of 

multiple affixation to the word root. On the fusional 

scale, it is rather agglutinative in nature, in so far as 

morphemes tend to have a one-to-one 

correspondence with their meanings, and morpheme 

boundaries tend to be fairly defined.  

 

A definição de uma língua como polissintética não é simples, 

uma vez que a própria definição da polissíntese não é completamente 

clara. Línguas classificadas como polissintéticas apresentam 

diferentes características morfológicas, com diferentes tipos de 

incorporação. Fortescue (1994; 2007, p.3), numa tentativa de definir 

o que seria uma língua polissintética, elenca uma série de traços 

comuns a estas línguas:  

 

 

                                                           
115 Entre as línguas Nambikwára, as do ramo do Norte, Latundê, Lakondê e 

Mamaindê são descritas como polissintéticas (Telles e Wetzels, 2017); as línguas 

do Sul ainda não foram amplamente descritas; o Sabanê, língua isolada dentro da 

família, é descrito por Araújo (2004) como aglutinante.   
116 Utilizamos aqui o termo ‘palavra sintática’ para se referir à palavra definida no 

componente morfossintático da gramática e ‘palavra fonológica’ ou ‘palavra 

prosódica’ para o domínio prosódico.    
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(a) Noun/adjective incorporation.  

(b) A large inventory of bound morphemes (but 

restricted number of stems).  

(c) The verb a minimal clause.  

(d) Pronominal markers on verbs (subject/object) and 

nouns (possessor).  

(e) Adverbial elements integrated into verbs.  

(f) Numerous morphological ‘slots’.  

(g) Productive morphophonemics and resultant 

complex allomorphy of bound and free morphemes.  

(h) Non-configurational syntax.  

(i)  Head-marking (or double marking) type of 

inflection. 

    

 Nenhuma língua apresenta todos os traços listados, 

entretanto, aquelas que apresentam alguns destes traços 

simultaneamente podem ser classificadas como polissintéticas. Na 

língua Negarotê, percebemos, fora da raiz, além da incorporação 

nominal, um amplo inventário de morfemas. Como já citado 

anteriormente, as palavras sintáticas no Negarotê, em geral, são 

formadas, no mínimo, pela raiz acrescida de mais um morfema. Os 

verbos trazem marcadores de objeto como sufixos, próximos à raiz, 

bem como elementos adverbiais integrados. Já os nomes têm 

marcador de possuidor como prefixo. Em Negarotê, além da raiz, 

são licenciadas 16 categorias de afixos para os verbos e 6 para os 

nomes117.  

No trabalho sobre o Mamaindê não fica claro quais dos 

elementos que compõem a palavra sintática fazem parte da 

constituição da palavra fonológica e quais aqueles que estão fora 

                                                           
117 No Mamaindê, Eberhard (2009) explicita que, além da raiz, são 19 as categorias 

de afixos verbais (prefixos e sufixos derivacionais e flexionais); já para os nomes, 

além da raiz, são 9 os constituintes máximos (prefixo marcador de posse e sufixos). 

No Lakondê, Telles (2002) lista mais de 30 sufixos que podem acompanhar a raiz 

e três prefixos. Em Negarotê, o menor número de ‘slots’, observado para o verbo, 

quando comparado às línguas irmãs, pode ser decorrente de restrição dos nossos 

dados. Dessa forma, é possível que em trabalhos futoros esse número e a 

constituição interna do verbo venha a ser revisto.  
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deste domínio — ou se todos os morfemas anexados ao tema (stem) 

estão no domínio da palavra. Além disso, clíticos não são 

mencionados. No Latundê e Lakondê, Telles (2002, p.126) afirma 

que a língua não apresenta clíticos e que, nestas línguas, “a palavra 

fonológica sempre coincide com a palavra morfológica” (p.146).    

 

4.3.1.2 Diagnose da palavra fonológica em 

Negarotê 

 A delimitação da palavra fonológica de uma língua requer a 

observação de uma série de fatores, de ordem fonológica e 

morfológica, que variam de língua para língua. Isto quer dizer que 

não há um parâmetro bem definido que atenda a todas as línguas e 

que leve diretamente à definição de palavra prosódica. Entretanto, 

há algumas características, observadas nas línguas do mundo, que 

podem ser consideradas. Dixon & Aikhenvald (2002) definem a 

palavra fonológica como uma unidade fonológica maior que a sílaba 

e que apresenta, pelo menos, uma (e geralmente mais que uma) 

propriedade definidora dentro das seguintes áreas: a) traços 

segmentais; b) traços prosódicos e c) regras fonológicas. Por traços 

segmentais, eles pontuam a estrutura interna da sílaba, as realizações 

fonéticas, os fenômenos que ocorrem nas fronteiras de palavras. Por 

traços prosódicos, elencam o acento e o tom, além de traços 

prosódicos como a nasalização, a retroflexão e a harmonia vocálica. 

Por fim, quando tratam das regras fonológicas, explicitam que 

devem ser diferenciados os processos que ocorrem apenas no interior 

da palavra daqueles que se aplicam entre fronteiras de palavras ou 

em domínios maiores que a palavra.  

  De maneira mais direta, Vigário (2003) elenca alguns dos 

elementos que podem ser observados nas línguas para se 

diagnosticar a palavra fonológica: 
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a) O acento primário; 

b) A aplicação de processos fonológicos; 

c) Generalizações fonotáticas; 

d) A Síndrome da Palavra Mínima; 

e) O apagamento sob identidade; 

f) O truncamento; 

g) A ressilabificação.  

Com base nos aspectos listados, buscamos compreender 

como (e se) eles ocorrem no Negarotê, a fim de delimitar a palavra 

fonológica nesta língua.  

 

Acento primário 

De acordo com Vigário (2003, p.22), o acento primário “is 

one of the most intuitive diagnostics for the prosodic word domain”. 

Uma generalização, amplamente aceita entre os estudiosos, é a de 

que a palavra fonológica deve sempre carregar um, e apenas um, 

acento primário118. Em Negarotê, apenas morfemas livres (raízes 

nominais, verbais, advérbios e pronomes pessoais livres) são 

portadoras de acento primário. Desta forma, um dos requerimentos 

da palavra em Negarotê é que cada raiz lexical faz parte de uma 

palavra fonológica independente. 

Em palavras compostas por duas raízes e que já estão 

sincronicamente cristalizadas como uma única raiz lexical, apenas 

aquela mais à direita realiza o acento primário119. Na raiz mais à 

                                                           
118 Esta visão implica a concordância de que clíticos não podem formar palavras 

fonológicas independentes, uma vez que não carregam o acento primário. 
119 As raízes em Negarotê, assim como nas demais línguas do ramo Nambikwára 

do Norte, são, geralmente formadas por uma única sílaba. Raízes formadas por 

duas ou mais sílabas podem ter sua origem na composição de raízes que se 

cristalizaram no léxico. Algumas destas ainda têm suas formas originais 

transparentes, permitindo com que saibamos que se tratam de uma forma derivada 

de composto; outras tornaram-se opacas e, pela ausência de dados prévios desta 
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esquerda, não se manifesta nenhum tipo de acento, seja ele primário 

ou secundário. Isto implica dizer que nestes compostos as duas raízes 

fazem parte da mesma palavra fonológica. 

Nesta seção, os exemplos estão apresentados da seguinte 

forma: na primeira linha, apresentamos a forma fonética entre 

colchetes. A fronteira de palavras é marcada por ‘#’ na transcrição 

fonética. Na segunda linha, a(s) palavra(s) fonológica(s); na terceira 

linha, a(s) palavra(s) sintática(s), com os morfemas separados por ‘-

‘. Na quarta linha, apresentamos a classificação de cada morfema e, 

por fim, a tradução da palavra ou sentença para a língua portuguesa, 

na quinta linha120.   

 

(459)  [na.iw.ˈkap.thu]  

 (naiuhˈkaustu)pw 
(na-ˈiuh-ˈkaus-tu)sw 

 POS: 3ªp.s. – RN: ‘boca’ – RV: ‘cuia’ – RFF. 

 “Queixo (dele)” 

 

 

(460) [tu.ˈkwaː.ɾã.na] 
 (tuhˈkwahtãna)pw 

 (ˈtuh-ˈkwah-tãna)sw 
RV: ‘pegar’ – RV: ‘vir’ – TE: PST 

“trazer” 

                                                           
língua, não é possível recuperar as raízes originais. Dessa forma, quando tratamos 

aqui das raízes compostas originalmente por duas raízes e cristalizadas, tratamos 

apenas daquelas que podem ainda ter sua origem recuperada. As demais, que 

podem ou não ser compostas, são tratadas como uma forma simples.  
120 Utilizamos as siglas PW para indicar a palavra prosódica (‘prosodic word’) e 

SW para indicar a palavra sintática (‘syntactic word’)   
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Em compostos que são formados pela justaposição de 

duas raízes nominais, com ou sem a presença do morfema 

genitivo /-a/, mas que não estão cristalizadas como uma única 

raiz lexical, a raiz mais à direita é a cabeça do composto, que 

mantém o acento primário. Em Negarotê, há uma regra de 

redução de acento em compostos, que elimina o x mais alto 

(de proeminência da raiz) da primeira raiz. Assim, apenas a 

raiz mais à direita realiza acento primário.  

 

 

Figura 80. Regra de redução do acento em compostos. 

