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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos diacrônicos que vêm sendo realizados há duas centenas de 
anos mostram que as mudanças lingüísticas ocorrem motivadas por fatores 
externos, como o contato entre os povos, e por fatores internos, 
determinados pela própria estrutura da língua, que já contém, nela mesma, o 
gérmen da mudança. Sabe-se que essas mudanças são altamente regulares e 
sistemáticas e, na maioria das vezes, estão condicionadas a processos 
fonéticos universais. O estudo dessas mudanças tem possibilitado a 
reconstrução de estágios anteriores de uma determinada língua, através da 
comparação entre suas supostas línguas derivadas. Desta forma, podem ser 
apreendidos os processos funcionais e estruturais ocorridos nessa língua e 
são identificadas e agrupadas as suas línguas derivadas e, até mesmo, é 
possível traçar algumas inferências sobre a história desses povos 
relacionados. Esta tese é elaborada sob essa perspectiva histórica e 
comparativa.  

O objetivo inicial deste trabalho era reconstruir o sistema fonológico 
da família Maku. Para isso, foi necessário, primeiramente, fazer um 
levantamento das hipóteses sobre a classificação dessa família lingüística 
através da literatura. Há algumas hipóteses de classificação dessa família, 
porém, nenhuma delas tem sido embasada somente em dados lingüísticos. 
Algumas dessas hipóteses são mais abrangentes e foram feitas no âmbito das 
classificações das línguas da América do Sul (Rivet & Tastevin 1920, Mason 
1950, Loukotka 1968 e Greenberg 1987). Outras foram realizadas por 
pesquisadores de línguas Maku, como a de Weir (1984: 17) que, a partir da 
classificação das línguas Maku feita por Loukotka (1968), enumera seis 
subgrupos Maku: Bara (Kakua), Hupda, Kamã (Dâw), Nadëb, Puinave e 
Yuhup. A hipótese de Huber & Reed (1992) inclui ainda os Nukak.  

A partir dessas hipóteses e do nosso conhecimento sobre algumas 
línguas consideradas Maku, especialmente o Dâw, comparamos listas de 
palavras das línguas Dâw, Hupda, Kakua, Nadëb do Roçado, Nadëb do rio 
Negro, Nukak, Puinave e Yuhup. Através dos resultados dessa pesquisa, 
propomos que essas línguas formam dois blocos distantes no que diz respeito 
às similaridades fônicas, a saber: de um lado, Dâw, Hupda, os dilaletos 
Nadëb e Yuhup e, de outro lado, Kakua, Nukak e Puinave. Denominamos 
esses dois grupos Maku Oriental e Maku Ocidental, respectivamente. 
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A grande distância entre os blocos Oriental e Ocidental e a 
insuficiência de material lingüístico confiável sobre as línguas Kakua, 
Nukak e Puinave conduziram-nos à realização, neste primeiro momento, da 
reconstrução do Protomaku Oriental (doravante PMO). Quanto às 
informações lingüísticas disponíveis sobre o bloco Ocidental, é importante 
frisar que, principalmente nos estudos de reconstrução lingüística, os dados 
das línguas só devem ser utilizados se houver materiais básicos confiáveis 
nas áreas da fonologia e gramática (cf. Kaufman 1990).  

O Prof. Dr. W. Leo Wetzels coordena um grupo de estudos de línguas 
Maku, na Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda, sob os auspícios da 
agência de fomento holandesa ‘Organização Holandesa para Pesquisa 
Científica’ (NWO) e da ‘Fundação Holandesa para o Avanço da Pesquisa 
Tropical (WOTRO). A este grupo de pesquisa científica, juntamente comigo, 
atuam os pesquisadores Silvana Martins, (língua Dâw), S. Martins,  Jesus 
Mário Giron Higuita, (língua Puinave) e Dany Mahecha Rubio (língua 
Nukak). Os estudos sobre Dâw, publicados por S. Martins (2004) 
contribuíram no conhecimento das línguas do Protomaku Oriental e os 
resultados dos estudos em andamento das línguas Puinave e Nukak 
certamente contribuirão com futuros esforços para a reconstrução do 
Protomaku Ocidental e do estabelecimento das relações entre esses dois 
blocos do Maku. 

Não há nenhuma classificação interna da família Maku, sendo que 
todas as propostas prévias de classificação dessas línguas, entre elas, as de 
Loukotka (1968) e de Greenberg (1987), foram baseadas em classificações 
em massa ou em considerações de ordens geográfica, cultural e/ou 
tipológica. A respeito dessas classificações das línguas Maku, Weir (1984: 
17) afirma que para se estabelecer o grau de parentesco entre essas línguas e 
a possibilidade de parentesco com outras línguas é necessária a realização de 
estudos mais profundos e dados adicionais. Portanto, proponho, nesta tese, a 
primeira classificação interna do Protomaku Oriental, realizada através do 
método histórico-comparativo.  

Esta reconstrução da fonologia do PMO é fundamentada na 
comparação dos léxicos das línguas Dâw, Hupda, Nadëb do Roçado, Nadëb 
do rio Negro e Yuhup. Esses léxicos provêem de dados coletados pelo 
próprio autor com os falantes nativos destas línguas. A partir da comparação 
desses léxicos, foram estabelecidos 591 conjuntos de cognatos. A análise dos 
dados permitiu a identificação dos processos de mudanças de sons que 
ocorreram na língua de origem e suas manifestações nas línguas derivadas. 
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A exposição desses processos traz importantes contribuições para a teoria 
geral da fonologia, pois aponta alguns caminhos possíveis que uma língua 
pode tomar para manter a distinção e o equilíbrio do seu sistema, tais como, 
o surgimento de outras vogais através dos processos de assimilação, 
mudanças na estrutura de palavras por meio de apagamento de sufixos, 
mudanças sistemáticas de sons, etc.  

Kaufman (1990: 52) defende que para se entender as línguas da 
América do Sul é crucial que se faça a classificação interna das famílias 
lingüísticas compostas por quatro a oito línguas diferentes, segundo a 
metodologia histórico-comparativa. A família Maku Oriental está incluída 
entre essas famílias. Logo, a reconstrução do PMO traz uma contribuição 
para os estudos comparativistas cujo objetivo é a classificação das línguas da 
América do Sul. 

O conhecimento das línguas Maku é também importante para o estudo 
da difusão lingüística na América do Sul, pois essas línguas são faladas em 
uma região onde há séculos muitos povos estão em contato. Nessa região, as 
famílias Arawak, Yanomami, Tukano e Maku relacionam-se de forma 
bastante definida e são influenciadas pelo contato com o homem branco, há 
aproximadamente quatro séculos. Portanto, o conhecimento desse tabuleiro 
lingüístico e antropológico é de grande relevância para a história geral das 
línguas e da classificação das línguas indígenas da América do Sul em 
particular. Nesse quadro, a família Maku ocupa uma posição privilegiada, 
uma vez que, a literatura etnológica da região sugere que os Maku são os 
mais antigos habitantes do Noroeste Amazônico (Koch-Grünberg, 1906; 
Métraux, 1948; Nimuendajú, 1955). (foram os primeiros a chegar à região 
do Alto Rio Negro)  

Kaufman (1990: 23) observa que os efeitos da difusão lingüística na 
América do Sul não têm sido efetivamente estudados. As similaridades entre 
línguas não-relacionadas, freqüentemente, são interpretadas como evidências 
de parentesco distante e não como fatos ligados aos contatos entre os povos. 
Portanto, a classificação da família Maku Oriental, realizada segundo o 
método histórico-comparativo clássico, também fornece subsídios para a 
reconstrução da história lingüística e cultural da América do Sul. 

Neste capítulo, expõem-se os referenciais teóricos e os princípios 
metodológicos sob os quais a elaboração desta tese está fundamentada. Com 
isto, pretende-se fornecer aos leitores os subsídios necessários para uma 
melhor compreensão do que será apresentado nos capítulos posteriores.  
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1.1 Referenciais teóricos e metodológicos 

Esta reconstrução fonológica do Protomaku Oriental segue como 
orientação teórica e metodológica a metodologia histórico-comparativa 
clássica, a qual foi notadamente consolidada através da reconstrução do 
Proto-Indo-Europeu e do Proto-Banto (Boltanski 1995). Segundo esta 
metodologia, foram realizados vários estudos de reconstrução lingüística, 
tais como, a reconstrução da família Tupi-Guarani feita por Aryon D. 
Rodrigues (1958, 1986), os trabalhos em Otomange, realizados por Calvin 
Rensch (1976), a reconstrução do Protomaipure apresentada por David L. 
Payne (1991) e a classificação das línguas Arawak Japurá-Colômbia 
concluída por Ramirez (2001). 

O método histórico-comparativo foi desenvolvido no âmbito dos 
estudos da Lingüística Histórica e da Lingüística Comparada. A Lingüística 
Histórica interessa-se pelo desenvolvimento das línguas no decorrer do 
tempo, pelas mudanças lingüísticas de um período a outro e pelas causas e 
resultados de tais mudanças. Enquanto isso, a Lingüística Comparada tem 
por objetivo comparar duas ou mais línguas diferentes, por meio de seus 
pressupostos teóricos e de suas técnicas metodológicas. Durante o século 
XIX, a Lingüística Histórica e a Lingüística Comparada desempenharam um 
papel dominante nos estudos lingüísticos realizados na Europa e na América. 
Atualmente, em Lingüística Geral, os estudos comparativos continuam 
sendo de grande relevância e auxiliam-nos na compreensão do 
funcionamento e desenvolvimento das línguas naturais.  

A principal perspectiva desses estudos é a construção de uma teoria da 
mudança que possibilite reconstruir o passado das línguas e não apenas 
arrolar as correspondências sistemáticas entre elas e, ao mesmo tempo, 
pretende-se explicar as aparentes irregularidades na sua sincronia, através de 
comparações entre línguas aparentadas. Haja em vista os objetivos expostos, 
este método pode ser aplicado, principalmente, a três espécies de estudos: 

a. descobrir conexões genéticas entre famílias conhecidas e/ou 
isoladas;  

b. apresentar hipóteses de conexões genéticas entre certos grupos 
estabelecidos ou isolados; 

c. demonstrar a validade de um postulado sobre a conexão genética de 
um grupo que nunca foi comprovado através do método 
comparativo.  



                                                 
INTRODUÇÃO

                                                 .

5

Na reconstrução do Protomaku Oriental, valeu-se de alguns conceitos 
básicos da Lingüística Histórico-Comparativa e de um conjunto de técnicas 
do método histórico-comparativo, os quais são descritos nesta seqüência.  

1.1.1 Conceitos básicos em lingüística histórico-comparativa 

Depois de dois séculos de investigações científicas sobre a complexa 
questão da história das línguas e da mudança lingüística, o conhecimento 
sobre a história de várias famílias lingüísticas tem sido consideravelmente 
ampliado. Isto foi possível devido à elaboração e refinamento de 
procedimentos metodológicos empregados na análise da questão sobre a 
mudança lingüística. 

1.1.1.1 Técnica de análise 

O método histórico-comparativo visa estabelecer a relação de 
parentesco entre as línguas. Ele constitui-se de uma técnica através da qual, 
são confrontadas línguas que supostamente possuem uma origem em 
comum, com o objetivo de depreender-se a protolíngua que lhes deram 
origem. A essa metodologia, foi acrescentado um aspecto histórico para 
acompanhar as mudanças sofridas pelas línguas através dos tempos a fim de 
que se possam estabelecer leis de mudança — supostamente universais ou 
então aquelas privativas a uma língua ou a um grupo de línguas. Esse 
método permitiu a demonstração do funcionamento das línguas em vários 
períodos temporais e o estabelecimento pelo qual essas fases entrelaçam-se a 
partir de zonas de conservação e de inovação. 

1.1.1.2 Mudança lingüística 

A mudança lingüística é analisada a partir dos traços constitutivos da 
estrutura lingüística: persistência, regularidade e direção definida. Na 
dinâmica da língua, as mudanças se realizam de forma gradual e coerente. 
Elas são a soma total das regras unidirecionais que se estabelecem para a 
explicação das diferenças existentes entre as fases sucessivas de um idioma 
ou entre um ancestral reconstruído e cada um de seus descendentes. A 
transição entre fases sucessivas faz-se por fases intermediárias, 
caracterizadas por uma complexa, porém sistemática, distribuição de formas 
velhas e novas. Portanto, a língua é uma continuidade da história, cuja 
evolução é determinada por fatores diversos tanto externos como internos. 
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Como fatores externos, citam-se as diversas situações de contato entre as 
línguas, decorrentes da proximidade geográfica ou resultados de contatos 
pacíficos ou inamistosos. Essas situações afrouxam os mecanismos de 
coesão e rompem o equilíbrio idiomático. Os fatores internos são aqueles 
pertencentes à própria natureza da língua, como equilíbrio e economia. 
Desses fatores decorrem as incessantes alterações fonéticas, as quais afetam 
não só a função distintiva dos fonemas, mas também o seu rendimento 
funcional tornando o sistema assimétrico. A tendência do sistema lingüístico 
é sempre de reagir em busca da simetria e do equilíbrio, tanto no eixo 
sintagmático como no paradigmático, seja abandonando elementos 
desnecessários ao estabelecimento da comunicação, seja aproveitando ao 
máximo os traços relevantes disponíveis.  

1.1.1.3 As leis fonéticas 

A surpreendente correspondência regular entre o sistema de 
obstruintes do alemão com outras línguas indo-européias inspirou os 
lingüistas da segunda metade do século XIX a se dedicarem arduamente às 
pesquisas lingüísticas de cunho comparativo. Os resultados dessas 
investigações culminaram com a formulação das ‘leis fonéticas’, as quais 
operam sobre a hipótese da regularidade, postulada pelos neogramáticos. 
Essa hipótese prevê que as mudanças de sons são regulares e operam sem 
exceções. O termo ‘lei’ é empregado no sentido de mostrar que as 
regularidades das mudanças de sons não podem ser ‘quebradas’ (Crowley 
1992: 229).  

Na contemporaneidade da Lingüística Histórica, a hipótese de 
regularidade de mudanças de sons refere-se a uma operação regular, que se 
realiza condicionada ou não pelo contexto em que ocorre. As mudanças 
também podem ser irregulares, como por exemplo as mudanças decorrentes 
de analogia, empréstimos, fala rápida, onomatopéias e tabus (Hock 1991). 
Contudo, a hipótese de regularidade da mudança de som tem um sentido 
muito específico na Lingüística Histórica, pois são incluídas somente 
aquelas mudanças condicionadas inteiramente por fatores fonéticos. 
Observa-se ainda que as mudanças de sons nas diferentes línguas tendem a 
ocorrer de formas similares, sujeitas aos processos fonéticos universalmente 
naturais.  
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1.1.1.4 O princípio de analogia 

No fenômeno das mudanças lingüísticas, percebe-se na gramática das 
línguas uma tendência universal para substituir paradigmas irregulares por 
regulares, embora haja também alguns contra-exemplos (cf. Robins 1981). 
Esse processo de regularização gramatical é denominado ‘analogia’. Porém, 
na própria regularidade das mudanças de sons, há uma fonte constante de 
irregularidades. Isto porque há mudanças que operam em um determinado 
som, independente da posição em que ele ocupa no paradigma, que podem 
causar a criação de irregularidades paradigmáticas no mesmo ambiente 
fonético. Portanto, como Sturtevant (apud Robins, 1981: 328) resumiu: 

(…) as leis fonéticas são regulares, mas produzem irregularidades; 
a criação analógica é irregular, mas produz regularidade.

1.1.1.5 As leis fonéticas e o princípio de analogia

Os neogramáticos postulavam o princípio da regularidade das 
mudanças fonéticas (cf. Faraco 1991). Eles acreditavam que a mudança 
fônica não tinha nenhuma relação com as mudanças gramaticais. De fato, 
isso realmente ocorre na medida em que a função gramatical não está 
vinculada ao som. Essa postura, entretanto, não os impediu de observar que a 
mudança fônica traz conseqüências para a forma gramatical, exigindo 
reajustes periódicos nos paradigmas gramaticais. Sendo assim, as mudanças 
fonéticas independem da estrutura gramatical ou semântica, enquanto que as 
mudanças por analogia dizem respeito às relações entre as estruturas fônicas 
e as gramaticais. Portanto, o processo de analogia reajusta a forma fônica à 
gramatical. A analogia funciona a partir de um modelo que reunifica as 
formas. A diferença entre esses dois processos reside no fato de a lei fonética 
ser automática e operar independentemente das conseqüências que possa ter 
sobre a estrutura gramatical, enquanto que as mutações analógicas dependem 
somente das estruturas gramaticais. Sua aplicação a casos particulares é, por 
conseguinte, imprevisível.  

1.1.1.6 Léxico-estatística ou glotocronologia 

Após a constatação dos processos que governam as mudanças de sons 
em uma determinada família lingüística no decorrer dos tempos, pode-se, 
então, fazer inferências históricas à luz das evidências lingüísticas 
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encontradas. É possível lançar hipóteses sobre a história dessas línguas e das 
comunidades lingüísticas envolvidas, em combinação com o que é 
conhecido sobre as origens e datas dos empréstimos verificados nos léxicos 
dessas línguas. Neste ramo, a Lingüística tem desenvolvido, recentemente, 
alguns métodos na tentativa de estabelecer o índice de divergência 
lingüística entre as línguas de origem comum.  

Um desses métodos é o de ‘línguas pares’ que pretende estabelecer o 
tempo de separação entre duas línguas e determinar a proximidade relativa 
entre línguas cognatas de uma determinada família lingüística. Para isto, 
aplica-se a léxico-estatística ou glotocronologia que possibilita calcular o 
período de separação efetiva entre duas línguas através do número de 
palavras cognatas compartilhadas entre si. Esse método opera a partir de um 
vocabulário básico, sendo muito utilizado o vocabulário básico de 100 itens 
de Swadesh.  

Através desse método, supõe-se que a porcentagem de substituição de 
uma palavra por outra seja relativamente constante. Sugere-se cerca de 
catorze itens substituídos para cada mil anos de separação entre duas línguas 
(cf. Lehmann 1992: 175-82). No entanto, nenhuma afirmação definitiva da 
eficiência e segurança da léxico-estatística pode ser feita. Isto porque tem 
havido dificuldades e desacordos entre os especialistas da área sobre a 
espécie de significados de referência que constituem um vocabulário básico 
que seja comum às línguas faladas em diferentes partes do mundo e por 
falantes cujas culturas sejam muito diferentes. Porém, esse tipo de estudo 
desenvolvido pela léxico-estatística é empregado na falta de registros 
escritos e para auxiliar a investigação histórica das famílias de línguas, nas 
quais há pouco conhecimento histórico detalhado. 

1.1.1.7 Reconstrução ou formas marcadas com asterisco 

Uma reconstrução é basicamente uma abreviação das 
correspondências existentes entre os componentes fonéticos de séries de 
palavras com significados análogos em línguas relacionadas (cf. Robins 
1981: 329). O fato de essas formas serem estabelecidas dentro de um grupo 
de línguas indica uma relação histórica de convergência de um estado mais 
estritamente relacionado entre essas línguas. As formas reconstruídas são 
marcadas com asterisco e representam simplesmente fórmulas que resumem 
as correspondências demonstradas. O filólogo francês Meillet (apud Robins 
1981: 330), sucintamente assim coloca esse assunto:
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‘(…) a comparação fornece um sistema de relações no qual se 
pode basear a história de uma família de línguas; não fornece, 
portanto, uma língua real. ’  

Por outro lado, Bloomfield (apud Robins 1981: 330) sugere que o 
resumo de fórmulas de correspondências sistemáticas é um tipo de diagrama 
fonêmico da forma ancestral. Segundo Robins, a afirmação de Bloomfield 
deve ser considerada antes como uma possibilidade conveniente do que uma 
conseqüência necessária da maneira como as fórmulas são realmente 
descobertas.  

1.1.2 Orientações metodológicas empregadas na reconstrução do PMO 

Na reconstrução do Protomaku Oriental, foram seguidas, 
essencialmente, as orientações metodológicas apresentadas nos estudos de 
Kaufman (1990), Jeffers & Lehiste (1979), Hock (1991), Payne (1991) e 
Crowley (1992). Esses postulados teóricos, conforme apresentados por cada 
um desses autores, são relatados sucintamente adiante. 

1.1.2.1 Análise e a determinação do corpus

Segundo Kaufman (1990), o método histórico-comparativo possibilita 
testar uma hipótese de parentesco genético através dos seguintes 
procedimentos de análise: 

a. agrupamento dos candidatos a cognatos; 

b. estabelecimento das correspondências fonéticas sistemáticas que 
ligam as séries desses candidatos a cognatos; 

c. reconstrução dos étimos da protolíngua com base nas séries de 
cognatos que foram confirmados pela sua submissão às regras de 
correspondências; 

d. formulação das regras de mudanças de sons ocorridas na evolução 
de cada língua derivada, tendo como ponto de partida a língua de 
origem. 

Na determinação do corpus da análise, Kaufman observa que toda 
pesquisa na área de Lingüística Histórica depende crucialmente de uma 
documentação ampla e acurada das línguas. O enfoque primário da pesquisa 
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lingüística deve ser descritivo, realizado a partir da coleta ampla de material 
que possibilite obter toda a série ordenada de processos. É importante que o 
trabalho de reconstrução histórico-comparativa seja fundamentado em dados 
precisos e composto de 300 étimos potenciais no mínimo. Esses dados 
devem ser analisados fonologicamente e os padrões fonotáticos das línguas 
em questão devem ser bem conhecidos. A partir daí, o trabalho do fonólogo 
historicista consiste em descobrir as regularidades e as sub-regularidades da 
língua. Para a reconstrução do PMO, foram reunidos 591 étimos (cf. 
Capítulo 4) estabelecidos a partir dos dados coletados com falantes nativos 
de cada uma das línguas do PMO. Estes dados foram gravados com gravador 
marca AIWA, modelo MINIDISC RECORDER AM-F5 e transcritos com o 
auxílio de programa de análise de fala, Speech Analyser, elaborado pelo 
Summer Institut Linguistics (SIL).  

1.1.2.2 Parentesco genético e a regularidade das mudanças de sons  

Para Jeffers & Lehiste (1979: 17-36), o método histórico-comparativo 
baseia-se em duas suposições fundamentais: a hipótese de parentesco 
genético e a hipótese de regularidade das mudanças de sons. A hipótese de 
parentesco genético tem por finalidade encontrar similaridades óbvias entre 
palavras pertencentes a diferentes línguas ou dialetos sobre a suposição de 
que essas línguas sejam relacionadas, enquanto que a hipótese de 
regularidade das mudanças possibilita reconstruir a protolíngua, uma vez que 
essas mudanças de sons são altamente regulares. Por regularidade entende-se 
que cada som de uma dada língua muda similarmente em cada uma das 
ocorrências em contextos semelhantes.  

1.1.2.3 Fenômenos de variações de sons  

Os fenômenos de variações de sons são descritos, entre outros 
lingüistas, por Hock (1991). Segundo esse autor, as diferenças de 
pronunciação podem ser identificadas na comparação de palavras de 
significados análogos em línguas relacionadas, ou seja, palavras cognatas. 
Através da análise dessas mudanças de sons, é possível estabelecer as regras 
de correspondências sistemáticas. As mudanças de sons são regulares (ou 
sistemáticas) ou isoladas (ou esporádicas). As mudanças regulares operam 
condicionadas ou não a um determinado contexto; enquanto que, as isoladas 
operam não condicionadas a fatores fonéticos (cf. seções 1.1.1.2-3). Esses 
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fenômenos de variações de sons devem ser explicados por processos 
universalmente naturais de transformações fonéticas e por processos que 
apresentam o menor número de regras, ou seja, os mais econômicos. 

