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RESUMO

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo do sistema fonológico do

Apãniekrá (língua Timbira, família linguística Jê).

Na primeira parte do trabalho são identificadas as unidades segmentais distintivas

e sua organização no componente silábico, retomando alguns aspectos anteriormente

estudados e descrevendo fenômenos ainda não abordados. A organização sistemática dos

dados é feita a partir do modelo teórico de Pike (1947).

Na segunda parte, a sílaba é analisada do ponto de vista da fonologia não-linear,

envolvendo, portanto, um outro modelo teórico, o de Clements & Keyser (1983). Nessa

mesma linha são apresentados estudos de três fenômenos identificados na primeira parte

do trabalho: o apagamento de h quando primeiro elemento de um onset complexo, a pré-

nasalização de p, t, tj e k quando estes segmentos são marcados lexicalmente e o

alongamento de segmentos vocálicos e consonantais.
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Abreviaturas

contínuocont

pref ref prefixo referencial

pron dep pronome dependente

primeira pessoalp

segunda pessoa2p

terceira pessoa3p

incl inclusivo

pl pluralizador

futurofiit

indicador de propriedadeindprop

diminutivodimin

aumentativoaumen

dativodat

ergativoerg

complemento marcado obrigatoriamente por posposiçãocomp
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1) Introdução
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A terceira e última parte deste trabalho apresenta uma análise de três fenômenos 

da língua Apãniekrá, a saber, a não ressilabificação do segmento h no onset complexo, as 

sequências de nasal + consoantes homorgânicas e o alongamento de segmentos. Estes

Este trabalho compõem-se de três partes: na primeira identifico as unidades 

segmentais distintivas, retomo alguns aspectos anteriormente estudados por outros 

autores e descrevo fenômenos ainda não abordados, seguindo os procedimentos 

propostos por Pike (1947). A justificativa para a escolha desse método de investigação é 

que, segundo Abaurre (1992), Phonemics: a Technique for Reducmg Languages to 

Wrhtng, é até hoje referência obrigatória para os cursos que preparam linguistas para a 

realização de trabalho de campo com línguas indígenas, dada a preocupação do autor em 

fornecer uma “receita para a identificação de fonemas e alofones” baseada numa série de 

procedimentos de descoberta bem controlados por critérios de análise e interpretação dos 

quadros de fones extraídos das transcrições fonéticas.

Nesse mesmo texto, a autora diz que para os pesquisadores das línguas indígenas, 

a fonêmica continua a ser uma metodologia que permite uma abordagem inicial desses 

sistemas linguísticos, na medida em que propicia uma organização preliminar dos dados 

e um sistema de transcrição económico, necessário para o prosseguimento da 

investigação em outros níveis de análise. É nesse sentido que uma análise da organização 

de segmentos no constituinte silábico da língua (apresentada na segunda parte deste 

trabalho), realizada com base no modelo teórico de Clements & Keyser (1983), só foi 

possível a partir da organização sistemática dos dados e da identificação de determinados 

fenômenos fonológicos com base no modelo da fonêmica pikeana Não se trata de um 

salto de um modelo para o outro numa mesma análise linguística Pelo contrário, o 

objetivo foi o de definir maís precisamente o objeto de investigação para, só assim, 

lançar mão do poder explicativo dos modelos fonológicos mais recentes.



Sobre os Apãniekrá

Apinayé.
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três estudos foram baseados nas teorias fonológicas mais atuais, ou seja, as não-lineares.

Os trabalhos considerados foram Clements & Keyser (1983) e Clements & Rume (1995).

2 Todos esses povos apresentam como características comuns a língua, o corte de 

cabelo, a morfologia da aldeia e a corrida com toras. Nimucndajú (1946) diz que a 

unidade do grupo Timbira e sua classificação na família linguística Jê são tão evidentes 

que até hoje não foram postas em dúvida por ninguém, que se ocupou seriamente do 

assunto.

t Rodrigues (1986) diz que a língua Timbira é composta pelas variantes Apãniekrá, 

Ramkokamékra, Krikatí, Pukobjê, Parakatejê e Krahô. A língua dos Apinayé, embora 

seus falantes se considerem descendentes dos Timbira, hoje seus vizinhos mais próximos, 

está aparentada mais estreitamente com o grupo Kayapó.

Atualmente os povos Timbira estão distribuídos em dois grupos (Melatti:1972): 

os Timbira Orientais, do qual faz parte os Gavião (ou Parkatejê) no estado do Pará, os 

Pykopjê (ou Gavião do Maranhão), Krikati, Ramkokamékra (Canela) e Apaniekra 

(Canela), no Maranhão, e os Krahô, no Tocantins; e os Timbira Ocidentais, constituídos 

apenas pelos Apinayé, no estado do Tocantins. Os Timbira Ocidentais se situam na 

margem esquerda do rio Tocantins, enquanto os Timbira Orientais se localizam em 

pontos esparsos de uma vasta região à margem direita do mesmo rio.

Os povos Timbira que teriam existido até o final do século XIX, segundo 

Nimuendajú (1946), sãoi Timbira de Araparytiua (Gurupi), Krêyê de Bacabal, 

Kukôekamekra, Krêyê de Cajuapara, Kre’púmkatejê, Pykopyê, Kfíkateyê, Gaviões da 

Mata, Apãnyekra, Ramkôkamekra, Kênkateyê, Krahô, Cakamekra, Põrekamekra,



compra.
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Embora os falantes do Apãniekrá sejam mais conhecidos como Canela, esse 
termo é pejoratvo, pois faz referência à forma como eram denominados no passado: os 
Canela Fina. Esses índios, que se autodenominam Apãniekrá (“filhos da piranha”), vivem 
na Área Indígena Porquinhos, município de Barra do Corda (MA). São cerca de 350 

indivíduos, todos falantes de Apãniekrá. Com exceção das crianças, que até os cinco, seis 
anos são monolíngues, homens e mulheres falam bem o português. Mas essa língua é 
usada apenas para as conversas pelo rádio, com o chefe de posto, com a professora 

branca, com os sertanejos que vão até a aldeia tentar vender alguma coisa, arrancar dente 
ou pernoitar, e também quando vão à cidade passear, receber aposentadoria e fazer



2. Fonêmica

2.1. Trabalhos anteriores

?kt cP

Dm n

hw

y u

ú

0

oe
a

Observações feitas com relação à alofonia:

1 A grafia dos fonemas e alofones usada pelos autores foi preservada.
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1) / p t k / realizaram-se como sonoras [ b d g ] ou como oclusivas surdas não-aspiradas /
não-tensas fracas [ P T K ].

Os trabalhos sobre os sistemas fonológicos das línguas Canela e Krahô (sua 
parente mais próxima) foram realizados por Shell (1952), Davis (1966) e Popjes & 
Popjes (1971).

j
i

O trabalho de Shell (1952) apresenta informações sobre a fonêmica e a 

morfologia da língua Krahô, mas, como já sugere o próprio nome Grammaíical Ouíltne 
of Krahô, trata-se de um estudo preliminar. No capítulo intitulado “Phones and 

Phonemes”, a autora descreve a fonêmica da língua, a qual está aqui representada em 
forma de tabela1:



3) [r] é uma variante de / w /, não sendo, portanto, considerado fonema da língua.

4) [*?] e [p] apareceram como variantes livres num mesmo paradigma [ijo?To] [ijopTo]

[i?Kra] “filho dele”.

5) / h / ocorreu em início, meio e, raramente, em fim de palavra.

6) / c / ocorreu em início e meio de palavra.

7) / g / de ocorrência rara. Ocorreu em início e meio de palavra. Mais freqúentemente,

mas não exclusivamente, precedendo vogais nasais.

nao-anedondada (ui, segundo o IP A).

9) as vogais possuem uma grande variação superficial.

8) / ú / parece tratar-se de uma vogal central alta, um pouco mais posterior que /y/, mas 
não tanto como /u/ (u, segundo o Alfabeto Fonético Internacional (IPA)). Mas pode

10) todas as vogais podem aparecer nasal izadas, mas não há indicação se há e quais 

seriam as vogais nasais.

(2) exemplos de variantes livres entre [p] e [ph], [t] e [?], [c] e [ch], [k] e [kh], mostram 

que as oclusivas / p t c k / podem realizar-se, em meio de palavra, como oclusivas

O trabalho realizado por Davis (1966) é um estudo comparativo da fonologia de 
cinco línguas Jê (Apinayc, Canela, Suyá, Xavante, Katngang), cuja preocupação é a de

tauibéiu tratar-se de uma vogal posterior alta

apareceu em contraste fonêmico com a ausência da oclusiva glotal [iKra] “meu filho”

“minha língua”. [?] foi omitido em morfemas idênticos [Ka?ty] [Katy] “esteira”, mas



?ktP c

1?

n3' 5m n

j hfw

yy“
9

9e

Sobre as realizações fonéticas:

2) / c / é uma africada alvéolo-palatal.

3) / ? / ocorre em fronteira de morfema.

4) / m n g / podem realizar-se como nasais ou como oclusivas sonoras com pré- ou pós-

nasalização.

6) / r / pode realizar-se como flap alveolar ou como lateral.

5) / w / pode realizar-se como semivogal arredondada posterior alta não-silábica ou como 

fricativa labial.

reconstituir o sistema fonêmico do Proto Jê. Com relação à língua Canela, o autor 

apresenta o inventário de fonemas com algumas poucas observações:

1) / p t k / realizam-se normalmente como oclusivas surdas não-aspiradas, mas podem 

realizar-se como sonoras em alguns ambientes.

o o“ee“
uun

aan

• -n11



Não há referência quanto às ocorrências de / rrv kh h /.

ktP
k1c

n 5m

1 hyv

u1 L U U

êe o

e ê o 5£ £

aã

Variação alofônica:

/tep/

ia

7) / y / pode realizar-se como semivogal não-arredondada anterior alta não-silábica ou 

como íficativa alvéolo-palatal.

[pat]
[pak]

/pat/

/pak/

1) variantes sonoras de oclusivas surdas: /p t k/ apresentam as variantes sonoras [b d g], 
as quais ocorrem em início de sílaba não-acentuada seguindo sonoridade e em final de 
sílaba precedendo sonoridade. As oclusivas surdas ocorrem nos demais ambientes: início 

de enunciado, início de sílaba acentuada, final de sílaba seguindo surdo, final de 

enunciado. Exemplos (p.10):

[tsp]

“escorpião”

“peixe”

“cobra”

O trabalho de Popjes & Popjes (1971) é o primeiro estudo detalhado, ainda que 

preliminar, da fonêmiea das línguas Canela e Krahô. Esses autores apresentam o seguinte 

quadro de fonemas:



[t£p’ti] /tEptiZ

[padíe] /patls/ “cobra grande”

/pakle/

2) / c / pode realizar-se como africada alveolar [ts] ou como africada alvéolo-palatal [ts].

3) / kn / realiza-se como oclusiva velar aspirada [k*1].

5) / i) / é um fonema raro. Realiza-se como [rjg] ~ [q] ~ [g], que variam livremente.

/ka-gê/

/rpV

is

4) as nasais / m n / podem ocorrer como conjuntos homorgânicos [ bm dn ] em final de 

sílaba seguindo vogal oral.

/patti/

/pakti/

/teple/

Exemplos (p. 16):

[ka-’ggê] ~ [ka-’gê] ~ [ka-’gê]

[ijgõP] ~ [rjõl0] - [gõF]

[pat’ti]

[pak’ti]

[tebíe]

[pagíe]

[i’ta bif] 

[a.ga-’khok]

/ita pit/

/aka-lfok/ “você fala”

“escorpião grande”

6) / v / realiza-se como fricativa lábio-dental sonora com pouca fricção [v] em início de 

sílaba, início de enunciado e entre vogais, e como contínua bilabial sonora sem "fricção 

[w] nos demais ambientes (final de sílaba e segundo segmento de um conjunto 

consonantaL Exemplos (p.15):

[va] /va/ “dente dele”

[i’ta vêf] /ita vêl/ “para lã

“peixe grande”

“é só isso”

“dormir”

“cobra”

“cobra grande”

“escorpião grande”

“peixe pequeno”



[av/k^e] /awk^e/

[khwa] faval

[zèt]

/ayõ/[a’z5]

“meu marido”

8) /1 / realiza-se como flap lateral alveolar sonoro [1] entre vogais, em final de grupo de

/pio/

/lop/

[tSEp’íe] /cEple/

IA

[m’kli-.Ie]

[pio]

[lop]

/pí-ye/

/ipye/

Zímpey/

[aw.ya-’he]

[pze.ya’klo]

[pul]

[’pul khtm]

/pul/

/pul k^&m/

“batata”

/avya-he/

/pye yaklo/

7) / y / realiza-se como fricativa alveolar sonora [z] em final de conjunto consonantal e 

início de sílaba acentuada, e como contínua palatal sonora sem fricção nos demais 

ambientes (final de sílaba e, com uma fraca fricção opcional em início de sílaba não 

acentuada). Exemplos (p.L5): 

/yêt/

[pí-’ze]

[í’pze]

[ínfpey1]

“pequeno”

“seu bumbum”

“cachorro”

“morcego pequeno”

“poeira do chão”

“mulheres”

“lado direito”

“cace!”