 

A raiz mais à esquerda, então, perde a sua autonomia 

prosódica e tem o seu acento enfraquecido, realizando-se como 

secundário no nível da palavra. Além da redução do acento, em 

compostos, as regras que afetam a realização de consoantes em final 

de palavra, conforme veremos mais adiante, não se aplicam no final 

da primeira raiz do composto. Pelo contrário, quando há consoante 

em coda na sílaba final da primeira raiz do composto, ela se 

comporta como uma coda interna, que pode, inclusive, ser 

ressilabificada com o onset da raiz seguinte, quando este é formado 

por vogal ou glide (como pode ser visto em (463)). Portanto, em 

compostos, as duas raízes do composto fazem parte da mesma 

palavra prosódica.  
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(461) [ˌa̰ː n.ˈdabm.du] 
 (ˌan̰ˈtauntu)pw 
 (ˈan̰-ˈtaun-tu)sw 
 RN: ‘tatu-galinha’ – RN: ‘rabo’ – RFF 

 “rabo de tatu-galinha” 

 

(462) [ˌjaː.ɡa.̰ha.ˈniː.tu]  
 (ˌjaitahaˈniʔtu)pw   

(ˈjait-a-haˈniʔ-tu)sw    

RN: ‘porco’ – GNT – RN: ‘gordura’ – RFF 

“gordura de porco” 

 

(463) [ke.ˌjaw.nja.ˈnãː.du] 

 (keˌjaunjaˈnãntu)pw 
(keˈjaun-jaˈnãn-tu)sw 

 RN: ‘pessoa branca (não-índio)’ – RN: ‘onça’ – RFF 

 “Gato” 

 

(464) [je.ˌdaj.ˈʃiɡŋ.du] 
(jeˌtainˈsintu)pw 

(jeˈtain-ˈsin-tu)sw 

 RN: ‘mateiro’ – RN: ‘carne’ – RFF 

 “carne de mateiro” 
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(465) [hã.ˌnũːn.hã.ˈɲãm.ki.tu] 
 (haˌnũnhãˈnjaunkitu)pw 

(haˈnũn-hãˈnjaunki-tu)sw  
RN: ‘abacaxi’ – RN: ‘flor’ – RFF 

“Flor de abacaxi” 

    

Composições verbais, formadas por Nome + Verbo em 

Negarotê, também são possíveis. A composição Nome + Verbo pode 

ser formada através da incorporação de uma raiz nominal, com 

informação de parte do corpo, ao verbo. Em verbos formados com 

incorporação nominal, a cabeça é a raiz verbal (mais à direita) e a 

raiz nominal incorporada passa a receber acento secundário no nível 

da palavra.  

 

(466) [ˌi.ˈnaːn.ˌdã.na] 
(ˌiˈnanˌtãna)pw 
(ˈi-ˈnan-ˌtãna)sw  

 RN: ‘olho’ – RV: ‘chorar’ – TE: PST 

 “estar com sono” 

 

(467) [ˌduː.ˈkap.ˌtã]  
 (ˌtuˈkautˌta n)pw 

(ˈtu-ˈkaut-ˌtãn)sw   

RN: ‘perna’ – RV ‘quebrar’ – TE: PST 

“quebrar a perna”  
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(468) [ˌna.ˈkaː.ˌtã.na] 

 (ˌnaʔˈkahˌtãna)pw 
(ˈnaʔ-ˈkah-ˌtãna)sw  

 RN: ‘orelha’ – RV: ‘ouvir’ – TE: PST 

 “ouvir” 

 

(469) [ˌju.ˈha.in.ˌdã.na] 
 (ˌjuhˈhainˌtãna)pw 
 (ˈjuh-ˈhain-ˌtãna)sw  
 RN: ‘boca’ – RV: ‘cantar’ –TE: PST  

 “(Eu) canto” 

 

Restrições fonotáticas 

Quando falamos em restrições fonotáticas, referimo-nos às 

condições de constituição de uma determinada unidade (sílaba, 

palavra, etc.). No caso da palavra, em Negarotê, percebemos que 

alguns segmentos ou sequências de segmentos não se realizam em 

determinadas posições. Segmentos consonantais que aparecem em 

coda silábica interna nunca ocorrem em final de palavra. Nesta 

posição, apenas são realizados foneticamente segmentos vocálicos. 

Quando sílabas terminadas em consoante aparecem em final de 

palavra, a consoante é apagada foneticamente e a vogal que a 

antecede é alongada. Nos espectrogramas abaixo, mostramos as 

palavras ‘dois’ e ‘três’ (numerais) elicitadas isoladamente, e, em 

seguida, a palavra ‘dois’ seguida de palavras independentes, os 

verbos ‘ver’ e ‘pegar’, iniciados por vogal e consoante oclusiva, 

respectivamente. 
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A palavra ‘dois’ é independente e formada apenas pela raiz 

/ˈpan/. Já a palavra ‘três’ é um composto, formado pela justaposição 
das raízes /ˈpan/ + /kaˈnãn/, ‘dois’ e ‘um’, respectivamente. Quando 
em fala isolada, /ˈpan/ tem o segmento final (nasal) apagado e a vogal 

alongada; já quando forma o composto — e, portanto, não está em 

final de palavra —, a nasal é realizada, entretanto, a apagamento da 

consoante final (nasal) também é aplicado ao morfema final, 

/kaˈnãn/.  

 

(470) [ˈbaː] 
 (ˈpan)pw 

(ˈpan)sw 
 “dois” 

 

(471) [ˌbaːn.ɡa.ˈnãː] 

(ˌpankaˈnãn)pw 
(ˈpan-kaˈnãn)sw 

 RN: ‘dois’ – RN: ‘um’  

“três” 
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Figura 81. Espectrograma /ˈpan/ "dois" 

 

 

Figura 82. Espectrograma /ˈpan-kaˈnãn/ "três" 
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Seguido por palavras isoladas, /ˈpan/, ‘dois’, também tem o 

segmento final apagado e a vogal alongada, conforme pode ser visto 

nos exemplos que seguem. 

 

(472) [ˈbaː # ˈeu.ˌɾã.na]ω  
 (ˈpan)pw  (ˈeuhˌtãna)pw  

(ˈpan)sw  (ˈeuh-ˌtãna)sw  

RN: ‘dois’   RV: ‘ver’ – TE: PRV 

 “Vi dois” 

 

(473) [ˈbaː # ˈduː.ɾe] 
 (ˈpan)pw  (ˈtuhten)pw 
 (ˈpan)sw  (ˈtuh-ten)sw  
 RN: ‘dois’   RV: ‘pegar’ – DES 

“Vou pegar dois” 
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Figura 83. Espectrograma /ˈpan ˈeuh-tãna/ "vi dois" 

 

 

Figura 84. Espectrograma /ˈpan  ˈtuh-ten/ "vou pegar dois" 
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Aplicação de processos fonológicos 

A restrição que proíbe a realização fonética de consoantes em 

final de palavra impede que alguns dos processos fonológicos que 

ocorrem dentro da palavra sejam aplicados nas suas fronteiras, como 

a coalescência entre as consoantes /h/+/t/, que dão origem ao 

segmento [ɾ] na superfície. Os exemplos (474), (475) ilustram a 

coalescência consonantal121. Os exemplos (476), (477) e (478) 

mostram que o processo não se realiza em fronteiras de palavras. 

 

Palavras simples122: 

(474) [ˈaw.ˌɾã.na] 
(ˈauhˌtãna)pw 
(ˈauh-ˌtãna)sw   

 RV: ‘sentar’ – TE: PRV 

 “sentou” 

 

(475) [ka.ˈwiː.ka.ˌloː.ɾu] 
 (kaˈwikaˌlohtu)pw 

(kaˈwi-kaˌloh-tu)sw   

RN: ‘cocar’ – CLN: ‘plano, achatado’ – RFF 

“Cocar” 

 

 

                                                           
121 Ver seção 3.3.4 Coalescência Consonantal. 
122 A partir daqui, para apresentar os exemplos, nos referimos como “palavras 

simples” a palavras constituídas por uma raiz lexical + afixos e como “palavras 

compostas” aos compostos formados por duas raízes lexicais + afixos. 
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Falta de aplicação da regra da coalescência por cima de fronteira 

entre palavras prosódicas: 

(476) [ka.ˈwiː.ko.ˌloː # tu.ˈkwaː.ˌɾã.na] 
 (kaˈwikaˌloh)pw   (tuhˈkwahˌtãna)pw  

(kaˈwi-kaˌloh)sw   (ˈtuh-ˈkwah-ˌtãna)sw  
RN: ‘cocar’ – CLN: ‘plano, achatado’ # RV: ‘pegar’ – RV: 

‘vir’ – TE: PRV 

 “Trouxe o cocar” 

 

(477) [ˈhãj  n.ˌdjaː # ta.ˈnũː.ɾa.ˌdã.na]     *[hãj  n.djaː # ɾa.ˈnu.ɾa.ˌdã.na] 
 (ˈhãĩnˌtiah)pw (taˈnuhtaˌtãna)pw 

(ˈhãĩn-ˌtiah)sw (taˈnuh-ta-ˌtãna)sw   
 3ªp.s.- DEM # RV: ‘dar’ – OBJ: 1ªp.s. – TE: PRV 

 Ele (aquele lá) me deu 

 

(478) [ˈtʃṵː # du.ˈdajn.le.hĩ] 
 (ˈsṵh)pw (tuˈtainlehĩ)pw 
 (ˈsṵh)sw (tuˈtain-lehĩ)sw  
 RN: ‘balaio’ # RV: ‘levar’ – TE: PINV   

“Levou o balaio” 

 

Outro processo fonológico que tem como domínio de 

aplicação a palavra é a nasalização. Em Negarotê, apenas sílabas 

acentuadas têm o traço [+nasal] contrastivo. Em sílabas átonas, a 

nasalidade é alofônica. Vogais átonas seguidas de consoantes nasais 

podem ser nasalizadas caso façam parte da mesma palavra. Caso 

estejam em palavras distintas, o traço [+nasal] da consoante não 

espraia para a vogal anterior. Os exemplos (479), (480) mostram o 
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processo de nasalização em fronteira de morfemas, quando as sílabas 

fazem parte da mesma palavra fonológica. O exemplo (481) mostra 

que sílabas pertencentes a palavras diferentes não são afetadas pelo 

processo de nasalização. 