1.1.2.4 Padronização de retenção lexical 

Na classificação das línguas da família Maipure Arawak, Payne 
(1991) emprega a metodologia de padronização de retenção lexical 
compartilhada. Nessa metodologia, as línguas são classificadas através de 
uma padronização do número de entradas das retenções lexicais 
compartilhadas. Esse procedimento tem como finalidade determinar o 
relacionamento genético interno entre as línguas de forma proporcional. 
Considera-se, no entanto, o fato de nem todas as línguas terem as mesmas 
quantidades de entradas lexicais, pois algumas delas são mais bem 
documentadas do que outras. Através de fórmulas matemáticas, usadas na 
estatística, seu método não permite que línguas com maior ou menor 
quantidade de entradas sejam favorecidas ou desfavorecidas no resultado da 
classificação interna. Essa metodologia é detalhada na seção 5.1, onde ela é 
aplicada no estabelecimento das afinidades entres as línguas derivadas do 
Protomaku Oriental.  

1.2 Referenciais relativos à família Maku 

1.2.1 A Denominação Maku 

As referências sobre as línguas ou famílias lingüísticas indígenas 
geralmente são bastante confusas na literatura. Muitas vezes, há vários 
nomes para denominar um único grupo (ou mesmo o contrário) e esses 
nomes freqüentemente são grafados de formas diferentes. No que diz 
respeito à família Maku, há uma grande variação e pode ser difícil precisar 
com exatidão a qual grupo um determinado autor se refere. Por exemplo, 
Loukotka (1968: 190-3), referindo-se a dois grupos indígenas distintos, usa o 
acento agudo para diferenciar a nomenclatura dos dois: Máku e Makú. 
Greenberg (1987: 93), no seu estudo sobre a classificação das línguas 
indígenas da América do Sul, procura desfazer esta confusão trazida pela 
nomenclatura de Loukotka e substitui o termo Makú por Puinave, que 
também já era encontrado na literatura, e refere-se à família Máku como 
Maku (sem o acento). Weir (1984: 16) cita que alguns dos estudiosos das 
línguas indígenas sul-americanas, entre eles estão Rivet & Tastevin (1920) e 
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Mason (1950), utilizam os termos ‘família Makú ou Makú-Puinave’. No 
vocabulário comparativo das línguas da Colômbia, Huber & Reed (1992) 
empregam o termo Macu-Puinave em referência aos Maku. Portanto, não há 
nenhuma uniformização etnológica. Nos trabalhos realizados sobre as 
línguas Maku, tais como as dissertações de mestrado de Weir (1984), Vigna 
(1991), S. Martins (1994), V. Martins (1994) e Lopes (1995), a denominação 
mais freqüentemente utilizada por esses autores é grafada com acento final, 
Makú. Talvez o acento tenha sido conservado para seguir a tradição de 
Loukotka (1968: 190-3). Porém, devido às regras de acentuação do 
português, opta-se por grafar sem acento, Maku. Logo, neste estudo, o termo 
Maku designa a família lingüística que Loukotka (1968) chama de ‘Makú’, 
Greenberg (1987) de ‘Puinave’ e Huber & Reed (1992) chamam de ‘Macu-
Puinave’.  

A palavra Maku é de origem Arawak, conforme as citações de Koch-
Grünberg (1906: 877), Nimuendaju (1955) e Münzel (1969: 72 - 138). Na 
literatura (cf. Athias 1995), geralmente a tradução encontrada para esta 
palavra é aquele que não tem língua ou ainda aquele que não tem a nossa 
língua, pois [ma-aku] é composto por ma = prefixo privativo e aku = língua.  

Koch-Grümberg (1906) afirma que as tribos Arawak, invasoras da 
região do rio Negro, chamavam de Maku os povos nômades que habitavam 
esta área. Segundo o mesmo autor (1906: 877), essa denominação era 
carregada de sentido pejorativo e era usada como um termo preconceituoso 
em relação a esses grupos. Atualmente, esses fatos ainda são constatáveis.  

Münzel (1969-72: 138) relata que todos os grupos indígenas de 
línguas e culturas distintas das tribos Arawak e que tinham em comum o fato 
de não participarem plenamente da cultura indígena dominante nessa área 
eram discriminados pelos outros grupos e considerados como primitivos e 
selvagens, sendo então denominados Maku. Métraux (1948: 862) também 
afirma que o termo Maku era uma designação coletiva para quaisquer índios 
hostis. 

A palavra Maku é possivelmente de origem Arawak. Todavia, a sua 
tradução proposta por Athias (1995), o que não fala nossa língua, não deve 
estar correta, pois a região do rio Negro, habitada pelos Maku, é multilíngue 
e composta por várias famílias lingüísticas. Assim, todos seriam Maku, uma 
vez que um não fala a língua do outro. Possivelmente, a tradução mais 
apropriada para a palavra Maku seria ‘escravo’ ou, para utilizar um termo 
mais preciso, ‘servidor’. Essa hipótese está fundamentada em três 
evidências: primeiro, os Maku sempre foram escravizados (ou semi-
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escravizados) pelos Arawak e Tukano; segundo, os Tukano referem-se aos 
Maku como [pusí] que quer dizer ‘os servidores’ ou ainda ‘os sujos’
(Giacone 1949, apud Athias 1995) e, terceiro, Ramirez (2001: 93) afirma 
que na língua Baniwa (Arawak) há duas palavras semelhantes a Maku: 
máaku, ‘servidor’ e maáku ‘mudo’. Logo, essas palavras da língua Baniwa 
sustentam as duas possíveis traduções para Maku: ‘servidor e povo sem 
língua’, respectivamente. No entanto, o termo ‘servidor’ possui maior 
credibilidade, justamente devido às relações socioculturais que os Maku têm 
com outras etnias e também pela tradução da palavra da língua Tukano que 
significa ‘os servidores’, ainda que Tukano não seja uma língua Arawak. 

Os Maku não possuem uma autodenominação coletiva. Eles 
compartilham o fato de cada grupo se autodenomina com o termo 
equivalente a ‘gente’ e se referem aos demais grupos Maku com termos 
relacionados ao significado ‘nossos parentes’.  

1.2.2 Classificação da família lingüística Maku 

A proposta de classificação da família lingüística Maku tem sido feita 
por vários pesquisadores de línguas da América do Sul, entre eles Rivet & 
Tastevin (1920), Mason (1950), Tovar (1961) e Loukotka (1968). Todavia, 
essas classificações não têm sido totalmente aceitas por outros estudiosos 
(cf. Rowe 1954: 45-48 e Lyon 1974: 42). A classificação de Greenberg 
(1987) sobre as línguas da América do Sul categoriza a família Maku, 
designada por ele como Puinave, como membro do tronco Macro-Tukano, 
juntamente com as famílias Arawak, Auixiri, Canichana, Mobima, Muniche, 
Nambikwara, Natu, Pankaruru, Máku, Shukuru, Ticuna, Tukano, Uman e 
Yuri. Essa classificação de Greenberg tem seus méritos reconhecidos, mas 
também, conforme se pode constatar em Kaufman (1990), Huber & Reed 
(1992), tem sido criticada por vários autores, como Campbell (1988) e 
Kaufman (1990), devido principalmente ao método de classificação genética 
utilizado. Greenberg compara dados lexicais e gramaticais de muitas línguas 
ao mesmo tempo sem, contudo, estabelecer as correspondências fonológicas. 
Não pretendo aqui fazer nenhum julgamento sobre a validade da 
classificação de Greenberg. Porém, no que diz respeito ao Macro-Tukano,  
Greenberg admite que sua classificação é somente uma tentativa, devido à 
escassez de dados disponíveis sobre as línguas supostamente membros desta 
família. 
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 A partir da década de cinqüenta do século XX, aumenta-se o número 
de classificações das línguas da América do Sul, sobretudo com a publicação 
dos trabalhos de Swadesh (1955), Loukotka (1968), Suárez (1974) e 
Greenberg (1987) entre outras. Essas classificações passam a incluir a 
família Maku. No entanto, constata-se que há muitas divergências entre elas.  

Kaufman (1990) procura harmonizar estas classificações em seu artigo 
sobre a história das línguas sul-americanas, reunindo os resultados dos 
estudos classificatórios realizados por Swadesh (1955), Loukotka (1968), 
Greenberg (1960, 1987), Suárez (1974), etc. A pesquisa de Kaufman foi 
executada no SAILDP (South American Indian Languages Documentation 
Project) ‘Projeto de Documentação das Línguas Indígenas da América do 
Sul’, realizada pelo Departamento de Antropologia da Universidade da 
Califórnia, em Berkeley, cujo objetivo era a construção de um banco de 
dados para as línguas da América do Sul. Nesse trabalho, Kaufman apresenta 
como resultado de pesquisa um grupo de cento e dezoito unidades genéticas. 
Essas unidades estão subdivididas em três categorias, segundo o número de 
línguas que cada família possui e da diversificação interna. Na primeira 
categoria, estão incluídas as famílias que possuem dez ou mais línguas; na 
segunda, as que têm entre quatro a oito línguas1 e, na terceira, as que 
possuem até três línguas. Aproximadamente, há vinte famílias constituídas 
de duas línguas somente e mais ou menos sessenta línguas classificadas 
como isoladas. Entre essas cento e dezoito unidades genéticas, Kaufman 
(1990) argumenta que certamente há muitas delas que são aparentadas, mas 
são poucas as que apresentam alguma evidência de conexão genética com 
outras famílias (conforme as exigências do método comparativo). O autor 
também relata que para a grande maioria dos grupos genéticos ainda não é 
possível propor uma classificação, pois não existe nenhuma reconstrução 
interna para esses grupos realizada de forma cuidadosa.  

Na classificação apresentada por Kaufman, a família Maku é agrupada 
no ‘cluster’2 Macro-Puinave, isto é, como membro do Macro-Tukano de 
Greenberg. Segundo, Kaufman essa família é composta por seis línguas 
vivas e duas mortas, sendo falada no Brasil, na Colômbia e na Venezuela. 
Porém, Kaufman não especifica quais são essas línguas Maku e não 
apresenta nenhuma classificação interna das mesmas, uma vez que esse não 
é o objetivo do trabalho desenvolvido por ele.  

                                                     
1 A família Maku pertence a essa categoria. 
2 Ele prefere chamar de cluster ao invés de usar a nomenclatura de filo ou 
supertronco. 
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Loukotka (1968) enumera quinze dialetos e línguas Maku. Em quatro 
línguas, o autor admite a inexistência de dados lingüísticos que lhe permitam 
propor uma comparação. Weir (1984) reduz a proposta de classificação das 
línguas Maku apresentada por Loukotka em seis grupos: Kamã, Hupda, 
Yuhup, Nadëb, Bara e Puinave3. Adicionalmente, Weir (1984: 17) afirma: 

‘Para se estabelecer o grau de parentesco entre essas línguas e a 
possibilidade de parentesco com outras línguas, são necessários 
estudos mais profundos e dados adicionais. ’  

Ramos, Silverwood-Cope & Oliveira (1980: 143) agrupam como 
membros da família Maku os Kamã, os Hupda, os Yuhup, os Nadëb e os 
Bara4.  

A nossa proposta de classificação é fundamentada no material 
lingüístico constituído por pesquisas de campo original e nos estudos sobre a 
classificação das línguas Maku disponíveis na literatura. Baseado nisto, 
propomos como membros da família Maku as línguas: Nadëb do Roçado, 
Nadëb do rio Negro, Dâw, Hupda, Yuhup, Kakua, Nukak e Puinave. Através 
da análise dos léxicos dessas línguas, constatou-se que elas possuem graus 
variados de afinidades entre si, formando dois blocos distintos, aos quais 
denominamos de ‘Maku Oriental’ (Nadëb do Roçado, Nadëb do rio Negro, 
Dâw, Hupda e Yuhup) e ‘Maku Ocidental’ . 

1.2.3 Informações etnográficas dos Maku Orientais 

Os Maku são conhecidos na literatura sobre a região do Noroeste do 
Amazonas como ‘índios da floresta’ (cf. Silverwood-Cope 1972). Essa 
classificação tem sido empregada para distinguir os Maku, que na sua 
maioria habitam o centro da mata, dos demais grupos indígenas da região, 
como os Tukano e Arawak, os quais preferencialmente habitam as margens 
dos rios e são horticultores e pescadores. 

As regiões dos rios Negro e Uaupés, onde vivem os Maku, são 
também habitadas por outras famílias lingüísticas, como Arawak, Tukano e 
Yanomami. A literatura etnológica sobre essas regiões relata que os Maku 

                                                     
3 Observa-se que o grupo que a autora denomina ‘kamã’ refere-se ao ‘Dâw’, sendo 
Kamã um termo pejorativo.  
4 Esse grupo também é conhecido como Kakua e foi classificado como Maku por 
Cathcart (1979). 
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foram os primeiros habitantes dessas áreas e que eles sofreram duas invasões 
(cf. Koch-Grünberg, 1906; Métraux, 1948, Nimuendajú, 1955). Sobre esta 
hipótese, Athias (1995) cita que Koch-Grünberg (1906: 876) e Nimuendaju 
(1955) mencionam a presença de grupos provavelmente Maku numa época 
anterior à chegada dos Arawak. Athias (1995) relata também a existência de 
grupos como os Cadauapuritana e os Hohodene, supostamente Maku e que 
atualmente são considerados como membros da família Arawak. Os 
primeiros invasores foram os Arawak, entre eles os Manao, os Baré e os 
Baniwa, os quais vieram pelo canal do Cassiquiare, ao norte. Posteriormente, 
houve a invasão dos Tukano vindos do oeste. Pouco a pouco, os Maku 
deixaram a área fluvial para os invasores e passaram a habitar as zonas 
interfluviais (cf. Galvão 1959: 15). Além disso, o autor reúne outras 
evidências do processo de arawakização de todos os grupos indígenas da 
região que tendem a mostrar que os Maku foram os primeiros habitantes 
destas áreas. Segundo Athias, a cultura material do Uaupés provém dos 
grupos Arawak e que esta cultura foi assimilada tanto pelos Tukano quanto 
pelos Maku. Outro fato interessante apontado na sua tese para demonstrar a 
presença dos Maku no rio Uaupés antes dos Tukano é o nome dado ao rio 
Uaupés na língua Tukano: [diá pusí] que quer dizer ‘Rio dos Maku’. Neste 
contato intertribal, alguns grupos Maku foram tukanizados, como os 
Buhukiwa, atualmente um clã Kubeo da família Tukano.  

Em grande parte da literatura etnológica e segundo o ponto de vista 
dos habitantes índios e não-índios das regiões dos rios Negro e Uaupés, os 
Maku são descritos como um povo primitivo e inferior aos demais grupos 
indígenas. A palavra Maku é usada pelos regionais para designar ‘os índios 
selvagens’ em oposição aos outros indígenas horticultores como os Tukano e 
Arawak. São também assim chamados todos os grupos indígenas destas 
áreas que habitam o centro da floresta nas zonas interfluviais. Por isso, por 
longo tempo, os Yanomami destas regiões foram identificados como Maku. 
Na região da cidade de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, centro urbano 
dessas regiões, o termo Maku é usado na linguagem cotidiana como forma 
de xingamento, significando ‘sujo’, ‘ladrão’ ou ‘bicho-do-mato’.  

Os Tukano referem-se aos Maku como [pusí] cuja tradução é ‘os 
servidores’ ou ainda ‘os sujos’. A história da origem deste termo está 
descrita em Giacone (1949, apud Athias 1995). Segundo este autor, os Maku 
eram vendidos como escravos para os Tukano e muitas vezes iam trabalhar 
fora de seu território. Os Maku Dâw confirmam esta proposição, pois de 
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conformidade com as histórias que contam, alguns de seus parentes foram 
levados para Manaus. 

Athias (1995: 75) analisa a cultura dos Maku Hupda e a compara com 
a cultura de seus vizinhos Tukano. A partir desta comparação, o autor 
conclui que de fato os Maku não possuem uma cultura material tão 
elaborada quanto às culturas dos Tukano e dos Arawak. Segundo ele, esta 
diferença é perceptível desde os primeiros contatos. Os Maku, 
diferentemente dos Tukano, não usam pinturas corporais e nem ornamentos. 
O autor também observa que geralmente os outros grupos indígenas quando 
falam do passado recente de suas comunidades, dizem que antes eles eram 
todos Maku, querendo mostrar que atualmente possuem uma situação 
material melhor. 

Portanto, devido ao significado pejorativo do nome Maku, os grupos 
desta família têm rejeitado este nome. Eles preferem serem chamados de 
‘gente’. A tradução do termo ‘gente’ e a autodenominação para cada grupo 
Maku são as seguintes5: ‘Nukak’ [n�4kãk1], ‘Kakua’ [kãk2-wã4], ‘Hupda’  
[hup-d�h]6, ‘Yuhup’ [juhup], ‘Dâw’ [d�w] e ‘Nadëb’ [na-d�b].  

Particularmente, aos registros etnográficos dos Maku Orientais, foram 
acrescentadas algumas informações apresentadas nos estudos lingüísticos e 
antropológicos, principalmente os de Ramos, Silverwood-Cope & Oliveira 
(1980) e de Athias (1995). Sobre a etnografia Maku, Athias cita que 
Silverwood-Cope tem sido um dos primeiros a apresentar a etnografia Maku 
de forma mais sistemática e a levantar questões sobre o relacionamento 
dessa família com outros grupos da região, principalmente com os Tukano.  

1.2.3.1 Os Nadëb 

A língua Nadëb pode ser dividida em três dialetos: o dialeto do paraná 
Buá-Buá no lago Jutaí, o dialeto do Roçado (rio Uneiuxi com sua maior 
concentração na comunidade do Roçado) e o dialeto do Rio Negro. O dialeto 
do paraná Buá-Buá foi por muito tempo estudado pelos missionários da 
MNTB (Missão Novas tribos do Brasil), mas não há trabalhos publicados. 
Pouco se sabe sobre este dialeto.  O dialeto do Roçado é o mais estudo: Boot 
& Boot. (1966), Weir (1984) e Senn & Senn (1999a). O dialeto do rio Negro 
foi estudo por mim em 1994 e 1995. Esse dialeto é também conhecido por 
Kuyawi, termo usado pelos velhos da etnia Baré. Talvez, fonicamente, o 
                                                     
5 Os números sobre as letras indicam níveis de tons.
6 [hup+-d�h] ‘gente’ + ‘plural’. 
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termo Kuyawi pareça muito com o termo Kabori, o qual foi relatado por 
Münzel (1969-72: 138) como sendo um termo preferencial dos Nadëb. A 
diferença entre o dialeto do Roçado e o dialeto do rio Negro é lexical (cf. 
2.2), mas o processo de harmonia vocálica (cf. 2.2.8) que há em todas as 
línguas do grupo Maku Oriental, não há no dialeto do Roçado. Pedi aos 
Nadëb do rio Negro para relatar suas experiências ao ouvir o dialeto do 
Roçado e disseram que a laringalização dos falantes do Roçado é mais 
áspera. Neste trabalho, foram colocadas as entradas dos dois dialetos por se 
tratar de um estudo que pretende identificar os processos naturais nas 
mudanças dos sons das línguas no decorrer do tempo.    

Os Nadëb são conhecidos por vários nomes, como Nadöbö, Anodöub, 
Makunadöbö, Kabori e Xiriwai, conforme Weir (1984: 15). Münzel (1969-
72: 138) afirma que eles preferem o termo ‘Kabori’. Os Nadëb 
autodenominam-se [na-d�b] ‘povo, gente’. 

Segundo a tradição oral dos Nadëb, eles habitaram as proximidades do 
rio Téia, localizado ao norte do rio Uneiuxi e foram se deslocando 
gradativamente até o rio Negro. Os Nadëb é o grupo mais oriental dos Maku 
e por isso foram os que tiveram maior contato com os invasores portugueses 
e com falantes de Nheengatu que penetraram nesta região. Por isto, entre os 
Nadëb, até os mais idosos falam fluentemente o Português e o Nheengatu.  

Os Nadëb habitam vários sítios localizados na foz e às margens do rio 
Uneiuxi, afluente da margem direita do rio Negro e às margens do lago Jutaí 
do paraná Boá-Boá, no rio Japurá. Alguns dos Nadëb vivem espalhados do 
grupo. Geralmente casados com caboclos ou vivem em outras tribos. As 
estimativas do número de Nadëb não excedem 300 indivíduos. 

Os Nadëb do rio Uneiuxi comercializam com os negociantes do 
município de Santa Isabel do Rio Negro. Eles vendem produtos de extração 
e habitualmente saem de sua região para trabalhar nas roças dos não-índios 
nas proximidades desse município.  

Os Nadëb do rio Negro habitam na margem direita do Médio Rio 
Negro, acima do município de Santa Isabel do Rio Negro, em um sítio 
chamado Bom Jardim.  

Segundo o testemunho da família Beleza, proprietária do sítio Bom 
Jardim, onde vive a maioria dos Nadëb do rio Negro, os velhos Nadëb do rio 
Negro vieram do rio Teia. A família Beleza é de origem portuguesa e tem 
convivido com os essa etnia há mais de 60 anos, pois esse grupo começou a 
habitar nessa localidade para servir a essa família.  
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Atualmente, os Nadëb do rio Negro formam um grupo de 
aproximadamente 140 pessoas. Houve muita miscigenação através de todos 
esses anos de contato que com os Tukano, caboclos e brancos que passaram 
por essa região, entre estes últimos garimpeiros e viajantes. O fenômeno de 
miscigenação em alta escala que ocorreu com esse grupo é um caso isolado 
na família Maku. Entre os demais grupos Maku, o casamento exogâmico é 
observado raramente e, em todos os casos, é protestado pelos não-Maku e 
até mesmo por alguns Maku. Devido a esse intenso contato dos Nadëb do rio 
Negro com os não-índios e caboclos da área, a língua Nadëb sobrevive 
somente na fala dos mais idosos. Os jovens e as crianças falam Nheengatu e 
Português fluentemente. Isso indica que o dialeto do rio Negro é, do grupo 
Maku, o mais ameaçado de extinção.   

1.2.3.2 Os Hupda  

  

A maioria dos Hupda habita as regiões ao longo dos rios Papuri, 
Tiquié e seus afluentes no lado brasileiro e, a minoria, habita o lado 
colombiano. 

O padre salesiano Giacone (1955, apud Athias 1995: 84), que viveu 
entre os Hupda e fala a língua deles, distingue seis grupos regionais, a saber:  

Dometende = os Hupda de perto de Yauareté 
Moicotende = os Hupda da Serra dos Porcos 
Competende = os Hupda da Cachoeira de Japu 
Techatende = os Hupda que vivem perto de Iraiti, no rio Tiquié 
Moicotende = os Hupda do centro da floresta 
Namcotende = os Hupda da margem direita do rio Negro 

Segundo as informações apresentadas por Shirley S. Kooistra & 
Bárbara Moore (apud Huber & Reed, 1992), a população Hupda é 
constituída de cerca de 1.900 pessoas. Os Hupda são tradicionalmente 
nômades, caçadores e coletores, geralmente habitam mais ao centro da 
floresta e praticam uma agricultura limitada. O estilo de vida dos Hupda, 
diferentemente dos Tukano, reflete uma forma particular de adaptação 
ecológica. 

Os homens e as mulheres Hupda conhecem perfeitamente a língua 
Tukano e também outras línguas faladas por grupos Tukano. Athias (1995) 
afirma que também um bom número de índios Tukano conhece várias 
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palavras em Hupda e que são capazes de sustentar uma conversação nessa 
língua. Porém, ao serem questionados se sabem Hupda, sempre respondem 
negativamente. 

O mesmo autor propõe que a identidade dos Maku é definida por 
contraste com a identidade dos Tukano. Como exemplo, ele cita o nome do 
rio Uaupés que se contrasta na língua dos Tukano e em Hupda. Em Hupda é 
[w�h d�h] ‘rio dos Tukano’ e em Tukano é [diá pusí] 7 ‘rio dos Maku’.  