“bom”

cinzas

“bem”

“campo”

“no campo”

consoantes, em início de enunciados e seguindo consoantes, e como lateral alveolar 

sonora [1] nos demais ambientes (final de sílaba precedendo consoante e final de 

enunciado). Exemplos (p. 16): 

finkli-le/



9) / h / pode realizar-se como oclusiva glotal [?] em final de sílaba precedendo consoante,

/ihk^e/

/kohpip/

[i?’xi] /ihhi/

/kuhi/

/pêlho/

/lop/

/ton/ '"tatu’

/kluv/ “flecha’

[kV] /Viy/
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/huphe/

/hãm/

[ku’xí]

[xup’he]

[hãm]

[pel’ho]

Obs.: nos dois últimos exemplos, o release vocálico é obrigatório. O release vocálico 

de /v/ ocorre como [a], enquanto que o de /y/ ocorre como [i] ou, quando segue A/, como 

[a]

“fumo”

[túm] - [tum®] 

[todn] ~ [toVj 

íVluw3]

“cachorro”

“pele dele”

“osso dele”

10) as consoantes: / ptklmnwy / podem apresentar um release vocálico. Tal release 

tem a qualidade da vogal precedente, exceto quando a vogal é /a/. Neste caso, a vogal 

release é [ i ]. As outras consoantes / c k rj h / não apresentam esse fenômeno porque não

“fogo”

“animal selvagem”

“ele se levantou”

“esteira”

“assado”

ocorrem em posição final de sílaba. Exemplos (p.9):

[íop] ~ [hp3]

[pit] ~ [pif]

[pak] ~ [pak1]

w-'1 J

como fricativa velar surda [x] antes de vogal oral alta, e como contínua glotal surda sem 

fricção [h] nos demais ambientes. Exemplos (p. 16):

[i?’khe]

[ko?’pipl]

/tum/_ “velho”

/pit/ “apenas”

/pak/ “escorpião”

/rjõl/ “você dorme’



11) há na língua 17 vogais (p. 17):

/ ê / vogal oral posterior baixa aberta não-arredondada

/ o / vogal oral posterior média fechada arredondada

/1 / vogal nasal posterior alta fechada não-arredondada

/ u / vogal nasal posterior alta fechada arredondada

/ ê / vogal nasal anterior média aberta

/Ê7 vogal nasal posterior baixa aberta não-arredondada

/ 3 / vogal oral posterior média fechada arredondada

/ a / vogal oral central baixa aberta

18

/ i / vogal oral anterior alta fechada

• /1 / vogal oral posterior alta fechada não-arredondada
/ u / vogal oral posterior alta fechada arredondada

/ e / vogal oral anterior média fechada

/ é / vogal oral posterior média fechada não-arredondada

/ o / vogal oral posterior média fechada arredondada
/ e / vogal oral anterior média aberta

/ a / vogal oral central baixa aberta
/ f / vogal nasal anterior alta fechada



2.2 Análise fonêmica

Partimos da hipótese de que o Apãniekrá apresenta o seguinte quadro fonológico:

tj 1?ktP

m n

j hfw

i t uu11

9e o

eê oõ3

a ã

O Apãniekrá apresenta o seguinte padrão silábico:

(CjXC^VCCs)

IO

As possibilidades de ocorrência dos fonemas neste padrão são: 

-Ci - todas as consoantes

O objetivo de retomar o estudo da fonêmica da língua Apãniekrá foi o de tentar 

aprofundar os estudos já realizados. O que será apresentado a seguir é, portanto, urna 

análise realizada no método descritivo proposto por Kenneth Pike (1947), cuja intenção é 

discutir mais detalhadamente a relação entre as realizações fonéticas e o sistema 

fonológico da língua.

Como para a demonstração da hipótese sobre as unidades que se distinguem na 

língua estaremos fazendo referência à sua ocorrência em determinadas posições da 

sílaba, será preciso apresentar o padrão silábico da língua também como hipótese, antes 

de continuar.



-C2-/wrj/

- C3 - todas as consoantes, exceto / h / (em interior de palavra) e / k11 /

tj te k 1? g gk gg ?p b mp mb bmt d nt nd dn

n .P 5m

ÒP hv

jw

tu iu: u u: u u:

e e: è ê: d o: õ õ: o o: õ

e e: ê ê: 3 3. 3 3: o o: 3 5:

a a:

Abaixo, o inventário dos sons e sua ocorrência2?

2.2.1. Descrição fonética dos segmentos

on

Nos dados coletados entre os falantes da língua Apãniekrá há ocorrência dos 
seguintes segmentos:

A demonstração da hipótese inicial será apresentada a seguir. Já o padrão silábico 
da língua será retomado no item 3.1.

Sequências de consoantes em início de sílaba estão restritas a pr, pj, tw, tjw, kw, 

kr, k!1w, khr, k!j.

C3 só ocupará a posição de coda se não puder ser silabifícado como onset da 
sílaba seguinte.

f-tH

2 Os símbolos usados para a transcrição fonética são os do Alfabeto Fonético Internacional (IPA). ( ’ ) 
marca o acento primário, (,) marca o acento secundário, ( .) marca a fronteira de sílaba, (:) marca a vogal 
longa.

3d3? X



2.2.1.1. Segmentos consonantais

(2) [’rop] “cachorro”

(4) [ka:’pu?.ti] “jaó'

Ti

(8) [,ile’teb.mõj’pÊ4] “eu pesquei”

[b] oclusiva bilabial sonora. Ocorre na coda, no onset simples ou como primeiro 
elemento de um onset complexo.
(7) [,rob.pu?’khop] “unha do cachorro1

[p] oclusiva bilabial surda. Ocorre em posição de coda silábica, no onset simples 
ou como primeiro elemento de um onset complexo.

(1) [’tep] “peixe”

[m] nasal bilabial. Ocorre em onset simples e em coda.

(15) [ka:’mõqj “você andou”

(12) [bjrfrut] “dois”

(3) [’po] “veado”

[v] fricativa lábio-dental sonora. Ocorre no onset simples.

(13) [,mej.vm’tq] “eles sonharam”

(14) [,pa.vjak’kbrut.kat’t04] “nós dois saímos”

(6) [i:’pjên] “meu marido”

(16) [me?’tê.mja’tja4] “eles vieram”

(5) [ku’pri] “moça”

(9) [bo’ho] “folha”
(10) [ka.bi:’khên] “vocês dançaram”

(11) [tjerfoqe] “morcego”



[bm] oclusiva bilabial sonora pós-nasalizada. Ocorre na coda, seguindo vogal

oral.
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(18) [ãm’kro] “dia”

[t] oclusiva dental surda. Ocorre em posição de coda silábica, no onset simples ou 

como primeiro elemento de um onset complexo.

(25) [ku’khrit] “anta”

(21) [í’mbej.hã,mã?.ga’xi] “ela está costurando”

(17) [hum’re] “homem”

(23) [kõm’tobm] “capivara”

(19) [Pmpíq] “chifre”

(22) [mbo:’pa.ra,bu.kap’pa] “a árvore está queimando”

[mb] oclusiva bilabial sonora pré-nasalizada. Ocorre no onset seguindo vogal 

nasal.

(24) [i?’pobm] “ele cai”

(20) [mej.tõ’mpej] “nosso olho é bom”

[mp] oclusiva bilabial surda pré-nasalizada. Ocorre no onset seguindo vogal 

nasal.

(26) [ka’tut] “costas”

(27) [’tõn] “tatu”

(28) [ha:’tu] “capim”

(29) pxroftwõm] “banha de porco”



(31) [i?,nõ?.khãm’nej.de,lu:’tjed.na] “ontem eu não assei carne”

[õ] fricativa dental sonora. Ocorre no onset simples precedendo [i].

[dn] oclusiva dental sonora pós-nasalizada. Ocorre na coda seguindo vogal oral.

01

[nt] oclusiva dental surda pré-nasalizada. Ocorre no onset seguindo vogal nasal.
(40) ff ntip.ti] “vermelho”

[d] oclusiva dental sonora. Ocorre na coda e no onset simples (no corpus 

analisado não há ocorrências desse segmento como primeiro elemento de um onset 

complexo).
(30) [’1cxL1e] “palmeira”

[n] nasal dental. Ocorre em onset simples e na coda.

(34) [na’fe] “não”

[nd] oclusiva dental sonora pré-nasalizada. Ocorre no onset seguindo vogal nasal.

(42) [’koj.dak’tu.ndi] “a água está suja”

(35) [’n£i.jum] “ninguém”

(37) fkSvín] “quebrar”

(36) [ku’qãn] “matar”

(32) [4ne.a.dE:’ro] “Vocês são altos”

(43) [tjTndi] “gato (doméstico)”

(33) [aí^raj.rEj.da/kre] “este menino está cantando”

(38) [a:’to?.ôi] “você é grande”

(39) [ha’jo:.õi] “redondo”

(41) [íntoj jãm.dE^ni:.a’khep] “a gente se cortou'



(53) [í’mpej.ma?.ga:’khog.na] “ele não está falando”

[g] nasal velar. Ocorre no onset de sílaba com núcleo nasal.

[gk] oclusiva velar surda pré-nasalizada. Ocorre no onset seguindo vogal nasal.
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(58) [ka’gã] “cobra”

(44) [’todn] “tatu”

(45) [pu’pudnj

[g] oclusiva velar sonora. Ocorre na coda, no onset simples ou como primeiro 
elemento de um onset complexo.

(52) [na’pag.ri] “orelha dele”

(56) [pa4_’grã?’hi] “dedo do pé dela”

(54) [,i:.gat’tut] “minha barriga”

(55) [,piq.ga:’tju] “juriti”

(57) [i?’khCE.khõm.gwi?’khõn] “a fumaça está na casa”

(50) [’kra] “paca”

(48) [ku’khoj] “macaco”

(59) [ku’mã.ku’go] “ele dá para ele”

[k] oclusiva velar surda não-aspirada. Ocorre em posição de coda silábica, no 

onset simples ou como primeiro elemento de um onset complexo.

(46) [hok’ti] “gavião”

(47) [,ho..tsak’tsôk] “galinha”

(51) [’kruw] “queixada”

(49) [ka:’pe.-t0] “bacaba”

>— vcT

(60) [mê’gko] “piolhos”



(61) [me.pã’qkre] “nós três”

(63) [pu’mã.rjga’how.ja’he] “quando vai caçar”

[kh] oclusiva velar surda aspirada. Ocorre no onset simples ou como primeiro

[w] contínua sem fricção bilabial sonora. Ocorre na coda, no onset simples ou 

como segundo elemento de um onset complexo.

[rjg] oclusiva velar sonora. Ocorre no onset seguindo vogal nasal.

(62) [,hõ.ggrEt’tJe] “colar dela”

[ts] africada alveolar surda. Ocorre no onset simples.

(72) [fop^.mEÍ^ri.-.fíhftsajJ “o cachorro mordeu o nenê1

(73) [ka:’te:.iJchrEt’tsãm] “você construiu a casa”

[t]-] africada palato-alveolar surda. Ocorre no onset simples ou como primeiro 

elemento de um onset complexo.
(68) [r..tjop’tj'op] “minha coceira”

(69) [ku:’tjuj.di] “pato”

(70) [ka^Jwaq] “furar”

(71) [ka’tjwa] “sal”

elemento de um onset complexo.
(64) [a?’khet] “mato”

(65) [i?’k^i] “cabelo dele”

(66) [a?’khraj.rE] “menino”

(67) “mandioca”



(75) [’khruw] “flecha”

(79) [fgkwãn] “pena”
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[3] fricativa palato-alveolar sonora. Ocorre no onset simples.

[3] fricativa alvéolo-palatal sonora. Ocorre no onset simples.
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[j] contínua sem fricção palatal sonora. Ocorre na coda, no onset simples ou como 

segundo elemento de um onset complexo.
(82) [’kh4?j] “papagaio”

(90) [’?ot] “batata”

(86) [’pje] “terra”
(87) [;pa_bjak’khrut] “nós dois”

(74) [’khcow] “buriti”

(76) [waj’têm] “eu viajei”

(77) piõ’tJa?.wifnÕ4] “ele deitou para dormir”

(78) [i:’tjwa] “meu dente”

[p] fricativa bilabial sonora. Ocorre no onset simples.

(80) [paw.ja’he] “eu caço”

(81) [pa’k!'o] “machado”

(88) [’3um] “pessoa, gente”

(89) fsij “ele está sentado”

(85) [kiip’pên.jo:’p5n] “a gente comeu”

(83) [koj^wa] “céu”

(84) [ja^k^wa] “minha boca”



[d?] africada alvéolo-palatal sonora. Ocorre no onset simples.

[p] nasal palatal. Ocorre no onset simples de sílaba com núcleo nasal.

