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A FONOLOGIA DO SAYNÁWA (PANO)

Este trabalho traz a descrição e a análise da fonologia do Saynáwa, uma língua amazônica da família linguística Pano e que é falada por apenas 7 índios
da etnia Saynáwa/Jamináwa, os quais vivem na Terra Indígena Jamináwa do
Igarapé Preto (estado do Acre, Brasil). A análise fonológica apresentada nesta
obra se guiou pelas teorias fonológicas não-lineares e partiu dos dados coletados pelo próprio autor em pesquisas de campo realizadas em 2008 e 2010 (4
meses e meio) junto aos últimos falantes do Saynáwa. Um dos pontos principais deste estudo é a observação da forte influência da prosódia sobre a fonologia e a morfofonologia Saynáwa. Ao longo de 3 capítulos, são apresentados:
a relação dos fonemas segmentais consonantais e vocálicos, a análise acústica
de alguns fones consonantais e dos fones vocálicos, a descrição da estrutura
silábica, a análise da silabação e da ressilabação, o estudo da estrutura métrica
e do acento, a identificação dos principais constituintes prosódicos, e a análise
dos processos fonológicos (lenização, abaixamento e alongamento vocálico,
neutralização, inserção, assimilação - nasalização vocálica, retroflexão etc.)
e morfofonológicos (metátese e inserção). Além disso, na parte introdutória
deste livro, tem-se um panorama da etnografia Saynáwa/Jamináwa.

Cláudio Couto

Cláudio Couto

Cláudio Couto

A FONOLOGIA DO
SAYNÁWA (PANO)
A língua falada pelos índios Saynáwa/
Jamináwa da Terra Indígena Jamináwa do
Igarapé Preto (Acre/Brasil)