1.2.3.3 Os Yuhup  

Segundo Jore & Jore (1980: 1) é difícil determinar com precisão os 
limites dentre os quais os Yuhup vivem. Isto porque eles são seminômades, 
viajam centenas de quilômetros para visitarem seus parentes e permanecem 
nestes lugares por muitos meses. Os Yuhup estão distribuídos em dez 
pequenas comunidades na região de fronteira do Brasil e Colômbia. Segundo 
as informações que os autores receberam das Missões Salesianas de Pari-
Cachoeira e de Taracuá, distritos de São Gabriel da Cachoeira, as quais estão 
em contato com os Yuhup, e também segundo o testemunho dos próprios 
Yuhup, a área habitada por eles limita-se ao norte com o rio Tiquié, a oeste 
com fronteira colombiana, ao sul com o rio Japurá e a leste com a missão 
católica de Taracuá, situada perto da junção dos rios Tiquié e Uaupés. 
Também Lopes (1995), que trabalha com os Yuhup do Apapóris, região de 
fronteira entre Brasil e Colômbia, fornece outros detalhes sobre a localização 
deste grupo. Ela cita que os Yuhup habitam a região entre os rios Tiquié e 
seus afluentes Ira, Samaúma e Castanho e também na região do Alto Japurá, 
nos rios Apapóris e Traíra, fronteira entre Brasil e Colômbia. Em território 
colombiano, eles vivem em Caquetá, no igarapé Espinho e na foz do rio 
Apapóris.  

Em 1980, conforme relato de Jore & Jore (1980), a população de 
Yuhup era estimada em aproximadamente 300 pessoas. Este cálculo foi feito 
baseado nas informações de Peter Silverwood-Cope, o qual viveu muito 
tempo entre os Hupda, grupo muito próximo de Yuhup, e também nas 
informações de Domingo Barroso, um dos Yuhup. Em 1995, segundo Lopes, 
a população de Yuhup era formada por cerca de 400 pessoas. A confrontação 
dessas informações mostra o crescimento do grupo durante quase duas 
décadas  

                                                     
7 Transcrição fonética conforme Ramirez (1997). O acento agudo (´ ), notado na 
transcrição fonética, corresponde à melodia tonal tônica alta. 
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Muitos Yuhup falam também línguas Tukano, como por exemplo, os 
Yuhup do território colombiano que falam fluentemente Makuna, uma 
língua da família Tukano. Devido aos contatos dos Yuhup com os 
garimpeiros, militares e regatões da área de fronteira, eles também falam 
português e castelhano, de forma bastante limitada. Devido ao contato e 
perda de prestígio, Lopes (1995: 2) menciona a língua Yuhup se encontra em 
perigo de extinção.   

Os Yuhup possuem contato com os Maku Hupda. Particularmente, os 
Yuhup dos afluentes do Tiquié, dos igarapés Castanho e Samaúma são os 
que mais estão em contato Hupda, com os quais eles mantêm uma relação de 
trocas e visitas (Athias 1995). 

1.2.3.4 Os Dâw  

Atualmente os Dâw estão reunidos em um só grupo que habita a 
margem direita do rio Negro, no sítio Waruá, próximo ao município de São 
Gabriel da Cachoeira. Depois do século XVIII, data dos primeiros contatos 
dos Dâw com os não-índios, a população indígena tem decrescido 
progressivamente (cf. Athias 1995). Em 1984, o grupo Dâw era constituído 
somente por cinqüenta e seis pessoas. Nesta época, os Dâw tinham poucas 
chances de reverter esse quadro, principalmente porque eles não se casam 
com pessoas de outras tribos e também porque as possibilidades de 
casamento no grupo eram cada vez menores devido à depopulação. A esse 
fato, juntava-se o alto índice de mortalidade infantil. Apesar de todas essas 
impossibilidades, os Dâw conseguiram se reerguer como etnia e atualmente 
a população Dâw foi quase dobrada, em relação aos meados da década de 
oitenta. Hoje os Dâw somam noventa e quatro pessoas.  

Segundo os Dâw mais idosos, ‘antigamente’, cerca de 1930, eles 
habitavam um igarapé denominado ‘wit’, um afluente do rio Japurá. Eles 
contam que havia muitas rivalidades internas e com outros grupos indígenas 
e, por isso, foram deslocando-se gradativamente até chegar às zonas 
interfluviais dos rios Curicuriari e Negro (cf. S. Martins 1994). Essa área 
constitui o habitat tradicional dos Dâw. Nela, encontram-se seus cemitérios e 
aldeias abandonadas. Os Dâw possuem um grande conhecimento sobre esta 
região, pois, por ela se deslocam periodicamente em busca de caça e pesca, 
de frutos silvestres e de produtos para extração como folhas de palmeiras 
para cobertura de suas casas, piaçaba, cipó, etc. 
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Os Dâw estão em contato permanente com a população não-índia de 
São Gabriel da Cachoeira e, em geral, falam um pouco de português, exceto 
os mais idosos. Também a maioria deles fala Nheengatu, língua geral 
amazônica.  

No capítulo 2, são apresentadas as fonologias das línguas do grupo 
Oriental; no capítulo 3, é feita a reconstrução da fonologia do Protomaku 
Oriental; no capítulo 4, é reconstruído um léxico de 591 itens lexicais do 
Protomaku Oriental; no capítulo 5, é estabelecida a reconstrução interna do 
Protomaku Oriental e, no capítulo 6, são demonstradas as proximidades de 
parentesco do Protomaku Oriental com a divisão do Japurá-Colômbia 
(Arawak). 







2 Fonologia das línguas Maku Orientais 

As fonologias das línguas Maku do bloco Oriental serão tratadas de 
forma sucinta, posto que este estudo é de cunho estritamente diacrônico e 
não sincrônico. As sínteses das fonologias dessas línguas são baseadas em 
nossas análises feitas a partir de dados coletados in loco e também nos 
estudos disponíveis na literatura, tais como, as fonologias do Dâw  
(V. Martins 1994, S. Martins 2004), do Nadëb (Boot 1966), Nadëb do rio 
Negro (V. Martins 1995), do Yuhup (Ospina 2001) e do Hupda (Ramirez 
2002).  

Neste capítulo, apresentam-se os aspectos principais da fonologia de 
cada língua da família que são relevantes para a reconstrução da fonologia 
do Proto Maku Oriental. Para isto, estabelece-se um modelo de descrição 
que envolve nove aspectos fonológicos: 

a) fonema 
b) sílaba 
c) acento 
d) tom 
e) nasalização 
f) laringalização 
g) duração 
h) neutralização 
i)  harmonia vocálica 

A utilização deste modelo de descrição para descrever a fonologia das 
línguas Maku Orientais possui duas funções primordiais. A primeira delas é 
que a explanação destes aspectos em todas as línguas filhas fornece uma 
orientação para a reconstrução da fonologia da língua mãe. A segunda 
função consiste na facilitação do trabalho de reconstrução, pois o uso de 
dados, provenientes de um mesmo modelo e metodologia, possibilita um 
melhor esclarecimento dos fatos na reconstrução da protolíngua.

2.1 Fonologia Dâw 

Seguindo o modelo de descrição fonológica estabelecido, o sistema 
fonológico de Dâw é composto por vinte e cinco consoantes e quinze vogais. 
A estrutura silábica dominante é do tipo CVC e o acento é fixo, ocorrendo na 
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última sílaba da palavra. Há dois tons lexicais, sendo um ascendente 
/ �/ e outro descendente /

 
�/. Há vogais nasais e consoantes nasais. A 

laringalização e a duração são resultantes de efeitos fonéticos.  

2.1.1 Segmentos consonantais 

As consoantes estão divididas em cinco modos de articulação, a saber, 
oclusivos, fricativos, nasais, laterais e aproximantes e, em cinco pontos de 
articulação: bilabial, alveolar, palatal, velar e glotal. Os segmentos 
consonantais estão em oposição pelos traços surdo e sonoro, glotalizado e 
não-glotalizado.  

Tabela 2.1 Fonemas consonantais de Dâw 

  Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 
Surdo p t c k 	 

Oclusivo Sonoro b d 
 �  
Fricativo Surdo   � x h 

Simples m n  �  
Nasal Glotalizado m	 n	 	   

Simples  l    
Lateral Glotalizado  l	    

Simples w  j   
Aproximante Glotalizado w	  j	   

Na descrição dos fonemas consonantais, primeiramente são abordados 
os seus modos de articulação e o comportamento fonético destes sons, 
descrevendo suas particularidade e, em alguns casos, as correlações sonoras 
destes sons em processos de adaptação de empréstimos. Essas descrições 
particulares de cada língua são de suma importância no estabelecimento da 
fonologia da protolíngua. Seguidamente, são estabelecidas as oposições 
significativas entre os sons consonantais.  

2.1.1.1 Modos de articulação 

Os modos de articulação em Dâw são: oclusivos, fricativos, nasais, 
laterais e aproximantes, exemplificados nessa ordem.  
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2.1.1.1.1 Oclusivos 

Em Dâw há nove consoantes oclusivas: /p, b, t, d, c, 
, k, �, 	/. 
Uma característica marcante nas línguas Maku Orientais é a possibilidade de 
todas as oclusivas terem duas realizações fonéticas estabelecidas pelas suas 
posições na sílaba. Se ocorrerem no ataque, são explodidas; mas, se 
estiverem em coda, não se ouve o som da explosão que é comum às 
oclusivas, sendo por isso, consideradas como oclusivas não-explodidas, 
assinaladas pelo símbolo fonético [�] após a consoante. 
  
1. Bilabiais 

  
 A. Bilabial surdo 

/p/→  [p] /$__ 
  → [p�]  /__$ 

(1) a. /p�p/ [p��p�] bola 
 b. /p�
/  [p��
�] perto 

 c. /c�p/  [c’��p�] arrebentar 
d. /n���p/  [n����p�]  apegar-se a alguém  

 B. Bilabial sonoro 

/b/→[b]  /$__ 
→[b�] /__$ 

(2) a. /b�b/ [b��b�] amanhã 
b. /be	/ [be�	�] ser duro 
c. /l�b/ [l��b�] girar 
d. /wab/ [wa�b�] moquém 

Todos os oclusivos sonoros podem ocorrer tanto no contexto de vogais 
orais (3a) como no contexto de vogais nasais, sem se transformarem em 
consoantes nasais (3b, c). 



                                                 
CAPÍTULO II

                                                     .

28

(3) a. /be	/  [be�	�] ser duro 
b. /bi�/ [bi���]  banana ouro 
c. /n��b/ [n��b�] nome de um igarapé 

2. Alveolares 

 A. Alveolar surdo 

/t/→  [t]  /$__ 
  → [t�]  /__$ 

(4) a. /tit/ [ti�t�] cipó 
b. /t�x/ [t��x]  ceva 
c. /wa�t/  [wa��t�] apelido da anta 
d. /w	�t/ [w�	��t�] comprido 

 B. Alveolar sonoro 

/d/→  [d]  /$__ 
  → [d�]  /__$ 

(5) a. /d�d/ [d��d�] chutar 
 b. /doj	/ [do�j�	�] louva-deus (inseto) 
 c. /x�d/  [x��d�] secar 
 d. /lod/ [lo�d�] ipadu do cerrado8

3. Palatais 

Em Dâw, há dois oclusivos que são foneticamente ejetivos: o oclusivo 
palatal /c/ [c’] e o velar /k/ [k’] (cf. 6, 12). Esses fonemas ocorrem 
como ejetivos no ataque silábico e são realizados como não-explodidos na 
coda. Estes dois fonemas são os únicos oclusivos foneticamente ejetivos em 
Dâw. 

                                                     
8 Mesmo que coca (Erythroxylum coca).
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 A. Palatal surdo 
  

/c/→  [c’]  /$__ 
  → [c�]  /__$ 

(6) a. /c���/ [c’���] flor 
b. /c�p/  [c’��p�]  arrebentar 
c. /coc/ [c’o�c�]  sem pêlo 
d. /l	oc/ [l�	o�c�] maracujá 

B. Palatal sonoro 

Em palavras monomorfêmicas, o oclusivo sonoro palatal /
/ tende a 
ocorrer no final de palavras, por isso, é realizado como não-explodido. 

/
/→  [
�]  / __$ 

(7) a. /p�
/  [p��
�] perto 
b. /ka
/  [k’a�
�]  cutiuaia  

c. /p��
/  [p���
�] espécie de abelha 

O oclusivo palatal sonoro /
/ pode ocupar a posição de ataque 
silábico quando a palavra é acrescida de um sufixo. Neste contexto, ele é 
realizado como oclusivo explodido. 

/
/→  [�
] /__-sufixo 

(8) a. /ka
/  [k’a�
�] cutiuaia 
/ka
-���	/ [k’a��
����	�] para a cutiuaia 

As palavras monomorfêmicas em que o oclusivo palatal sonoro ocorre 
na posição de ataque são muito raras. Com exceção de duas palavras (9), as 
demais palavras são todas emprestadas do português (10, 11) e têm como 
origem os sons [z, �] → /
/. 

(9) a. /
a�xam/ [
a��xa�bm�] tamanduá bandeira 
b. /	a
aj/ [	a��
a�j]  daqui a pouco 
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Algumas das palavras oriundas da língua portuguesa que têm um /
/
no início são: 

[z] → /
/ 
 

(10) a. Zé Português 
Dâw 

�z� 

e� 

 b. Zeca Português 
Dâw 

�z�ka 
 
e�k 

 c. Luzinete Português 
Dâw 

luzi�n�ti 

i �� 

 [�] → /
/

(11) a. gelo Português 
Dâw 

��elu 
 
e�l 

 b. João Português 

Dâw 

�u�a�w 

a�w 

 c. Junior Português 

Dâw 

��unior 
 
u �� 

4. Velares 

Conforme exposto, o velar surdo /k/ é realizado como ejetivo [k’]
quando ocorre no ataque silábico e, quando ocorre na coda, é não-explodido. 

A. Velar surdo 

/k/ →  [k’]  /$__ 
  → [k�]  /__$ 

(12) a. /k�k/ [k’��k�] chutar 

b. /ka��k/  [k’a���k�]  engasgar 

c. /k��k/  [k’���k�]  enganchar 

O oclusivo [k�] não-explodido passa a ser ejetivo, quando ocorre em 
palavras acrescidas de sufixo. 
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(13) a. /k�k/  [k’��k�] chutar 
/k�k-�h/ [k’���k� �h] Chute! 

Toda palavra, emprestada do português, iniciada por oclusivo velar 
surdo [k] é nativizada com fricativo velar surdo /x/. Esta correlação entre 
estes sons decorre do fato de um /k/ ser interpretado por um falante Dâw 
como ejetivo e, posto que não há ejetivação no português, o som de /k/, na 
percepção dos Dâw, aproxima-se mais ao som do fricativo velar.  

(14) a. cama Português
Dâw 

�ka�ma 
 xa��m 

 b. escada Português
Dâw 

is�kada
   xad 

 c. caixa Português
Dâw 

�kai�a 
 xa�� 

 d. campo Português
Dâw 

�ka�mpo 
 xa��m	 

Em contraposição, o som do oclusivo velar sonoro [�], no início de 
palavras emprestadas, é interpretado como [k’] porque em Dâw, o fonema 
/�/ não ocorre no início de palavras. Por exemplo, o nome ‘Gregório’ é 
nativizado como /k�l	/ [k’�l	]. 

(15)  Gregório Português 

Dâw 

��e����iw  
k�l	        [k’�l	�] 

B. Velar sonoro 

O oclusivo velar sonoro /�/ somente ocorre no final de palavras. 
(16) a. /ka�/  [k’a���] oco 

b. /ju�/  [ju���]  misturar 
c. /ki�/  [k’i���] chutar 

Na posição de ataque silábico, o oclusivo velar sonoro /�/ somente 
ocorre quando a palavra é acrescida de um sufixo.  
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(17) a. /ki�/ [k’i���] chutar 
/ki�-�h/ [k’i!����h] Chute! 

5. Glotal 

O oclusivo glotal tem três realizações fonéticas possíveis: é explodido 
[	] ao ocorrer no ataque (18), é não-explodido [	�] ao ocorrer na coda 
(19) e é um aproximante glotal laringalizado [∗ �] quando ocorre entre vogais 
(20). 

A. Glotal surdo 
  

/	/→  [	]  /$__ 
  → [	�]  /__$ 
  → [∗�]  /V__V 
 
(18) a. /	�	/ [	��	�] grande (buracos em objetos) 
 b. /	�w/ [	���w]  andar aleijado 

(19) a. /���	/  [����	�] carregar nos quadris 
b. /j��	/ [j���	�] fezes 

(20) c. /	�	-��h/ [	��∗���h�] não ser grande 
d. /	a�j��	-�	/[j���∗ ��	] Isto é fezes. 

2.1.1.1.2 Fricativos 

Há três consoantes fricativas surdas /�, x, h/. Os fricativos não têm 
variações alofônicas. Portanto, eles são pronunciados sempre da mesma 
forma, independente da posição que ocupam nas sílabas. Os fricativos 
possuem alta freqüência de ocorrências.  

1. Palatal surdo 

/�/ →  [�]  
  

(21) a. /�a���/  [�a����] tatu 
b. /��c/  [���c�] forquilha 
c. /�i���/  [�i����] chiche (nome próprio) 
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As palavras emprestadas do português com o som de [s] são 
nativizadas como /�/. 

(22)  a. soro Português 

Dâw 

�so�o 
 �o�l	 

 b. Sandy Português 

Dâw 

�sa�nd�i 
 �a��� 

 c. saia Português 

Dâw 

�saia 

 �a�j	

2. Velar surdo 

 
/x/→   [x]

(23) a. /xa�x/ [xa��x] rasgar 
b. /t�x/ [t��x]  ceva 

Como apresentado em (14), o oclusivo velar surdo /k/ do português 
é nativizado como fricativo velar surdo /x/.

 3. Glotal surdo 

/h/→  [h]

(24) a. /ha��	/  [ha���	�] guardar 
b. /he�h/  [he��h]  perder-se 
c. /how/  [ho�w]   ser vermelho 

2.1.1.1.3 Nasais 

Há quatro nasais simples /m, n, , �/ (25-28) e três glotalizadas 
/m	, n	, 	/ (29, 30). As nasais podem ocorrer tanto no contexto de vogais 
orais (25 b, e, g, i, k,) como no contexto de vogais nasais (25 d, f, h, j, l, m).  

(25) a. /be	/  [be�	�] ser duro 

b. /me	/ [me�	�] ninho 
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 c. /bi�/ [bi���]  banana ouro 
 d. /mi�/ [mi���]  estar carregado 

 e. /ma�w/  [ma��w] telhado pouco inclinado  

 f. /ma��w/  [ma���w] Mawa (nome de um igarapé) 

g. /ma�j/  [ma��j]  depois  

h. /ma��j/  [ma���j]  muito  
 

i. /na�p/  [na��p�]  barata  

j. /na��p/  [na���p�]  liso  

k. /ne�p/  [ne��p�]  alisar 

l. /n���p/  [n����p�]  apegar-se a alguém  

m. /n���m/  [n����m]  piolho  

n. /�u �n/ [�u��n]  verruga 

As nasais palatal e velar /, �/ ocorrem somente na posição de coda 
silábica.  

(26) a. /p� ��/ [p����]  ser curto (só para roupa) 

b. /p��/ [p���]  dar coice 

A primeira parte de uma consoante nasal é oralizada quando ela 
ocorre após uma vogal oral. 

(27) a. /n��m/  [n���bm] dobrar 
b. /�un/ [�u�dn] coletivo 
c. /lo�/ [lo��
] Lodin (nome próprio) 

   d. /�o��/ [�o����] cotovelo 

Os exemplos apresentados em (28a-l) demonstram que não há 
espalhamento de nasalização da consoante nasal sobre a vogal oral, pois  as 
vogais orais e nasais ocorrem no contexto de consoantes nasais. 

(28) a. /me�/  [me��]  olhar para cima 

b. /ne�/ [ne��]  fazer 
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c. /mi��/  [mi���]  cacho carregado 
d. /ni��/ [ni���]  ter 

e. /jum/   [ju�bm] cipó 
f. /ju�n/   [ju��dn] roupa 

g. /ju��m/   [ju���m] plantar 
h. /ju�n/   [ju��n]  limpar 
 
i. /p���m/   [p����m] corneta 
j. /p���n/   [p����n] lagarto do igarapé 

k. /p��/ [p���]  coice 
l. /pi���/   [pi����] membrana da asa 

As nasais glotalizadas são realizadas como laringalizadas. As palavras 
iniciadas por nasais glotalizadas (29) têm sempre vogais nasais.  

(29) a. /m	�"#h/ [	m���"#�h] estrela 
b. /m	u"#�/ [	m�u�"#��] brotar 
c. /n	a"p/ [	n�a�"p�] fruto da piaçaba 

 d. /n	i"#	/ [	n�i"#��	�] revidar 
 e. /n	u"#p/ [	n�u"#�p�] debulhar açaí do cacho 

Também, as palavras terminadas com nasais glotalizadas (30) tendem a ter 
vogais nasais.  

(30) a. /mu"m	/ [mu"�m�	�] samambaia 
b. /ma"!n	/ [ma�"!�n�	�] feijão (na fala feminina) 
c. /tu"!	/ [tu�"!�n�	�] ficar encolhido por causa do frio 
d. /xu"m	/ [xu"�m	��] embaúba 
e. /���	/ [����
	] apelido da anta 

2.1.1.1.4 Laterais 

Há dois laterais, um simples /l/, mostrado em (31), e outro 
glotalizado /l	/, como em (32). 

(31) a. /l��	/ [l���	�] negociar 
b. /lod/ [lo�d�] ipadu do cerrado 
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Na pronúncia de alguns Dâw, o lateral glotalizado /l	/ é realizado 
como tap alveolar [�]. O fonema /l	/ é foneticamente laringalizado. 

 
(32) a. /l	oc/ [l�	o�c�] ~ [�o�c�]  maracujá 

b. /l	���/ [l�	����]~ [������] cachorro-do-mato 

c. /�e�l	/  [�e��l�	�]~ [�e���] banana (genérico) 

d. /x��l	/  [x���l�	�]~ [x����]  criança grande 

Nos empréstimos, o tap alveolar [�], é realizado como lateral 
glotalizada /l	/, principalmente quando ocorre na coda. Estas ocorrências 
são verificadas nos empréstimos vindos do Nheengatu (33a-c) e do 
Português (33d-e).  

(33) a. sal  Nheengatu 
Dâw 

ju�ki�a 
   xi�l	 

 b. calça Nheengatu 
Dâw 

�i��o�a 
   lu�l	 

 c. soldado Nheengatu 
Dâw 

�u��a�a 
   la�l	 

 d. dinheiro Português 
Dâw 

d�i��ei�o 
    j���l	 

 e. Vitória  Português 
Dâw 

vi�t��ia 
   tol	 

As laterais alveolar [l] e palatal [$] dos empréstimos são 
nativizadas em Dâw ambas como lateral alveolar, conforme a lista (34) de 
empréstimos do português. 

(34) a. vela Português 
Dâw 

�v�la 
 be�l 

 b. mola Português 
Dâw 

�m�la 
 m��l 

 c. Célio Português 
Dâw 

�s�lio 
 ���l 

 d. pilha Português 
Dâw 

�pi$a 
 pi�l 
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 e. telha Português 
Dâw 

�te$a 
 te�l 

Em um corpus de 2400 palavras, foram encontradas 163 formas 
iniciadas por consoante lateral. Embora a ocorrência de laterais seja bastante 
expressiva em Dâw, a origem delas é drasticamente reduzida. Destas 163 
palavras, 40, que corresponde a 25%, são oriundas de empréstimos do 
português ou do Nheengatu e que têm como entrada os sons [l, $, �]. 58 
palavras, que equivalente a 29%, são palavras que denotam o sentido de 
‘circular’. Alguns exemplos são apresentados em (35). 