(97) [põ?’khn] “minha aldeia”

[4] aproximante retroflexa Ocorre na coda, em onset simples ou como segundo

(99) [mej’pa4j “nosso pé'

(100) |jne.ja’4p] “nossa saliva”

[r] tepe alveolar. Ocorre no onset simples ou como segundo elemento de um
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onset complexo.
(104) [rop’ti] “onça”

elemento de um onset complexo.
(9S) [avafho] “palha”

(101) [ha’qa] “asa”

(96) [púTl^fa] “minha mão”

(103) l/Iqur.re] “caitetu”

(95) [,aj.ja4.’khwa’a?.ta,die] “boca da gente”

[d^] africada palato-alveolar sonora Ocorre no onset simples.

(92) [’pi.d3aj’jo] “o sol é redondo”

(93) [,ad3a’kro] “pó, poeira”

(94) [ku’xi?.m5’d^oj.ha’kho] “ele está soprando o fogo”

(91) [’no?.hã.mpa’r)kre:.?a:’pãn] “ontem nós três comemos”

(102) [’p0n] “piqui”



(105) [3’mpo:.rã] “flor”

(107) [i:’khfe] “minha casa”

Q] lateral pré-palatal retroflexa. Ocorre no onset simples ou como segundo

[x] fricativa velar surda. Ocorre no onset simples precedendo (i).

[?] oclusiva glotal. Ocorre na coda em interior de palavra.

elemento de um onset complexo.

(112) [ku’[E.a] “aí”

(113) [wa’po.t]wa’khE.[E] “a fàca está cega'

(114) [’k[a] “paca”

(115) [tJel)tE] ''morcego”

(118) [ku’xi] “fogo”

(119) [põg’xi] “milho”

[h] fricativa glotal surda. Ocorre no onset simples.
(116) [ka’hãj] “mulher”

(117) [hop^jop] “coceira dele”

(106) [’pci] “caminho”

P) lateral alveolar. Ocorre no onset simples ou como segundo elemento de um 

onset complexo.

(108) [pud’lo] “lua” ' ’

(109) pn’tji:.te.nõ] “está certo”

(110) pru?’khla] “mão dele”

(111) [tse’blE] “morcego”



2.2.1.2. Segmentos vocálicos

(123) [ka'.’pu?.di] “jaó”

[í] vogal anterior, alta, não-arredondada, nasal.

(126) [’pqjn] “piquf

p:] vogal anterior, alta, nasal, longa.

(131) [kafpeq] “bacaba”
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[e] vogal anterior, média-alta, oral.

(130) [kún’tse] “bacuri”

[i] vogal anterior, alta, oral.

(122) [pi’rij] “cajá”

[ei] vogal anterior, média-alta, oral, longa.

(132) [pa’tfe:.tf3] “pulseira”

(125) [i:’khrã] “minha cabeça”

(121) [pí?’ho] “folha”

(120) [me?’vej] “velho”

(127) [a.-’^] “teu cabelo”

(128) “carne”

(129) [pVpoq] “palmeira”

[i:] vogal anterior, alta, oral, longa.

(124) [mÊ?’kri:.re] “nenê”



[ê] vogal anterior, média-alta, nasal.

(134) ftêm] “viajar”

[ê:] vogal anterior, média-alta, nasal, longa.

[e] vogal anterior, média-baixa, oral.

(139) [i,tu.a’fE] relação de nominação

[e:] vogal anterior, média-baixa, oral, longa.

(140) [,hum.fe:’tg] “perna do homem”

[ê] vogal anterior, média-baixa, nasal.

[ê:] vogal anterior, média-baixa, nasal, longa.

(145) [’ng:.jum.dg?’khrê:.ra] “ninguém comeu”

(138) (ja’pak’khfg] “ouvido dele”

(142) [ku’mê] “derruba”

(137) [k\ê:’ru] “inhame”

(133) (ke:’len] “velho”

(143) [pi’têk] “mutum”

(135) [ku:’khên] “cotia”

(136) [wa’ha,mè:.a.ga.’khwí] “eu bato em vocês”

(141) [ku’tE:.ku:’khrit.ku’4,ãn] “ele matou anta”

(144) [a’pê:.ma’tg] “um dia passando”



[i] vogal central, alta, oral.

(146) [pi’je] “mulher”

(147) ftij.re] “velha”

[i:J vogal central, alta, oral, longa.

(148) [pri:’ti] “boi”

[í] vogal central, alta, nasal.

[o] vogal central, média-alta, oral.

(153) [tajloj] “laranja”

[a:] vogal central, média-alta, oral, longa.

(157) [i’rã] “flor”

[ã:] vogal central, média-alta, nasal, longa.

(150) [’hiq] “ele está sentado”

[ã] vogal central, média-alta, nasal.

(156) [o.tjã?’tjãk] “galinha”

(152) [ma’ko] “bolsa”

(151) [mej’tu.ln] “nossos intestinos”

(149) [mEk’pri:.r£] “moça”

(158) [,ra.mã:’tu] “você está sujo”

(155) [ka’4p:.pi:’khra4j “o veado assustou”

(154) [i.jo:’mã] “meu queixo”



[3] vogal central, média-baixa, oral.

[3:] vogal central, média-baixa, oral, longa.

[3] vogal central, média-baixa, nasal.

[ã:]vogal central, média-baixa, nasal, longa.

[a] vogal centra], baixa, oral.

(168) [a?’khrit] “caju”

(165) [’kl*3m] “em”

[a:] vogal central, baixa, oral, longa.

(170) [ka:’ra] “veado”

(164) [’ha.gã] “ele aperta”

(169) [i?’khat] “tronco”

(161) [m£’ntuw’kh3d] “o moço é alto”

(160) fmeV.l^s] “homem”

(162) [h3:’pãn] “ele comeu”

(163) [’Kk’tj3:.f3] “a came cozinhou”

(171) [kafpo.g^E] “uiti”

(166) [ku’pêp’j3:.c3] “a gente levantou”

(159) [ku,t£.ka’gõ:.gu’pa] “ele tem medo de cobra”

(167) [ka’rj3:.d£4op’ti.gu’43:.na] “a cobra não matou a onça”



[ca:] vogal posterior, alta, não-arredondada, oral, longa.

(175) [a?’tu] “capim

[u] vogal posterior, alta, arredondada, nasal.

[u:] vogal posterior, alta, arredondada, nasal, longa.

[o:] vogal posterior, média-alta, arredondada, oral, longa.
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[u:] vogal posterior, alta, arredondada, oral, longa.

(176) [ku:’khrit] “anta”

[u] vogal posterior, alta, arredondada, oral.

(174) [ku’tJuj.[E] “pato”

(181) [hu:’ti] “pesado”

[o] vogal posterior, média-alta, arredondada, oral.

(182) [wo’ho] “folha”
(183) [a?’khro] “cipó”

(180) [i.jiu:’khwa] “minha casa”

[ca] vogal posterior, alta, não-arredondada, oral.

(172) [ p~i?’kho.gu’rui:.rtu] “a casca é lisa”

(177) [gu:’4.3] “liso”

(178) [’hum.ce] “homem”

(179) [hõp’tju] “pai dele”

(173) [ím,pud'iai:.di] “o pescoço é comprido”



[□] vogal posterior, média-baixa, arredondada, oral.

(189) [’netka’to^j “ele saiu”

[5:] vogal posterior, média-baixa, arredondada, nasal, longa.

2.2.2. Fonemas Consonantais

[õ] vogal posterior, média-alta, arredondada, nasal.

(186) [ka’hãj.jiõ?’khfí] “aldeia da mulher”

(188) [i.to’ho] “minha sobrancelha”

[o:] vogal posterior, média-baixa, arredondada, oral, longa.

(190) [ãm’po:’tjo] “fruta”

(184) [kro:’re] “caitetu”

[3] vogal posterior, média-baixa, arredondada, nasal.

(192) [hõ’krow.tjo] “mamão”

(191) [ja.m9’ho:..y] “barba dele”

(194) [põ:’xi] “milho”

(195) [’hõ?.ho:’tje] “minha rede”

(187) [kã’mõ] “você veio”

(193) [me?’pa’jõtj “a gente dormiu”

(185) [i.jiõ?’ko:.pip] “minha esteira”



2.2.2.I.

A oclusiva glotal [?] não é considerada neste trabalho como fonema, mas como

alofone de Zh/ (que será tratado posteriormente).

Cada um desses fonemas apresenta variações em suas realizações fonéticas:

(204) ['pcir.rií.l^a.ga^oV.ga^o] “o leite tèrveu”

a) podem realizar-se [ b d g ] em posição de coda silábica, no onset simples ou ainda, no 

caso de [b] e [g], como primeiro elemento de um onset complexo (no corpus analisado 
não há ocorrências de [d] como primeiro elemento de um onset complexo).

Em Apãniekrá há três fonemas oclusivos surdos com pontos de articulação 
bilabial, alveolar e velar, /p/, /t/ e /k/, respectivamente.

Esses segmentos ocorrem em posição de coda silábica, no onset simples ou como 
primeiro elemento de um onset complexo (cf. (1-6), (25-29), (46-51)).

(196) [’pa] “braço”
(197) [’ta] “chuva”
(198) [’ka] “você”

(199) [a,buj’khõ] “ele bebe”

(202) [a,dej’paqj “você escutou”

(206) [mê.ggre’kfEqj “moço”

(205) [’ra:.m9?’tig.na] “ele não está morrendo”

(201) [n£j.dEp’pí?.ri:.ja’khEb.na] “eu não cortei madeira”

(203) [ned’mõ] “ele veio”

(200) [’kho.bre] “mosca”



(cf. (7-12), (30-33), 52-57))

(207) [fop’ti.a.buj’khõ]

khõiropti apu

(208) [i’do:.tok]

totoki

(209) [i.ga’pro]

i kapro

No trabalho de Shell (1952), as variantes sonoras das oclusivas surdas ocorrem 
em variação livre. Já Davis (1966), trata a variação surda/sonora como podendo ocorrer 

em alguns ambientes, sem, contudo, especificá-los. Fm Popjes & Popjes (1971), as 
variantes sonoras das oclusivas surdas /p t k/ ocorreriam em início de sílaba não- 
acentuada seguindo sonoridade, e em final de sílaba precedendo sonoridade.

No corpus analisado, as variantes sonoras ocorreram algumas vezes em posição 

intervocálica no interior de morfema:

mas principalmente quando /p t k/ ocorreram contíguos a consoantes sonoras, a 

consoantes e a vogais nasais e em posição intervocalica em fronteira morfológica:

onça cont pref ref beber 
“a onça está bebendo”

Ip coração 
“meu coração”

Ip sangue 
“meu sangue”



(210) [’kho.bre]

khop re

mosca dimin

(211) [í’jiõ?.guhe]

i j- kuhe5

b) / p k / podem realizar-se como [m rj] quando ocorrem no onset de sílaba com núcleo

nasal.

(212) [ne’t]je.mTmpcaj]

netje píprar
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As oclusivas surdas têm alofones sonoros que ocorrem opcionalmente em posição 
intervocálica e em -fronteira de sílaba quando contíguas a vogais nasais, a consoantes 
nasais e a w, r, j.

/ p t k / -> [ b d g ] / quando contíguos a sonoridade e nasalidade; quando em posição 

intervocálica. Nestes ambientes a variação é opcional.
[ptk] / nda

Os fatores que influenciam a variação [p~b], [t~d] e [k~g] são dois: o ambiente 
dos sons vizinhos e a posição do som.

Ip prefref indprop arco

“meu arco”

“mosquito”

3p pl acordar
“eles acordaram”



(213) [ka’r)5]

kakã

(214) [mTntqj

pítir

(215) [ku’mõ.ku’gõ]

ku mã ku kõ

/ p k / —> [ m rj ] / quando onset de sílaba com núcleo nasal. Nestes ambientes, ocorrem

como variantes livres.
[pk] / nda

is

c) / p t k / podem realizar-se com pré-nasalização quando ocorrem em posição de onset 

seguindo vogal nasal.

O fator que influencia a variação dos fones é o ambiente do som vizinho. O 
fenômeno pode ser descrito como assimilação por contiguidade:

/p/ e /k/ têm alofones nasais que podem ocorrer em distribuição complementar 

como variantes ambientais (antes de vogal nasal).

3p dat 3p dar 
“ele dá para ele”

“sonhar”

“cobra”



(220) [’koj.dak’tú.ndi] “a água está suja”

(cf (19-22), (40-43), 60-63))

Em primeiro lugar, é preciso verificar se as sequências mp, mb, nt, nd, rjk, gg

(216’) fim’po41 “chifre”

(218’) [ín’tip.ti] “vermelho”

(219’) fin.t5m’pej | “o olho é bom”

(220’) rkoj.dak’tun.di] “a água está suja”
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Em segundo lugar, é preciso verificar se seria a vogal nasal que cria a nasal 
homorgâmca, ou senão seria a consoante nasal em posição de coda no interior de palavra 
que nasaliza a vogal do núcleo e forma grupos consonânticos homorgânicos com as 
consoantes nos onsets da sílaba seguinte.

funcionam como uma sequência de dois segmentos ou como uma unidade complexa que 

ocupa uma só posição na sílaba. Como a pré-nasalização só ocorre seguindo sílaba leve, 
a consoante nasal vai ocupar a posição vazia da coda dessa sílaba terminada em vogal.