 

Palavras simples: 

(479) [ta .̰ˈna̰ː .ɾu] 
 (ta̰̍ nah̰tu)pw 

 (ta-̰ˈnah̰-tu)sw  

 POS: 1ªp.s. – RN: ‘osso’ – RFF 

 “meu osso”  

 

Palavras compostas: 

(480) [ˌmḭː.hã.ˈnaj.tu] 
 (ˌmḭhaˈnaiʔtu)pw 
  (ˈmḭh-a-ˈnaiʔ-tu)sw 
 RN: ‘batata’ – GNT – RN: ‘raiz’ – RFF 

 "raiz de batata"  

 

Falta de aplicação da regra de nasalização por cima de fronteira 

entre palavras prosódicas: 

(481) [na.ˈhoː.do # ˈmiː .hĩ.la.te] 
 (naˈhonto)pw (ˈmĩhlate)pw 

 (naˈhonto)sw (ˈmĩh-late)sw 
 ADV: ‘muito’ # RV: ‘chover’ – TE: FUT 

 “Vai chover muito” 
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Ressilabificação 

Na fronteira de morfemas, quando um morfema termina em 

sílaba fechada e o morfema que o segue começa com um segmento 

vocálico, é comum que ocorra um processo de ressilabificação. 

Embora seja um processo esperado, por sua larga ocorrência entre as 

línguas do mundo, em Negarotê, em função do baixo número de 

morfemas iniciados por vogais (sem a presença de uma consoante ou 

glide em onset), esta regra não é facilmente observada. Este tipo de 

ressilabificação faz com que uma sequência (C) VC.V(C) se realize 

foneticamente como (C)V.CV(C). Por conta da restrição que 

bloqueia a realização de consoante em final de palavra, a 

ressilabificação C+V, que é obrigatória dentro da palavra, não ocorre 

entre palavras distintas.  

 

Palavras simples: 

(482) [nũ.sa.ˈmĩː.du] 
 (nũsaˈmĩntu)pw 
 (nũs-aˈmĩn-tu)sw 
 POS: 3ªp.s. – RN: ‘pele’ – RFF 

 “Nossa pele” 

 

(483) [a.ˈlodn.ˌdã.na]  
(aˈlonˌtãna)pw  

(al-ˈon-ˌtãna)sw  
 CAU – RV ‘cortar’ – TE: PRV. 

 “Cortou-se (algo causou que cortasse)”  
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Palavras compostas: 

(484) [ka.ˌliː.sa.ˈnaj.tu] 
 (kaˌlisaˈnaiʔtu)pw 

(kaˈlis-a-ˈnaiʔ-tu)sw 

  RN: ‘banana’ – GNT – RN: ‘raiz’ – RFF 

 "Raiz de bananeira" 

 

(485) [na.ˌhod.njã.ˈnãː]  
 (naˌhon-jaˈnã)pw 
 (naˈhon-jaˈnã)sw 
 RN: ‘água’ – RN: ‘onça’ 

 “lontra (literalmente: onça da água)”   

 

Falta de resilabificação por cima de fronteira entre palavras 

prosódicas: 

(486) [i.hi.ˈmĩː # ˈãː.ˌdã.na]      *[i.hi.ˈmĩ # ˈnã.ˌdã.na] 
 (ihaˈmĩn)pw  (ˈãnˌtãna)pw  
 (ihaˈmĩn)sw (ˈãn-ˌtãna)sw 
 RN: ‘pássaro, tipo de.”   RV: ‘matar’ – TE:PRV 

 “Matei pássaro” 

 

(487) [nãh.ˈnaː # ã.du.ˈkap.ˌtã.hĩ]    *[nãh.ˈnaː # hã.du.ˈkap.ˌtã.hĩ] 
(nãhˈnah)pw  (ãtuˈkautˌtãnhĩ)pw 
(nãhˈnah)sw  (ã-tu-ˈkaut-ˌtanhĩ)sw 
ADV: ‘Passado distante’ # CAU – RN: ‘perna’ – RV 

‘quebrar’ – TE:  PDV   

 “Há muito tempo, quebrei a perna” 
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(488)  [ˈhãj   # ˈew.lo.ˌje.ˌdã.na]      *[ˈhãj   # ˈnew.lo.ˌje.ˌdã.na] 

(ˈhãĩn)pw (ˈeuhloˌjeˌtãna)pw 
(ˈhãĩn)sw (ˈeuh-lo-ˌje-ˌtãna)sw  

 PP: 3ªp.s. # RV: ‘ver’ – OBJ: 1ªp.p. – ENF – TE: PRV  

 “Ele nos viu (mesmo)” 

  

Um segundo caso de ressilabificação, que conduz à criação 

opcional de onset complexo (C+G), se dá exclusivamente na palavra 

fonológica, e, portanto, é bloqueada entre palavras prosódicas.    

 

Palavras simples: 

(489) [wa.ˈnũː.ˌnje.ˌdã.na] 
(waˈnũnˌjeˌtãna)pw 
(waˈnũn-ˌje-ˌtãna)sw 

 RN: ‘bonito’ – ENF – TE: PST  

 “Está bonito” 

 

(490) [na.ˈki.kwa.ˌnũ.du] 
 (naˈkiswaˌnũntu)pw 

(na-ˈkis-waˌnũn-tu)sw    

 POS: 3ªp.s. – RN: ‘cabelo’ – CLN: ‘bonito’ – RFF 

 “Cabelo dela é bonito” 
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(491) [ˈweː.ˌhjeː.ˌdã.ni] 
 (ˈwehˌjeˌtãna)pw 
 (ˈweh-ˌje-ˌtãna)sw 
 RV: ‘engravidar’ – ENF – TE: PST 

 “Eu estou mesmo grávida” 

 

(492) [ˈkad.ˌnjaː.ɾu] 
 (ˈkanˌjahtu)pw 

(ˈkan-ˌjah-tu)sw 
 RN: ‘abacaxi do campo’ – CLN: ‘líquido’ – RFF 

 “Chicha de abacaxi” 

  

Falta de resilabificação por cima de fronteira entre palavras 

prosódicas: 

(493) [ˈhãj   # ju.ˈliː.ɾe.ˌdã] *[ˈhãj   # nju.ˈliː.ɾe.ˌdã] 
 (ˈhãĩn)pw (juˈlihtenˌtãn)pw           
 (ˈhãĩn)sw (juˈlih-ten-ˌtãn)sw    
 PP: 3ªp.s. # RV: “chegar” – DES – TE: PST 

 “Ele vai chegar”   

 

(494) [ˈwej # ˈwaj # ˈhoː.ʃĩ]  
 (ˈwein)pw (ˈwaḭ)pw (ˈhosĩ)pw  
 (ˈwein)sw (ˈwaḭ)sw (ˈho-sĩ)sw  
 ADV: ‘agora’ # PP: 2ªp.s. # RV: ‘nadar’ – IMP 

 “Vá nadar agora!” 
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(495) [ju.ka.ˈkãː # ˈjaw.ɾe]123 
 (jukaˈkan)pw (ˈjauhten)pw 
 (jukaˈkan-ˈjauh-ten)sw   
 RV: ‘levantar, ficar de pé’ – RV: ‘sentar’ – DES 

 “Ficar de pé e sentar” 

 

(496) [wa.na.ˈkiː # wa.ˈnũˌ.nje.ˌdã.na] 
 (wan̰aˈkis)pw (waˈnũnˌjeˌtãna)pw 
 (wa-̰naˈkis)sw (waˈnũn-ˌje-ˌtãna)sw 

POS: 2ªp.s. - RN: ‘cabelo’ # RV: ‘ser bom, bonito’ – ENF – 

PST 

 “Seu cabelo está bonito” 

 

4.3.1.3. Extensão da palavra fonológica 

É ponto consensual entre os estudiosos que não há uma 

relação necessária de correspondência entre a palavra fonológica e a 

palavra sintática de uma determinada língua, embora se reconheça 

que as fronteiras da palavra fonológica, em geral, coincidem com as 

fronteiras morfológicas. Entretanto, a extensão da palavra 

fonológica com relação ao elemento terminal da árvore sintática tem 

sido bastante discutida na literatura.   

 De acordo com Booij (1983), a palavra fonológica pode ser 

maior, menor ou igual ao elemento terminal de uma árvore sintática 

— a palavra sintática. Dessa forma, uma única palavra fonológica 

                                                           
123 A palavra sintática /jukaˈkan-ˈjauh-ten/ trata-se de um verbo serial composto 

por justaposição. Trataremos dos verbos seriais na seção 4.3.1.3 Extensão da 

palavra fonológica. 
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poderia conter mais de uma palavra sintática e vice-versa, a depender 

dos tipos de afixos que acompanham o tema.   

 

In many cases we find a simple one-to-one 

correspondence between grammatical and 

phonological words, and consequently a syllable 

boundary will coincide with each word boundary. 

However, in certain cases a grammatical word 

corresponds to more than one phonological word, 

and, inversely, one phonological word may 

correspond with more than one grammatical word. 

[…]In several languages we find two types of affix, 

'cohering' and 'noncohering' affixes. Cohering affixes 

fuse with their stems into one phonological word, 

noncohering affixes do not, and form an independent 

phonological word. (BOOIJ, 1983, p.267) 

 

  Diferentemente de Booij, Nespor & Vogel (1986, 2007) 

defendem que a palavra fonológica pode ser menor ou igual à palavra 

sintática, mas nunca maior. Com base na análise de línguas que 

apresentam diferentes padrões de palavras fonológicas, elas chegam 

à seguinte definição geral do domínio da palavra fonológica: 

 

ω domain 

A. The domain of ω is Q124 

or 

B. I The domain of ω consists of 

a. a stem; 

b. any element identified by specific 

phonological and/or morphological 

criteria; 

c. any element marked with the diacritic 

[+W]125. 