(35)    a. /l�b/ [l��b�] girar 
b. /len/ [le�dn] envergado 
c. /lep/ [le�p�] embolado 
d. /lem/ [le�bm] redondinho 

 e. /lu�h/ [lu��h] fazer um circulo para brigar 

 f. /l�c/ [l��c�] pintas brancas (redondas) 

 g. /l�p/ [l��p�] rodar cipó no buraco 

 h. /l�k/ [l��k�] caroço 

 i. /lew	/ [le�w�	�] nó 

A lista em (35) sugere a hipótese segundo a qual o fonema /l/, na 
protolíngua, poderia funcionar como um marcador/classificador para  
objetos/gestos circulares.  

2.1.1.1.5 Aproximantes 

 
Há quatro fonemas aproximantes, dois simples /w,j/ (36, 37) e 

dois glotalizados /w	,j	/ (38, 39). Estes sons são extremamente 
expressivos na língua e ocorrem no ataque e na coda silábicas. Os fonemas 
/w	, j	/ são foneticamente laringalizados. 

 
(36) a. /w�j/ [w��j]  zelar, cuidar 

 b. /wen	/ [we�dn�	�] lagartixa venenosa 
  
 c. /nuw/ [nu�w]  baixo 

d. /l�w/ [l��w]  graúdo 
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(37) a. /j��/  [j����] rede 

b. /j��/ [j���]   furado (roupa, telhado) 

 
 c. /t��j/ [t���j] arma 

d. /xa�j/ [xa��j] selva 

(38) a. /w	�t/ [w�	��t�] comprido 

b. /w	o�	/ [w�	o��	�] espremer 

 c. /p��w	/  [p���w�	�] comprido 

d. /���w	/ [����w�	�] gripe 

(39) a. /j	aw/ [j�	a�w] triste 

b. /j	��	/ [j�	���	�] caba  (gen.), marimbondo 

 c. /doj	/ [do�j�	�] louva-deus  

d. /b��j	/ [b���j�	�] arrotar 

2.1.1.2 Oposições de consoantes 

As oposições entre as consoantes são demonstradas através de pares 
de palavras selecionados com a intenção de evidenciar quais são os fonemas 
consonantais que compõem o sistema fonológico Dâw. Os sons consonantais 
em oposição são apresentados em contexto mais idêntico possível para 
eliminar uma possível interpretação alofônica. Esta apresentação das 
oposições entre as consoantes é feita por pontos de articulação, pois as 
alofonias existentes nas línguas Maku Orientais estão sempre distribuídas no 
mesmo ponto de articulação.  

2.1.1.2.1 Oposições entre os bilabiais 

/p ≠ b/ 

(40) a. /pa	/ [pa��	�] paca 
b. /ba	/  [ba��	�] frio 

c. /wap/ [wa�p�] todos 
d. /wab/ [wa�b�] moquém 



                       
FONOLOGIA DAS LÍNGUAS  MAKU ORIENTAIS 

                    .

39

/m ≠ m	/

(41) a. /ma�	/  [ma���	�] espécie de abelha 
b. /m	a�	/  [m�	a���	�] você (forma enfática) 

c. /wam/ [wa�bm] amolar 
d. /wa�m	/ [wa��bm�	�] espécie de embaúba 

/w ≠ w	/ 

(42)  a. /wa�t/  [wa��t�] apelido da anta 
b. /w	at/  [w�	a�t�] milho 

c. /waw/ [wa�w]   espécie de espírito 
d. /waw	/ [wa�w�	�] apelido do surubim 

/b ≠ m/

(43) a. /ba	/  [ba��	�] frio 
b. /ma�	/  [ma���	�] espécie de abelha 
c. /ma%/  [ma%�]  costela 

d. /n� �b/ [n� ��b�] nome de um igarapé 

e. /n���m/  [n����m]  piolho  

f. /n��m/  [n���bm]  dobrar  

2.1.1.2.2 Oposições entre os alveolares 

/t ≠ d/ 

(44) a. /tab/  [ta�b�] espécie de peixe 

b. /da�b/ [da��b�] amarrar 

c. /x�t/ [x��t�] fazer rápido 
d. /x�d/  [x��d�] secar 
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/n ≠ n	/

(45) a. /nab/ [na�b�] liso 
b. /n	a�p/ [n�	a��p�] veneno para matar peixe 

c. /xe��n/  [xe���n] torrar farinha 
d. /xen	/   [xe�dn�	�] avô 

/d ≠ n/
  
(46) a. /da�b/ [da��b�] amarrar 

 b. /nab/ [na�b�] liso 
  

c. /x�d/  [x��d�] secar 
d. /xe�n/  [xe��dn] apelido da onça 

/l ≠ l	/

(47) a. /lop/ [lo�p�] deixar redondo 
b. /l	op/ [l�	o�p�] espécie de minhoca grande 

c. /xel/  [xe�l]  isqueiro 
d. /xi�l	/  [xi��l�	] sal 

Como não há em Dâw espalhamento de nasalização, pode haver, em 
contexto de vogal oral e vogal nasal, tanto consoantes oclusivas sonoras 
como consoantes nasais. 

(48) a. /de��p/ [de��p�] vasilha de barro 
b. /ne��p/ [ne��p�] esfregar para tirar a sujeira 

c. /d���h/ [d����h] não 
d. /n���h/ [n����h] idioma 

(49) a. /lon/ [lo�dn] espécie de sapo 
b. /lod/ [lo�d�] ipadu do cerrado 

c. /l���d/ [l����d�] som do motor de popa 
d. /l� ��n/ [l� ���n] lona de plástico 
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2.1.1.2.3 Oposições entre os palatais 
 

Há sete consoantes palatais, fazendo deste o ponto de articulação com 
o maior número de fonemas, a saber: dois oclusivos /c, 
/, um fricativo 
/�/, dois nasais /, 	/ e dois aproximantes /j, j	/. Destes sete 
fonemas, somente dois ocorrem na coda: /, 	/. No início de palavras, o 
fonema /
/  ocorre somente em palavras emprestadas do português, exceto 
em uma palavra (9a).  

 
/c ≠ 
/  

(50) a. /ci ��] [c’i ���] besouro da bacaba 
b. /
i��	/ [
i ����	�] Lucinete 

c. /��c/ [���c�] forquilha 
d. /���
/ [����
�] perna 

/c ≠ �/ 

(51) a. /c��	/  [c’���	�] arraia 
b. /���	/ [����	�] carregar nos quadris 

c. /��c/ [���c�] forquilha 
d. /����/ [�����]   capinar 

/ ≠ 	/ 

(52) a. /��/ [���
] tropeçar e cair 

b. /����	/ [������	�] cerume 
/
 ≠ /

  
(53) a. /����
/ [�����
�] espécie de peixe 

b. /���
/ [����
�] perna 
c. /��/ [���
] tropeçar e cair 

/j ≠ j	/ 

(54) a. /j��	/ [j���	�] fezes 
b. /j��	/ [j�	��	�] chover sem parar 
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c. /��j	/ [���j	�] espécie de caranguejo 
d. /���j/ [����j]  cem 

/j ≠ / 

(55) a. /���j/ [����j]  cem 
b. /��/ [���
] tropeçar e cair 

c. /�u�/ [�u�� ]  espécie de peixe 

2.1.1.2.4 Oposições entre os velares 

As ocorrências de velares apresentam algumas restrições. O fonema 
/�/ não ocorre na posição de ataque. As palavras iniciadas pelo fonema 
/�/, por sua vez, são inovações na língua. Estas surgiram devido à 
ocorrência do pronome demonstrativo 	a� ‘esse’ com palavras como  hid
‘direção’ e w��t ‘dia’ ou com sufixos como -��d ‘RESTRITIVO’ e -��j�	

‘AFETADO’. Nessa posição, o fonema /�/ começa a aparecer devido à 
tendência na língua de monossilabificar as palavras. Na aplicação deste 
processo, a sílaba não acentuada é elidida. 

(56) a. 	a�&��d  → ���d só esse 
b. 	a�&���	  → ����	  para esse 
c. 	a� hid → �id  nessa direção 
d. 	a� w��t → �w��t nesse dia 
 
/k ≠ x/ 

(57) a. /k��	/  [k’���	�] aquecer 
b. /x�	/  [x��	�] grudar 

c. /lak/  [la�k�] verde claro 
d. /lax/  [la�x�] cair 

/k ≠ �/ 

(58) a. /�id/ [�i�d�] nessa direção 
 b. /ki�/ [k’i���] puxar separando briga 

c. /kok/ [k’o�k�] barreira, barranco  
d. /ko�/ [k’o���] desmaiar  
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/� ≠ �/ 

(59) a. /po�/  [po���] grande 
 b. /pi��/  [pi����] membrana da asa 

 
 c. /na"��/  [na"����] neste 
d. /la���/  [la����] Langue (nome próprio) 

Há uma grande quantidade de palavras com oposição dos fonemas  
fonemas velares /k,�, x, �/ na posição de coda. 

(60) a. /lak/  [la�k�] verde claro 
b. /lax/  [la�x�] cair 
c. /l��/  [l����] derrubado 
d. /la�/  [la���] estar abandonado 
e. /la���/  [la����] Langue (nome próprio) 

  
f. /na��k/  [na ���k�] açaí 

g. /n�"x]  [n�"�x]  cair  
h. /na ���/  [na�����] neste 
i. /ma���/  [ma����] manga (fruta) 

2.1.1.2.5 Oposição entre os glotais 

A oposição entre os fonemas /	, h/ é muito produtiva na língua. 
Ambos os fonemas podem ocorrer no ataque e na coda.  

/	 ≠ h/ 

(61) a. /	�w/ [	���w]  andar aleijado 
b. /h��w/ [h���w] muito 

c. /pa	/ [pa��	�] paca 

d. /pah/ [pa�h]   latir 

2.1.2 Segmentos vocálicos 

Em Dâw, há quinze vogais, sendo nove orais e seis nasais. As vogais 
nasais são somente altas e baixas.  
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Tabela 2.2 Vogais orais e nasais em Dâw 
Orais Nasais 

Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores 
Não-arredondadas Arredondadas Não-arredondadas Arredondadas

Altas i �       u i�  ��       u� 
Médias e �       o   
Baixas � a       � ��  a�       �� 

A seguir, são listados os conjuntos de palavras que exemplificam as 
oposições entre as quinze vogais do sistema vocálico de Dâw.  

2.1.2.1 Vogais orais 

(62) a. /wi�/ [wi��]  urinar sentado 

b. /we�/ [we��]   molhar 

c. /w� �/ [w���]  sarar 

d. /w�k/ [w��k�] breu 

e. /w�k/ [w��k�] saúva 

f. /wak/ [wa�k�] japurá 

g. /wu�k/ [wu��k�] algodão 

h. /wo �k/ [wo��k�] espécie de planta 

i. /w��k/ [w���k�] parte do estômago 

2.1.2.2 Vogais nasais 

Há seis vogais nasais, sendo três altas /i�, ��, u�,/e três baixas 
/��, a�, ��/. Não há vogais nasais médias /*e�, *��, *o�/.  

O sistema vocálico do Dâw fornece duas evidências que comprovam a 
existência de vogais subjacentemente nasais. A primeira evidência é 
fornecida pelos pares mínimos, nos quais a única diferença entre duas 
palavras é a nasalização da vogal sem a contigüidade de consoantes nasais 
(63, 64).  

A. Vogais altas: orais e nasais 

(63) a. /wic/ [wi�c�] espécie de pássaro 

b. /wi��c/ [wi���c�] nome de um igarapé 
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c. /y��w/ [j���w] sangue 

d. /y��w/ [j���w]   sacudir 

e. /wu�k/ [wu��k�] algodão 

f. /wu�k/ [wu��k�] wuque (nome próprio) 
  

B. Vogais baixas: orais e nasais 

(64) a. /w��/ [w���]  sarar 

b. /w���/  [w����]   cru 

c. /wak/ [wa�k�] japurá 

d. /wa�k/ [wa��k�] cabeça pelada 

e. /w�k/ [w��k�] apelido do tatu 

f. /w��k/ [w���k�] chupar 

A segunda evidência é a ocorrência de vogais orais e nasais no 
contexto de consoante nasal (65, 66).  

C. Vogais altas: orais e nasais 

(65) a. /ni��/ [ni����] mudar 
b. /ni��/ [ni����] naquele dia 

c. /m��/ [m���]  guardar 
d. /m���/ [m����]  cor azul 

e. /mut-/ [mu�t�] PLURAL 
f. /mu��t/ [mu���t�] espécie de caba 
 
g. /wi�m/ [wi��bm] bacaba 

h. /wi��m	/ [wi���m�	] espécie de pássaro 

i. /j�m/ [j��bm] vivo 
j. /j��m/ [j���m]  cantar 

l. /jum/ [ju�bm] cipó 
m. /ju��m/ [ju���m] plantar 
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D. Vogais baixas: orais e nasais 
 

(66) a. /m��	/ [m���	�] esticar braços 
b. /m��	/ [m���	�] mãe 

c. /ma��j/ [ma���j] muito 
d. /ma �j/ [ma��j] depois 

e. /m��/  [m���]  espécie de besouro 

f. /m���/  [m����]  nambu 

g. /n��m/ [n���bm] dobrar afunilado 
h. /n���m/ [n����m] piolho 

i. /jam/ [ja�bm] dançar 
j. /ja�m/ [ja��m]  rezar 
 
l. /j�m/ [j��bm] comprido 
m. /j��m/ [j���m]  atolar 

Os conjuntos de palavras apresentados comprovam que não há 
nenhum condicionamento fonológico que provoque a nasalização da vogal. 
Portanto, em Dâw, há vogais orais e vogais nasais. 

2.1.3 Sílaba 

Há dois tipos de sílabas: CV e CVC. O padrão silábico dominante é 
CVC. A sílaba CV final possui sempre tom descendente. 

(67) a. /t�w��t/ [t���w���t�] pássaro 
b. /b��h���/ [b���h����] fogo 

2.1.4 Acento 

A língua Dâw tem um sistema acentual fixo na última sílaba da 
palavra. 

(68) a. /pilok/ [pi!�lo�k�]  espécie de peixe 

b. /lotot/ [lo��to�t�] um tipo de flauta 
c./howow/ [ho��wo�w] espécie de caba 
d. /x�"l�"k/ [x�!"�l��"k�] espécie de inseto 



                       
FONOLOGIA DAS LÍNGUAS  MAKU ORIENTAIS 

                    .

47

Em Dâw, as sílabas não-acentuadas recebem sempre um tom baixo e 
as acentuadas um tom alto. A sílaba acentuada, também pode ter tons 
ascendente e descendente.  

(69) a. /t�w��t/  [t���w���t�] pássaro 

b. /laka�h/  [la��ka��h] galinha 
c. /b�j��/  [b���j���] voltar 

Portanto, na sílaba acentuada há três tons: alto, ascendente e 
descendente. O tom alto, no entanto, é tom default da sílaba acentuada, pois 
ele só ocorre na sílaba acentuada. Já os tons de contornos podem ocorrer fora 
da sílaba acentuada. Em (70a) a sílaba lók é a silaba acentuada e tem tom 
alto, mas em (70b) ela perde o acento e passa a receber um tom baixo. O 
mesmo não ocorre com o tom de descendente, pois em (70c) a sílaba j�� é 
acentuada e tem um tom descendente. Em (70d), o acento se desloca para o 
sufixo métrico, porém, a sílaba j�� não perde o seu tom descendente. 

(70) a. /pilok/ [pi!�lo�k�] mandi-piroca 

b. /pilok-o	/[pi!lo��ko�	�] mandi-piroca (termo enfocado) 

c. /b�j��/ [b���j���] voltar 

d. /b�j��-�h/  [b��j������h] Volte! 

Em palavras estruturadas de radical mais sufixo, o acento continua a 
ocorrer na última sílaba, exceto no caso de alguns sufixos que nunca podem 
ser acentuados. Por exemplo, o sufixo indicador de foco -V	 e o sufixo 
marcador de imperativo -�h são acentuados porque ocorrem na última sílaba 
da palavra (70). 

Entre os poucos sufixos que não recebem acento ao se integrarem a 
uma palavra, cita-se o estativo e o modal de veridicidade -i�h. 

(71) a. /ha�m/ [ha��m]  ir  

b. /ha�m-i�h/ [�ha��mi�!h] está indo 

c. /b�j��/ [b���j���] voltar 

d. /b�j��-i�h/ [b���j���i!�h] está voltando 

Os sufixos, portanto, trazem o acento na sua entrada lexical. Logo, os 
sufixos em Dâw estão divididos em extramétricos e métricos. Estes são os 
que obedecem à regra acentual da língua e aqueles são os que não são 
acentuados.  
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De uma maneira geral, há poucos sufixos em Dâw. Nas listas abaixo, 
estão reunidos os sufixos métricos e extramétricos. Os sufixos sem marcação 
de tom têm tom alto subespecificado. 

Tabela 2.3 sufixos métricos em Dâw 

-�h imperativo 

-��h negação 

-���j	 Afetado 

-e�j Futuro 

-e�	 Passado 

-V	 Foco 

-��d Restritivo 

 Os sufixos extramétricos não são acentuados, por conseguinte, 
foneticamente têm tom baixo. 

Tabela 2.4 sufixos extramétricos em Dâw  

-i�h Veridicidade 

-a�m Télico 

-��d Especificativo 

-��n	 Reforço 

-�� Relativizador enfático 

2.1.5 Tom 

Em Dâw, há somente dois tons lexicalmente especificados: ascendente 
/  �/ e descendente / �/. As palavras que não têm esses tipos de tons são 
consideradas atonais, pois os outros tons (alto [´] e baixo [`]) são 
resultados do sistema acentual, uma vez que a sílaba não-acentuada sempre 
possui tom baixo e a acentuada, tom alto (cf. Seção 2.1.4). Em (72), há 
alguns exemplos de palavras atonais. 

(72) a. /lotot/ [lo��to�t�] um tipo de flauta 
b. /howow/ [ho��wo�w] espécie de caba 

c. /t�� / [t����] dente 

d. /n� �b/ [n� ��b�] nome de um igarapé 
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Em palavras monomorfêmicas, as sílabas acentuadas podem ter tons 
ascendente e descendente. 

(73) a. /t�w��t/ [t���w���t�] pássaro 
b. /b�j��/ [b���j���] voltar 

Na palavra morfologicamente complexa, os tons ascendente e 
descendente podem ocorrer fora da sílaba acentuada. Contudo, o mesmo não 
ocorre com o tom alto. 

(74) a. /b�j��-i�h/ [b���j���i!�h] estar voltando 

b. /b�j��-�h/ [b��j������h] Volte! 

Portanto, as ocorrências dos tons ascendentes e descendentes 
evidenciam que eles são fonológicos, enquanto que os tons alto e baixo são 
fonéticos.  

Os tons em Dâw desempenham funções de ordem lexical, morfológica 
e sintática.  

2.1.5.1 Função lexical 

Dâw utiliza os tons para indicar diferenças lexicais. As palavras são 
contrastadas pelos tons ascendente e descendentes e pela ausência ou 
presença de tons.  

(75) a. /p�j/ [p��j]  espírito 
b. /p��j/ [p���j] surubim 
c. /p��j/ [p���j] caranã (espécie de palmeira) 
d. /het/ [he�t�] brotar 
e. /he�t/ [he��t�] lagarta 

2.1.5.2 Função morfológica 

O tom ascendente funciona como suprafixo derivacional empregado 
na formação de deverbais.  
(76)  a. /w��d/ [w���d�] comer 

  /w� �d/ [w���d�] comida 
  
b. /hem	/  [he�m�	�] abanar 

  /he�m	/  [he��m�	�] abano 
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2.1.5.3 Função sintática 

O tom descendente funciona como suprafixo transitivador. Os verbos 
não-transitivos tonais e atonais ao serem transitivizados integram o tom 
descendente. No entanto, este tom manifesta-se em concordância com as 
regras tonais da língua.  

(77) a. /c�m/ [c’��bm] banhar-se (intransitivo) 

/c�%m/ [c’�%�bm] dar banho (transitivo) 

b. /ju	/ [ju��	�] estar quente (intransitivo) 

 /ju�	/ [ju���	�] esquentar (transitivo) 

Segundo a estrutura tonal da língua, as palavras tonais com coda surda 
têm somente tons ascendentes. Por isso, em (77b) o tom transitivador é 
manifesto como ascendente. Há somente três palavras tonais com coda 
surda, cujo tom é descendente. 

(78) a. /la�k/ [la��k�] cachaça 
b. /ja �c/ [ja��c�] peixe-boi 

c. /n���c/ [n����c�] espécie de peixe jacundá 

Em (79), é demonstrada a ocorrência do tom ascendente.  

(79) a. /wa�h/ [wa��h] capoeira (tipo de terreno) 
b. /pa �t/ [pa��t�] pêlo 

c. /w	��x/ [w	���x] poraquê 

d. /c� �p/ [c’���p�] arrebentar  

As palavras tonais com coda sonora têm tanto tom ascendente como 
descendente. Logo, é somente neste contexto que há oposições puramente 
tonais. 
(80) a. /ma��j/ [ma���j] muito 

/ma��j/ [ma���j] lar 

b. /�� �w/ [����w] escarro 

/�� �w/ [����w] pajé 
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c. /wa��n/ [wa���n] abacaxi 

/wa��n/ [wa���n] terçado 

d. /t� ��/ [t�����] conhecer 

/t� ��/ [t�����] âmago 

2.1.6 Nasalização 

O sistema de nasalização da língua Dâw é caracterizado pela presença 
de vogais e de consoantes nasais. No sistema fonológico, há os fonemas 
/p, b, m/ e /v, v�/ (vogais orais e vogais nasais). Também não há nesta 
língua espalhamento de nasalização, nem das vogais nasais para as 
consoantes, nem das consoantes nasais para as vogais, como mostrados  
pelos conjuntos abaixo.  

(81) a. /p� �/ [p���]  fedor 

b. /b� �/  [b���]  derramar 

c. /m��/  [m���]  cará da caatinga 

d. /pa�j/ [pa��j]  barulho de bater 

e. /ba��j/ [ba���j] gordura 

f. /ma��j/ [ma���j] muito 

g. /ne �p/ [ne��p�] alisar 

h. /nab/ [na�b�] plano 

i. /n��m/ [n���bm] dobrar afunilado 

j. /n���p/ [n����p�] pium 

l. /n��b/ [n��b�] nome de um igarapé 

m. /n���m/ [n����m] piolho 

Portanto, as palavras apresentadas demonstram que Dâw é um tipo de 
língua que possui tanto consoantes nasais como vogais nasais. 

2.1.7 Laringalização 

Em Dâw a laringalização [ �] somente ocorre circum-adjacente a uma 
consoante oclusiva glotal. Logo, foneticamente, todas as vogais contíguas a 
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um oclusivo glotal são laringalizadas e também as consoantes glotalizadas 
são laringalizadas. 

A. Vogais laringalizadas: 

(82) a. /pa	/ [pa��	]  paca 

b. /n�	/ [n���	]  faltar 

c. /	�	/ [	����	]  boca grande 

d. /	ew/ [	e���w]  sujo 

B. Consoantes laringalizadas: 

(83) a. /l	�x/ [l�	��x] arreganhado 

b. /m	��h/ [m�	���h] sereno 

c. /n	�k/ [n�	��k�] coito 

d. /w	ac/ [w�	a�c�] remo 

e. /ca�m	/ [c’a��m�	] barulho de porco 
f. /�a�w	/ [�a��w�	�] nome próprio 

g. /�e�l	/ [�e��l�	�] banana 

Portanto, a laringalização em Dâw não tem valor fonológico, pois é 
previsível.  

2.1.8 Duração 

Em Dâw, a duração é um efeito fonético da realização dos tons 
ascendente e descendente. Portanto, as palavras atonais contêm somente 
vogais curtas e as vogais com tom de contorno são alongadas. 