(216) [Empo-J “chifre”

(219) [í.ntõ’mpej] “o olho é bom”

(218) [Tntip.ti] “vermelho”

(217’) [ínfbej.ho,mã?.ga’xi] “ela está costurando”

(221’) [mêrfko] “piolho”

(222’) [Jh5rugrEt’ttel “colar dela”

(221) [mè’gko] “piolho”

(222) [,hõ.r)grEt’tJe] “colar dela”

(217) [í’mbej.ho,mõ?.ga’xi] “ela está, costurando”
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Segmentando os morfemas em (223-224) nota-se que em /pí/ e /põ/ não há

an

Por outro lado, há também ocorrências de nasais em interior e em fronteira de 
palavra que não possuem o mesmo ponto de articulação da consoante em onset da sílaba 

seguinte. Nestes casos, a vogal precedente também aparece nasal izada:

fronteira morfológica e antes de silêncio, nasalizam a vogal precedente. Mas, ao 
contrário das nasais em (223-224), não tomaram o ponto de articulação da consoante em 

onset da sílaba seguinte. Portanto não se pode pensar que consoantes nasais em posição 
de coda formem grupos consonânticos homorgânicos com a consoante seguinte.

Em (225-228), as consoantes nasais m, n, habilitadas para a posição de coda (não 
ocorre ji e q), podem ser tratadas como nasais subjacentes. / m n /, que ocorrem em

A hipótese da consoante nasal tomar o lugar da consoante a sua direita parece 

boa, pois há exemplos também de nasais que nasalizam a vogal do núcleo e que são 
seguidas por outras consoantes homorgânicas:

nenhuma consoante nasal em coda quando estes ocorrem isolados. Na justaposição, 

porém, ela aparece:

(224) lp5n’xil “milho”

(229) [’pí] “árvore”

(228) |pèn’tTwo| “marimbondo”

(225) rhum’re] “homem”

(226) r,jum.ga’hãi] “alguma mulher”

(227) [pjèn^o] “areia’



pí

árvore doce

(232) [põg’xi]

hipõ

É preciso ainda discutir os outros exemplos de consoantes pré-nasalizadas:

ai

antecedidas de consoantes nasais de mesmo ponto de articulação. São, portanto, 
resultantes de um processo assimilatório. Ou seja, na penúltima sílaba, a que contém a 
vogal nasal subjacente, há a inserção de um murmúrio nasal que foi representado por 
pela nasal palatal e velar, de acordo com a consoante que a segue. Não se trata de 
consoantes pré-nasalizadas, mas de um prolongamento da nasalidade da vogal.

O caráter meramente fonético do murmúrio nasal pode ser comprovado pela 
opcionalidade de sua ocorrenciat

“fruta”

campo semente
“semente”

(233) [píjf tjo] ~ [pTtJo] “fruta”

A fricativa [x] e a africada [tj], por estarem contíguas à vogal nasal, ocorreram

(234) [põrfxi] ~ [põ’xi] “milho”

(230) [’põ] “campo”

(231) [pyi’tjo]

tjo

(235) [i:’put] “meu pescoço”
(236) [a:’put] “teu pescoço”
(237) [ím’put] “pescoço dele”



(240) pn’to] “olho dele”

(242) [a:’paq] “teu pé’

pm] em (237), pn] em (240) e [i?] em (243) e (246), são tratados por Popjes

com verbos da classe 3 (im- precedendo p, in- nos outros ambientes):

ih-cura

3- matar

in-xêrcu-te
3- PAST 3- beliscar

47

(243) [i?’pa{] “pé dele”

(241 )[i:’paqj “meu pé”

(239) [ai’to] “teu olho”

(244) p:’tu] “minha barriga”

(245) [a:’tu] “tua barriga”

(246) [i?’tu] barriga dele”

(1986:175) como variações do prefixo de 3a pessoa. Esses prefixos também ocorrem 

como objeto direto em verbos “transitivos. O autor, com base na ocorrência de diferentes 

formas de prefixo de 3’ pessoa, divide as raízes verbais transitivas em cinco subclasses 
(p. 194-195). Assim, i?- ocorre com verbos da subclasse 2, enquanto im- / in- ocorrem

(238) [i:’to] “meu olho”

“ele a beliscou”

“mate-o”



(250) [,f3p.fím’putj “pescoço da onça”

em oposição à ocorrência da glotal em

No trabalho de Davis (1966), as oclusivas surdas / p t tj k / da língua Canela

aparecem como reflexos de * m n ji rj, respectivamente, do Proto-Jê antes de vogal oral:

4-?

As ocorrências de três diferentes prefixos de 3a pessoa indicam que talvez existam 

subclasses de nomes inalienáveis (partes do corpo e termos de parentesco). Souza (1990) 

fala em duas classes: i?- fazendo parte da primeira, in- da segunda Essas formas

prefixais parecem ser mesmo gramaticalmente condicionadas (im- poderia ser a variação 

de in-). Mas como explicar a ocorrência da nasal em

(252) [,rop.tm’to] “olho da onça”

(249) [,hum.rÊm’put] “pescoço do homem”

(247) [hum’re] “homem”

(254) [,rop.ti?’paq] “pé da onça”

(248) [rop’ti] “onça”

(253) [Jiúm.rE?’pajj “pé do homem”

(256) [,rop.tí?’tu] “barriga da onça”

(255) [Jium.rE?’tu] “barriga do homem”

(251) [diúm.rên’to] “olho do homem”

im-pym

3- carregar

“ele o carregou”



/ p / e /1 / podem realizar-se, no onset de sílaba fraca, [v] e [r], respectivamente:

(268) [,pa.pjak’khrut.kat’tO4] ~ [,pa.bjak’khrut.kat’tcq] ~ [,pa.vjak’khrut.kat’totj

pjakhrut kator //pa

sair

(269) [pãg’kre:.pím’pra4] ~ [pãg’kre:.blm’pra^] ~ [pãq’kre:.vím’pfaq]

-kre píprar//pa

pra/

as

(270) [mêm.praq’t]‘3?.to:’pra] ~ [mÊm.pcaq.’t]‘3?.do:’pra] ~ [m£m.praq.’t]’3?.co:’pra]

/me prartjã to

Concluindo, as sequências nasal + consoante homorgânica do Apãniekrá são de 

dois tipos*, o primeiro ocorre seguindo vogal nasal em sílaba aberta (processo de caráter 
meramente fonético); o segundo é a manifestação de uma nasal, marcada lexicalmente, e 

que ocorre em interior e em fronteira de palavra (processo de caráter fonológico).

Os itens lexicais terminados em vogal e que estejam em fronteira morfológica 

com itens que não possuam a pré-nasalização fonológica, recebem um elemento de 

ligação, o segmento ?3:

1 pinei dois
“nós dois saímos”

(267) [a?’khraj.re?’pa^] “pé do menino”

(266) [a?’khraj.re?’tu] “barriga do menino”

3 A variação consoantes pré-nasalizadas/? será analisada no item 4.2.

lp incl três acordar
“nós três acordamos’



carro

(271) [waj’tE.’ko?.to.kak’kro] ~ [waj’tE:’ko?.do.kak’kro] ~ [waj’tE:’ko?.ro.kak’kro]

/ wai tE ko kakro/to

Os fatores que influenciam a variação [p] ~ [v] e [t] ~ [r] são três: o ambiente dos

/ p t / —> [ v r ] / quando em posição intervocálica não-acentuada Nestes ambientes,

ocorrem como variantes livres.

[pt] / nda

As oclusivas surdas / p t / têm como alofones os segmentos sonoros [v r] que

/1 / pode também realizar-se [õ]:

(272) [lo?’ti] ~ [lo?’di] ~ [’lo?.õi]

/ cohti /

(273) [ãm.tjo:’ti] ~ [ãm’tjo.õi]

sons vizinhos, a posição de onset na sílaba e a opcionalidade da alteração nestes 

ambientes.

Ip Ip erg água comp esquentar 

“eu esquentei água”

pl carro comp dirigir

“eles dirigiram o carro”

“sucuri

ocorrem em posição intervocálica não-acentuada Os padrões de distribuição 
complementar da fricativa sonora e do tepe descrevem os ambientes onde elas -podem 
ocorrer, pois a variação não é obrigatória.



/ amtjo ti /

A variação [t] ~ [ò] está condicionada a sua ocorrência no onset simples de sílaba

átona diante de p], A alteração é opcional nestes ambientes:

/ t / —> [õ] / precedendo [i], quando em posição não-acentuada. Nestes ambientes,

ocorrem como variantes livres.

[t] / nda

seguinte):

(274) [mej’pu.t]ja’pje]

(275) [’pi.d3aj’jo]

pit j- -ajo

(276) [ne't]je]

net je

d7

iaiav

sol prefref redondo

“o sol é redondo”

2JL2JL
/1 / em final de palavra, realiza-se, quando contíguo à palatal / j /, como [tf] ou

[Ó3] (com a ressilabificação do segmento resultante para a posição de onset da sílaba

put japje 

pl Ip pescoço comprido 
“nosso pescoço é comprido”

rato aumen

me i



[t], [tj] e [ds] ocorrem em distribuição complementar como variantes ambientais:

/1 / -> [tj-dg] / contíguos a j

-> [t] / nda

/t]7 pode realizar-se [t]j ou, opcionalmente, como [ts]:

as

/tj/ é considerado por Popjes (1971) como um fonema não habilitado para a 

posição de coda silábica. Davis (1996) considera que /tj/ manifesta-se foneticamente 

como [j] em final de sílaba. Estaremos seguindo a proposta de Davis porque, em trabalho

Mas [tj] pode ser considerado também urna representação superficial do fonema 

/t]7 da língua, já que este opõe-se a /1 /:

Esse processo, de assimilação por contiguidade, pode ser descrito como a 
palatalização da oclusiva dental surda antes da consoante palatal j.

ele pl
_

CLCÒ

(279) [i:.tjop’t]bp] “minha coceira”

(280) [ku:’tjuj.di] “pato”

(281) [fop’t£:.rnE?’khfi:fÊn’tsa4] “o cachorro mordeu o nené’

(282) [ka:’te:.i,khfEt’tS3m] “você construiu a casa”

(277) [’tõn] “tatu”

(278) [’tfõn] “urubu”



Apãniekrá ocorria um [j] na mesma posição.

/)/ podem ser assim representados:

início de sílaba: final de sílaba:

do sistema fonológico proposto por Shell em seu trabalho. Segundo esta autora, k11, assim

fonema na língua porque no corpus analisado não ocorreram outras consoantes aspiradas,

4 Rosane Munoz de Sá, mestranda desta Faculdade.

aa

A partir desse estudo comparativo, pôde-se perceber que o fonema /tj7 do 

Apãniekrá está em distribuição complementar ocorre como [tj] no onset e como [j] na

arqutfonemas

J

fonemas

/tj/e/j/

aspiradas é porque tratam-se de sequências de segmentos: /p t c k/ + /h/. Segundo a 

autora, as combinações de oclusivas mais h está de acordo com a estrutura silábica da 
líneua.

coda. Mas, por outro lado, por /j/ ser também um fonema na língua (o que será tratado 

põstcriormente), será mais interessante tratar o contraste / tj s= j / como neutralizado na 

posição final da sílaba. Numa análise em termos de neutralização e arquifonemas, /t]7 e

como ph, t0 ou cn, ocorrem como variantes livres dos fonemas k p t c, respectivamente.