                                                           
124 Q representa o elemento terminal da árvore sintática. 
125  [+W] representa o traço diacrítico com o qual devem ser marcados sufixos 

independentes, em acordância com a proposta de van der Hulst (1984). 
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II Any unattached elements within Q form part of 

the adjacent ω closest to the stem; if no such 

ω exists, they form a ω on their own. 
(NESPOR & VOGEL, 1986, p. 141) 

  

 Dessa forma, a extensão máxima da palavra fonológica não 

poderia ultrapassar Q, elemento terminal da árvore sintática. Além 

disso, há uma relação unívoca entre o tema126 e a palavra fonológica, 

não sendo possível, portanto que uma palavra fonológica pertença a 

dois temas127. Em Negarotê, a palavra fonológica é composta pela 

raiz (que é igual ao tema) e todos os afixos a ela ligados, 

identificados por critérios morfológicos e fonológicos. Além disso, 

Nespor & Vogel admitem que, em algumas línguas, as duas partes 

de um composto participam da mesma palavra fonológica. Nestes 

casos, apenas uma parte do composto realizará o acento principal e 

não haverá entre as duas partes do composto afixos ou sequência de 

afixos que formem palavras independentes. Este é o caso do 

Negarotê, em que compostos compõem uma única palavra 

fonológica.      

Em Negarotê, portanto, é possível dizer que a palavra 

fonológica, em geral, tem o mesmo tamanho do elemento terminal 

da árvore sintática. Entretanto, há um caso em que a palavra 

fonológica é menor que a palavra sintática. Pelo seu caráter 

polissintético, é comum que uma mesma palavra sintática 

(holofrase) seja composta por múltiplas raízes verbais, cada qual 

                                                           
126 Em Negarotê, o tema e a raiz são iguais. 
127 A proposta de Nespor & Vogel (1986) que delimita o domínio da palavra 

fonológica não é unânime e tem sido revisitada, questionada e reformulada por 

outros estudiosos. Um ponto que tem sido bastante discutido é a formação de 

palavras fonológicas independentes por palavras funcionais. De acordo com 

Vigário (2003), em seu estudo do Português Europeu (PE), ao contrário do que 

propõem Nespor & Vogel (1986), elementos soltos, que não estão ligados a 

nenhuma palavra fonológica, não formam palavras fonológicas independentes, 

mas, sim, são clíticos.  
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portando um acento primário. Assim, cada raiz verbal acoplada 

dentro da holofrase fará parte de uma nova palavra fonológica, 

sozinha ou agrupada com os morfemas mais próximos, uma vez que 

ela porta um acento principal.  Estes são os únicos casos em que a 

palavra sintática e a palavra fonológica não são coincidentes.  

Cabe ressaltar, no entanto, que há três características que 

marcam a distinção entre a holofrase e a palavra composta: 

a) Do ponto de vista semântico: no composto duas raízes se 

juntam formando uma nova palavra, do ponto de vista 

semântico, com semântica transparente ou não, enquanto 

na holofrase não há alteração no significado das raízes.  

b) Do ponto de vista morfológico: em holofrases, cada raiz 

incorporada pode ser acompanhada por morfemas 

derivacionais (os morfemas flexionais de tempo e 

evidencialidade e modo são realizados apenas uma vez, 

sempre no final da holofrase). Em compostos, por outro 

lado, as raízes aparecem sempre juntas, sem a 

intercalação de morfemas derivacionais. 

c) Do ponto de vista fonológico: nas holofrases, cada raiz 

porta um acento principal. Em compostos, por outro lado, 

apenas a raiz mais à direita porta o acento principal, 

enquanto a raiz mais à esquerda pode, no máximo, portar 

acento secundário. 

Em Negarotê, o tema (stem), tanto para nomes quanto para 

verbos, consiste apenas da raiz, o único constituinte que deve conter 

o acento principal e, consequentemente, pelo menos uma sílaba 

bimoraica, lexical ou derivada pelo próprio acento. Embora ocorra 

com maior frequência acompanhada de, pelo menos, um morfema, a 

raiz pode formar sozinha uma palavra fonológica. Além das classes 

de nome e verbo, advérbios e pronomes pessoais (formas livres) 

também constituem palavra fonológica sozinhos.  
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São elementos que indicam o domínio da palavra fonológica, 

em Negarotê: a) o acento principal: uma palavra fonológica porta 

um, e apenas um, acento principal; b) a aplicação das regras de 

coalescência consonantal e nasalização no nível da palavra 

prosódica; c) ressilabificação e d) restrição fonotática quanto à 

realização de consoantes em coda silábica em final de palavra. 

Portanto, morfemas que se juntam à raiz e são passíveis às mesmas 

regras que ocorrem dentro da raiz são coerentes e fazem parte de 

uma mesma palavra.  

Até aqui, mostramos os elementos que indicam a coerência 

entre os morfemas que fazem parte da mesma palavra fonológica. 

Todos os processos que mostramos para a diagnose da palavra, e que, 

portanto, se realizam dentro do seu domínio, não se realizam entre 

palavras. Estes processos, no entanto, nem sempre são realizados na 

fronteira de morfemas dentro da palavra sintática (holofrase). Isso, 

aliado ao fato de que as raízes que se juntam à cadeia, portadoras de 

acento primário, não têm o acento enfraquecido foneticamente, 

indicam que uma única palavra sintática pode conter mais de uma 

unidade com autonomia prosódica. Ou seja, nestes casos, a palavra 

fonológica é menor que a palavra sintática e esta, por sua vez, pode 

conter duas ou mais palavras fonológicas. 

Nos exemplos que seguem, mostramos, com base nos 

processos listados para a diagnose da palavra fonológica, que uma 

única palavra sintática (holofrase) pode conter mais de uma palavra 

fonológica em Negarotê. Os processos que consideramos aqui são:  

a) Processo fonológico de coalescência consonantal, em 

que /h/ em coda seguida de /t/ em onset coalescem, 

realizando-se como [ɾ] na superfície. 

b) Processo fonológico de nasalização, que prediz que uma 

vogal em sílaba átona seguida por uma consoante nasal 

pode, opcionalmente, ser nasalizada. 
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c) Restrição fonotática que indica que consoantes 

fonológicas não se realizam em final de palavra (a 

exceção é uma consoante oclusiva laringal epentética 

que pode, ocasionalmente, se realizar marcando a 

fronteira entre palavras). 

d) Processo de ressilabificação que cria onset complexo 

quando uma consoante em coda é seguida de glide em 

onset dentro de uma mesma palavra.    

Outro elemento utilizado na diagnose da palavra fonológica, 

o acento não foi mencionado por ser condição fundamental para a 

existência de uma palavra prosódica. 

 

Processo de coalescência consonantal 

 O processo que dá origem à realização de [ɾ] na superfície é 

realizado quando uma consoante fricativa laringal /h/ em coda 

silábica é seguida por uma consoante oclusiva coronal /t/ em onset. 

O processo é realizado apenas no interior de palavra e [ɾ] não é 

permitida em início de palavra. Nos exemplos que seguem, temos 

em (497) a raiz verbal ‘ir’ /ˈaih/ seguida do afixo /ˈtãna/, que expressa 

tempo/evidencialidade, e em (498) e (499), a mesma raiz verbal 

seguida dos afixos /taʔ/ e /toh/, sequencial (mesmo sujeito) e 

adversativo. Percebemos que a coalescência, que acontece em (497) 

entre /ˈaih/ e /ˈtãna/, não acontece entre /ˈaih/ e /taʔ/ e /ˈaih/ e /toh/. 
Entretanto, dentro da mesma palavra sintática, em (498) e (499), a 

coalescência acontece entre a raiz verbal /ˈnĩũh/, ‘voltar’ e /ˈtãna/. 
Isto indica que em (498) e (499), a palavra sintática é formada por 

duas palavras fonológicas e os morfemas fazem /ˈaih/ e /taʔ/ e /ˈaih/ 
e /toh/ fazem parte de palavras fonológicas distintas.  
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 (497) [ˈai.ˌɾã.na] 
(ˈaihˌtãna)pw 
(ˈaih-ˌtãna)sw 

RV: ‘ir’ – TE: PRV 

“Fui” 

 

(498) [ˈai.taʔ.ˈniw.ˌɾã.na] 
 (ˈaih)pw (taʔˈniuhˌtãna)pw 
 (ˈaih-taʔ-ˈniuh-ˌtãna)sw 
 RV: ‘ir’ – SEQ – RV: ‘voltar’ – TE: PRV 

 “Fui e voltei”  

    
(499) [ˈaj.toh.ˈniw.ˌɾã.na] 
 (ˈaih)pw (tohˈniuhˌtãna)pw 
 (ˈaih-toh-ˈniuh-ˌtãna)sw 
 RV: ‘ir’ – ADS – RV: ‘voltar’ – TE: PRV 

 “Fui, mas não voltei”  

 

 Além da coalescência consonantal, em (498) e (499), outros 

elementos indicam a existência de duas palavras fonológicas 

distintas nos exemplos acima. As raízes /ˈaih/ e /ˈnĩũh/, ‘ir’ e ‘voltar’, 
respectivamente, são acentuadas e, no nível da palavra, os dois 

acentos têm proeminência como acentos primários. Nos dois 

exemplos, as duas palavras fonológicas cumprem o requisito da 

palavra mínima de conter, pelo menos, uma sílaba bimoraica. Além 

disso, podemos perceber que a restrição de não realização da 

consoante em coda em final de palavra também se aplica na fronteira 

entre a primeira e a segunda palavra fonológica.  
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Nasalização 

 O processo de nasalização ocorre quando uma vogal em 

sílaba átona é seguida de consoante nasal. Quando os segmentos 

estão em sílaba final de morfema e em sílaba inicial do morfema 

seguinte, respectivamente, este processo evidencia se há ou não 

coerência entre os morfemas. Como o processo de nasalização não 

ultrapassa a fronteira entre palavras, em morfemas que não fazem 

parte da mesma palavra fonológica, o processo não é realizado. 