A. Palavras atonais: 

(84) a. /pilok/ [pi!�lo�k�] espécie de peixe 

b. /t�� / [t����] dente 

c. /n��b/ [n� ��b�] nome de um igarapé 

d. /ni��/ [ni����] naquele dia 

B. Palavras tonais: 

(85) a. /w��d / [w���d�] comer 
b. /w��d / [w���d�] comida 



                       
FONOLOGIA DAS LÍNGUAS  MAKU ORIENTAIS 

                    .

53

c. /t��� / [t�����] âmago 
d. /t��� / [t�����] conhecer 

 e. /d���h/ [d����h] meio grande 
 f. /
i��	/ [
i ����	�] Lucinete 
 g. /����
/ [�����
�] espécie de peixe 

h. /����j	/  [�����j	�] para esse 

Portanto, fonologicamente, a duração é irrelevante no Dâw, pois é um 
efeito secundário da realização dos tons de contorno.  

2.1.9 Neutralização de sonoridade 

O processo de neutralização de sonoridade não existe em Dâw. 

2.1.10 Harmonia vocálica 

A harmonia vocálica é uma característica da língua Dâw, pois as 
palavras dissilábicas monomorfêmicas, que não são oriundas de 
empréstimos, possuem vogais idênticas. A primeira sílaba destes dissílabos é 
sempre aberta (CV).  

(86) a. /t�w��t/ [t���w���t�] pássaro 
b. /lotot/ [lo��to�t�] um tipo de flauta 
c. /howow/ [ho��wo�w] espécie de caba 
d. /x�"l�"k/ [x�!"�l��"k�] espécie de inseto 

A harmonia vocálica em Dâw possui duas manifestações. Ela opera 
como mecanismo de composição de palavras e como constituinte do 
marcador de foco -V�. 

Na composição de palavras, a harmonia vocálica ocorre quando dois 
lexemas são unidos para formar outro item lexical. O gatilho da harmonia é   
a vogal do lexema à direta. 

(87) a. b�� + h���  →  b��h��� 
  pau + queimar  fogo 

b. x�� + t�m  →  x�t�m
  canoa + olho   sol 

Nesses casos, a harmonia vocálica somente é possível quando entre as 
duas vogais há somente uma consoante, ou seja, a primeira palavra tem 
sílaba CV. Mas, quando a sílaba do primeiro componente da composição é 
CVC, não ocorre a harmonia vocálica, pois, a seqüência de duas consoantes 
impede a efetuação da harmonia vocálica. Neste caso, o processo de 
composição de palavras é realizado por justaposição de lexemas. 
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(88) a. n��x + ta�x →  n�xta�x 
   água + anta   capivara 

b. b�h + xu	 →  b�hxu	
   árvore + ?  cinza 

c. p�x + la��� →  p�xla���
  alto + lancha  avião (lit. lancha do alto) 

Como constituinte de marcador de foco -V�, a harmonia vocálica 
manifesta-se através da cópia da última vogal da palavra enfocada mais o 
oclusivo glotal.  

(89) a.  /wu�k/ [wu��k�] algodão 
  /wu�k-u	/ [wu���ku�	�] algodão (termo enfocado) 

b.  /n���m/ [n����m] piolho 
  /n���m-��	/ [n�����m���	�] piolho (termo enfocado) 

c.  /y��w/ [j���w] sangue 

  /y��w-�	/ [j����w��	]  sangue (termo enfocado) 

As ocorrências de palavras monomorfêmicas dissilábicas com vogais 
diferentes em cada sílaba são raras. Todas são palavras emprestadas 
integradas ao léxico sem serem monossilabificadas, em oposição ao que 
ocorre com a maioria dos empréstimos. Provavelmente, para os falantes, 
essas palavras  são sentidas como bimorfêmicas.  

(90) a. café Português 
Dâw 

ka�f�  
xape� 

 b. jerimum Português 
Dâw 

�e�i�mu� 
  le�mu"� 

 c. camisa Português 
Dâw 

ka�miza 
xa��mi�� 

 d. piroca Nheengatu 
Dâw 

pi���ka 
pi�lok 
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 2.2 Fonologia Nadëb 

Nadëb do Roçado e o Nadëb do Rio Negro compartilham o mesmo 
sistema fonológico e possuem poucas diferenças lexicais entre si. A principal 
distinção entre estes dois dialetos está na parte fônica de muitas palavras. 
Nos conjuntos de cognatos, verifica-se que Nadëb do Rio Negro possui 
fricativo glotal /h/ enquanto que o Nadëb do Roçado tem oclusivo glotal 
/	/. No que diz respeito à inteligibilidade entre os dois dialetos, um dos 
falantes do dialeto do rio Negro, que na sua juventude morou entre os Nadëb 
do Roçado, relatou que, no início deste contato, ele teve dificuldade para 
entender os Nadëb do Roçado, pois eles falavam muito ‘pesado’. O adjetivo 
‘pesado’ foi usado para se referir ao alto grau de laringalização existente em 
Nadëb do Roçado.  

(91) a. ajudar Nadëb Rç
Nadëb RN 

ma��a�	 
me��a�h 

  b. aranha Nadëb Rç  
Nadëb RN 

�ana�jo�	 
�ane�jo�h 

 c. beliscar Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�i ��	 
�i ��h 

 
Esta correspondência fônica apresentada nas palavras em (91) não é 

sistemática. No caso das consoantes glotais /h, 	/, há palavras que possuem 
as mesmas consoantes nos dois dialetos (92).  

(92) a. abelha Nadëb Rç 
Nadëb RN 

hi�h 
hi�h 

 b. boca Nadëb Rç 
Nadëb RN 

n���h 
n���h 

 c. camarão Nadëb Rç 
Nadëb RN 

���	 
���	 

 d. arco Nadëb Rç 
Nadëb RN 

ka�aba	  
ka�aba	 

 e. arrancar Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�o�	 
�o�	 
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Outra diferença importante entre os dois dialetos é a altura das 
vogais. Esta distinção não é sistemática, mas preponderante. Em dezenas de 
palavras, a vogal no dialeto do Roçado está em um nível mais alto que no 
dialeto do rio Negro. Em (93-95), os pares de palavras mostram as 
correspondências entre os dialetos rio Negro e Roçado, /�/→/�/, 

/a/→/�/, /�/→/o/, respectivamente.  

 
/�/→ /�/

(93) a. cerne Nadëb Rç 
Nadëb RN 

c� ��d 
c� ��d 

 b. anta Nadëb Rç 
Nadëb RN 

t� ��� 
t� ��k 

/a/ → /�/ 

(94) a. amarelo Nadëb Rç 
Nadëb RN 

w� ��k 
wa ��k 

 b. japurá Nadëb Rç 
Nadëb RN 

jaw�k 
   wak 

 
/�/ → /o/ 

 
(95) a. avô Nadëb Rç 

Nadëb RN 
	o�w 
	��w 

 b. canoa Nadëb Rç 
Nadëb RN 

ho ��h 
h��h 

Neste trabalho histórico-comparativo é importante separar a entrada 
lexical de cada dialeto, pois essas diferenças fônicas, somadas às entradas 
das outras línguas, mostrarão a forma mais exata a ser reconstruída. Por esse 
motivo, neste trabalho, descreve-se uma única fonologia para os dois 
dialetos, porém, na montagem dos conjuntos de cognatos serão colocadas as 
entrada referentes a cada um deles.  

O quadro fonológico Nadëb é composto por dezessete consoantes e 
dezessete vogais. A estrutura silábica é do tipo CV(C) e o acento é fixo na 
última sílaba. Neste sistema, há vogais e consoantes nasais. As vogais 
podem ser breves, longas e laringalizadas.  
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2.2.1 Segmentos consonantais 

Os segmentos consonantais estão divididos em cinco grupos por 
modos de articulação (oclusivo, fricativo, nasal, vibrante e aproximante) e 
por pontos de articulação (bilabial, alveolar, palatal, velar e glotal).  

Tabela 2.5 Fonemas consonantais em Nadëb 

 Sonoridade Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 
Surdo p t  k 	 

Oclusivo Sonoro  b d 
 �  
Fricativo Surdo    �  h 
Nasal Sonoro  m n  �  
Vibrante  Sonoro   �    
Aproximante Sonoro  w  j   

2.2.1.1 Modos de articulação 

2.2.1.1.1 Oclusivos 

Há oito oclusivos em Nadëb, que estão distribuídos em estão divididos 
por cinco pontos de articulação. Os pontos bilabial e alveolar possuem 
fonemas surdos e sonoros: /p, b, t, d/. A consoante bilabial sonora 
/b/ não ocorre no ataque silábico seguida de vogal nasal.  

Os sons surdos palatal e velar são ejetivos [c’, k’] e estão em 
distribuição complementar com os sonoros [
, �], respectivamente. Os 
surdos [c’, k’] ocorrem no ataque silábico e [
, �] na coda. O oclusivo 
glotal ocorre no ataque e na coda silábicos. 

1. Bilabiais 

 /p/ →  [p]
 

(96)  a. /pa�
/ [pa�
�] espécie de fruta 
b. /pa��n/ [pa��n] tecido 

c. /hop/ [ho�p�] banhar-se (modo indicativo) 
d. /h��p/ [h��p�] ralar 
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 /b/ → [b]

(97) a. /ba�/  [ba��] luz  
b. /h� ��b/ [h���b�] desejo 

c. /h����b/ [h����b�] peixe 

2. Alveolar 

 /t/→ [t]

(98) a. /tu
/  [tu
�]  espécie de formiga 
b. /t����m/ [t����m] cesto 

c. /�a�t/ [�a�t�] lata 

d. /w�"�t/ [w�"�t�] abeirar 

 /d/→ [d]

(99) a. /dawu�/  [da�wu��] espécie de macaco  

b. /d��m/ [d��m]   rabo 

c. /�a�d/  [�a�d�] espécie de árvore 
d. /p����d/ [p����d�] espécie de trepadeira 

3. Palatal 

/
/→  [c’]  /$__ 
   → [
�]  /__$ 
 
(100) a. /
u�k/ [c’u�k�] coçar 

b. /
abud/ [c’a�bud�] poraquê 

c. /	e
��h/ [	e�c’��h] florescer 

d. /pa�
/  [pa�
�] espécie de fruta 
e. /tu
/  [tu
�]  espécie de formiga 
f. /pi
/ [pi
�] espremer (modo não-indicativo) 
g. /p��
/ [p��
�] ser verde (modo não-indicativo)  
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4. Velar 

/�/→  [k’] /$__ 
   → [��] /__$ 

(101) a. /���w/  [k’��w] roça 
 b. /����/ [k’���] espécie de peixe 

c. /�����	/ [k’����	�] macaco-prego 

d. /	a��p/ [	a�k’�p�] buscar água 

e. /ba�/  [ba��] luz  
f. /dawu�/  [da�wu��] espécie de macaco  

 g. /	awo�/  [	a�wo��] seu abdômen  

 h. /�ama��/  [k’a�ma���] espécie de pássaro  

5. Glotal 

 /	/ → [	]

(102) a. /	�m/ [	�bm] ficar 
b. /	���m/ [	���m] esposa 
 
c. /���	/ [���	] tirar sorva 

d. /tu��	/ [tu��	�] solo 

2.2.1.1.2 Fricativos 

Há dois fricativos em Nadëb, sendo um palatal /�/ e outro glotal 
/h/. Ambos são freqüentes nos dois dialetos. Foneticamente, os fricativos 
são pronunciados da mesma forma, tanto no ataque silábico como na coda.  

/�/→  [�]

(103) a. /���	/ [���	] tirar sorva 

 b. /����h/ [����h] estar sentado 

 c. /�adu�/  [�a�du���] liso  

d. /pi�/ [pi�]  espremer mandioca 
e. /ma�u��/  [ma�	�u��]  moças 

f. /ma�u�/  [ma�	�u�]  moça 
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/h/→  [h]

(104)  a. /h����w/ [h����w] o que não presta mais 
 b. /h����b/ [h����b�] peixe (termo genérico) 
 c. /h��p/ [h��p�] ralar 

 d. /du�h/ [du�h] fundo 
 e. /nu��h/ [nu��h] cabeça 

f. /pa��n/ [pa��n] tecido 
 

2.2.1.1.3 Nasais 

Há quatro nasais em Nadëb: /m, n, , �/. Os fonemas bilabial /m/ e 
alveolar /n/ podem ocorrer tanto no ataque como na coda. No entanto, os 
fonemas palatal // e velar /�/ aparecem somente na coda silábica. 

  
 /m/→  [m]

 
(105) a. /ma�d��k/ [ma��d��k�] açaí 

b. /	���m/ [	���m] esposa 

 /n/→  [n]

(106) a. /nu��h/ [nu��h] cabeça 
b. /pa��n/ [pa��n] tecido 

//→ []  /__$ 

(107) a. /hahu��/ [ha�hu��] não ter preguiça 

b. /ho�/ [ho�
] avó 
  

/�/→ [�]  /__$ 
 
(108) a. /h���/  [h���]  estar maduro 

b. /�aw����/  [k’a�w�����] rato  

Todas as consoantes nasais /m, n, , �/ são pré-oralizadas  
[bm, dn, 
, ��], quando ocorrem na coda após vogais orais. 
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(109) a. /	�m/ [	�bm] ficar 
b. /pa�n/ [pa�dn] igual 

c. /ho�/ [ho�
] avó 

  d. /�adu�/  [�a�du��] liso  

2.2.1.1.4 Vibrante 

Há um vibrante simples alveolar /�/. Quando ele ocorre na coda, no 
final de palavra, é seguido de um schwa [��]. 

 /�/→ [�]  /$__ 
  → [��]  /__$ 

(110) a. /�a�d/  [�a�d�] espécie de árvore 
b. /�a�t/ [�a�t�] lata 

c. /�a�j/ [�a�j]   espécie de árvore 

d. /ma�jo��/  [ma��jo���] colar (substantivo) 
e. /bo��/ [bo���] inajá 
f. /ja����/ [ja�����] caranguejo 

Alguns falantes de Nadëb pronunciam /�/ na coda silábica como a 
lateral alveolar [l].  

(/�/→ [l]  /__$) 

(111) a. /ma�jo��/  [ma��jo�l] colar (substantivo) 
b. /bo��/  [bo�l] inajá 
c. /ja����/ [ja���l] caranguejo 

2.2.1.1.5 Aproximantes 

Há dois aproximantes, um bilabial [w] e outro palatal [j].  
 
/w/→ [w]  
 

(112) a. /kaw����/  [ka�w�����] manchas escuras na pele  
b. /wa�	/ [wa�	�] comida 
c. /w��	/ [w��	�] espécie de árvore 
d. /���w/ [k’��w] derrubar roça 
e. /p��w/ [p��w] espécie de árvore 



                                                 
CAPÍTULO II

                                                     .

62

/j/→ [j]  

(113) a. /j�	/ [j�	]  costas 

 b. /j�h/ [j�h]   zagaia 

c. /h���j/ [h���j] escrever (modo não-indicativo) 

d. /���j/ [k’��j] mosquito 

2.2.1.2 Oposições de consoantes 

As oposições entre as consoantes são demonstradas através de pares 
selecionados com o objetivo de evidenciar os contrastes entre cada fonema 
disposto na tabela 2.5 das consoantes. Os sons foneticamente semelhantes 
são contrastados em ambientes idênticos para que se possa eliminar uma 
possível interpretação alofônica. As oposições entre os fonemas são 
apresentadas por ponto de articulação. 

2.2.1.2.1 Oposições entre os bilabiais 
 

/p ≠ b/ 

(114) a. /p��w/  [p��w] espécie de árvore 
b. /b��w/  [b��w] espécie de cobra 

c. /na�d�p/ [na��d�p�] índio não-Nadëb 
d. /na�d�b/ [na��d�b�] índio Nadëb 

/p ≠ w/

(115) a. /p��/  [p��]  perto 
b. /w��j/  [w��j] espécie de cobra 

  
c. /j�"�p/  [j�"�p] japiim (espécie de ave) 
d. /j�"�w/  [j�"�w] matapi (espécie de armadilha)  

/b ≠ w/

(116) a. /bi�/  [bi�]  seio 
b. /wi�/  [wi�]  pêlo, penas 

c. /p�b/ [p�b]  estar estragado (p. ex. fruta caída) 
 d. /p�w/  [p�w]  espécie de fruta silvestre 
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Na posição de ataque silábico, os fonemas /b/ e /m/ estão em 
distribuição complementar. O fonema /b/ ocorre sempre antes de vogal oral 
e /m/ aparece sempre antes de vogal nasal. Contudo, na posição da coda 
silábica, essa distribuição desaparece e, por isso, eles são interpretados como 
fonemas.  

   
 /b/→ [b]  /$__v 

/m/→ [m]  /$__v"

(117) a. /bad��k/  [ba�d��k�] socar terra 
b. /ma�d��k/ [ma��d��k�] açaí 

c. /baju�	/ [ba�ju�	�] calor 

d. /ma�jo��/ [ma��jo���] colar (substantivo) 

Na posição de coda silábica, não há nenhuma restrição de ambiente na 
ocorrência dos fonemas /b/ e /m/, pois ambos aparecem seguindo vogal 
oral e nasal.  

(118) a. /	�b/ [	�b�]    pai 
b. /h����b/ [h����b�] peixe 
 
c. /	�m/ [	�bm] esperar 
d. /	���m/ [	���m] esposa 

2.2.1.2.2 Oposições entre os alveolares 

Há quatro fonemas alveolares, sendo dois oclusivos /t, d/;  um nasal 
/n/ e uma vibrante simples /�/. Todos estes fonemas ocorrem no ataque e 
coda silábicos.  

 
/t ≠ d/  
 

(119) a. /tama��h/  [ta�ma��h] sem 
b. /dama��h/ [da�ma��h] centopéia 

c. /mata�p/  [ma�ta�p�] espécie de tapuru (inseto) 

d. /mapa�d/  [ma�pa�d�] espécie de taioba 
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/d ≠ �/ 

(120) a. /da�b/ [da�b�] fazer rede 

 b. /�a�b/ [�a�b�] espécie de árvore da caatinga 

c. /�o��/ [�o��] pato  

d. /�o��d/ [�o��d�] fala 

/d ≠ n/

(121) a. /do�h/ [do�h] inexistente; negação 

b. /n�"�h/ [n�"�h] boca  

c. /awad/ [awad�] onça  

d. /aw�n/ [aw�n] nome de uma cachoeira  

O fonema /d/ pode ocorrer antes de vogal nasal e oral. 
Contrariamente, o fonema /n/, na posição de ataque silábico, aparece 
somente no contexto de vogal nasal.  

(122) a. /du�h/ [du�h] fundo 
b. /d��m/ [d��m]   rabo 

c. /n���h/ [n���h]  boca 

 d. /nu��h/ [nu��h] cabeça 

Na posição de coda silábica, não há restrição contextual para as 
ocorrências dos fonemas /d/ e /n/, pois ambos ocorrem em ambientes de 
vogais orais e nasais.  

 
(123) a. /ma��ahud/ [ma��a�hud�] solteiro 

b. /p����d/ [p����d�] espécie de trepadeira 

c. /jahu�n/  [ja�hu�dn] tamanduá bandeira 
e. /-p����n/ [p����n] andar enfileirado 

2.2.1.2.3 Oposições entre os palatais 

Há quatro fonemas palatais, distribuídos em quatro modos de 
articulação: oclusivo, fricativo, nasal e aproximante.  
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Os fonemas /
,�/ocorrem tanto na posição de ataque como na coda. 
Enquanto que o fonema // ocorre somente na posição de coda. 

/
 ≠ �/ 

(124) a. /
��	/  [c’��	�] embrulho de folha 
b. /���	/ [���	�] camarão 

 c. /pi
/ [pi
�] espremer (modo não-indicativo) 
 d. /pi�/ [pi�]   espremer (modo indicativo) 

/
 ≠ j/
  

(125)    a. /
��	/  [c’��	�] embrulho de folha 
b. /j��	/ [j��	�] pupunha 

  
 c. /��"
/ [��"
�] espécie de gafanhoto 
 d. /��"j/ [��"j]  espécie de sapo 

 
/
 ≠ /

(126) a. /p���/ [p��
�] ser verde, forma marcada 
 b. /p��/ [p�
] distância 
  
/j ≠ /

(127) a. /����j/ [����j] tapioca 
b. /����/ [���]   branco 

2.2.1.2.4 Oposições entre os velares 

Há três fonemas velares, sendo dois oclusivos, um surdo e um sonoro 
/k, �/ e um nasal /�/, que ocorre somente na coda.  

/k ≠ �/ 
 

(128) a. /kama��/  [ka�ma���] defunto  

b. /�ama��/  [k’a�ma���] espécie de pássaro 
   
 c. /h��k/  [h��k�]  cortar, forma básica  

d. /h���/  [h����] cortar, forma marcada  
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/� ≠ �/ 

(129) a. /kaw����/  [ka�w�����]  manchas escuras na pele  

b./�aw����/  [k’a�w�����]  rato  

c. /h���/  [h���]   maduro  

d. /h���/  [h����] cortar, forma marcada  
 

2.2.1.2.5 Oposições entre os glotais 

A oposição entre os fonemas glotais /	, h/ é muito freqüente na 
língua, tanto no ataque quanto na coda silábicos.  

(130) a. /	a�u�m/ [	a	�u�bm] espécie de banana 
 b. /ha�um/ [ha	�ubm] tipiti 

 c. /j�	/    [j�	]  costas 

 d. /j�h/    [j�h]  zagaia 

2.2.2 Segmentos vocálicos 

Há dezessete vogais em Nadëb, sendo dez orais e sete nasais. 
Diferentemente das outras línguas Maku, que têm vogais orais divididas em 
três níveis, alto, médio e baixo, Nadëb, por sua vez, possuem dez vogais, 
divididas em quatro níveis: fechado, meio-fechado, meio aberto e aberto.  

Tabela 2.6 Vogais orais e nasais em Nadëb 
Orais Nasais 

Anteriores Posteriores Anteriores Posteriores 
Não-arredondadas Arredondadas Não-arredondadas Arredondadas 

Fechadas i �       u i� ��      u� 
Meio-fechadas e �       o   
Meio-abertas � �       � �� ��      �� 
Abertas     a    a� 

A existência de dezessete vogais em Nadëb é comprovada pelos pares 
de palavras apresentados nesta seqüência. 
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2.2.2.1 Vogais orais

As oposições entre as dez vogais orais são ilustradas pelos exemplos a 
seguir. O alongamento e a laringalização são interpretados como supra-
segmentos (cf. 2.2.5).  

 
/ ≠ i, e, a, o, � ≠ /  

 
(131) a. /i/ /�i�	/ [�i�	�] com 

b. /e/ /�e	/  [�e	�] sobrinho 
 c. /a/ /�a	/  [�a	�] deles 
 d. /o/ /�o�	/ [�o�	�] espécie de pássaro 
 e. /�/ /���	/ [���	�] camarão 

  
/ ≠ a, �, �, i, �, u, � ≠ /  

(132) a. /a/ /ja ��	/ [ja��	�] fezes 

 b. /�/ /j��	/ [j��	�] espécie de fruta 
 c. /�/ /j��	/ [j��	�]  pupunha 
 d. /i/ /ji	/  [ji	�] pronome indeterminado 
 e. /�/ /j�	/  [j�	�] costas 
 f. /u/ /ju	/  [ju	�] queimado 
 g. /�/ /j�h/  [j�h]  espécie de pássaro 

  
/ ≠ a, �, �, i, �, � ≠ / 

(133) a. /a/ /wa�	/ [wa�	�]  comida 
 b. /�/ /w��	/ [w��	�]  espécie de árvore 
 c. /�/ /w��	/ [w��	�] mato caído 
 d. /i/ /wi�	/ [wi�	�] pêlo 
 e. /�/ /w��w/ [w��w] espécie de cipó 
 f. /�/ /w��w/ [w��w] tocandira 

/ ≠ �, �, �, � ≠ /

(134) a. /�/ /p��	/ [p��	�] farinha 
 b. /�/ /p��	/ [p��	�] espécie de cobra 
 c. /�/ /p�	/  [p�	�] pedra 
 d. /�/ /p��	/ [p��	�] nariz 
 e. /o/ /bo�h/ [bo�h] mistura para coca 
 f. /�/ /b��h/ [b��h] sobrinha 
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2.2.2.2 Vogais nasais 

Há sete vogais nasais: três fechadas /i�, ��, u�/, três meio-abertas  
/��, ��, � �/ e uma aberta /a�/. Essas vogais ocorrem em contexto de 
consoantes nasais e orais.  