Por outro lado, quando ph, ch, kh não ocorrem variando com as oclusivas não-

realizado com uma pesquisadora4 da língua Gavião (Timbira) em que comparamos os 

segmentos habilitados para as posições de onset e coda nas línguas Apãniekrá e Gavião, 
percebemos que em alguns itens lexicais cuja coda era ocupada por [tj] em Gavião, em

2JLZ3-
kh, embora considerado por Davis e Popjes como fonema na língua, não faz parte

Optamos por seguir os trabalhos de Davis e de Popjes, e considerar k11 como



apenas k*1. Por outro lado, kh não pode ser considerado uma sequência de consoantes,

CCV

fel-

(286) [kafkS] ~ [Vafl^o]

/khatkh3/

(287) [ka’hõj.jiõ?.kn] ~ [ka^õj.jiõV^rí]

khn//kahãJ j- -3

(288) [i:’ta?.i:.gu.ga’taj] ~ [i/taí.ii.k^u-ka^oj]

khikatoJ // ita i

pois, de acordo com o padrão silábico da língua, só pode ocorrer, no onset complexo, 

duas consoantes:

CCV

(285) [’khri] “frio”

CCV

(284) “mandioca”

(283) fl^n] “aldeia”

mulher prefref indprop aldeia
“aldeia da mulher”

/k*7 pode realizar-se sem a aspiração em sílaba átona e ocorrer, raramente, como

esta Ip testa 
“esta é minha testa’

“calça”



(289) [ka’hãj.grã?,kho] ~ [ka’hãj.khfã?,kho]

kh3// kahãJ khfã

(290) [ha’pi:’kh|e] ~ [ha’pi:.kçe] ~ [ha.pi:’kse]

-api kukhe //h

(291) [i:’khje] ~ [i:’kçe] ~ [i:’kse] ~ [i:’tje]

/i k^e /

(292) [haí^et] ~ [ ha?’tjet]

/hahkM/

(293) [mej’!?!] ~ [mej’tjí]

Essa regra não se aplica à velar não-aspirada:

Uma regra de palatalização pode ainda transformar a consoante /k11/, diante de 

vogais anteriores, nas variantes [khj] ~ [k6] ~ [ks] ~ [tj]:

pl Ip cabelo
“nosso cabelo”

mulher cabeça pele 

“chapéu da mulher”

pref ref. rabo puxar 
“puxar o rabo (dele)”

Ip coxa 

“minha coxa’

“mato”

/me i k11!/



(295) [i.ga’kê]

/i-kakê/

Nossa proposta é considerar que a regra opcional de palatalização de k*1,

desencadeada pelas vogais anteriores /i e/, é aplicada inicialmente, e que [kc] ~ [ks] são

[khl] [kc] - [k8] - [tj] ocorrem em distribuição complementar como[kh]

variantes ambientais:

/kh/ -> [khJ ks ~ tf ] / contíguos às vogais anteriores /i e/

[ k51 ] / nda

2.2J2A

Esse processo, de assimilação por contiguidade, pode ser descrito como a 
palatalização da oclusiva velar surda aspirada antes de /i e/. Neste ambiente, a variação é 
livre.

kc

(294) [’ke]
“não”

Ip costas

“minhas costas

evidências de um estágio intermediário de um processo de assimilação na língua que 
transforma a velar aspirada na africada palato-alveolar. As realizações [khJ] ~ [kc] ~ [ks] ~ 

[tf] ocorrem como variantes livres.

As nasais /m n/ realizam-se como [m n] no onset e na coda e podem ainda 
realizar-se como [ bm dn] em fim de palavra.



Quando ocorrem em final de sílaba nasalizam obrigatoriamente a vogal nuclear

(298) [pfúm’khoj] nome de mulher

(299) [ãm’kro] “dia”

(300) [i?’põm] ~ [i?’pobm]

/ ih pom /

(301) [’khên] ~ [’khedn]

/ k^en/

si

As variantes [ bm dn] funcionam como um único segmento, pois de acordo com o 

padrão silábico da língua, só pode ocorrer uma consoante em posição de coda.

As nasais, quando ocorrem no onset seguindo sílaba aberta, podem nasal izar a 

vogal da sílaba anterior

Em final de palavra, podem realizar-se como nasal precedida de oclusiva sonora 
homorgamca. Neste caso, a vogal tautossilabica não e nasalizada.

3p cair

“ele caiu”

“pedra”
(cf. (23-24), (44-45))

(297) [,wa.mã’mõ] ~ [,wa.ma’mõ] “eu vou embora”

(296) [me?’t£.mja’t]9.jJ ~ [me?’te.mja’tjoq] “eles vieram”



/ Vm Vn / -> [Vm Vn]

As nasais [p rj] não estão sendo consideradas neste trabalho como fonemas

(302) [ j.pú/k^wa]

-uk^va/

S4

Consoantes nasais nasalizam a vogal precedente (tauto ou heterossilábica). 
Opcionalmente, em -final de palavra, as oclusivas nasais podem não nasalizar a vogal, e 
realizarem-se precedidas de oclusivas sonoras homorgânicas.

As oclusivas nasais apresentam alofones nasais precedidos de oclusiva sonora 
homorgânica somente quando ocorrem no final da palavra. Essa variação é opcional.

porque sua realização pode ser prevista: só ocorrem como onset de sílaba com núcleo 
nasal e como coda em sílaba leve precedendo consoante homorgânica:

Mas uma outra regra também é necessária para descrever o comportamento das 

nasais:

/ m n / -> [bm dn]/ em final de palavra

—> [mn] / nda

-> [Vbm Vdn] ~ [Vm Vn] / _#

/i j-

Davis (1966) faz referência à realização das nasais como oclusivas sonoras com 
pós-nasalização. Popjes (1971) diz que os conjuntos de consoantes homorgânicas 

ocorrem apenas depois de vogal oral e são variantes de seus correspondentes nasais. Mas, 

nos nossos dados, pudemos verificar que a realização das nasais como conjuntos 
homorgânicos [ bm dn] ocorrem em distribuição complementar como variantes 

posicionais:



os outros banhar

(304) [’£0p.t£?’"íjLt]a4]

ih -tjar // rop te

(305) [ke’ha.ka’gãg.gu’qa]

ke ha kakã kuran

(306) [íg’kre]

ih kre

(cf. também (58-63), (96-97), (234-235))

[p] pode ser considerada como a manifestação de /j7 no onset precedendo vogal

nasal (que será tratado posteriormente) e como o murmúrio nasal seguindo vogal nasal 
(assim como o exemplo (234)). [g] seria uma manifestação de /k/ no onset precedendo

(303) [ku’PÊji’tJo4]

/ kupê tjar /

Ip prefref casa
“minha casa”

cachorro erg 3p morder

“o cachorro mordeu ele”

3p cantar
“ele cantou”

“os outros banharam”

3p íút cobra matar

“ele vai matar a cobra”



j/' e de /k/. O processo pode ser descrito como assimilação por contiguidade:

/ j k / -> [p rj] / quando onset de sílaba com núcleo nasal. Essa variação é opcional.

A manifestação desse murmúrio nasal é opcional.

[p] e [p] podem ocorrer ainda em sílabas leves com núcleo oral, formando com a

rop

(308) [cop’te:.a:’t]a{]

rop

tErop

vogal nasal (como em (213) e (215)) e como o murmúrio nasal seguindo vogal nasal 
(como em (235)). As nasais fji] e [rj] ocorrem, portanto, como variações ambientais de /tf

0 —> [ p ] e [ p ] / em sílaba leve com núcleo nasal, tomando o ponto de articulação de 

/t]7 e /k/, respectivamente, que ocorrem no onset da sílaba seguinte.

tjar

(309) [rop^.yftjaq]

ih tfar

consoante da sílaba seguinte conjuntos homorgânicos. Isso pode ser explicado (v. (237), 

(240), (243), (249), (252), (263-264) como a manifestação de uma consoante nasal 
marcada lexicalmente. Ocorrências como

cachorro erg Ip morder 
“o cachorro me mordeu”

cachorro erg 2p morder

“o cachorro te mordeu”

cachorro erg 3p morder
“o cachorro me mordeu”

tE a

(307) [cop’t£:.i:’tfap]

tE i t]ar



(312) [írj’ko]

/ ih ko/

2.2.ZJ.
/ r / pode realizar-se [ r 4.1 [ ] no onset simples ou ramificado (neste caso, como

segundo elemento), e como [ 4.] na coda:

(313) [’rop] ~ [’pp] ~ [’bp] ~ [’|pp]

/ rop/

(314) [juí^ra] -(ju?’]^^] ~[ju?’khla] ~ [jú?’kh]a]

(311)[a:’ko]

/a ko/

(310) [i:’ko]

/ i ko /

2p piolho
“teu piolho”

podem ser interpretadas como um estágio intermediário da derivação que transformou as 
nasais do Proto-Jê * Jt y nas consoantes surdas /tJ7 e nd da língua Apãntekrá.

3p piolho
“piolho dele”

1 p piolho 

“meu piolho”

“cachorro”



-uhkbpa//j

(315) [’khwo4j

/ khwor /

[ 4, ] trata-se de uma variante posicionai, ou seja, está condicionada à ocorrência

de Zc/ em posição de coda silábica. Nos outros ambientes a variação é livre:

[^] /nacodaZr/

2.22.6.
/ w / pode realizar-se como [w p b v] no onset simples e como [w] no onset

complexo (neste caso, como segundo elemento) e na coda:

(316) [wo’ho] ~ [0o’ho] ~ [bo’ho]

/ woho /

(317) [ka’t]\va]

/ katjwa /

(318) H^fuw]

prefref mão

“minha mão”

folha”

“mandioca”

“noite”

[c~-L~l~l] / nda



/ khruw /

/ w / -> [ w ~ p ~ b] / no onset simples

[w] / nda

/ j / pode realizar-se como [j ? d3 d?] no onset simples, como [p] no onset simples

(319) [’jot] ~ [’?ot] ~ fdgot] ~ [’dzot]

/jot/

(320) [’ne: jmm]

/ ne jum/

so

precedendo vogal nasal, e como [j] no onset complexo (neste caso, como segundo 

elemento) e na coda:

neg alguém 

“ninguém”

(322) [’pje]

/pje/

“terra”

“batata”

(321)[i:’tõj]

/i tõJ/

“flecha”

1 p irmã

“minha irmã”



[p] trata-se de uma variante ambiental, pois está condicionada à ocorrência de /j/

precedendo vogal nasal.

/ j / —> [ j ~ ~ dg ~ d? ] / no onset simples

[ ji ] /no onset de sílaba com núcleo nasal

[j] / nda

/ w / e / j / são tratadas como consoantes porque:

a) ocorrem no mesmo ambiente que /r/ (como segundo elemento de um onset complexo).

C + r

/ ld*fa / “filho”

V.V.VC.CV

mas
a. w a r. h o

V . CVC . CV

xn

Por outro lado, em margem de palavra, há ocorrências de sílabas constituídas 

apenas por vogal. Mas as vogais estão restritas a i e a em início de palavra, e apenas a em 
fim de palavra.

b) não há, em interior de palavra, sílabas constituídas apenas por vogais. Essa condição é 
dada pelo padrão silábico da língua.
* a. u . a r. h o

C + w
/ -arkhwa / “boca”



2.2.2.7.

/ h / realiza-se como [h] no onset, como [?] na coda, e como [x] ao onset

precedendo [i]:

(323) (ka’hãj] “mulher”

(326) [pí?’ho] “folha”

pjen t]bm

autor, trata-se de uma regra morfofonológica que opera na maior -parte das palavras da 
língua: [tj], ocorrendo no interior da frase, tomar-se-ia [h] no início da frase.

/ h / pode realizar-se também, mas apenas no interior de determinadas palavras, 
como [tjj. Popjes (1986) já havia feito referência a essa variação (p.193). Segundo o

Nossa hipótese, ao contrário de Popjes, é considerar um /h/ que, no interior de 
palavra, realiza-se [tj]:

po tjumce

(328) [p^xi] “milho”

(327) [ku’xi] “fogo”

(325) [i?’te] “perna dele”

“grãos de areia”

“veado macho” humr£ “masculino, homem”

(324) [húm’re] “homem”

* / khruu / mas / knruw / “flecha”

hom “sementes”

* / khrai / mas / kroJ / “papagaio'

* / pie / mas / pje / “chão”
* /i__ i_h.~ /______ ii____ i «i____________ u___■■ t KU1K. UI Z UlZld Z Wk wt z uaict



(333) [,VEj.ka’hãj] “velha (substantivo)

(334) [’pí] “árvore”

(336) [’hi] “semente”

(337) [ãm’po:.hij ~ [ãm.po:’xi] “qualquer semente”

A princípio estaremos considerando tj como a manifestação de um h, marcado

/ h / pode ainda, em inicio de palavra, variar com 0:

lexicalmente, que ocorre em interior e em fronteira de palavra. A discussão sobre a 

aplicação dessa regra sera retomada posteriormente.

(340) [i:’te.hí:’khrEq] “eu comi carne”

(338) [*13:] “carne”

(341) [ha?’tu] ~ [a?’tu] “capim”

(342) [ho:.t]a?’t]ok] ~ [o:.t$5?’lj5k] “galinha”

(339) [me’lú] “índios” ou, literalmente, “nossa carne”

Mas não parece tratar-se de uma regra morfofonológica muito produtiva (no 
corpos analisado há pouquíssimas ocorrências, o que se pode encontrar e íuí realtzando- 
se [h] em fronteira e em interior de palavra):

(330) [ka’hãj] “feminino (adjetivo)”

(335) [pí?’ho] “folha (da árvore)” ~ [wo’ho] “folha”

(329) [hum] “masculino (adjetivo)”

(331) [i?’vg] “velho (adjetivo)”

(332) [vEj’t]um] “velho (substantivo)”



(343) [haí^et] ~ [aí^et] “mato”

[?] trata-se de uma variante posicionai, ou seja, está condicionada à ocorrência de

Ihl em posição de coda silábica.

[h] / nda

Zh / 0 / em início de palavra

[x] / no onset simples, antes de i

[?] /nacoda

[tf] / no onset em fronteira eno interior de palavra

[x] trata-se de uma variante ambiental, pois está condicionada à ocorrência de Zh/ 

precedendo a vogal i.