Como forma de bloquear o espraiamento da nasalidade, uma 

consoante oclusiva laringal [ʔ] epentética pode ser realizada 

foneticamente entre as duas sílabas.   

 

(500) [ˈliːh.na.ˈmiː.̰hi.lei.ˌtã] ~ [ˈliːh.naʔ.ˈmiː̰.hi.lei.ˌtã] 
 (ˈlihna)pw (ˈmḭhleiˌtã)pw 

 (ˈlih-na-ˈmḭh-leiˌtã)sw 

 RV: ‘chegar’ – SUJ: RV: ‘chover’ – PIV 

 “cheguei e choveu” 

 

(501) [ˈduː.na.ka.ˈnaː.ˌɾãn] ~ [ˈduː.na.ka.ˈnaː.ˌɾãn] 
 (ˈtuhnaka)pw (ˈnahˌtãn)pw 

 (ˈtuh-na-ka-ˈnah-ˌtãn)sw 
RV: ‘pegar’ – OBJ: 2ªp.s. – REF – RV: ‘beber’ – TE: PRV 

 “Você pegou (a cuia) e bebeu” 

 

 Tanto em (500) quanto em (501), percebemos que a 

nasalidade das consoantes em onset das raízes /ˈmḭh/ e /ˈnah/, 

respectivamente, não espraia para os segmentos que as antecedem. 
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Em (500), cabe observar que na palavra mais à direita, formada por 

/ˈlih/, ‘chegar’, e /na/, 1ª pessoa do singular com função de sujeito, a 

consoante final da raiz é realizada foneticamente, mais um indicativo 

de que o afixo /na/ faz parte da mesma palavra fonológica da 

primeira raiz.      

   

Apagamento de consoante em coda em final de palavra 

 Um dos elementos que nos permite identificar quando uma 

sequência de raízes é um composto ou uma holofrase é a restrição 

que proíbe a realização de consoantes em final de palavra. Como já 

mostrado no início desta seção, em compostos, caso as raízes 

terminem com sílabas fechadas, apenas a consoante em coda silábica 

em posição final da palavra será apagada, já a consoante em coda da 

raiz mais à esquerda é realizada. Em holofrases, no entanto, as 

consoantes em coda no final das raízes apenas são realizadas 

foneticamente quando o final do morfema não coincide com o final 

da palavra. Em outras palavras, se a raiz terminada em sílaba fechada 

forma sozinha ou sem sufixos uma palavra fonológica, a consoante 

final em coda silábica não se realiza foneticamente. Em (502), a raiz 

/ˈsan/ ‘colher’, e em (503), as raízes /ˈweis/ ‘fazer/confeccionar’ e 

/taˈlon/ ‘terminar’ formam palavras fonológicas sozinhas, em 

sequências verbais.  

 

(502) [ˈsaː.ˈduː.ɾa:.ˈjajn.de] 
 (ˈsan)pw (ˈtuhtaʔ)pw (ˈjajnten)pw 
 (ˈsan-ˈtuh-taʔ-ˈjajn-ten)sw 
 RV: ‘colher’  - RV: ‘pegar’ – SEQ – RV: ‘comer’ – DES 

 “Vou colher, pegar e depois comer” 
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(503) [ˈwej.ta.ˈloː.tã.ˈnuː.ɾe.ˌdã] 
(ˈweis)pw (taˈlon)pw (taˈnuhtenˌtãn)pw 
(ˈweis-taˈlon-taˈnũh-ten-ˌtãn)sw    
RV: ‘fazer/confeccionar’ – RV: ‘terminar’ – RV: ‘dar’ – 

DES. – TE: PST 

“vou fazer, terminar e dar”  

  

 A restrição de realização de consoante em posição final de 

palavra também fornece pistas para identificar de qual palavra 

fonológica faz(em) parte o(s) morfema(s) que aparecem entre as 

raízes, portadoras de acento principal. Se a consoante em coda se 

realiza diante do morfema que segue, é um indicativo de que aquele 

morfema faz parte da mesma palavra fonológica. Nos exemplos que 

seguem, mostramos como a restrição se aplica com a raiz /ˈseit/ 
‘falar’ diante de morfema que faz parte da mesma palavra e da 

palavra seguinte, respectivamente.   

 

(504) [la.ˈɡaː.ˌdoh.naʔ.ˈsejk.ˌdã.ni] 
 (laˈkan)pw (ˌtohnaʔˈseitˌtãna)pw    
 (laˈkan-ˌtoh-naʔ-ˈseit-ˌtãna)pw    

RV: ‘saber’ – SUJ: 1ªp.s. – ADS – NEG – RV: ‘falar’ – TE: 

PST 

 “Eu sei, mas não vou falar” 
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(505) [ˈsej.hĩ.na.ˈkaː.kĩ.la.ta.wi] 
 (ˈseit)pw (hinaˈkahkĩnlatawi)pw 
 (ˈseit-hi-naˈkah-kĩ-lata-wi)sw 

RV: ‘falar’ – SEQ – RV: ‘ouvir’ – SUJ: Pl. – TE: PST – DEC 

 “(Ele) fala e nós escutamos” 

 

 Em (505), além da não-realização da consoante em coda na 

raiz /ˈseit/, ‘falar’, diante do morfema sequencial /-hi/, o que seria um 

indicativo de que estes morfemas não fazem parte da mesma palavra 

fonológica, /-hi/ sofre nasalização engatilhada pela presença de 

consoante nasal no onset da raiz verbal seguinte, /naˈkah/, ‘ouvir’, 
mais um indicativo de que /-hi/ forma palavra com /naˈkah/ e não 

com /ˈseit/.   

 

Ressilabificação 

 Consoante em onset silábico seguida de vogal ou glide no 

início da sílaba tende a ser ressilabificada dentro da palavra. Dessa 

forma, sequências do tipo (C)VC.V(C) são ressilabificadas como 

(C)V.CV(C) e sequências (C)VC.GV(C) são ressilabificadas como 

(C)V.CGV(C), formando onset complexo. Na fronteira entre 

palavras, o processo não ocorre, uma vez que a consoante final não 

se realiza foneticamente.  
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(506) [ˈduː.ja.ˈhãːn.lei.na] 
 (ˈtuh)pw (jahˈãnleina)pw 

(ˈtuh-jah-ˈãn-leina)sw 
 RV: ‘pegar’ – HAB – RV: ‘matar’ – TE: PIV 

 “Sempre pegava e matava” 

 

(507) [ˈai.wa.ˈteːh.le.hĩ.wi] 
 (ˈaih)pw (waˈtehlehĩwi)pw 
 (ˈaih-waˈteh-lehĩ-wi)sw 
 RV: ir – RV: desaparecer – TE: PD – DEC 

 “Foi e desapareceu (há muito tempo)”  

 

(508) [ˈoː.i.ka.ˈla.ka.ˌtãʔ.na] 
 (ˈon)pw (ikaˈlakaˌtãʔna)pw 

 (ˈon-ikaˈla-ka-ˌtã-ʔ-na)sw 
RV: ‘estar com preguiça’ – RV: ‘trabalhar’ – REF –TE: 

PST/NEG  

 “Estou com preguiça, não estou trabalhando” 

 

(509) [ˈhḛːj.ˈjajn.ˌdã.na] 
 (ˈhḛin)pw (ˈjainˌtãna)pw 
 (ˈhḛin-ˈjain-ˌtãna)sw 
 RV: ‘lavar’ – RV: ‘comer’ – TE: PRV 

 “Lavou e comeu” 
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 Em (506) e (507), a ressilabificação entre a consoante final 

de /ˈtuh/ ‘pegar’ e /ˈaih/ ‘ir’ não se realiza diante de /jah/, sufixo 

derivacional habitual, e /waˈteh/ ‘desaparecer’. Em (506), além de 
não ressilabificar com a raiz mais à esquerda, /jah/ ressilabifica com 

a raiz mais à direita, /ˈãn/ ‘matar’, mais um indicativo de que /ˈaih/ e 

/jah/ fazem parte de palavras fonológicas distintas dentro de uma 

mesma holofrase. Já em (508) e (509), a nasal coronal em coda e em 

posição final das raízes mais à esquerda são apagadas e, portanto, 

não ressilabificam com a vogal inicial de /ikaˈla/ e o glide inicial de 

/ˈjain/, raízes mais à direita. Em as sequências de verbos serializados, 

as raízes mantêm o acento primário e autonomia prosódica, portanto, 

fazendo parte de palavras fonológicas diferentes.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho, buscamos descrever e analisar a fonologia da 

língua Negarotê, língua tradicional do grupo indígena Negarotê, que 

atualmente é falada por cerca de 140 pessoas e, portanto, é 

considerada uma língua em risco de extinção. O estudo de línguas 

minoritárias, para além da sua função científica, cumpre também 

uma função social, de contribuir com a preservação de um dos 

elementos mais importantes da cultura de um povo. Através da 

língua é possível conhecer muito da tradição, da cosmovisão dos 

falantes. Além disso, ela tem um importante papel como marcador 

da identidade étnica do grupo. Dessa forma, esperamos que esta 

pesquisa seja um aporte inicial para que possamos aprofundar e dar 

continuidade aos estudos da língua Negarotê, tendo sempre como um 

dos objetivos principais o retorno social que o nosso trabalho 

enquanto linguistas pode trazer à comunidade, por meio da pesquisa, 

que possibilita a criação de mecanismos de preservação da língua.  