Os pares a seguir se opõem pela ocorrência ou não da nasalidade.  

A. Vogais fechadas: /i � u ≠ i" ��  u�/ 
 

(135) a. /hiwi	/ [hi�wi	�] cabeludo 
/hi���w/ [hi���w] som de quebrar 

  
b. /h� ��b/ [h���b�] desejo 

 /h����b/ [h����b�] peixe 
  

 c. /tu	/ [tu	�] esteio 

 /tu��	/ [tu��	�] no solo 
  

B. Vogais meio-abertas: /� � � ≠ �� �� � �/ 
 

 (136) a. /w�m/ [w�bm] espécie de árvore 
 /w��m/ [w��m]  esticar 

Com a vogal meio-aberta não-arredonda [�] não foi encontrado um 
par mínimo que se oponha pelo traço nasal. Esta vogal tende a ocorrer no 
contexto de consoante nasal.  

 
(137) a. /j�h/ [j�h]  mira, alvo  

 /j���/ [j���]  esmagar, forma marcada 
 
b. /	��/   [	��]  irmã 
/h��h/   [h��h]  tocar flauta, forma marcada 

 
(138) a. /h��h/ [h��h] virilha 

/h���h/ [h���h] maduro 
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A. Vogal aberta: /a ≠ a�/
 

(139) a. /wa�	/ [wa�	�] comida 
 /wa��	/ [wa��	�] buriti 

Os exemplos mostrados comprovam que não há nenhum 
condicionamento fonológico que cause a nasalização da vogal.  Logo, Nadëb 
possui vogais orais e vogais nasais. 

2.2.3 Sílaba 

Há dois tipos de sílaba: CV e CVC. O padrão silábico dominante é 
CVC. A sílaba CVC ocorre no fim de palavra e a CV na posição não-final. 
As sílabas com vogais alongadas também são tratadas como CV ou CVC, 
pois alongamento é interpretado como supra-segmento. Em (140), é 
exemplificado, respectivamente, as sílabas CVC e CV e a ocorrência de 
sílaba com vogal alongada.  

 
(140) a. /mu�ku�oja	/ [mu�ku�o�ja	�] macaco da noite 

b. /ka�ap�	/  [ka�a�p�	�]  crianças 

c. /na�b��h/  [na��b��h]  saliva 

2.2.4 Acento 

Os dialetos Nadëb têm um sistema acentual fixo na última sílaba, 
conforme mostram as palavras em (141). 

(141) a. /pama�b/ [pa�ma�b�] espécie de árvore 
b. /�a�i	/ [�a��i	�] mucura (gambá) 

c. /mu�ku��/ [mu��ku��] espécie de árvore 

d. /waka���b/ [wa�ka���b�] bagagem 

e. /baka��d/ [ba�ka��d�] folha 

2.2.5 Duração e laringalização 

Os dialetos Nadëb não possuem tons. A duração e a laringalização 
desempenham a função outrora ocupada pelo tom que havia no PMO. O tom 
descendente seguido de consoante surda no PMO transformou-se em 
laringalização e o tom ascendente no PMO resultou no alongamento (cf. 
seções 3.5.2, 3.5.3). 
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O conjunto de cognatos apresentado em (142) evidencia a evolução do 
tom descendente seguido de consoante surda, o qual produziu a 
laringalização nos dialetos Nadëb. 
  

(142) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Arraia *c’a�	i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 

Peixe *ha��po h����b ha���b ha��p h���p h���p 

Peconha *po��t po���d po��d p��t p��t p��t 

Jacu *je�co j���j j���j je�� je�c je�c 

Em (143) é demonstrada a evolução do tom descendente seguido de 
consoante sonora para alongamento nos dialetos Nadëb.  

(143) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Machado *ba��bo m��m m��m ma��m b���b b���b 

Sangue *baji�wo maj��w m�j��w j��w bi�ji�w di�w 

Filha *to ��o	 to�� tu�� to�� to�� to�� 

Árvore *p’� �w p��w p��w b��w b	��w b	��w 

Em (144) é mostrada a evolução de tom ascendente do PMO para 
alongamento nos dialetos Nadëb.  

(144) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Isca *�di��wo	 n���	 n���	 ni��	 d���w	 d���w	 
Sujo *ta �wo	 t��w _____ t��w	 c	a�w	 c	a�w	 
Bom *da��w n���w na��w ___ da��w da��w 

A ocorrência dos tons de contorno do PMO tinha como efeito fonético 
o alongamento das vogais. Como a laringalização nos dialetos Nadëb é 
originária do tom de contorno descendente, todas as palavras laringalizadas 
também são alongadas. No entanto, acredito que os dialetos Nadëb começam 
a desenvolver a laringalização com vogais curtas. No dicionário elaborado 
por Senn & Senn (1999b), por exemplo, há oito palavras com vogais curtas 
laringalizadas, listadas em (145). 
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(145) a. /ta�abi��/ minhoca 
b. /tak��p/ forte 

c. /kuju�j/ espécie de pássaro 

d. /manu��
/ rio Unieuxi 

e. /�a�
/ areia 

f. /a���p/ Fique quieto! 

g. /t���p/ no fundo 

h. /p��p/ no alto 

Por isso, o alongamento e a laringalização nos dialetos Nadëb são 
tratados conjuntamente, pois são via de regra concomitantes.  

No entanto, há verbos que, na sintaxe, adquirem até três formas, as 
quais se distinguem pelos traços de alongamento e laringalização e pela 
ausência de ambos. Logo, estas ocorrências respaldam a interpretação do 
alongamento e da laringalização como supra-segmentos.  

 
(146) a. /�i	/ beliscar (infinitivo) 

 /�i�	/ beliscar (modo indicativo) 

 /�i��	/ beliscar (modo não-indicativo) 

 
b. /	i
�h/ florescer (infinitivo) 

 /	i
��h/ florescer (modo indicativo) 

 /	i
���h/ florescer (modo não-indicativo) 

 
c. /n��	/ dar (infinitivo) 

 /n���	/ dar (modo indicativo) 

 /n����	/ dar (modo não-indicativo) 

2.2.5.1 Funções da laringalização e do alongamento 

A laringalização e o alongamento têm funções de ordem lexical, 
morfológica e sintática. 

2.2.5.1.1 Função lexical 

A. Laringalizado versus não-laringalizado 
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(147) a. /p���h/ [p���h] pimenta 
/p��h/ [p��h] nariz 

b. /�o��	/ [�o��	�] estragado 

/�o�	/ [�o�	�] espécie de pássaro 

c. /t���h/ [t���h] tapuru 

/t��h/ [t��h ] bem assado 

d. /wo���/ [wo����] espécie de coruja 

/wo��/ [wo���] espécie de árvore 

e. /pu��h/ [pu��h] espécie de árvore 

/puh/ [puh]  espuma 

f. /ju��	/ [ju��	�] espécie de sapo 

/ju	/ [ju	�] fogo 

B. Alongado versus não-alongado. 

(148) a. /w��	/ [w��	
] árvore caída 
 /w�	/ [w�	
]  céu 

b. /	a�o�p/  [	�	�o�p�] subir do porto 

 /	a�op/  [	�	�op
] Fique sentado! 

c. /taho�h/  [t�	ho�h] seu fígado 

 /tahoh/  [t�	hoh] cortar cabelo 

2.2.5.1.2 Função morfológica 

A laringalização e o alongamento contrastam as formas singular e 
plural em algumas palavras. Contudo, não há uma homogeneidade nestas 
ocorrências, ora eles marcam o plural, ora o singular. Nos pares de palavras 
em (149), a ocorrência da laringalização marca a forma plural.  

(149) a. /�a�h/ [�a�h] sobrinho 
 /�a��h/ [�a��h] sobrinhos 
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b. /���w/ [���w] pajé 

 /����w/ [����w] pajés 

c. /	aj��	/ [	a�j��	] homem 

/	aj���	/ [	a�j���	] homens 

Nas palavras apresentadas em (150), a laringalização marca o 
singular: 

(150) a. /ta�h/ [ta�h]  filhos 

/ta��h/ [ta��h] filho 

b. /woka��n/ [wo�ka��n] irmãos mais novos 

/woka���n/ [wo�ka���n] irmão mais novo 

c. /wah�h/ [wa�h�h] velhos 

/wah���h/ [wa�h���h] velho 

Nas palavras apresentadas em (151), o alongamento ora marca a 
forma singular (criança) ora a forma plural (moças). 

 
(151) a. /ka�ap�	/ [k���	p�	] crianças 

 /ka�ap��	/[k���	p��	] criança 
 
b. /ma�u��/ [ma�	�u��] moças 

 /ma�u�/ [ma�	�u�] moça 

Nos verbos, as ações iterativas ou habituais são também marcadas 
pela laringalização:  

 
(152) a. /�im/ [�im ]  partir  

 /�i��m/ [�i��m] partir (habitual) 
  
b. /�u/ [�u ]  pular 

/�u��/ [�u��] saltitar (iterativo) 
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2.2.5.1.3 Função sintática 

A laringalização no verbo marca a concordância do sujeito plural. Nas 
cláusulas apresentadas em (153), o verbo comer /wa�/ é realizado como 
/wa���/ quando se correlaciona com sujeito plural.  

  
(153) a.  	���h   awa	 

eu formativo comer (unitário) 
Eu estou comendo. 

b.  	a��h   awa��	 
nós formativo comer (plural) 
Nós estamos comendo. 

Em (154), relaciono outros verbos em que a forma laringalizada é usada em 
cláusulas com sujeito plural.  

  
(154) a. /to��/ [to��] estar sentado (sujeito plural) 

/to�/ [to� ] estar sentado (sujeito singular) 

b. /w���/ [w��� ] ir para o porto (sujeito plural) 

/w��/ [w�� ] ir para o porto (sujeito singular) 

c. /����p/ [����p] saltar (sujeito plural) 

/���p/ [���p] saltar (sujeito singular) 

2.2.6 Nasalização 

 O sistema de nasalização em Nadëb é caracterizado pela presença de 
vogais nasais e consoantes nasais. Na fonologia há os seguintes conjuntos de 
fonemas: /p, b, m/, /t, d, n/, /
, /, /k, �, �/ e /v, v�/.  

No par de palavras em (155), verifica-se que a nasalização é a única 
característica opositora. Portanto, a nasalização ocorre independente do 
contexto de consoante nasal.  

 
(155) a. /wa�	/ [wa�	�] comida 

 /wa��	/ [wa��	�] buriti 
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Os oclusivos sonoros não assimilam a nasalização no ambiente de 
vogais nasais, conforme é demonstrado pelo par de palavras em (156). 
Verifica-se que o oclusivo bilabial sonoro [b] não assimila o traço de 
nasalização da vogal nasal, pois não é realizado como [m].  

 
(156) a. /h���b/ [h���b�] desejo 

 /h����b/ [h����b�] peixe 

No sistema nasal dos dialetos Nadëb, as consoantes nasais no ataque 
espalham a nasalização à direita (157); porém, a nasalidade não se espalha à 
esquerda (cf. 58).  

 
(157) a. /ma�d��k/ [ma��d��k�] açaí 

b. /n���h/ [n���h] boca 

c. /nu��h/ [nu��h] cabeça 

(158) a. /tama��h/  [ta�ma��h] sem 
b. /dama��h/ [da�ma��h] centopéia 

Na posição de coda, as nasais não espalham a nasalização sobre a 
vogal antecedente (cf. 3.6). 

Na posição de ataque, ocorrem somente as nasais /m, n/. Logo, as 
nasais /, �/ estão restritas à coda silábica. Também as vogais nasais não 
ocorrem após o oclusivo bilabial sonoro/b/, mas ocorrem após o oclusivo 
alveolar sonoro /d/.  

 
(159) a. /bad��k/  [ba�d��k�] socar terra 

 /bab�	/ [ba�d�	�] aqui 

b. /d���m/ [d���m]  espécie de árvore 

 /d�n/ [d�dn]  bicho-do-pé 

Os oclusivos sonoros palatal e velar /
, �/, os quais têm alofones 
homorgânicos surdos ejetivos [c’, k’], ocorrem contíguos às vogais orais 
e nasais.  

 
(160) a. /
u��	/  [c’u��	�] espécie de mutuca 

 /
u�/ [c’u��] espécie de planta 

b. /����/ [k’���] espécie de peixe 

 /�����	/ [k’����	�] macaco-prego 
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Na posição de coda, todos os fonemas /b, d, 
, �, m, n, , �/ podem 
ocorrer depois das vogais orais e nasais.  

(161) a. /	�b/ [	�b�] pai 
 /h���b/ [h���b�] peixe 

 /	���m/ [	���m] esposa 

b. /wapad/ [wa�pad�] espécie de peixe  
 /p����d/ [p����d�]  peconha 

 /pa��n/ [pa��n]  tecido 
 
c. /tatu
/ [ta�tu
�] espécie de formiga 

 /�u��
/ [�u��
�]  cordão umbilical 

 /hahu��/ [ha�hu��] não ter preguiça 

d. /ho��/ [ho���] colher sorva (modo não-indicativo)  

 /h���/  [h����] cortar (modo não-indicativo)  

  /h���/  [h���]  maduro  

Os fonemas nasais /m, n, , �/, quando ocorrem na coda depois de 
vogais orais, são pré-oralizados, realizando-se como [bm, dn, 
, �� ].  

 
(162) a. /	�m/ [	�bm] ficar 

b. /pa�n/ [pa�dn] igual a 

c. /ho�/ [ho�
] avó 

  d. /�adu�/  [�a�du��] liso  

Portanto, conclui-se que os dialetos Nadëb possuem vogais nasais e 
consoantes nasais, assim como Dâw. Contudo, a nasalização nestes dois 
sistemas é diferente. Em Dâw, depois de consoantes nasais podem ocorrer 
vogais orais e nasais, mas nos dialetos Nadëb só ocorrem vogais nasais. 
Também nos dialetos Nadëb, os fonemas bilabiais /b/ e /m/ estão em 
distribuição complementar; /b/ ocorre contíguo às vogais orais e /m/ às 
nasais. Mas, o mesmo não acontece com os alveolares /d/ e /n/, pois 
/d/ também aparece no contexto de vogais nasais. Logo, nos dialetos 
Nadëb, há uma transição no sistema de nasalização, pois embora haja vogais 
nasais e consoantes nasais, o traço de nasalização destes fonemas também é 
espraiado em determinados contextos.  
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2.2.7 Neutralização de sonoridade 

Em Nadëb não há processo de neutralização de sonoridade, porém, há 
vestígios nos verbos com dois radicais que sugerem que a última sílaba 
possuía coda sonora e a outra coda surda9. Em Hupda e Yuhup, a oposição 
entre os oclusivos surdos e sonoros na coda é neutralizada em prol do 
segmento sonoro, quando se acrescenta um sufixo iniciado por vogal. 
Baseado nisto, levanta-se a hipótese que na protolíngua também ocorria a 
neutralização na fronteira morfológica e que, portanto, as formas duplas dos 
verbos em Nadëb (uma com coda sonora e outra com surda) são resultantes 
da fossilização da neutralização no radical verbal. Propõe-se que a forma 
sonora resultou do apagamento de sufixos e da fossilização da neutralização 
no radical do verbo, o que criou um radical com coda sonora ao lado do 
radical com coda surda (cf. 3.8).

 
(163) a. /hop/ banhar (modo indicativo) 

 /hob/ banhar (modo não-indicativo) 

b. /hu��t/ derreter (modo indicativo) 
  /hu�d/ derreter (modo não-indicativo) 

c. /ko�k/ arrancar (modo indicativo) 
  /ko�/ arrancar (modo não-indicativo) 

2.2.8 Harmonia vocálica 

O processo de harmonia vocálica não ocorre em Nadëb do Roçado. 
Em Nadëb do rio Negro, constata-se que há somente uma tendência à 
harmonia vocálica, mas este processo não é tão acentuado como é em Dâw, 
Hupda e Yuhup. Essa tendência à harmonia vocálica em Nadëb do rio Negro 
está exemplificada na comparação com o Nadëb do Roçado em (164). 
Nestas palavras, em Nadëb do rio Negro há uma harmonia vocálica, 
enquanto que em Nadëb do Roçado aparecem duas vogais distintas. 

                                                     
9 Há alguns verbos que possuem até três formas (2.2.5) 
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(164) a. acima Nadëb Rç 
Nadëb RN 

sakut 
sukut 

 b. algodão Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�aw�k 
��w�k 

 c. caranguejo Nadëb Rç 
Nadëb RN 

cah��m 

c�h��m 

 d. carrapato Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�awa����b 
������b 

 e. cipó Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�a�o�p 
�o�o�p 

 f. comprido Nadëb Rç 
Nadëb RN 

daw�d 
n��w��t 

A harmonia vocálica não é, contudo, sistemática, uma vez que há 
palavras, tanto em Nadëb do Roçado como em Nadëb do rio Negro, nas 
quais as vogais são não-harmônicas nas duas sílabas. 

(165) a. Azul Nadëb Rç 
Nadëb RN 

jaba�u�t 
  ma��u�t 

          b. embaúba Nadëb Rç 
Nadëb RN 

cakod 
cakod 
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2.3 Fonologia Yuhup 

Yuhup possui vinte consoantes e quinze vogais. A estrutura silábica é 
do tipo CV(C), com acento fixo na última sílaba. Há dois tons lexicais: 
ascendente e descendente.  

2.3.1 Segmentos consonantais 

Os segmentos consonantais estão divididos em três modos de 
articulação: oclusivos, fricativos e aproximantes e em cinco pontos de 
articulação: bilabial, alveolar, palatal, velar e glotal. Os fonemas podem ser 
surdos ou sonoros, glotalizados ou não-glotalizados.  

Tabela 2.7 Fonemas consonantais em Yuhup 

 Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal
Simples p t c  k  	 Surdo

Glotalizado   c	 k	  
Simples b  d  
  �   Oclusivo Sonoro

Glotalizado b	 d	 
	   
Fricativo Surdo     h 

Simples w   j    Aproximante Sonoro
Glotalizado w	  j	   

2.3.1.1 Modos de articulação 

2.3.1.1.1 Oclusivos 

Catorze consoantes do Yuhup são oclusivas: /p, b, b	, t, d, d	, c, 
c	, 
, 
	, k, k	, �, 	/. Os oclusivos estão divididos em cinco pontos de 
articulação, sendo surdos e sonoros, e glotalizados e não-glotalizados. A 
explosão dos oclusivos depende de sua posição na sílaba e de sua 
sonoridade.  

1. Oclusivos surdos não-glotalizados e glotalizados

Os oclusivos surdos são explodidos quando eles ocorrem no ataque 
silábico. Na coda, eles são realizados como não-explodidos. 
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A. Bilabial  

 /p/→  [p]  /$__ 
  → [p�]  /__$ 

(166) a. /p��b/  [p���bm] forte 
 b. /w	e�p/ [w	e���p�]  espécie de abelha 

B. Alveolar  
 
 /t/→  [t]  /$__ 

  → [t�]  /__$ 
 

(167) a. /to��/ [to����] filha 
b. /p��t/ [p��t�]  peconha  

C. Palatal  

O fonema /c/ varia livremente: na posição de ataque, é realizado 

como [c ~ �]. Na coda, manifesta-se como uma aproximante palatal surda 

[j'], ou como uma aproximante palatal aspirada [jh] .  

(168) a. /c���c/ [c����jh ~�����jh ~ c����j' ~ �����j'] espécie de fruta 
 b. /c	u�c/[c’u���jh ~ c’u���j'] avó 
  

D. Velar  

/k/→  [k]  /$__ 
  → [k�]  /__$ 

 
(169) a. /ko�t/ [ko��t�] foz 

b. /b	��k/ [(����k�] panela 

E. Glotal  
 
 /	/→  [	]  /$__ 

  → [	�]  /__$ 
 
(170) a. /	ud	/ [	u�d	�]  espinho 

 b. /t��	/ [t���	�]  gracejar 
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F. Palatal e velar glotalizados 

Não há fonemas glotalizados bilabial /*p	/ e alveolar /*t	/. A 
inexistência de tais fonemas é uma característica de todas as línguas Maku 
Orientais. No dialeto Yuhup do lado colombiano, aparece uma única palavra 
com t	, t��h ‘correr’ (Ospina 2002: 94) e, no dialeto dos Yuhup do igarapé 
Ira, do lado brasileiro, essa palavra é pronunciada como t���h. Essa 
diferença dialetal pode sugerir uma das causas da origem de consoantes 
glotalizadas nas línguas Maku.  

Os fonemas surdos glotalizados /c	, k	/ são foneticamente ejetivos 
[c’, k’]. Estes fonemas estão quase totalmente restritos ao ataque silábico. 
Há somente uma exceção com o /c	/: a palavra /tac	/ ‘chutar’ em que 
aparece o palatal glotalizado na coda /c	/, realizando-se como /c	�/. Com o 
velar surdo glotalizado /k	/, também são raras as ocorrências na coda e, 
nesta posição, ele está em distribuição complementar com o sonoro [�	], 
como demonstrado pelas palavras /w��k	/ [w����	] ‘saúva não-
comestível’ e /b	o�k	/ [(o����	�] ‘espécie de palmeira’. 

/c	/→  [c’]  /$__ 
   
(171) a. /c	u�c/ [c’u���jh] avó  

b. /c	��h/ [c’���h] flor 
 
 /k	/→  [k’]  /$__ 

(172) a. /k	�c/ [k’���jh] morder 

b. /k	o��/ [k	o����] macaco zogue-zogue 
 

2. Oclusivos sonoros não-glotalizados e glotalizados

Há duas realizações fonéticas dos oclusivos sonoros. Eles são 
explodidos quando ocorrem no ataque e são pronunciados com um contorno 
oral-nasal quando aparecem na coda. Os fonemas /
/ e /�/ ocorrem somente 
na coda. 

A. Bilabial  
 
 /b/→  [b]  /$__ 

  → [bm] /__$ 

(173) a. /boh/ [bo�h]  morrer 

 b. /b��b/ [b���bm] espécie de fruta 
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B. Alveolar 
 

 /d/→  [d]  /$__ 
  → [dn]  /__$ 
 
(174) a. /deh / [de�h]  água 

 b. /k	e�d/ [k’e���dn]  Fique em pé! 

C. Palatal 

 /
/→  [
]  /__$ 
  
(175) a. /b	o�
/ [(o���
] libélula 

 b. /d	u�
/ [)u���
]  espécie de periquito 

D. Velar 
 

 /�/→  [��]  /__$ 
 
(176) a. /do��/ [do����]  espécie de árvore 

  b. /-b	o��/ [(o�����]  vassoura 
 

E. Bilabial e alveolar glotalizados 

Os oclusivos sonoros bilabial e alveolar glotalizados /b	, d	/ são 
pronunciados, respectivamente, como implosivos [(, )], quando ocorrem 
no ataque e, como não-explodidos [b	�, d	�], na posição de coda.  

 
 /b	/→ [(]  /$__ 

    → [b	�]  /__$ 
 

(177) a. /b	��h/ [(����h] sal 
b. /w	��b	/ [w	����b	�] barba 
  

 /d	/→ [)]  /$__ 
   → [d	�]  /__$ 

 
(178) a. /d	��d/ [)����dn] palavra 

b. /	ud	/ [	u�d	�]  espinho 
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F. Palatal e velar glotalizados  

O oclusivo sonoro palatal glotalizado /
	/ ocorre somente na coda e 

é pronunciado como não-explodido [
	�]. 