2.2.3. Fonemas Vocálicos

(347) [i:’kb3j ~ “minha pele”

(348) [ha’pra] ~ [ha’pri] “nome”

(349) [’tik] ~ [’tuk] “morrer”

(350) [gu:’p] ~ [gurur.rin] “liso'

ufi11 í t

9 Oe

o 5EÊ a ã

Já o trabalho de Popjes apresenta 17 vogais, sendo 10 orais e 7 nasais:

uú11 11

a oe

3 3 □ 5E E

aà

Com relação às vogais do Apãniekrá, pode-se observar uma variação superficial 

bastante grande:

O trabalho de Davis apresenta o sistema vocálico da língua como sendo composto 

por 15 vogais, sendo 9 orais e 6 nasais:

(346) [koj ’khwa] ~ [kuj’kllwa] “céu”

(344) [Tne] ~ [,ne] “e”

(345) [m’tje] ~ [m’tji] “minha mãe”

(351) [wa’kM ~ [wa’kho] ~ [wa’khu] “machado”



uu11 i i

3e o

e Ê oõ3

aã

Consideraremos, portanto, a vogal central oral 3 (como Popjes) mas não a vogal

central nasal 3 (como Davis). É que encontramos exemplos da oposição 3/e, 3/a, 3/0,3/a:

/3/-/E/

[’h3] “dor”/3/-/a/

[’pa] “carregar”[’p3] “comer”

/3/-/o/

[’p3] “comer”

[’kra] “paca”/3/-/a/

[’p3] “comer”

Por outro lado, não há exemplos que comprovem a oposição ã/ã, 3/ã, nem ã/ê,

ã/5. [ã], [3] e [3] podem ainda ser considerados como as formas nasalizadas da vogal la!

quando esta ocorre contígua a consoantes nasais:

A5

[’kr3] “seco”

[’po] “veado”

“pele”

[’te] “perna”

[’ha] “amargo”

[’tfc] “doente”

Neste trabalho, optamos por considerar que a língua distingue subjacentemente 

16 vogais, 10 orais e 6 nasais.

[’pa] “eu”

[’khop] “aroeira”

[’kre] “ovo”

[’kf3] “seco”



[ja.ma’ho] ~ [jam5’ho] ~ [j3.ma’ho] ~ [jã.ma’ho] “minha barba”(352)/jamaho/

[ãm’po] ~ [ãm’po] ~ [ãm’po] “o que?”(353)/ampo7

[ku’rãn] ~ [ku’fãn] ~ [ku’rãn] “matar”(354) / kuran 7

Como [ã] ocorre apenas diante de consoante nasal, [3] e [5] seriam então as

manifestações do fonema/ã/:

A forma de maior ocorrência é [õ]; [3] ocorre pouquíssimas vezes:

(356)/kahãJ7

(357)7 k^rã/

(361) 7 akhw3 7 [a’k"w3] ~ [a’k!,wa] “cavar”

(363) 7 kakro 7 [ka’kro] ~ |ka’kro] “esquentar”

AA

Com relação à grande variação superficial das vogais em Apãniekrá, duas 
caracteristicas foram observadas: ela é opcional e ocorre dentro de determinadas 

possibilidades. Nos exemplos abaixo, há a perda da distinção e7e, 37o, o7o, e7i, o7i, o7u:

(355) 7 hot]aht]ak 7 [,ho:.t]3?’tj3 k] ~ [,ho:.tjã?’tjãk] “galinha”

(362) 7 wapo 7 [wa’po] ~ [wa’po] “faca”

(364) 7 kuhhe 7 [gu?’he] ~ [gu?’hi] “levantar”

(365) 7 kuk^er 7 [guí^eq] ~ [gur^q] “procurar”

[ka’hãj] “mulher”

[’khrã] “cabeça”

(358) 7 mehpa l [mc?’pa] ~ [me?’pa] “nós”

(359) / netje 7 [ne’t]je] ~ [ne’tjje] “eles”

(360) 7 katj‘3f 7 [ka’tj3qj ~ [ka^Joq] “queimar”



Zi/alta ZiZ ZuZ

ZaZ [ai]/e/[ei]média-alta /o/ [o u]

ZeZ [e e]média-baixa /sZ [3 a] ZaZ [o o]
ZaZbaixa

Esse alçamento pode também ocorrer através de mais camadas:

(370) / piscar / [pi:’khfa4] ~[pi:’khr3_(J ~ [piflíca^J “assustar”

média-alta ou alta. Não ocorreu alçamento de ZaZ nessas camadas.

As vogais centrais Zi 9 3/ podem manifestar-se como vogais posteriores:

(373) Z tikti Z [’tik.ti] ~ [’tuk.ti] “preto”

A7

ou seja, a vogal baixa ZaZ pode manifestar-se como baixa, média-baixa ou média- 
alta, enquanto que as vogais média-baixas Zs eZ podem manifestar-se como média-baixa,

(367) Z khwof Z fkSva.jJ ~ [’khwÍ4j “mandioca”

(374) Z wak"a Z [wa’kho] ~ [wa^o] “machado”

(366) Z hahkhcot Z [a?’khr9t] - [a?’khfit] “caju”

No quadro das vogais abaixo, vê-se que vogais média-baixas podem sofrer 

alçamento e realizarem-se como média-altas:

(368) Z krorE Z [’lqp:.re] ~ [’kru:.fE] “caitetu”

(369) Z hãkrawtjo Z [hõ^rowdjo] - [hã’kraw’tju] “mamão”

(372) l tekxtl [,ga:’khre] - [aflore] ~ [ka:’khfi] “caçar”

(371) Z ampopsr Z [mbo:’p34] ~ [mbo:’po.|j - [ãm’po:’pi{] “árvore”



(375) / hahto / [h3?’to] ~ [ho?’to] “muito”

As vogais /i a 3/ podem ainda realizar-se como posteriores e sofrer alçamento:

O quadro seguinte apresenta as possibilidades de variação vocálica:

ii UI u

9e o

9e 3

a

(380) / tik / [’tik] ~ [’tok] “morrer”

No caso das vogais nasais e das nasal izadas, o alçamento também pode ocorrer:

AR

Da mesma forma, a variação ocorreu dentro das possibilidades descritas no 
quadro acima apresentado.

(381) / khu / fk^u] ~ [’kho] “comer (forma curta)”

(378) / wakh9 / [wa’kho] ~ [wa’kho] ~ [wa’khu] “machado”

(376) / kh3 / [kh3] ~ [kho] ~ [kho] ~ [kho] “pele”

(379) / ihti / [i?’ti] ~ [i?’te] “grande”

De ocorrência mais rara, as vogais da língua podem também apresentar 
abaixamento (no corpus analisado ha apenas quatro ocorrências):

(377) / kura / [gu:’4o] ~ [gu:’qi] ~ [gu’nn:.nn] “liso”

(382) / -tuw/ [’tuw] ~ [’tow] “novo”



(387) / pam / [’pom] ~ [’pím] “cair'’

Há ainda duas ocorrências de abaixamento vocálico (uma da vogal nasal ZíZ e

outra da vogal nasalizada [u.]) e uma única ocorrência de posteriorização da vogal /ãZ:

(388) / kakhwí / [,ga.khwí] ~ [,gakhwê] “bater”

(389) / l^um / [’khúm] ~ [^õm] “fumaça’

ZpZ [p b v mp mb m] ZtZ [t d õ r nt nd]

ZhZ[hx?tJ]/j/ [j 3 * J>]

AO

O quadro a seguir apresenta os fonemas consonantais e vocálicos do Apãniekrá 

com seus respectivos alofones:

ZmZ [m bm]
ZwZ [w p b]

Zk/fkggk gg rj]

ZtJ/ [te tj jitJ] ZkhZ [k* k* k* k* tj]

ZnZ[ndn]
Zr/[rilU

(390) / khranre / [’khr3n.rE] ~ [’khrõn.[e] “cará’

(383) / tem / [’têm] ~ [’têm] “viajar”

(384) / k^ranfE / f^fãn-rE] ~ [^ron-le] “cará’

(385) / khõ / [’kh3] ~ [’khõ] “beber”

(386) /jipon / [dgfpõn] ~ [d3i’pun] “rasgar”



/i/ [ia] /u/ [U O 0]/i/[ie]

/Vpê] /u/[u]

/s/ [a i] /o/ [o u]/e/ [e i]

l3l [3 0 i] /o/[00]!d [e e i]

M [0 õjrd [êêj

7n

/a/ [a 3 0]



3. Fonologia

3.1. A constituição silábica

3.1.1. Onsets

início palavra interior palavra

kaJ-kac nome masculino

par-men “derrubar”

pa-ham-nõ “namorar”

a-wa-r3 “ inajá'

ja-khep “cortar” pi-je “mulher”

pi-ka-hur “correr”

O onset composto por dois segmentos consiste de uma obstruinte seguida de c, w

ouj:

71

irá'

ml “jacaré”

pi-têk “mutum”

pl-tjb “fruta”

k^en “pedra”

ka-ca “veado”

wa-k^a “machado”

çop “cachorro”

tep “peixe” 

tfEp-fE “morcego”

pit “sol”

__ _ ne e

ko “água”

ka-pu-ti “jaó”

wa “Ip (pron depj”

hl “carne”

O onset é um constituinte obrigatório nas sílabas do Apãniekrá. Ele pode conter 

um ou dois segmentos. Todo segmento consonantal da língua pode constituir um onset 

simples:



interior palavrainício palavra

prin “ piqui

pia-k1’ rut “dois”

tjwof “banhar”

kbjen-tfe “bolsa” hu-khie “parente”

ka.khwí “bater”

Não ocorre pw, tr, tj, mr, mw, mj, nw, nr, nj, rw, rj, hw, hj. A ausência de kj (em

77

início e interior de palavra) e de kw (em início de palavra) deve-se a uma lacuna no 
corpus analisado. Segundo Davis, a oclusiva velar aspirada do Canela (reflexo de *k do 
Proto Jê) ocorre como onset de sílaba em final de palavra, a sílaba que é normalmente 

acentuada. A ausência, portanto, de ocorrências de k em sílabas não acentuadas nos 

dados explicaria a ausência de kj e de kw.

ke-twa-je rito de iniciação 

ka-tjwa “sal”

kM “frio”

pje “chão”

-kwan“pena” 
ku-kçit “anta”

Excepcionalmente, nas margens da palavra, o onset é um constituinte opcional da 
sílaba:

kbwor “mandioca”

ah-khraJ-rE “criança”

a-pan “piranha”

twam “banha”

kro-tot-re “puça”

a-ta “aquele(a)” 
i-ta “este(a), esse(ay 
i-tar “aqui”

ka-pro “sangue”

ka-kro “esquentar”



ih-nõ “outro”

-ku-ne-a “todos”

ku-r E-a “ali

3.1.2. Codas

A coda pode ser constituída por um único segmento:

final palavrainterior palavra

tut-k^oJ nomefem. p3t “tamanduá1

msk-pri-rE “moça” ka-tek “machucar”

tjam “levantar”

koJ-khwa “céu” tiJ “velha”

pi-khrar “assustar”

-n

Sílabas sem onset em início de palavra ocorrem em posição pré-tônica Sílabas 
sem onset em final de palavra ocorrem em posição pós-tônica

rop-ti “onça”

am-kro “dia”

ka-te-a “grosso”

aw-ja-he “caçar”

t£p “peixe”

pi-khen “dançar”

jar-kSva “boca”

jõh-to “língua”

pcum-khaJ nomefem.

pjen-tjon “areia”

aw-kbE “esquerdo”

k^ruw “flecha”



Todo segmento consonantal pode constituir uma coda, exceto kh, enquanto que h

pode ocorrer em posição de coda apenas em interior de palavra.

3.2. Princípios de organização

3.2.1. Regras particulares da língua e condições universais

3.2.2. Regras de formação do onset

complexo proibidas. Já a ausência de hr, hw, hj mostra que qualquer obstruinte, exceto

h, pode ocorrer como primeiro elemento de um onset complexo.
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As sequências de segmentos no onset estão restritas a pr, pj, tw, tjw, kr, kw, khr, 

khw , khj. A ausência de mr, mj, mw, nr, nw, nj mostra que sequências soantes no onset

regra 01: todo segmento consonantal pode constituir um onset

regra 02: uma obstruinte seguida por r, w ou j pode constituir um onset

Essas restrições de coocorrência podem ser expressas nos termos da Condição 

Positiva de Estrutura da Sílaba (PSSC):

Para explicar como uma sequência de segmentos se divide em sílabas, ou seja, 
como a estrutura da sílaba é gerada no curso da derivação, basearemos nossa análise na 
proposta de Clements & Keyser (1983). Estes autores consideram que a silabificação de 

uma sequência de segmentos é feita por meio de regras de criação de estrutura silábica: 
regra de formação do núcleo, regra de formação do onset, regra deformação da coda.