 Para a realização deste trabalho, contamos com a 

contribuição de quatro falantes da língua Negarotê, que nos cederam 

entrevistas in loco, que somam cerca de 60 horas de gravação, entre 

palavras, frases e histórias. Com base neste material e sob o aporte 

teórico da fonologia pós-gerativa, conseguimos desvendar parte da 

fonologia da língua, que pode ser vista neste trabalho. 

Compreendemos que, considerando as complexidades da língua e a 

limitação do nosso corpus, o nosso trabalho não é exaustivo. 

Entretanto, acreditamos que ele cumpre com o objetivo de lançar a 

base para estudos posteriores e apresentar um pouco do universo que 

é a língua Negarotê e as línguas Nambikwára.  

        A nossa tese foi dividida em quatro partes. Começamos com 

a apresentação etnográfica do grupo Negarotê, necessária para que o 



300 | Fonologia Negarotê 

 

leitor possa conhecer sobre o grupo estudado e a sua situação 

linguística. O grupo Negarotê faz parte da família linguística 

Nambikwára, que é dividida em três ramificações, de acordo com 

classificação proposta por Telles (2002): Nambikwára do Sul, 

Nambikwára do Norte e Sabanê. O Negarotê compõe o ramo do 

Norte, junto com as línguas Mamaindê, Latundê, Lakondê e 

Tawandê (extinta). As línguas do ramo do Norte têm diferentes graus 

de parentesco e inteligibilidade entre si. Pela proximidade, tanto 

genética quanto geográfica, uma vez que compartilham uma mesma 

área indígena (embora cada grupo tenha o seu próprio território 

dentro da Reserva) e têm uma relação bastante amigável, 

encontramos mais semelhanças do Negarotê com o Mamaindê do 

que com o Latundê e o Lakondê. Também por essa razão, ao longo 

da tese, procuramos destacar os pontos que diferenciam as línguas, 

buscando contribuir com os estudos tipológicos sobre as línguas 

Nambikwára, mas também por compreender que estas diferenças, 

por menores que sejam, são importantes para a identidade linguística 

dos falantes.    No segundo capítulo, apresentamos a fonologia 

segmental do Negarotê: as consoantes, as vogais e sílaba. Assim 

como é característico às línguas Nambikwára do Norte, o Negarotê 

tem um inventário fonológico vocálico maior que o consonantal. São 

16 vogais, entre orais, nasais, laringais e orais laringais, e 11 

consoantes. Uma outra característica destas línguas é a ausência de 

contraste entre consoantes surdas e sonoras, além do amplo leque de 

alofonias consonantais, que, na superfície, multiplica o número de 

segmentos consonantais. A sílaba máxima do Negarotê é do tipo 

(C)V(V)(C)(C), com a vogal nuclear sendo o único elemento 

obrigatório. O onset simples pode ser ocupado por qualquer 

consoante ou glide, exceto a oclusiva laringal /ʔ/. Na coda, apenas 

consoantes coronais e laringais são licenciadas. 

 O terceiro capítulo é dedicado aos processos fonológicos que 

envolvem a sílaba. São elencados onze processos fonológicos, 
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classificados em: assimilação e dissimilação, processos de força e 

processos que atingem o segmento completo. Todos os processos 

listados ocorrem no nível pós-lexical e têm como domínio a sílaba e 

a palavra. Alguns dos processos, como o vozeamento das oclusivas, 

podem ultrapassar a fronteira entre palavras. 

 Por fim, no último capítulo, apresentamos aspectos da 

fonologia suprassegmental: o acento, o tom e a palavra prosódica. O 

Negarotê possui um sistema misto, com acento e tom lexical. Os 

correlatos fonéticos do acento são a duração e a estabilidade 

vocálica. Vogais em posição de acento são mais longas que vogais 

átonas, bem como são menos suscetíveis a processos fonológicos. 

Por se tratar de uma língua polissintética, um grande número de 

morfemas afixados à raiz é permitido. Estes morfemas podem ou não 

receber acento, que, no nível da palavra, realiza-se como secundário.  

Em raízes, o acento é previsível pelo peso silábica e/ou pela posiçao 

da sílaba dentro da raiz. Isso implica dizer que a língua é sensível ao 

peso silábico e que, portanto, sílabas pesadas atraem o acento na raiz. 

Na ausência de sílabas pesadas, a sílaba leve mais à direita receberá 

o acento. Fora da raiz, o acento é lexical (imprevisível).  

 Além do sistema acentual, o Negarotê também conta com um 

sistema tonal com dois tons subjacentes, alto e baixo. Embora 

fonologicamente não haja tons de contorno, na superfície, eles 

podem ser realizados. A unidade que carrega o tom é a mora e, em 

sílaba bimoraica, é permitido que as moras carreguem tons de nível 

distintos, que foneticamente se realizam como um tom de contorno.     

 Os constituintes prosódicos são as unidades que constituem 

domínios para a aplicação de regras fonológicas. Neste trabalho, 

devido à limitação dos nossos dados, restringimo-nos a apresentar o 

domínio da palavra fonológica, o primeiro da hierarquia prosódica 

que faz interface com a morfologia. Em Negarotê, a palavra 

prosódica mínima é a raiz, morfema livre, portador de um — e 
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apenas um — acento principal e que precisa ter, pelo menos, uma 

sílaba bimoraica. Em geral, a palavra prosódica e o elemento 

terminal da árvore sintática (palavra sintática) são coincidentes. 

Entretanto, o caráter polissintético da língua permite que palavras 

verbais sejam formadas por sequências de raízes (verbos seriais), 

com ou sem a presença de afixos entre elas, formando holofrases que 

portam mais de um acento principal e, portanto, contêm mais de uma 

palavra fonológica. Isto é, nestes casos, a palavra fonológica é menor 

que o componente terminal da árvore sintática.    

 Conforme dito anteriormente, nossa análise não se pretende 

conclusiva ou definitiva, mas representa um pontapé inicial nos 

estudos da fonologia da língua Negarotê. Devido à restrição de dados 

e tempo, muitas questões ainda permanecem sem resposta e 

merecem investigação futura, como a existência de regras tonais e o 

aprofundamento do estudo dos constituintes prosódicos, entre tantas 

outras questões ainda não desenvolvidas.  

Quando se decide estudar uma língua minoritária, não se opta 

apenas pelo fazer científico, mas abraça-se a causa humana e política 

que envolve os indivíduos falantes e donos daquela língua. Por isso, 

o nosso intento é que possamos, em estudos futuros, continuar esse 

mergulho na língua Negarotê, buscando cada vez mais compreender 

o seu funcionamento, colaborar com os estudos das línguas 

Nambikwára e, sobretudo, dar nossa contribuição ao povo Negarotê 

para a preservação da sua língua tradicional.  
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Resumo 

 

A língua Negarotê, que faz parte da família linguística Nambikwára, 

ramo Nambikwára do Norte, é a língua ancestral do grupo de mesmo 

nome, que vive na Terra Indígena Lagoa dos Brincos, Reserva Vale 

do Guaporé, no estado do Mato Grosso. De acordo com dados do 

SESAI (2014), o grupo tem cerca de 140 pessoas, a maioria ainda 

falante da sua língua tradicional. Tendo em vista a importância da 

preservação das línguas indígenas brasileiras e visando contribuir 

com o registro e fortalecimento da língua do grupo Negarotê, esta 

pesquisa teve como objetivo dar continuidade aos estudos das 

línguas Nambikwára do Norte desenvolvidos em parceria entre o 

Núcleo de Estudos Indigenistas da Universidade Federal de 

Pernambuco e Vrije Universiteit Amsterdam, através da descrição e 

análise da fonologia da língua Negarotê, da família linguística 

Nambikwára. No presente trabalho, apresentamos a descrição e 

análise do componente fonológico.  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos, sendo o primeiro 

dedicado à etnografia do grupo Negarotê, em que apresentamos a 

Família Nambikwára, o histórico de contato e a classificação das 

línguas dentro da família, bem como dados específicos sobre o grupo 

Negarotê e sua situação linguística atual. Os capítulos 2, 3 e 4 são 

dedicados à fonologia propriamente dita.  

No Capítulo 2, apresentamos os fonemas consonantais e vocálicos e 

seus alofones. No mesmo capítulo, tratamos da sílaba, o molde 

silábico máximo, a constituição da sílaba e a ressilabificação.  

No capítulo 3, apresentamos os processos fonológicos que ocorrem 

nos domínios da sílaba e da palavra. Destacamos os processos 

fonológicos segmentais que atingem o segmento completo.  
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No último capítulo, nós voltamos para a fonologia suprassegmental. 

As línguas da família Nambikwára, da qual o Negarotê faz parte, têm 

como característica comum sua complexidade morfofonológica. 

Trata-se de línguas polissintéticas, com alto grau de polissíntese, e, 

em sua maioria, com sistemas mistos, com tom e acento fonológicos. 

Dessa forma, iniciamos o capítulo apresentando o sistema acentual 

do Negarotê, que é previsível no nível da raiz e imprevisível (lexical) 

fora da raiz. Em seguida, mostramos o sistema tonal, bem como 

evidências de que o tom é lexical e contrastivo. Por fim, 

apresentamos o constituinte prosódico palavra fonológica, sua 

delimitação e extensão. Todos os dados utilizados nesta análise 

foram coletados em entrevistas com falantes nativos da língua 

durante pesquisa de campo realizada no ano de 2013,    

Palavras-chave: Línguas Indígenas, Análise Linguística, 

Fonologia, Nambikwára, Negarotê. 