 /
	/→ [
	�]  /__$ 

(179) a. /je�
	/ [je��
	�] fenda 

b. /cu��
	/ [cu����	�]  grilo 

Na posição de coda, os oclusivos glotais possuem duas oclusões não-
explodidas, sendo provavelmente uma na glote, a do oclusivo glotal [	], e a 
outra na boca, a dos oclusivos não-glotais /b, d, 
/. Como é impossível 
perceber duas oclusões não-explodidas, percebe-se somente a não-explosão 
bucal. Fonologicamente, esta não-explosão é suficiente para marcar a 
oposição dos oclusivos glotais com os seus não-glotais correspondentes, os 
quais sempre têm contorno oral-nasal. Portanto, na posição de coda, os 
oclusivos glotalizados /b	, d	, 
	/ são não-explodidos, sendo realizados 
como [b	�, d	�, 
	�], ao passo que, nesta mesma posição, os oclusivos 
não-glotalizados /b, d, 
/ têm sua explosão pelas fossas nasais [bm, dn, 

]. O oclusivo velar sonoro /�/ não possui o seu correspondente 
glotalizado (cf. 2.3.1.1.1). 

Nos oclusivos glotalizados, a oclusão glotal é bem percebida quando a 
realização fonética do oclusivo é transformada em uma nasal: 

(180) a. /p���b	/ [p����m	�] cogumelo 

b. /w���d	/ [w����n	�] mingau de goma 
c. /cu��
	/ [cu����	�]  grilo 

2.3.1.1.2 Fricativos 

Em Yuhup, há dois fricativos: o glotal /h/ e o fricativo alveolar 
surdo [�]. Este último é uma variação livre do oclusivo palatal surdo /c/
quando no ataque silábico. 

  
 /h/→ [h]  

 
(181) a. /h��j	/ [h���j	�] tesoura 
 b. /boh/ [bo�h]  morrer 
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 /c/→ [c ~ �]  /$__ 

(182) a. /c��h/ [c���h ~ ����h]  rápido 

 b. /ca�d	/ [ca�n	� ~ �a�n	�]  chifre 

2.3.1.1.3 Aproximantes 
 

Há dois aproximantes não-glotalizados /w, j/ e dois glotalizados 

/w	, j	/. Ambos ocorrem no ataque e na coda da sílaba. 

A. Bilabial não-glotalizado 
 
/w/→ [w]

(183) a. /w���	/ [we����] saúva 
b. /how/ [ho�w]  Rou (nome próprio) 

 B. Palatal não-glotalizado. 

(184) a. /j��j/ [j���j]  ananás 

b. /b���j/ [m����j]  casa 

A explosão da glotal ocorre simultaneamente à produção oral nos 
aproximantes glotalizados, na posição de ataque.  

 
/w	/→ [w	]
 

(185) a. /w	ob/ [w	o��bm] despejar, colocar 
b. /c	a�w	 / [c’a���w	�] sujo 
 
/j	/→ [j	]

(186) a. /j	o��/ [j	o�����]  espécie de peixe 

 b. /h��j	/ [h���j	�]  tesoura 

2.3.1.2 Oposições de consoantes 

A comprovação dos fonemas é feita através da oposição significativa. 
Cada par de fonemas em oposição está apresentado em ambientes idênticos, 
para que não haja uma possível interpretação alofônica. As oposições são 
expostas por pontos de articulação, pois a alofonia está sempre dentro do 
mesmo ponto articulatório.  
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2.3.1.2.1 Oposições entre os bilabiais 
 

/p ≠ b/ 
 

(187) a. /p��b/ [p���bm] forte 
b. /b��b/ [b���bm] espécie de fruta 

 
c. /w	e�p/ [w	e���p�]  espécie de abelha 

 d. /w	ob/ [w	o��bm]  despejar, colocar 

/b ≠ b	/   
 

(188) a. /boh/ [bo�h]  morrer  
b. /b	��h/ [(����h] sal 

  
 c. /w	ob/ [w	o��bm] despejar, colocar 

 d. /w	��b	/ [w	����b	�]  barba 

 /b ≠ w/ 
 
(189) a. /boh/ [bo�h]  morrer 

b. /w��c/ [w���jh]  ferver 

c. /how/ [ho�w]  nome próprio 

d. /wob/ [wo�bm] embarcar
 
/w ≠ w	/ 
 

(190) a. /wob/ [wo�bm ] embarcar 

 b. /w	ob/ [w	o��bm] despejar, colocar 

 c. /c��w/ [c���w] pajé 

d. /c	a�w	 / [c’a���w	�] sujo 
 
/b	 ≠ w	/ 

(191) a. /b	o�
/ [(o���
]  libélula 

 b. /w	ob/ [w	o��bm] despejar, colocar 

c. /h��b	 / [h���b	�] espécie de palmeira 

 d. /j	aw/ [j	a�w] mastigar 



                                                 
CAPÍTULO II

                                                     .

86

2.3.1.2.2 Oposições entre os alveolares 

 
/t ≠ d/ 
 

(192) a. /to��/ [to����]  filha 

b. /do��/ [do����]  espécie de árvore 

c. /k	e�t/ [k’e���t�] fêmea 
d. /k	e�d/ [k’e���dn]  Fique em pé! 

/d ≠ d	/ 

(193) a. /do��/ [do����]  espécie de árvore 

b. /d	ob/ [)obm] acará 

c. /ca��d/ [ca���n]  púbis 

d. /ca��d	/ [ca���n	�] chifre 

A oposição que existe entre /t, d, d	/ no ataque e na coda é 
neutralizada em prol de [�], quando esses fonemas ocorrem em ambiente 
intervocálico.  
  
(194) a. /w�d�h/  [w������h] sol 
 b. /k	ideh/ [k’i�!��e�h] tucupi 

2.3.1.2.3 Oposições entre os palatais 

O oclusivo palatal surdo não-glotalizado /c/ ocorre no ataque e na 
coda, no entanto, foi documentada apenas uma ocorrência na coda (cf. 
2.3.1.1) para o glotalizado /c	/. Os oclusivos palatais sonoros /
, 
	/ , 
nos dados, também só aparecem na coda.  

  
/c ≠ c	/ 

(195) a. /c��h/ [c���h] rápido 
b. /c	a�h/ [c’a���h] preto 

c. /t��c/ [t���jh] avó 
d. /tac	/ [tac	�] chutar 
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/c ≠ 
/ 
 
(196) a. /to�
/ [to��
] nariz 

d. /t��c/ [t���jh] flatulência 

/
 ≠ 
	/ 
 

(197) a. /d	o
/ [)o��
]  chuva 

b. /d	u�
	 / [)u���
	�]  maitaca 

/
 ≠ j/ 
 
(198) a. /d	o
/ [)o�
] chuva 

 b. /b	o�j / [(o���j] traíra 
 
/j ≠ j	/ 

 
 (199) a. /j��j/ [j���j]  ananás 

b. /j	o��/ [j	o�����]  espécie de peixe 
 
  c. /h��j	/ [h���j	�]  tesoura 

 d. /	ej/ [	e�j]  gritar 
  
2.3.1.2.4 Oposições entre os velares 
    

/k ≠ k	/
 
(200) a. /ka�c/ [ka��jh] pérola  

b. /k	�c/ [k’���jh] morder 

/k ≠ �/ 

(201) a. /b	��k/ [(����k�] panela 
b. /-b	o��/ [(o�����]  vassoura 

/� ≠ k	/ 

(202) a. /-b	o��/ [(o�����]  vassoura 

b. /b	o�k	/ [(o����	�] espécie de palmeira 
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2.3.1.2.5 Oposição entre os glotais 

 
A oposição entre os glotais oclusivo /	/ e fricativo /h/ é muito 

produtiva na língua, como apresentado em (203).  
 
(203) a. /	a�b/     [	a��m]  passado remoto 
 /ha�b/     [ha��m]   ir 

 b. /t��	/ [t���	�] gracejar 
 /t��h/ [t���h]  filho 

Ospina (2002: 114) mostra que algumas palavras atonais tornaram-se 
tonais devido ao apagamento do fricativo glotal /h/

 
(204) a. /juhup/ [ju��hu�p�]→ ju�p [ju��p�] gente 

b. /d��h hud	/[n��!h�hu�d�]→ d���d	 [n����n	�]  aqui 

c. /w�h�d	/ [w���h��d�]→ w��d	 [w���d�]  banana 

2.3.2 Segmentos vocálicos 

Há quinze vogais em Yuhup, sendo nove orais e seis nasais. As vogais 
nasais dividem-se entre altas e baixas.  

Tabela 2.8 Vogais orais e nasais em Yuhup 
Orais Nasais 

Anteriores   Posteriores Anteriores Posteriores 
   Não-arredondadas  Arredondadas  Não-arredondadas   Arredondadas 

Altas i �       u i� ��      u� 
Médias e �       o   
Baixas � a       �  ��  a�      �� 

A comprovação da existência das quinze vogais em Yuhup é 
evidenciada pela oposição de vogais em ambientes idênticos ou análogos.  

2.3.2.1 Vogais orais 

Há nove vogais orais, /i, e, �, �, �, a, u, o, �/, sendo altas, médias e 
baixas. Quanto à posição da língua na boca, elas estão distribuídas em 
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anterior e posterior. As posteriores dividem-se em arredondadas e não-
arredondadas.  

 / ≠ i e � ≠ / 
 
(205) a. /wih/ [wi�h]  gavião 

b. /w	e �p/ [w	e���p�]  espécie de abelha 

c. /w	��b	/ [w	����b	�]  barba 
 
/ ≠ � � a ≠ / 
 

(206) a. /c���c/ [c����jh]  espécie de macaco 

b. /p��c/ [p���jh]  pente 

c. /pa �c/ [pa��jh]  pedra 

/ ≠ u o � ≠ / 

(207) a. /pu �c/ [pu��jh]  avó 

b. /	o�c/ [	o��jh]  cinza 

c. /w� �c/ [w���jh]  ferver 

2.3.2.2 Vogais nasais 

As vogais nasais estão divididas em três altas /i�, ���, u�/ e três baixas 
/���, a��, ��/. Não há vogais nasais médias /*e��, *���, *o�/. A evidência da 
existência de vogais nasais em Yuhup provém da ocorrência destas vogais 
em contexto de consoante oral e da oposição lexical entre palavras em que a 
única diferença entre elas é o traço nasal, como em (208).  

(208) a. /pa�c/ [pa��jh] pedra 
 /pa��c/ [pa���jh] tio 

 
 b. /h� �j	/ [h���j	�]  tesoura 

  /h���j	/ [h����j	�]  irmã 
  

c. /w��h/ [w���h]  resíduo 

 /w�h��/ [w���h���] velho 
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d./	u �c/ [	u���jh] saco 

 /	u�h/ [	u��h]  possibilidade  

e. /c	��w/ [c’����w] pupunha 

 /c���c/ [c����jh] espécie de macaco 

A fonte da nasalalidade em Yuhup provém das vogais, pois uma 
consoante oclusiva sonora é realizada em sua contraparte nasal somente se 
contígua a uma vogal nasal. 
  
(209) a. /b���b/ [m����m] machado 

b. /d����/ [n�����]  mel 

c. /d	a��d/ [n	a����n] micose 

d. /p���b	/ [p����m	�] cogumelo 

 e. /w���d	/ [w�����n	�]  mingau de goma 

 f. /t���
/ [t����]  espécie de peixe 

g. /cu��
	/ [cu����	�] grilo 

h. /ha"�/ [ha"��]  respirar 

2.3.3 Sílaba 

Em Yuhup há dois tipos de sílaba: CV, CVC, sendo que o padrão 
silábico dominante é CVC. 

(210)  CV 
a. /huduk/  [hu��du�k
]  espécie de pássaro 

b. /pupu�h/ [pu�	pu��h] pulmão 

(211)  CVC 
a. /d����/ [n�����]  mel 

b. /j��j/ [j���j]  ananás 

2.3.4 Acento 

Yuhup tem um sistema acentual fixo na última sílaba, como mostrado 
nas palavras dissilábicas monomorfêmicas. 

(212)  a. /w�h�t/  [w��	h��t
] espécie de peixe 
b. /huduk/  [hu��du�k
]  espécie de pássaro 



                       
FONOLOGIA DAS LÍNGUAS  MAKU ORIENTAIS 

                    .

91

c. /bi�bi�h/  [mi�!	mi��h]  espécie de pássaro 

No entanto, Ospina (2002: 124) descreve duas palavras 
monomorfêmicas dissilábicas (213), nas quais o acento recai na primeira 
sílaba. Provavelmente essas palavras originaram-se da fusão de palavras.  
  
(213) a. /h�-�	/  [�h��j��	] espécie de fruta  

b. /woh-pe	/ [�wo�hpe�	] cacau 

As ocorrências do acento e do tom estão estreitamente relacionadas, 
pois o tom alto acompanha o acento, ao passo que a sílaba não-acentuada 
sempre tem tom baixo. Este tipo de tom alto da sílaba acentuada é 
considerado como um tom fonético, posto que esse é o parâmetro fonético na 
ausência de tom lexical. Portanto, as palavras com esse tipo de tom são 
fonologicamente atonais. Nas sílabas acentuadas, há dois tons, um 
ascendente (214a) e outro descendente (214b). Esses tons são fonológicos, 
pois suas ocorrências não são previsíveis (cf. 2.3.5).  

(214) a. /pa�ha��j/ [pa!��ha���j]  seringueira 

b. /pupu�h/ [pu�	pu��h] pulmão 
  

Os sufixos em Yuhup podem ser métricos ou extramétricos. A 
morfologia verbal de Yuhup mostra evidências para a metricalidade. A 
análise de sufixos extramétricos foi estabelecida a partir dos paradigmas dos 
verbos /ha��b/ ‘ir’ (indeterminado) e /hohod/ ‘tossir’ (indeterminado)  
(cf. Ospina 2002: 132-3). Nestes paradigmas, os sufixos extramétricos são 
precedidos pelo sinal (-) nas representações fonológicas.  

Pode-se estabelecer a metricalidade dos sufixos através dos 
paradigmas com dois verbos, um monossilábico (215) e outro dissilábico 
(216). 
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A. Verbo ir 

(215) 
a. /ha��b/ [ha���m]   ir (imperativo) 
b. /ha�b/ [ha��m]   ir (aspecto indeterminado) 
c. /ha��bi�/ [ha����mi���]  ir (neutro) 
d. /ha�b-a/ [�ha��ma!�]  ir (estado) 
e. /ha�bi/ [ha�!�mi��]  ir (processo-estado resultante) 
f. /ha��bi�-dub/ [ha����mi���du�bm] ir (neutro + permissivo) 
g. /ha�b-adub/ [�ha��ma�!du�bm]  ir (estado + permissivo) 

h. /ha�bi-we/ [ha�!�mi��we�]  ir (processo-estado resultante+we) 

B. Verbo tossir

(216) 
a. /hoho�d/ [ho��ho��dn]  tossir (imperativo) 
b. /hohod/ [ho��ho�dn]  tossir (aspecto indeterminado) 
c. /hoho�di�/ [ho�ho���di��]  tossir (neutro) 
d. /hohod-a/ [ho��ho�da�]  tossir (estado) 
e. /hohodi/ [ho�ho��di�]  tossir (processo-estado resultante) 
f. /hoho�di�-dub/[ho�ho���di��du�bm] tossir (neutro + permissivo) 
g. /hohod-adub/[ho��ho�da�du�bm] tossir (estado + permissivo) 
h. /hohodi-we/[ho�ho��di�we�]   tossir (processo-est. result. +we) 

2.3.4.1 Sufixos e suprafixos métricos 

1. Imperativo 

O imperativo é indicado pelo tom ascendente. O suprafixo é métrico, 
pois incide sempre na última sílaba do radical verbal. 

(217) a. /ha��b/  [ha��m]  ir (imperativo) 
b. /hoho�d/ [ho��ho�dn] tossir (imperativo) 

2. Aspecto indeterminado 

O aspecto indeterminado é a forma desprovida de qualquer marca 
afixal, ou seja, é marcado pelo morfema zero ∅ e o acento incide na última 
sílaba. 
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(218) a. /ha�b/ [ha��m]  ir (aspecto indeterminado) 
b. /hohod/ [ho��ho�dn] tossir (aspecto indeterminado) 

3. Neutro 

Os verbos na forma neutra possuem dois tons ascendentes que 
ocorrem nas duas últimas sílabas seguidas do sufixo métrico –i.  

(219) a. /ha��b-i �/ [ha����mi��] ir (neutro) 
b. /hoho�d-i �/ [ho�ho���di��] tossir (neutro) 

4. Processo-estado resultante 

O processo estado-resultante é expresso pelo sufixo métrico -i.

(220) a. /ha�b-i/ [ha�!�mi��] ir (processo-estado resultante) 
 b. /hohod-i/ [ho�ho��di�] tossir (processo-estado resultante) 

2.3.4.2 Sufixos extramétricos 

1. Estado 

A marca de estado é indicada pelo sufixo extramétrico -a. 

(221) a. /ha�b-a/ [�ha��ma!�] ir (estado) 
 b. /hohod-a/ [ho��ho�da�] tossir (estado) 

2. Permissivo 

A marca de permissivo é indicada pelo sufixo extramétrico -dub. 

(222) a. /ha��bi�-dub/  [ha����mi��du�bm] ir (neutro+permissivo) 
 b. /hoho�di�-dub/[ho�ho���di�du�bm]  tossir (neutro+permissivo) 

3. -we ? (não foi possível estabelecer o significado deste sufixo). 

O sufixo extramétrico -we ocorre com verbos na forma  
processo + estado resultante. 
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(223) a. /ha�bi-we/   [ha�!�mi��we�]  ir (processo+estado resultante) 
b. /hohodi-we/ [ho�ho��di�we�] tossir (processo-est.resul.+we) 

Portanto, verifica-se que os sufixos em Yuhup já trazem a sua 
metricalidade em sua entrada lexical. Os métricos são sempre acentuados e 
os extramétricos são átonos.  

2.3.5 Tom 

Fundamentado na análise do acento e na inter-relação entre tom e 
acento, propõe-se que em Yuhup há palavras tonais e palavras atonais. As 
palavras com tons podem conter os tons ascendente /  �/ e descendente / �/. 
As palavras atonais têm dois tons fonéticos produzidos pelo sistema 
acentual, um tom baixo [ �], que ocorre na sílaba não-acentuada e, um tom 
alto [  �], atribuído à sílaba acentuada (cf. 2.3.4).  

1. Tons fonéticos: alto e baixo 

(224) a. /w�h�t/ [w��	h��t
] aracu 
b. /k	i�wah/ [k’i���	wa�h] arco 

c. /woh-pe	/ [�wo�hpe�	] espécie de fruta 

2. Tons lexicais: ascendente e descendente 

  
(225) a. /c�c��h/ [c���c���h] camarão 

b. /c�c��w/ [c���c���w] espécie de palmeira 

As palavras que possuem tom baixo e/ou alto são interpretadas 
fonologicamente como atonais, pois não há contraste tonal entre esses dois 
tons, posto que estes tons são previsíveis. 

As palavras monossilábicas, por sua vez, podem ter os seguintes 
padrões tonais: 

(226) 1. [Cv�C]  
 2. [Cv�C] 

3. [Cv�C]
4. *[Cv�C]
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Conforme (226), em Yuhup não existe palavra com tom do tipo 4. 
Logo, não há oposição entre tons 1x4, 2x4, 3x4. As oposições são entre 1x2, 
2x3 e 1x3. A falta de oposição entre 1x4 conduz a interpretar o tom do tipo 1 
como resultado do acento e os tons dos tipos 2 e 3 como tons lexicais.  

As palavras atonais CVh(h)VC podem se tornar tonais com o 
apagamento do fricativo glotal /h/ intervocálico (cf. Ospina  
2002: 114). 

(227) 
a. /juhup/  [ju��hu�p�] → ju�p [ju��p�] gente 
b. /d��h hud	/  [n��!h�hu�d�]→ d���d	  [n����n	�] aqui 

c. /w�h�d	/  [w���h��d�]  → w��d	  [w���d�] banana 

As palavras em (227), originalmente atonais, desenvolveram tons 
ascendentes a partir da fusão de vogal não-acentuada com vogal acentuada. 
Essas vogais ancoram, respectivamente, tons fonéticos baixo e alto 
resultados do sistema acentual.  

Os tons possuem funções lexical e morfossintática. 

A. Função lexical 

Em Yuhup, há palavras que se opõem exclusivamente pelos tons. 
 
(228) a. /c��p/ [c���p�] raio 
 /c��p/ [c���p�] fino 

b. /du��h/ [nu���h] cabeça 

 /du��h/ [nu���h] goma 

c. /j��	/ [j���	�] aranha 

 /j��	/ [j���	�] caba 
  

d. /k	o��/ [k’o������] espécie de macaco 

 /k	o��/ [k’o�����] sombra 

B. Função morfológica 

O tom ascendente é empregado na derivação de deverbais.  

(229) /h��p/  [h���p�] ralar 
/h���p/  [h����p�] ralo 
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C. Função morfossintática

O modo imperativo é indicado pelo tom ascendente. 

(230) a. /ha�b/ [ha��m]  ir (indeterminado) 
 /ha��b/ [ha���m] Vá! (imperativo) 

b. /hohod/ [ho��ho�dn] tossir (aspecto indeterminado) 

 /hoho�d [ho��ho��dn] Tussa! (imperativo) 

2.3.6 Nasalização 

Em Yuhup, há vogais orais e nasais enquanto que não há consoantes 
nasais. Os oclusivos sonoros realizam-se como nasais no ambiente de vogal 
nasal (cf. 2.3.2.2).  

2.3.7 Laringalização 

As vogais são laringalizadas quando precedidas por consoante 
glotalizada. Logo, a laringalização, representada por [  �], é fonética. 

(231) a. /w	e�p/   [w	e���p�] espécie de abelha 
b. /k	i�wah/ [k’i���	wa�h] arco 

c. /c	� �w/ [c’����w] pupunha 

d. /b	��k/ [(����k�] panela 

 e. /j	o��/ [j	o�����] espécie de peixe 

 f. /d	��d/ [)����dn]  palavra 

A laringalização nas vogais é analisada por Ospina (2002) como 
fonológica. 

2.3.8 Duração 

A duração em Yuhup é um efeito fonético da realização dos tons 
fonológicos ascendente e descendente. Vogais com tons de contorno são 
sempre alongadas, enquanto que as vogais com tons fonéticos alto e baixo 
são sempre curtas.  
  
(232) a. /hohod/ [ho��ho�dn] tossir 

b. /deh / [de�h]  água 

c. /c�c��w / [c���c���w] espécie de palmeira 

d. /h��b	 / [h���b	�] espécie de palmeira 
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2.3.9 Neutralização de sonoridade 

Há uma oposição entre os oclusivos surdos /p t k/ e sonoros /b d �/ 
no ataque e coda. Contudo, essa oposição é neutralizada na fronteira 
morfológica, pois, na coda, os oclusivos surdos tornam-se sonoros quando a 
palavra recebe um sufixo que começa por vogal. Como exemplo, é 
apresentado o sufixo predicativo de identificação /–Vp/.

(233) a. /w	ep -ep/ [w	e���be�p�] É abelha. 
    /cib -ip/ [ci!�bi�p�] É pé. 

Com o fonema /t/, ocorrem dois processos de neutralização. 
Primeiro, /t/ vai para [d] na fronteira de morfema; segundo, o alofone 
[d] intervocálico é realizado como [�]. 

(234)  a. /we�t+ep/ [we����e�p�] É pássaro. 
b. /	ud+up/ [	u���u�p�] É espinho. 

c. /ja�k+ap/ [ja����a�p�] É arara. 

d. /	a�+ap/ [	a���a�p�] É fruta. 