Em termos de regras, os segmentos consonantais que podem constituir um onset 

nas sílabas do Apãniekrá são:



c c

obstruinte C w,j i

Se 1, então 2

As outras sequências proibidas no onset complexo são:

tj k”k jt rP w

++
+ + ++

(+)+

t jt r

[cor] [cor] [cor]

7S

[labial] 
[coronal] 
[dorsal]

p w

[lab]
V
[cor]

As sequências de segmentos proibidas no onset complexo são as que possuem o 
mesmo ponto de articulação:

* pw

*tr

r

De acordo com os traços propostos por Clements & Hume (1995), tais segmentos 
consonantais podem ser assim representados:

tj

*ír 4

*h2



f -

Essa ausência pode ser expressa pela Condição Negativa de Estrutura da Sílaba

(NSSC):

C C

[labial]*

[coronal]

em que se lê: sequências de consoantes homorgânicas são proibidas no onset complexo.

elementos V são pré-associados à sílaba

(2) (3)(1)
c o OO O

CV CCV C V CC VCV CCV

h um r ek a k r o p u t r o

7A

A formação do onset nas sílabas da língua Canela Apãniekrá se dá da seguinte 
maneira:

[labial]

[coronal]

elementos C à esquerda são acrescentados um a um de modo que a configuração 
resultante satisfaça a todas as condições de estrutura silábica



CT G aa CTa

CV CCV CV CCV CV CCV

k a k r o h u m r e puíra

CV CCV

k a k f o

CV CCV CV CCV

h u mr e puíra

Em (1), a sequência kr está de acordo com as condições da estrutura silábica da

língua. Já (2) e (3), as sequências mr e tr violam as condições de estrutura silábica, sendo

por isso, m e t associados à sílaba anterior.

3.2.3. Regras de formação da coda

A posição de coda pode ser preenchida por qualquer consoante, exceto kh, e por h

em interior de palavra

Codas são construídas da seguinte maneira
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O G

A-. /

o o

A .4

G G

A\ A
“quente”

“lua”“homem”



elementos V são pré-associados à sílaba

(6)(5)(4)
o acro

VCCV CVCCV C CCVC

khr o Jkhwa r a w j a h e

elementos C à esquerda são acrescentados um a um de modo que a configuração
resultante satisfaça a todas as condições de estrutura silábica

o o a

CCV C CCVC VCCVCV

1? r a J a w j a h e

ao

CCVCCCV c

khr o Jkhwa r

a o o

VCCVCV

aw j a h e
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I

k"wa r

cr cr



o

CCVC

k”f a J a w j a h e

Em (4) e (5), r e J estão de acordo com as condições de coda da língua. Já em (6),

3.3. Sílaba fonológica e sílaba fonética

(7) / huhl?op / [hu?’kh3p] “unha dele”

70

No nível fonético, a sílaba no interior de palavra pode conter no máximo quatro 
segmentos. A coda pode ter seu constituinte detennínado subjacentemente, como nos 

exemplos:

a sequência wj viola as condições de onset complexo, mas como w é uma coda possível, 
é portanto associado à sílaba anterior.

Em Apãmekrá, assim como em outras línguas, nem sempre se correspondem a 
sílaba no nível fonológico com a sílaba manifestada foneticamente.

o

A- 
ccv c

(10) / kutJuJti / [ku’ttuj.di] “pato”

“papagaio” “caçar”

líwa r

a cr a 

l\ / / 
vccv cv

elementos C à direita são acrescentados um a um de modo que a configuração resultante 

satisfaça a todas as condições de estrutura silábica

(8) / pacho / [pajjho] “fumo”

(9) /amtJo/ lãm^tio] “rato”

“mandioca”



(11) / tutkhoJ / [tut’khoj] nome de mulher

(12) / hokrowtjo / [ho:’krow’t]u] “mamão”

(16) / purkatju/ [puj.ga:’tju| “juriti”

ou conter uma parte da consoante em onset da sílaba imediatamente seguinte:

(21)/pí/ + /kh3/

Rn

árvore pele 
[píV^a]

Sílabas sem coda em interior de palavra podem manifestar-se ou com a vogal de 
seu núcleo silábico alongada:

Em fronteira de palavra pode ocorrer ainda, em sílabas terminadas por vogal, a 
inserção da oclusiva glotal [?]5:

(15)/ite/ [r’te] “minha perna”

(13) / krurE / [’kju:.re] “caitetu”

(17) / hapak / [hap’pak] “orelha dele”

(18) / kahãJ í [kalfhôj] “mulher”

(19) /pratji / fpratrtjil “melancia”

(20) /kukhen/ [kukh,k}en] “cotia”

(14) / tjepre / [ile:’b4.£] “morcego”

5 [7J parece representar um demento de ligação que ocorre entre nomes e nomes ou nomes e verbos.

casca



(22) / putro / + / ti /

lua

(23) / katjece / + / kunea /

Temos então, foneticamente, as seguintes estruturas silábicas:

V

W

lanfpo.ca] “flor”VC

CV

CCV [tje:’bjg] “morcego1•n

21

Os padrões W, C W e CC W não estão sendo considerados porque o Apãniekrá 
não apresenta vogais longas subjacentes. Por outro lado, os glides [w] e [j], que poderiam

Os padrões V, VC, CV, CCV, como fazem parte do inventário de sílabas descrito 
anteriormente no nível fonológico, podem ser consideradas como constituições silábicas 

não problemáticas.

grande 

[pud’[o?’ti]

[Ê’te] “minha perna”

estrela todos
[ka’tfe:.rE?.gu’n£.a]

“a lua é grande”

“todas as estrelas”

[ka’tje:.fe?.gu’ne.a] “todas as estrelas”

|p3j’ho] “fumo”

CVV [puq.gaftfu] “juriti

CCW [’kju:.re] “caitetu”

CVC fkah’hãj] “mulher”

CCVC rnrat?tti] “melancia”



/kukhen/ “cotia”. Esse fenômeno, que será descrito posteriormente como alongamento da

consoante, não habilita kh para a coda, já que sua natureza é fonética. Por isso, nenhuma

ressalva precisa ser feita à regra de formação da coda

imediatamente seguinte ( /kahãJ/ —> [kah’hãj]

Com relação à ocorrência do elemento de ligação [?], cuja representação

fonológica é /h/, uma observação precisa ser feita Ele só ocorrerá se a última sílaba

R7

Por último, os padrões CVC e CCVC, que embora fazendo parte do inventário de 
sílabas fonologicas, apresentam consoantes não habilitadas para a posição de coda A 
regra de formação da coda diz que todo segmento consonantal pode constituir uma coda, 
exceto k11. Mas nos dados fonéticos há ocorrências desse segmento em posição de coda

(exemplo (20)). O que se percebe é que a ocorrência desse segmento não habilitado é 
bastante específica', só ocorre em coda por ser parte da consoante em onset da sílaba 
imediaiamente seguinte. Como se trata de apenas parte da consoante na coda, será mais 
razoável representar as ocorrências como [kuk]k^èn] em vez. de rkukh,khênL para

ser considerados como vogais subjacentes, são interpretados neste trabalho como 
consoantes, por ocuparem posições típicas de consoantes (cf. p.59). Portanto, por não 
haver vogais longas e por não haver também a possibilidade de preenchimento do núcleo 

silábico por duas vogais, os padrões W, CW e CCVV são interpretados como variantes 
fonéticas das sílabas fonológicas V, CV e CCV.

A idéia de considerar o segmento não habilitado para a posição de coda como 
resultado de um fenômeno que alonga a consoante justifica-se, pois explicaria também os 
exemplos (18) e (19). Como já foi visto no capítulo que apresenta o inventário de sons da 
língua, [hl e âJ/ que realizam-se na coda como [?] e [j], respectivamente, poderão 

também realizar-se como [h] e [tj] se partes da consoante no onset da sílaba 

“mulher”, /pratji/ -> [praftji]

“melancia”).



/ kahãj / + / tE /

mulher

“perna da mulher”

mas ocorre, categoricamente, em:

/ humr e / + / tE /

homem

RI

terminar em vogal, ou seja, se a sílaba não tiver coda. No exemplo seguinte, a marca 
morfológica não ocorre porque todas as posições da sílaba estão preenchidas:

Pé 
[hum’rE?’tE]

Pé 
[ka’hãj’tE]

“perna do homem”



4. Outros processos fonológicos

Por último, segmentos alongados ocorrerão apenas em sílabas abertas.

4.1. O segmento h como primeiro elemento de um onset complexo

Nos dados coletados entre os Apãniekrá, há as seguintes ocorrências:

(6) [’wo-[] “ele banhou”

primeira e segunda pessoa são, respectivamente, {i-} e {a-})?

Rd

Este capítulo tratará de três processos presentes na língua Apãniekrá que podem 

ser interpretados ou como motivados por princípios de silabifícação ou através da 
referência direta à estrutura silábica.

Como violação às restrições sobre possíveis onsets complexos, o segmento Zh/ 
será silabificado apenas se ocorrer em fronteira de morfema. Ja as oclusivas pré- 

nasal izadas serão silabificadas apenas se a coda silábica estiver preenchida pela glotal ?,

(4) [iftjwoq] “eu banhei”

(5) [aftjwoqj “você banhou”

(3) [’wa] “dente dele”

(2) [a/tjwa] “teu dente”

(1) [i:’tjwa] “meu dente”

A primeira pergunta a ser feita é: qual seria a forma subjacente para “dente” e 
“banhar”? Ou, por que [tjj teria desaparecido na terceira pessoa (já que os pronomes de



(8)(7) oo

h W 3 rh w a

aa

hwarh wa

aa

h w 3 rh w a

RS

Estrutura Silábica), formas como essas seriam uma violação ao padrão silábico da língua, 
já que no onset complexo sequências de h +■ r, w ou j são proibidas:

Uma explicação para esse fenômeno pode ser dado pelo padrão silábico da língua 

(descrito antenormente) e por uma regra que faz com que o fonema /Yu seja convertido, 
em alguns casos, em /tjZ no interior e em fronteira de palavra.

O segmento h não pode ser silabificado porque viola uma das restrições sobre 
possíveis oíiseis. Por não poder ser silabificado como onset é então apagado. Como a 

marca de terceira pessoa em (3) e (4) é indicado pelo prefixo referencial 0, temos na 
representação fonética [’wa] e fwoqj.

Mas, como a teoria fonológica possui a exigência adicional de que todo o 
material fonológico seja silabificado, h permanece extra-silábico em nível antenor da 
representação- Assim, ern interior de palavra, como em (1-2) e (4-5), na justaposição corn 

os pronomes de primeira e segunda pessoas, o h apresenta uma outra forma, resultante de

Por hipótese, as formas subjacentes para “dente” e “banhar” seriam /hwa/ e 

zhwor/, respectivamente. Mas, como previsto nos termos da PSSC (Condição Positiva de
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/ kahãJ + tjwor / h->tj/ kahãJ + tjwa /

silabificaçãoo c CTcr cr <y

a a

ka hãJ tjwa

Q <7 <7

ka hãJ t]wa

fornia fonética

silabifícado de maneira apropriada.

87

kahãJ tjwa

kahãJ t]wor

(15)

/ kahãJ / + / hwa /

i i i 

kahãJ tjwar

E pode ser aplicada também entre palavras:

(16)

7 kahãJ + hwor /

“dente da mulher”

ka hã J tjwor 

[ka’h5j’tjwaq]

0,1 
ka hãJ tjwor

Ira flQ I tfllT*»

[ka^õjtijwa]

M 4
ka hãJ tjwa

o O

04 
ka hãJ tjwor

o a

“a mulher banhou”

sequência hw só pode ser gerada no léxico profundo da língua Apãniekrá. E, uma regra 

que transforma o primeiro elemento desse onset complexo em tj, permite que h seja

Pela análise das ocorrências em (1-6) a partir da hipótese de que a representação 

lexical para os itens “dente” e “banhar” sejam Pay^ú e /hwor/, pode-se dizer que a



4.2. As sequências nasal + consoante homorgânica

ocorrem em interior e em fronteira de palavra.

posição antes ocupada pela glotal ?:

(17) / i + par/

[a:’paq]

[ka’hãj’pa4]

RR

determinados nomes e verbos, e na fronteira de nomes (cuja última sílaba, antes sem 

coda, é travada por [?]) com determinados nomes e verbos. Em ambos casos, ocupando a

Nos dados, a ocorrência dessas consoantes se dá, de maneira obrigatória, na 

fronteira do prefixo referencial [i?-j marcando a terceira pessoa possessiva com

Anteriormente, já havia sido feita referência a sequências de nasal mais consoante 

homorgânica (v. pp.38-44). Mas as que vão nos interessar agora são as manifestações de 

consoantes nasais mareadas lexicalmente (p —> mp, t -> nt, tj —> jitJ, k —> gk) que

“meu pé”

(18)/a ! par/7

“pé da mulher”

(21) / humre par /

“teu pc”

(19) / ih + par /

“pé dele”

(20)/kahãJ + par/



[Jiúin.rE?’pa-[]

pm’pa]

[hum’rÊm’pa]

[’rop.fím’paj

terceira pessoa. Mas, em (21), o segmento ? parece tratar-se de um elemento de ligação

80

entre o nome com o outro nome. Assim, segmento nasal em (24), (26), (27) seria 
explicado pela ocupação de uma posição esquelefal antes ocupada pela oclusiva glotal.