  



 

Summary | 305  

 

Summary  

 

The Negarotê language is part of the northern branch of the 

Nambikwára linguistic family. It is the ancestral language of the 

indigenous group of the same name, living in the Terra Indígena 

Lagoa dos Brincos, of the Guaporé Valley Reserve, in the Brazilian 

state of Mato Grosso. According to SESAI (2014), there are roughly 

140 Negarotê, most of whom still speak their traditional language. 

This study is part of a larger documentation project concerning the 

Nambikwára languages developed in partnership between the 

Nucleus of Indigenous Studies of the Federal University of 

Pernambuco, Recife, Brazil and the Chair of Amazonian languages 

of the Vrije Universiteit Amsterdam. We provide the first detailed 

analysis of Negarotê phonology, based on data collected in 

interviews with native speakers during fieldwork in 2013. 

This work is divided into four chapters. The first is dedicated to the 

ethnography of the Negarotê group. There we present the 

Nambikwára linguistic family, the contact history and the 

classification of languages within the family, and provide an 

overview of the Negarotê group and their current linguistic situation. 

The rest of this work is devoted to the language's sound structure.  

In Chapter 2, we present the consonantal and vowel phonemes and 

their allophones. In the same chapter, we treat the syllable, the 

syllable structure and (re)syllabification.  

In Chapter 3, we present the phonological processes that occur in the 

syllable and word domains.  

In the last chapter, we turn to the suprasegmental phonology. From 

the point of view of their word prosody, the Nambikwara languages 

(except Sabanê) are mixed systems, with independent stress and 
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tone. We begin the chapter with a presentation of the Negarotê stress 

system, describing its predictable stress in lexical roots and 

unpredictable stress in affixes. Thereafter, we show that the language 

has contrastive lexical tone. Finally, we define the phonological 

word as a prosodic domain, in terms of the domain for stress and 

word-domain phonological rules. 

With the exception of Sabanê, the languages of the Nambikwára 

family all exhibit a large degree of polysynthesis with its 

characteristic morphological complexity. From this perspective, this 

description of Negarotê phonology provides a deeper understanding 

of the prosodic structure of this language and, by extension, of 

polysynthetic languages in general.  

Keywords: Indigenous Languages, Linguistic Analysis, Phonology, 

Tone, Stress, Nambikwára, Negarote. 
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Samenvatting 

 

Het Negarotê maakt deel uit van de Nambikwára taalfamilie. Het is 

de oorspronkelijke taal van een inheemse groep met dezelfde naam, 

die leeft in Terra Indígena Lagoa dos Brincos in het Guaporé Vallei 

Reservaat, in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso. Volgens de 

gegevens van SESAI (2014) zijn er ongeveer 140 Negarotê, die bijna 

allemaal de traditionele taal nog spreken.  

Deze studie bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gewijd 

aan de etnografie van de Negarotê. Daarin presenteren wij de 

contactgeschiedenis van het Negarotê met andere inheemse talen en 

de classificatie van deze taal binnen de Nambikwára taalfamilie. 

Bovendien bespreken wij een aantal specifieke kenmerken van de 

Negarotê en van hun taal.  

De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn gewijd aan de klankstructuur van het 

Negarotê. In hoofdstuk 2 presenteren we de consonant- en 

klinkerfonemen met hun belangrijkste allofonen. Vervolgens 

beschrijven wij de structuur van de lettergreep en het proces van 

(re)syllabificatie.  

In hoofdstuk 3 maken wij een inventaris van de fonologische 

processen die zich voordoen binnen het domein van het woord, zoals 

assimilatie, dissimilatie en versterking, processen die de vorm van 

fonologische segmenten veranderen.  

Met uitzondering van het Sabanê vertonen de Nambikwára talen een 

van elkaar onafhankelijk systeem van woordaccent en contrastieve 

toon. Deze prosodische eigenschappen van het Negarotê komen aan 

de orde in het vierde en laatste hoofdstuk. Het Negarotê hoofdaccent 

blijkt voorspelbaar in lexicale wortels en onvoorspelbaar in 

grammaticale morfemen. Wij laten zien dat het Negarotê een 

toontaal is, met vier lexicale toonschema’s Hoog, Laag, Hoog-Laag 
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en Laag-Hoog, waarvan de samengestelde tonen uitsluitend in zware 

geaccentueerde lettergrepen voorkomen. Tenslotte karakteriseren 

wij het prosodische woord als het domein voor woordaccent en 

inventariseren wij de fonologische regels die exclusief behoren tot 

het domein van het prosodische woord. 

Naast het potentiële belang van de studie van bedreigde talen voor 

de taalwetenschap hopen wij te hebben bijgedragen aan het 

bewustzijn van het belang van het behoud van minderheidstalen in 

het algemeen en van het Negarotê in het bijzonder. 

Alle gegevens die in deze analyse zijn gebruikt, zijn verzameld in 

interviews met moedertaalsprekers tijdens veldonderzoek 

uitgevoerd in het jaar 2013. 

Trefwoorden: Inheemse Talen, Taaldescriptie, Fonologie, 

Prosodie, Toon, Accent, Nambikwára, Negarotê. 
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Vocabulário Negarotê - Português 

 

/a/ 
/aiˈkeun-tu/  “fósforo” 

/au-ni-tu/  “flecha” 

/a.ka-tu/ “anzol” 

/ai.kwe.ˈkãn-sih-tu/   “tipo de passarinho muito pequeno” 

/au.ˈeh-tu/ “flecha, tipo de.” 

/awaˈlun-tu/  “faísca” 

/ˈan-tu/   “tatu-galinha”  

/auˈken-ten/    “banhar/tomar banho” 

/aiˈtã/    “roça” 

/ˈaus-ten/  “costurar” 

/ˈan-len-tu/   “casa de marimbondo” 

/ˈaĩn-ˈta-̰ˈsin-tu/ “carne de piranha” 

/ˈai.ki-tu/  “mutum” 

/ãĩnʔ/   "peixe" 
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/a/̰ 
/a.̰ˈlein-tu/  “flauta nasal” 

/ˈaṵʔ-ni-tu/  “louro (pássaro)” 

/an̰-tu/    “pequi” 

/ˈaṵ-kaˈta/  “coquinho quebrado (para fazer  

artesanato)” 

/ã/ 
/ã-tu-ˈkaut-tãn/ “quebrar a perna”  

/ˈãĩnʔ-ˈoh.no-tu/ “carne de peixe socada” 

/ˈãn-ten/  “matar”  

 

/e/ 
/einˈkũnʔ-ten/  “sarar” 

/eu-ten/  “ver” 

/ˈeit-tu/   “fumo” 

/ˈeinʔ-tih-tu/  “homem” 
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/ḛ/ 
/ˈḛn-tu/   “lua” 

/ḛʔ-tu/    “Machado” 

 

/i/ 
/iuˈdeut-ki-tu/   “cavalo” 

/ikoˈkoʔti-tu/  “cigarra” 

/iˈtan-tu/  “dinheiro” 

/iut-ˈlin-ˈsin-tu/ “carne de piau” 

/iˈkun-si-tu/  “coruja do mato” 

/ihaˈmĩn-tu/  “pássaro, tipo de.” 

/iˈtaut-te/  “pegar e quebrar” 

/iˈsjãũn-ki-tu/  “flor” 

/i-kanĩ/    “olho” 

/ˈiʔ-keˈsein-tu/  “matraca” 

/ˈiu-tu/   “boca” 

/ˈi-ˈnan-tãna/    “estar com sono/sonolento” 
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/ḭ/ 
/ˈḭhʔ-si-tu/  “vento” 

 

/ĩ/ 
/ˈĩũn-ˈte/  “cheirar” 

 

/i ̰ / 
/ˈi ̰ ʔ-tu/    “arraia” 

/ˈi  n̰ʔ-ta-̰ˈkḭn-tu/ “ferrão de arraia” 

 

/o/ 
/ˈon-ˈte/  “preguiça” 

/ˈot-je-ˈhã/  “assustou?” 

/ˈoʔ-tu/    “macuco” 

/ˈoʔ-ˈsin-tu/  “carne de macuco” 
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/u/ 
/ut.ˈtut-tu/  "urucum” 

/ˈuʔ-tu/   “irara” 

 

/p/ 
/ˈpan/    “dois” 

/ˈpan-kaˈnãn/    “três” 

 

/t/ 
/ta/    “meu/minha (possessivo)” 

/taˈhon-tu/  “chicha” 

/tauˈit-tu/  “madeira, tipo de.” 

/taw̰oˈloh-tu/  “caramujo” 

/tãˈnai-tu/  “mogno” 

/taṵˈeit-nah/  “mato” 

/tetˈliʔ-ˈte/  “lixinha” 

/taˈlon-te/  “está pronto” 

/tukuiˈat-tu/  “peroba” 
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/taˈkṵn-ˌkaʔ-tah̰-tu/ “jacamim” 

/tutaˈĩn-si-tu/  “1º pajé”  

/taˈnũki-tu/  “beija-flor” 

/taḭˈtein-tu/  “coxa” 

/ˈtatnã-tu/  “abelha, tipo de.” 

/taˈnuh-ten/  “dar” 

/taṵˈeit-ˈwain-ˈtah̰-tu/ “cachorro do mato” 

/ˈtun-tu/  “cotia” 

/ˈton-tu/   “fruta, tipo de.” 

/ˈteiʔta-ˈpeh-tu/ “sapo, tipo de.” 