Por hipótese, podemos pensar que a ocorrência das sequências nasal + consoante 
homorgârnca esta condicionada a ocorrência do segmento ?. No caso de que

(22) 7 i + pa/
[i:’pa]

“meu fígado”
(23) /a + pa/

[a:’pa]

“teu fígado'
(24) / i? + pa /

“fígado da mulher”

(26) / humfE + pa /

“fígado dele” 
(25)/kahãJ + pa/ 

[ka’hãj’pa]

“fígado da onça”

“fígado do homem”

(27) / ropti + pa /

“pé do homem”

mamfesta-se no nível fonético cumo [i?-], a glotal é parte do morfoma indicador de



(29) / humre + h + pa /(28) / ih + pa /

silabifi caçãoo Qo c a

ihpa honre h p a

oG oo G

ih pa hum re h pa

oCT CT

ihpa

cr G

ihpa

forma fonética[ím’pa] [hum’fÈm’pa]

on

desassociação

deh

a

associação 

de p à g 

anterior

7 a k k n /i 
ih pa

G 

k 11

hum r e h pa

O elemento de ligação em (26) e (27) receberia uma posição esqueletal ainda no 

nível fonológico, assim como h do prefixo referencial ih-. O argumento a favor dessa 

hipótese, da necessidade de haver uma posição esqueletal marcada lexical mente, 

justifica-se, pois o segmento nasal não ocorre na fronteira dos morfemas de primeira e de 

segunda pessoa (ainda que a sílabas iniciais, constituídas apenas por V, permitissem a 

ligação da consoante ambissilabica a ela).

g , G

A A
h u m r g h p a

A A / 
humre h pa



(31)/a + pa/(30)/i+ pa/

silabifi caçãoo GG G

i pa apa

G G G G

anterior

forma fonética

mas [ifpa] e [ai’pa]_

A não ocorrência do elemento de ligação [?] entre nomes cuja última sílaba for

(32) / kahãJ + h + pa / (33) / çop + h + pa /

silabificaçãoG G G G G

rop h pa

G GG

roph pakahaJh pa

01

p não pode ser 

associado à o

kahãJ h pã

travada com outros nomes ou verbos pode ser explicada com referência ao padrão 

silábico da língua. Como a língua permite apenas um único elemento na coda, o 

segmento não pode ser silabifícado, sendo, portanto, apagado (v. também (28-29)):

apa

* [ãm’pa]

“meu fígado” “teu fígado”

G G

a n a 
V».

* G G

i p aw
i pa

* [ím’pa]



[ka’hãj’pa] [rop’pa] forma fonética

“fígado da mulher”

4.3. Alongamento de segmentos

oo

As vogais longas são interpretadas como vogais simples. O que os autores 

sugerem, por um lado, é que esse alongamento precisaria ser explicado pelo estudo de 

um traço supra-segmental: ele não estaria fixado a certas sílabas, mas seria determinado 

por sua ocorrência em unidades fonológicas maiores. Mas não há indicação de qual seria

A referência à estrutura silábica do Apãniekrá permite prever a ocorrência do 

segmento [?] na relação genitiva de posse. Esse elemento irá ocupar a posição vazia de

Por último, a ocorrência das sequências nasal + consoante homorgânica só será 

possível se ocuparem a posição antes ocupada pela fricaiiva glotal, ou do prefixo 

referencial ih- ou do elemento de ligação h.

vvda silabica du determinante da i dação. No caso de o determinante fi^cr a última sílaba 

travada, h não poderá ser silabifícado, sendo então apagado. A restrição quanto ao 

número de segmentos que pode ocorrer na coda permite também prever que em sílabas 

travadas as consoantes com pré-nasalização não vão se manifestar (como já mencionado 

no capitulo que tratou dos fonemas, a nasal ocupa a posição de coda da sílaba anterior).

A língua Apãniekrá apresenta inúmeras ocorrências de alongamento de vogais e 

de consoantes. Essa caractenstica foi pnmeiramente descrita em um trabalho realizado 

por Jack e Jo Popjes (1971), Teníalivê Phonemic SíLilemení of C.anela, Esse estudo. 

Subsidiado teoricamente pela fonêmica nikeana trata as consoantes e vogais longas como 

unidades simples.

o o n 
roph pa

“fígado do cachorro”



L

(36) / rríí / [rríí] “jacaré"

(37) í níí:pí / [níí:.’pí] “pegue o jacaré"

longa ((34) e (37)), ora com consoante longa ((35) e (38)).

o-l

Não se pode saber se nestes dados os autores estão considerando a vogal longa 
fixada as sílabas ou se seriam resultantes de processos fònologicos. Mesmo assim, uma 

hipótese pode ser levantada: seria o acento principal o traço supra-segmental a que se 
referem os autores? Se sim, esse acento estaria provocando o alongamento das vogais das 
sílabas pretônicas nos exemplos (34) e (37). Mas essa hipótese não daria conta dos itens 
lexicais /kuhe/ e ItíúI que ocorrem, em um mesmo ambiente pretômco, ora com vogal

Com relação às consoantes longas, os autores dizem que elas ocorrem apenas em 
grupo de palavra ou de ritmo, seguindo vogais curtas, enquanto consoantes curtas 
ocorrem seguindo vogais longas (exemplos de Popjes & Popjes: 1971):

As perguntas a serem feitas aqui seriam: esse alongamento é categórico ou 
opcional?, estana a vanação vogal longa / consoante longa em distribuição complentar 
ou variando livremente? F., principal mente, se o alongamento da vogal e da consoante 
seriam resultantes do mesmo processo fonológico (como sugerem os exemplos (34-35), 

(37) e (38)).

esse traço supra-segmental. Por outro lado, dizem também que a vogal longa parece estar 

fixada a algumas sílabas. Os exemplos abaixo foram tirados de Popjes &

6 Não se pode entender porque a vogal longa, já que é interpretada como uma vogal simples, vem 
representada fon.oiogicameme como tal. Por exemplo: [pli:/ti] i pli:.’ti/ “gado”.

X _xi «j- ik;i. iro.goj uv a ele uutro aivo”

(38) / rní píl nããle / [’míp.píl ’nãã.lc] “não pegue o jacaré”6

(34) / ku:he / [ku:.’he] “arco”
íi____x i__ u_i__ x _x / ri____ ■>___x 1—L

(jj)! K.U11KJ K.U11C1UIU 1JU / [K.U11L 111.3 &.UIL í-----



Mas o trabalho dos autores não tem como objetivo responder a essas questões.

04

Um outra dúvida diz respeito à representação do segmento ZpZ no exemplo (40): 

[i.’ta kap:.’i]. Ele seria parte da sílaba pretônica, enquanto a sílaba tônica seria [i] ? Não 

estaria melhor representado se tivesse uma primeira parte na sílaba pretônica e uma 

segunda parte na sílaba tônica9

Ainda com relação à representação das consoantes longas, uma outra observação 

precisa ser feita. No padrão silábico que os autores descrevem nesse mesmo trabalho 

para o Canela nem todas as consoantes do sistema fonológico da língua estão habilitadas 

para a posição de coda silábica. O ZpZ está habilitado, mas o segmento ZhZ teria, 

necessariamente, a realização [?] na coda silábica7. Então como explicar o exemplo (42)

Perguntas a serem feitas: como seriam esses grupos de palavra (palavras isoladas 

não apresentariam consoantes longas ? e o exemplo (41) ? ). E os grupos de ritmo?. 

Seriam esses alongamentos consonantais categóricos ou opcionais ? seriam fonêmicos 

(como mostra os exemplos (41) e (42)) ? intensifícadores ? ocorrem independente do 

acento de intensidade ?

[kuh:.’e], que possui um segmento não habilitado, e que tal segmento foi alongado? 

Talvez fosse o caso de considerar que o [h] pode ocorrer em posição de coda somente 

como a primeira parte da consoante [h], que ocuparia a posição de onset da sílaba 

seguinte.

(39) / ita kapõ Z [i.’ta ka:.’p5] “varra isto”

(40) Z itakapí Z [i.’ta kap:.’i] “tente isto”

(41) Z ku:he / [ku:.’he] “arco”

(42) / kuhe / [kuh:.’e] “abcesso”

7 Os autores consideram que os segmentos [h] e [?] estão em distribuição complementar: /h/ se realiza [h] 
em posição do oosct o } cm posição do coda silabica.



Já foi visto anteriormente que a coda pode ser determinada subjacentemente:

(43) huhkSp “unha dele”

(47) tutk^oJ nome de mulher

(54) piatji “melancia”

(56) kuk^en “cotia”

os

Como a coda é um elemento opcional nas sílabas da língua, as sílabas podem ser 
abertas:

Mas, nos dados coletados entre os informantes, esses itens acima relacionados 
entre outros, manifestam-se foneticamente ora com o alongamento da vogal ora com o 
alongamento da consoante:

(50) hapak “orelha dele”

(51) karo “veado”

(45) ampofã “flor”

(46) kuttuJti “pato”

(49) kfurs “caitetu”

Considerando que a estrutura silábica organiza as cadeias segmentais em sílabas, 

podemos interpretar o alongamento de segmentes como previsível com base em 

restrições gerais sobre a coda em Apãniekrá,

(52) kahãJ “mulher”
(53) ite “minha perna”

(44) parho “fumo”

(48) hokrowtjb “mamão”

(55) purkatju “juriti”



(49’) r’kju:.rs]

(52’) [katfhãj]

(55’) [pupgaftju]

(56’) [kukVèn]

[ku^kMt], ou com cópia da consoante heterossilábica, como em [kuk^kMt].

A cópia da vogal nuclear é mais comum que a cópia da consoante.

OA

(53’) [L’te]

(54’) [praftji]

A seguir os exemplos acima estão representados de acordo a proposta de 

Clements & Keyser (1983)’:

(50’) fhap’pak]

(51’) fkafra]

Esse alongamento é opcional. Nos dados de um mesmo informante pode-se 
encontrar um mesmo item lexical ocorrendo das tres maneiras: /kuk11 rit/ “anta” realtza-se

* Nesse trabalho, os autores consideram que geminadas apresentam uma estrutura com ligação dupla. No 
caso das consoantes alongadas no interior da palavra, seria uma violação ao Princípio do Contorno 
Obrigatório (OCP) que os segmentos p, tf e k fossem, cada um deles, ligados separadamente ao esqueleto. 
Por essa razão, consoantes com dupla ligação foram consideradas geminadas de superfície

sem o alongamento, como em [ku’khrit], com cópia da vogal do núcleo, como er

Ocorre preferencialmente na penúltima sílaba e em posição pré-tônica, mas não 
exclusivamente. Não se trata de ênfase, pois em expressões com valor enfático a vogal 

alongada é sempre a vogal tônica:
(57) [ka’pco] “sangue”

(58) [ka’pro::.ti] “muito sangue”



(59)

t E1

(60)

(61)
og

(62)
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G G
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IIIII
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A A
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11III 
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A A 
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VVCV

CVCCVC 
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h a p a k



(63)

tjip f a

0->X/

a«

[ ] 
em que X pode ser preenchido tanto por V como por C.

Como se pode ver, o alongamento de segmentos somente ocorrerá em sílabas sem 
coda. Sílabas abertas, ou seja, aquelas terminadas em vogal, podem ler a vogal nuclear ou 

a consoante em onset da sílaba seguinte alongadas. Sílabas travadas, ou seja, aquelas que 
já apresentam uma consoante na coda, não podem conter segmentos alongados.

O estudo desse fenômeno no nível da sílaba permite responder a algumas das 

questões levantadas anteriormente'.

O alongamento da vogal, juntamente com o alongamento da consoante, pode ser 
explicado pela ocupação de uma posição esqueletal criada pela regra (64);

Considerando que o alongamento de segmentos tem aplicação opcional e que o 

ambiente de ocorrência desses alongamentos não apresenta exceções arbitrárias (quando 
ocorre é em sílaba leve no interior ou na fronteira de palavras, preferencial mente em 
sílaba pré-tônica), a aplicação da regra (64) se define como um processo pós-lexical.

o o

ccvccv

G G

A /
CCN CV 

IIIII 
p ra tj i .

/M
C V C V



- podem ocorrer no interior de palavras isoladas mas também entre palavras.

- ocorrem geralmente, mas não exclusivamente, em sílabas pré-tônicas.

OO

- o alongamento da vogal é opcional e varia livremente com o alongamento da consoante.

Ambos alongamentos são resultantes do mesmo processo pós4exical (regra (64)).

O objetivo de expressar o condicionamento da regra que alonga segmentos pela 
referência à estrutura silábica do Apãmekrá era o de demonstrar que sua presença é 
derivada, pelo menos em parte, de princípios de silabificação. Assim, definir o domínio 

de aplicação da regra (64) como sendo previsível com base em restrições sobre o número 
de segmentos ligados à coda, não invalida a hipótese de Popjes & Popjes de que tais 

alongamentos possam ser ocasionados por sua ocorrência em constituintes prosódicos 
maiores. Talvez uma descrição do ritmo linguístico, feito com base numa observação 
ma is aprofundada do comportamento do acento na língua, possa dar conta desse 

fenômeno.
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