/ˈtḛh-tu/  “cobra” 

/ˈtiʔ-kaˈnĩn-tu/  “abóbora” 

/ˈten-tu/  “mosca” 

/ˈtoh-noh-tu/  “açúcar” 

/ˈtḛhne-tu/  “mulher” 

/ˈtaḭ/   “eu” 

/ˈtein-kaˈloh-tu/  "rede de dormir" 

/tuh-ten/   “pegar” 

/ˈtah̰-kaˈnĩn/   “pedra” 
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/k/ 
/ˈkot-ˈda-̰tu/  “cágado” 

/koˈpai-tu/  “tatu, tipo de.” 

/kaˈlit-ˈkaʔ-te/  “pé de najá” 

/kaˈlih-ˈta-̰tu/  “passarinho, tipo de.” 

/kaˈlis-tu/  “banana” 

/kaˈnãn/   “um (numeral)” 

/kalakaˈlah-tu/   “galinha”  

/kaˈlai-tu/  "aranha" 

/kaʔˈtḭn-tu/  "pulga" 

/kaˈli-tu/  “ipê” 

/kan̰aˈwaiʔ-tu/  "cedro" 

/kaiˈan-noh-tu/  “areia” 

/keiˈaun-keh-tu/  “homem branco” 

/kaˈnãĩhĩ/    “piolho” 

/ˈkweh-tu/  “córrego” 

/kanˈtḛiʔ-kaˈnĩn-tu/  “bola de mangaba” 

/kaˈlin-kaˈnĩn-tu/  “fruta redonda, tipo de.” 

/keˈjaun-jaˈnãn-tu/  “gato” 



324 | Fonologia Negarotê 

 

/kaiˈaʔ-tu/  “milho”    

/kaiˈaʔ-tu/  “gafanhoto”  

/ka.njãĩn-kaʔ-tu/  “lápis/caneta” 

/ka.njãĩn/   “aprender/estudar” 

/kanteʔkanˈteʔ-tu/  “chuveiro dourado, tipo de planta” 

/ˈkon-tu/   “guaraguaçu” 

/ˈkat-ˈta-̰ki-tu/  “tipo de feijão grande” 

/ˈkan-tu/  “abacaxi do campo” 

/ˈkei-ˈaun-ka-ˈta/ “mulher branca” 

/ˈkaus-tu/  “cuia/tigela”  

/ˈkun-tu/  “algodão” 

/ˈkoh-ki-tu/  “gavião” 

/ˈkait-tu/  “paxiúba”  

 

/m/ 
/ˈmḭh-kaˈloh-ni-tu/ “batata roxa” 

/ˈmḭh-tu/   “batata (rama)” 

/ˈmãũn-tu/  “morro” 

/ˈmĩh-tu/    “chuva”  
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/ˈmãĩn-kaˈnĩn/  “caju” 

/ˈmĩn-kaˈloh-tu/ “cama/mesa/prateleira” 

/ˈmãĩn-ki-tu/  “caju do branco” 

/ˈmah-ˈloh-tu/  “figueira” 

/ˈmah̰-tu/  “rã, tipo de.” 

/ˈmi  n̰-ni-tu/  “pai” 

 

/n/ 
/nasaˈlaʔ-tu/  “boi” 

/na-ˈnait-tu/  “raiz” 

/na-ˈdaun-ˈte/  "rabo/cauda (de qualquer bicho)” 

/nuʔˈkwain-tu/   “flecha que ainda não está feita” 

/na-kaˈna n̰-tu/  “irmão” 

/njãn-tu/  “jenipapo” 

/na.ˈwein-tu/  “buraco” 

/nũ.kwa.ˈkwait-tu/ “abanador” 

/nanˈtah-tu/    "bicho brabo" 

/na-kaˈni  n-tu/    “semente”  

/na-ˈnah̰-tu/  “ovo (de qualquer bicho)”  
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/nãˈni-tu/    “pernilongo/ muriçoca”  

/nãnki-tu/  “sangue” 

/ˈnũsja/   “nós” 

/na-ˈnãn-tu/   “folha (de qualquer planta)” 

/ˈnãũn-tu/  “cupim”  

/ˈniʔ-kaˈnĩn/  “resina” 

/ˈnũn-tu/ “bicho” 

/ˈnjaun-keh-tu/  “rã, tipo de.” 

/ˈnĩũn-ˈte/  “dormir” 

/ˈnaun-te/  “está doce/ é doce” 

/ˈnĩʔhe-tu/  “cipó d’água” 

/ˈnut-ta-̰tu/  “enfeite de braço” 

/ˈnũn-si-tu/  “calango, tipo de.” 

/ˈnus-tu/  “pilão”  

/ˈniʔ-kaʔ-tu/  “vela” 

 

/s/ 
/saˈkĩn-ki-tu/  “arroz” 

/seˈkeĩn-te/  “quero mijar” 
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/seiˈseit-tu/  “escorpião” 

/sikenˈlein-ki-tu/ “nome de pajé” 

/sa.ˈlin-tu/  “mandioca paraguai” 

/sa.ka.ˈkonʔ-tu/ ”mandioca brava” 

/si-ha.ˈteĩn-tu/  “cidade” 

/sṵh-tu/   “balaio” 

/sũni-tu/   “sol” 

/saˈwḭni-tu/   “periquitinho, tipo de pássaro” 

/ˈsot-ˈta-̰tu/  “xororó” 

/ˈseit-ˈni-tu/  “pássaro, tipo de.” 

/ˈsaun-ˈta-̰tu/  “mosquitinho” 

/ˈsih-tu/  “tucangueira” 

/ˈsun-tu/  “matar” 

/ˈsḭh-tu/  “casa” 

/ˈsaun-ki-tu/  “mosquito borrachudo” 

/ˈsan-ten/   “colher” 

/ˈseit/    “falar” 
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/h/ 
/haˈliʔ/   “rápido” 

/haiˈein-tu/  "maria-fedida” 

/haˈlain-tu/  “raio” 

/haˈloh-tu/  “campo/aldeia” 

/hiu.ka.ˈnãn-tih-tu/ “pica-pau” 

/ha.ˈnũnʔ-tu/  “abacaxi da roça” 

/hiutaˈkãn-sih-tu/   “coração-de-negro, planta”  

/ˈhãn-sih-tu/    “branco” 

/huʔkaian-tu/  "cambará libra, tipo de madeira" 

/haˈhantu/  “atemoia, fruta” 

/ˈhos-tu/  “macaco” 

/ˈhat-tu/  “cará do mato e da roça” 

/ˈhatˈjeĩn-tu/  “barata, tipo de.” 

/ˈhus-tu/  “arco” 

/ˈhein-tu/  "buriti” 

/ˈhi  n̰-ni-tu/  “avó” 

/ˈhãĩn/    "ele(a) – 3ª p.s." 

/ˈhaun-tu/  “poeira” 
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/l/ 
/laˈka-te/  “saber/escutar” 

/ˈlo̰h-tu/  “itaúba” 

/ˈloh-tu/  “tucumã” 

/ˈloʔ-tu/  “urubu” 

/ˈleut-tih-tu/  “siriva” 

/ˈlihte-tãn/  “estar com frio” 

/ˈleun-tu/  "anta”  

/ˈlit-ˈnoh-tu/   “beiju” 

/ˈlah-ˈwaun-si-ki-tu/ “arara vermelha” 

/ˈlah-tu/  “arara” 

/ˈleutte-sin-si-tu/ “bocaiuva” 

/ˈlḭnʔ-no-tu/  “beiju” 

 

/w/ 
/waˈnu ̰nʔ/  “bom/bonito” 

/waˈtah̰-tu/    “tórax” 

/watdeʔni-tu/  “tamanduá” 

/wolaˈlai-kolokoˈloh-tu/ “embuá” 
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/ˈwaḭ/     “você” 

/wanˈtaʔ-ni-tu/  “panela” 

/wotˈtuʔ-ta/  “coquinho quebrado e furado” 

 /wolaˈlaḭ-ti-tu/ “minhoca” 

/waˈlih-te/  “fedido” 

/waˈlḭ-tu/  “faca” 

/wiˈhãĩ-tu/  “bicho-preguiça” 

/wiˈan-tu/  “jatobá” 

/waˈnu ̰n-ˈseit-ˈtã/ “falar bonito” 

/woˈlot-tu/  “cabaça” 

/wei.ˈkwai/  “moça” 

/wa.ˈkun-tu/  “guariroba” 

/ˈwaut-ta-̰tu/   “pombo” 

/ˈwaḭh-tu/  “abelha jataí” 

/ˈwein-tu/  “bacaba” 

/ˈweit-tu/   “criança” 

/ˈwain-tu/  “cachorro” 

/ˈwi-tu/   “sapo cururu” 

/ˈwḭ-tu/   “dente” 



 

Vocabulário Negarotê-Português | 331  

 

/j/ 
/jenˈtain-tu/    "mateiro" 

/jaˈlit-tu/  “colar” 

/juˈkaut-tu/  “queixo” 

/jaˈpaun-tu/  “inhame” 

/jaˈmãʔ-tu/  “flauta sagrada” 

/janãn-tu/  “onça” 

/jukalju-te/  “peixe piau” 

/jãˈnãn-eiˈnih-tu/   “onça parda” 

/jeˈlun-tu/  “ingá do mato” 

/jat̰ˈpet-nih-tu/  “pariri” 

/jaˈhon-tu/  “velho (pajé)” 

/ja.ko.ˈkoʔ-ti-tu/ “cigarra” 

/ˈjoh-tu/  “abelha manduguari” 

/ˈjaih-tu/ “cambará” 

/ˈjuh-ta/  “coquinho na linha” 

/ˈjaḭt-tu/  “porco” 

/ˈjain-ˈte/  “comer” 

 