A neutralização não ocorre com o oclusivo palatal surdo /c/ porque, 
na coda, ele é realizado como [jh].  

(235) a. /c	u�c+up/  [c’u����jhu�p�] É avó. 

b. /d	u�
+ up/ [)u����
u�p�]   É periquito. 

2.3.10 Harmonia vocálica 

A harmonia vocálica é muito produtiva em Yuhup. Segundo Ospina 
(2002: 118), 71% das dissilábicas possuem harmonia vocálica. As palavras 
dissilábicas têm um só tipo de vogal nas duas sílabas, sendo a primeira sílaba 
sempre CV.  
  
(236) a. /bibih/  [bi!�bi�h] espécie de pássaro 

b. /cohoh/ [co��ho�h] caca 

c. /doho�d/ [do��ho��dn] espécie de fruta 

d. /b�"b��"c/ [m��!�m���jh] espécie de pássaro 
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Um outro tipo de harmonia vocálica existente em Yuhup é feito 
através da cópia da vogal do radical. Ospina (2002: 137) apresenta três tipos 
de sufixos feitos com harmonia vocálica: 

2.3.10.1 Predicativo de identificação 

O sufixo marcador de predicação de identidade é indicado por uma 
vogal não-especificada que têm seus traços preenchidos pela cópia de traços 
da última vogal do radical, mais o oclusivo bilabial surdo: –Vp. 
  
(237) a. /h���p/ peixe 

 /h���p-��p/ É peixe. 

 
 b. /cib/ pé 

 /cib-ip/ É pé. 

 c. /ta�h/ anta 

 /ta�h-ap/ É anta. 

2.3.10.2 Predicativo locativo 

O sufixo predicativo locativo é expresso por uma vogal vazia que é 
preenchida com os traços da última vogal do radical, mais o oclusivo 
alveolar surdo: –Vt.

(238) a. /b�k/ panela 
 /b�k�t/ na panela 

 
b. /bi��h/ rio 

 /bi��hi�t/ no rio 

 
c. /ja��/ rede 

 /ja��at/ na rede 

2.3.10.3 Aspecto-temporal progressivo 

O sufixo de aspecto-temporal progressivo é marcado por uma vogal 
vazia que é preenchida pelos traços da última vogal do radical verbal. Tanto 
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a vogal do radical como a vogal do sufixo têm tons ascendentes. A harmonia 
vocálica é assim formalizada: V�–V�. 

 
(239) a. /d��d/ vir 

 /d���d���/ estar vindo 

 
b. /ha�b/ ir 

 /ha��ba���/ estar indo 

c. /	u�b/ bater 

 /	u��bu��/ estar batendo 
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2.4 Fonologia Hupda 

O sistema fonológico do Hupda é composto por dezenove consoantes 
e quinze vogais. A estrutura silábica é do tipo CV(C). O acento é fixo na 
última sílaba e há dois tons. A fonologia do Hupda é bastante semelhante à 
do Yuhup. Contudo, uma diferença marcante entre ambas é quanto ao 
sistema tonal. Em Hupda os tons são parcialmente previsíveis pela 
sonoridade da coda, ao passo que em Yuhup não há nenhuma restrição tonal.  

2.4.1 Segmentos consonantais 

Os segmentos consonantais estão divididos por modos de articulação 
(oclusivos, fricativos e aproximantes) e por pontos de articulação (bilabial, 
alveolar, palatal, velar e glotal). Os fonemas podem ser surdos e sonoros, e 
glotalizados e não-glotalizados. 

Tabela 2.9 Fonemas consonantais em Hupda 

 Bilabial alveolar Palatal Velar Glotal
Simples p t c  k  	 Surdo

Glotalizado   c	 k	  
Simples b  d  
  �   Oclusivo Sonoro
Glotalizado b	 d	 
	   

Fricativo Surdo     h 
Simples w   j    Aproximante Sonoro
Glotalizado w	  j	   

2.4.1.1 Modos de Articulação 

2.4.1.1.1 Oclusivos 

Hupda tem dezenove consoantes, das quais catorze são oclusivas  
/p, b, b	, t, d, d	, c, c	, 
, 
	, k, k	, �, 	/, distribuídas em cinco pontos 
de articulação e divididas em surdas e sonoras, glotalizadas e  
não-glotalizadas. A sonoridade das oclusivas estabelece suas variações 
fonéticas.  
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1. Oclusivos surdos não glotalizados 

A explosão dos elementos oclusivos surdos depende da posição em 
que ocupam na sílaba. No ataque silábico, eles são realizados como 
explodidos e, na coda, são sempre não-explodidos.  

A. Bilabial 

 /p/ →  [p]  /$__ 
    →   [p�] /__$ 

 
(240) a. /pa	/ [pa�	�] balaio 

b. /p�p�p/ [p���p��p�] espécie de coruja 

c. /hop/ [ho�p�] mergulhar 

 d. /p�b	/ [p��b	�] cogumelo 
  

B. Alveolar 

 /t/→  [t]  /$__ 
   → [t�]  /__$ 

(241) a. /t�t/ [t��t�] espécie de verme da terra 
b. /ti�ti�t/ [ti!��ti��t�] espécie de urubu pequeno 

c. /p��t/ [p���t�] peconha  

d. /t�t/ [t�t�] cipó  

C. Palatal 

No ataque silábico, o fonema /c/ está em variação livre com o 

fricativo palatal surdo [�]. Na coda, /c/ é realizado como fricativo 

palatal [*].  

 /c/→  [c ~ �]/$__ 
   → [*]  /__$ 

(242) a. /cacap/ [ca��ca�p� ~ �a���a�p�] lixar 
b. /cacac/ [c���c��* ~ �������*]  áspero 
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D. Velar 

 /k/→ [k]  /$__ 
   → [k�] /__$ 

(243) a. /k�k/ [k��k�] maniuara 
 b. /ki�ki�k/ [ki!��ki��k�] espécie de pássaro 

c. /tak/ [ta�k�] borracha 
d. /tok/ [to�k�] pilar 

E. Glotal 
 

 /	/→ [	] /$__ 
   →  [	�]  /__$ 

 
(244) a. /	a�h/ [	a��h]  eu 

 b. /	a�/ [	a��] fruta 

c. /ba�	/ [ba��	�] beiju 

d. /d	o	/ [)o�	]  tirar  

2. Oclusivos surdos glotalizados  

Os fonemas *p	 e *t	 não foram documentados em Hupda. No 
dicionário elaborado por Ramirez (2002), [p	] ocorre somente na palavra 
p	a �j ‘padre’ também é pronunciada como b	a�j. O autor propõe que esta 
palavra provém do português via Nheengatu [pa�	i].  

A. Palatal  

O oclusivo palatal surdo glotalizado /c	/ é realizado como ejetivo 
[c’] quando ocorre no ataque e, na coda, como não-explodido [c	�].  

 /c	/→  [c’]  /$__ 
     →  [c	�] /__$ 

(245) a. /c	ac	a�p/  [c’a���c’a��p�] abelha lambe-olho 

 b. /c	��	/ [c	�����	�]  arraia 

c. /cu��c	/ [cu����c	�]  grilo 

d. /w�c	/ [w���c	�]  arrancar 
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B. Velar  

O oclusivo velar surdo glotalizado /k	/ é foneticamente ejetivo e 

está em distribuição complementar com o velar sonoro glotalizado [�	]. 

Contudo, são raras as ocorrências do velar sonoro glotalizado[�	]. Logo, o 

fonema /k	/ está quase totalmente restrito ao ataque silábico.

 /k	/→ [k’]  /$__ 
   →  [�	�]  /__$ 

(246)  a. /k	ik	i	/ [k’i�!�k’i��	�] espécie de árvore 
 b. /k	��	/ [k’����	�] arrancar  

c. /to�k	/ [to���	�] compartimento 

d. /buk	/ [bu���	�] monte 

3. Oclusivos sonoros não-glotalizados 

Os oclusivos sonoros não-glotalizados estão em distribuição 
complementar. No ataque, são explodidos e, na coda, são pronunciados com 
contorno oral-nasal depois de vogal oral. 
  

A. Bilabial  
 
 /b/→ [b]  /$__ 
   → [bm]  /__$ 

(247) a. /bebeb/  [be��be�bm] espécie de sapo 
b. /bud/  [budn] catinga 

 c. /bobob/  [bo��bo�bm] espécie de formiga  

 d. /jub/  [jubm] cipó  

B. Alveolar  

 /d/→ [d]  /$__ 
  → [dn]  /__$ 

(248) a. /d�d/ [d��dn] toco de pau 

 b. /dod/ [do�dn] espécie de minhoca 
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c. /t�d/ [t��dn] tinguijar 

d. /c	id/ [c’i��dn] lavar  
  

Na posição intervocálica, o oclusivo alveolar sonoro /d/ é realizado 

como [�]. 

(249) a. /cede�h/  [ce�e��h]  impigem  

 b. /cidipipi�h/ [ce�ipipi��h] andorinha  

C. Palatal  
  

O palatal somente ocorre na coda.  
  

  /
/→ [
]  /__$ 

(250) a. /do
/ [do�
] chover 

 b. /ko
/ [ko�
] arranhar 

C. Velar  

Assim como o oclusivo sonoro palatal, o velar /�/ só ocorre na coda.
  

/�/→ [��]  /__$ 

(251) a. /do��/ [do����]  espécie de fruta 

 b. /te��/ [te����]  árvore  
  
4. Oclusivos sonoros glotalizados 

Os oclusivos sonoros glotalizados bilabial /b	/ e alveolar /d	/ são 

pronunciados como implosivos no ataque, respectivamente, [(, )]. Na 

coda, eles são realizados como não-explodidos [b	�, d	�].  

O oclusivo sonoro palatal glotalizado /
	/ ocorre somente na coda 

como não-explodido [
	�]. 

A. Bilabial  

/b	/→[(]  /$__ 
     →[b	�]  /__$ 

(252) a. /b	ah/ [(a��h]  em forma de lâmina 

 b. /b	a�w/ [(a���w] espécie de cobra 
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c. /pab	/ [pa��b	�] sarampo 

 d. /ba�b	/ [ba���b	�] par  

B. Alveolar  

 /d	/   → [)]    /$__ 
   → [d	�] /__$ 

(253) a. /d	o�/ [)o���]  espécie de pássaro 

b. /d	o�p/ [)o���p�] japu 

c. /tod	/ [to��d	�] vasilha 

d. /cid	/ [ci��d	�] espécie de cupim 

C. Palatal  

/
	/→[
	�]  /__$ 

(254) a.  /c�
	/ [c���
	�] espécie de cigarra 

 b. /bo�
	/ [bo���
	�] libélula 

Semelhantemente ao Yuhup, na posição de coda, os oclusivos 
sonoros glotalizados possuem duas oclusões não-explodidas, uma na glote, 
referente ao oclusivo glotal [	], e a outra na boca, própria dos oclusivos 

/b, d, 
/. Como é impossível perceber duas oclusões não-explodidas, 
percebe-se somente a não-explosão bucal. Entretanto, a oclusão glotal é 
perceptível quando /b	, d	, 
	/ tornam-se nasais [m	�, n	�, �	�].  

(255) a. /d	��b	/ [n	����m	�] lamber 
b. /ca��d	/ [ca����n	�] chifre 

c. /ci��	/ [ci����	�] furar 

2.4.1.1.2 Fricativos 

Fonologicamente, a língua Hupda possui somente o fricativo glotal 
/h/, que pode ocorrer no ataque e na coda. Há na língua, também, outros 

dois sons fricativos, o alveopalatal surdo [�] e o palatal [*]. O primeiro 
aparece no ataque silábico em variação livre com o oclusivo palatal surdo 
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/c/. O segundo ocorre na coda, em distribuição complementar com o 

fonema /c/.  

 
 /h/→ [h] 

(256) a. /hat/ [ha�t�] cavar 
b. /heb	/ [he��b	�] abanar 

c. /j��h/ [j���h] cunhado 

d. /w��h/ [w���h] bochecha 

/c/→ [c ~ �] /$__ 
   → [*]    /__$ 

(257) a. /c�h/ [c��h~���h] bicar 
 b. /ca�w/ [ca��w~�a��w] espécie de formiga  

 c. /p��c/ [p���*] pente  

 d. /koc/ [ko�*]  espécie de formiga  

2.4.1.1.3 Aproximantes 
 

Há quatro fonemas aproximantes, sendo dois bilabiais/w, w	/e dois 

palatais /j, j	/, os quais ocorrem tanto na posição de ataque, como na de 
coda. 
 
 /w/→ [w] 
 
(258) a. /w��h/ [w���h] espécie de peixe 

b. /we�t/ [we��t] pássaro 
 
c. /wi�w/ [wi��w] tocandira 

d. /ti�w/ [ti��w] caminho 

/w	/→ [w	] 
 
(259) a. /w	�t/ [w	���t�] comprido 

 b. /w	��h/ [w	����h] espécie de peixe 
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c. /c	a�w	/ [c’a���w	�] sujo  

d. /d���w	/ [n�����w	�] isca 

/j/→ [j] 

(260) a. /jawa�c/ [jawa��*] macaco (genérico) 

 b. /jawak/ [jawa�k�] japurá (espécie de macaco) 

 c. /	ej/ [	e�j]  chamar 

d. /j��j/ [j���j] ananás  

/j	/→ [j	] 

(261) a. /j	u	/ [j	u��	�] mole 

b. /j	u�"j	/ [j	u��"�j	�] sacudir  

c. /j��j	/ [j����j	�] balançar 

d. /c	��j	/ [c’�����j	�] espécie de papagaio 

2.4.1.2 Oposições de consoantes 

A comprovação dos fonemas é feita através de oposição significativa. 
Cada par de fonemas em oposição está apresentado em ambientes idênticos a 
fim de se eliminar quaisquer possíveis interpretações alofônicas. As 
oposições estão divididas por pontos de articulação, pois, na maioria das 
vezes, a alofonia em Hupda sempre envolve o mesmo ponto articulatório.  

2.4.1.2.1 Oposição entre os bilabiais 

 
/p ≠ b/ 

 
(262) a. /pah/ [pa�h]  há muito tempo 

  /bah/ [ba�h]  espécie de peixe 

 
 b. /c�p/ [c��p�] subir o rio  

  /co%b/ [co%�bm] mostrar com o dedo 
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/b ≠ b	/

(263) a. /b	ah/ [(a��h]   espalhar espocando 

 b. /bah/ [ba�h]   acará esbranquiçado  

c. /d�%b/ [d�%�bm] muitos, ser numeroso  

d. /de%b	/ [de%��b	�] espécie de pirilampo 

/b ≠ w/

(264) a. /bah/ [ba�h]  acará esbranquiçado  

b. /wah/ [wa�h]   espécie de palmeira 
  
 c. /d	o%b/ [)o�%�bm] espécie de acará 

 d. /do%w/ [do%�w] bola de tucum fiado 

/w ≠ w	/

(265) a. /w��h/ [w���h] etnia Tukano 

b. /w	��h/ [w	����h] espécie de peixe 

 c. /h��w/ [h���w] urucu 

 d. /h��w	/ [h����w	�] aguado 

/b	 ≠ w	/

(266) a. /b	o%b/ [(o�%�bm]  tururi (espécie de árvore) 

 b. /w	o%b/ [w	o%��bm]  colocar em cima  

c. /heb	/ [he��b	�]  abanar 

 d. /h��w	/ [h����w	�]  aguado 

2.4.1.2.2 Oposição entre os alveolares 
 

/t ≠ d/ 
 

(267) a. /tu	/ [tu�	�] poste 
 b. /du	/ [du�	�]  soltar 

c. /cet/ [ce�t�]  carregar nas costas  

 d. /c�d/ [c��d�]  cacho sem frutas  
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/d ≠ d	/
  
(268) a. /d	u	/ [)u��	�] tarde 

b./du	/ [du�	�] soltar, largar 

c. /tod/ [to�dn]  oco 

d. /tod	/ [to��d	�] recipiente 

A oposição existente na coda entre os fonemas /t, d/ é neutralizada, 
quando se acresce um sufixo, pois ambos os fonemas são realizados como 
[�] em contextos intervocálicos. 

(269) /ha�t-at/  [ha����a�t�]  com o nome 
/hahad+ at/ [ha�ha���a�t�] na axila 

2.4.1.2.3 Oposição entre os palatais 

  
Os oclusivos palatais surdos /c,c	/ e os aproximantes /j, j	/

ocorrem no ataque e coda silábicos, enquanto que os palatais sonoros /
/ e 

/
	/ ocorrem somente na coda.  

 
/c ≠ c	/ 
 

(270) a. /c��	/ [c���	�] matapi 
 /c	�	/ [c’���	�] desatar 

b. /c��c/ [c���*]  arrancar 
 /c��c	/ [c����c	�] tecer 

/c	 ≠ 
/ 

(271) a. /c��c	/ [c���c	�] tecer 

 /c��c��
/ [c��!�c�"��] escancarar 

/
 ≠ 
	/ 

(272) a. /c�%
/ [c�%�
�] vermelho  

/c�%
	/ [c�%�
	�] certo tipo de cigarra 
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/
 ≠ j/ 

(273) a. /c�%
/ [c�%�
�] vermelho  

 /c	o%j/ [c’o%�j]  carapanaúba 
  

/j ≠ j	/ 

(274) a. /j�	/ [j��	�] passar urtiga 

 /j	�	/ [j	���	�] esticar 
 
b. /c	o%j/ [c’o%��j]  carapanaúba 

 /c	�j	/ [c’���j	�]  papagaio-moleiro 

2.4.1.2.4 Oposição dos velares 
 

O oclusivo velar surdo /k/ ocorre no ataque e na coda, enquanto que 
a velar sonora /�/ aparece somente na coda. A consoante  surda glotalizada 
/k	/ está em distribuição complementar com [�	] (cf. 2.4.1.2.1).  

 
/k ≠ k	/

(275) a. /ka�/ [ka��]  fila 
 /k	a�/ [k’a��] estar aberto 

/k ≠ �/

(276) a. /tok/ [to�k�] pilar 
 /to��/ [to����] filha 

 
 /� ≠ k	/

 
(277) a. /to��/ [to����] filha 

   /to�k	/ [to���	�] compartimento 

2.4.1.2.5 Oposição entre os glotais 
 

Há diversas palavras no léxico da língua Hupda que evidenciam a 
oposição entre os glotais /	/ e /h/, tanto no ataque como na coda. 

(278) a. /	a�b/ [	a��m]  você 
 /ha�b/ [ha��m]   ir 
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b. /	��d/ [	���dn] espécie de espírito 

 /h��d/ [h���dn] espécie de fruta 
  

c. /de�	/ [de��	�] fruta-pão 
 /de�h/ [de��h] água 

d. /hu�	/ [hu��	�] acabar 

 /hu�h/ [hu�h]  carregar nos ombros 

Na fusão entre palavras, o fricativo glotal /h/ é elidido. Nos 
exemplos em (279), observa-se também a harmonia vocálica na fronteira de 
palavras (2.4.10). 

(279) a. /t�h+do�/ → todo� É vermelho. 
  3SG + vermelho  

b. /t�h+ti�/ →  titi� É maniva. 
3SG + maniva  

c. /k�d+ha�b/ → ka�da�b aparecer de repente 
 passar + ir 

2.4.2 Segmentos vocálicos

Há quinze vogais em Hupda, sendo nove orais e seis nasais. As vogais 
nasais dividem-se entre altas e baixas. As orais podem ser altas, baixas e 
médias.  

Tabela 2.10 Vogais orais e nasais em Hupda 
Orais Nasais 

 Anteriores      Posteriores Anteriores   Posteriores 
  Não-arredondadas   Arredondadas  Não-arredondadas  Arredondadas 

 Altas i �       u i� ��      u� 
 Médias e �       o   
 Baixas    � a       �  ��  a�      �� 

A existência das quinze vogais em Hupda é demonstrada pelos 
conjuntos de palavras contrastados em ambientes idênticos e análogos. 
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2.4.2.1 Vogais orais 

/ ≠ i e � ≠ / 

(280) a. /ci	/ [ci�	�] urinar 
   /ce	/     [ce�	�] cesto improvisado 

  /c	��	/    [c’����	�] arraia 
 
b. /b	ih/     [(i��h]  arrancar 

/b	eh/   [(e��h]  atravessar 

/b	� �h/    [(����	�] pari 

/ ≠ �  �  a ≠ / 

(281) a. /c�	/ [c��	�] sanguessuga 
 /c�	/ [c��	�] camarão 

/ca	/ [ca�	�] ninho 
  

b. /b�	/ [b��	�] fabricar 

/b�h/ [b��h]  espécie de fruta 

 /b	ah/ [(a��h]  em forma de lâmina 

/ ≠ u  o  � ≠ / 

(282) a. /cu	/ [cu�	�] agarrar 
 /co	/ [co�	�] câmbio de referência 

 /c	�	/ [c’���	�] caba 

 b. /b	uh/ [(u��h]  mutuca 

 /b	oh/ [(o��h]  espécie de palmeira 

/b�h/ [b��h]  dar palmadas 

2.4.2.2 Vogais nasais 

As vogais nasais dividem-se em três altas /i�, ��, u�/e três baixas 
/��, a�, ��/. A oposição significativa entre vogais orais e nasais, fora do 
contexto de consoante nasal, demonstra que essas vogais são inerentemente 
nasais e não simplesmente nasalizadas.  
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Os oclusivos sonoros /b d 
 � b	 d	 �	/ tornam-se nasais, 
respectivamente, [m n  � m	 n	 �	] no contexto de vogais nasais (cf. 
289). 

2.4.2.2.1 Vogais anteriores 

  
/i ≠ i"/ 
 

(283) a. /ci�h/ [ci��h] capim 
 /ci�h/ [ci��h]  ter odor 

 b. /pik/ [pi�k�] espécie de fruta 

/pi�k/ [pi��k�] gritar 
  

/� ≠ �"/
  
(284) a. /c	��	/ [c’����	�] arraia 

 /c��	/ [c���	�] espécie de gavião 

 b. /h�j	/ [h��j	�] cortar com tesoura 

/h��j	/ [h���j	�] remar 

2.4.2.2.2 Vogais posteriores não-arredondadas 

/� ≠ �"/ 
 

(285) a. /h�p/ [h��p�] chupar 
 /h��p/ [h���p�] Qual? 

 b. /h�	/ [h��	�] pintar 

  /h��	/ [h���	�] Sim! 

/a ≠ a"/
  
(286) a./c	ah/ [c’a��h] terra 

 /c	a�h/ [c’a���h] espécie de cará 

 b. /k	aw/ [k’a��w]  resmungar 

/ka�w/ [ka��w]  espécie de tucano pequeno 
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2.4.2.2.3 Vogais posteriores arredondadas 

/u ≠ u"/
  

(287) a. /cuh/ [cu�h]  espécie de ave 
 /cu��h/ [cu���h] espécie de aranha 

 
b. /hu	/ [hu�	�] pium 

 /hu�	/ [hu��	�] acabar 

/� ≠ �"/ 
  

(288) a. /c�h/ [c��h]  bicar 

 /c���h/ [c����h] sonho 

b. /	� �h/ [	��h]  avó 

 /	��h/ [	���h]  dormir 

A nasalidade das consoantes decorre do espalhamento da nasalidade 
da vogal nasal para os oclusivos sonoros quando estes estão em contiguidade 
a vogal nasal.  
  
(289) a. /ba�b/ [ma��m]  afastar-se 

b. /b	a�b/ [m	a��m] espécie de cupim 

 c. /na��b/ [na���m] curare 

 d. /b��b	/ [m����m	�] estar apertado 
e. /ca��d	/ [ca���n	�] chifre 

f. /d	a��d/ [n	a����n] bicho-do-pé 

g. /bu��
/ [mu���] feder 

h. /bu���/ [mu����] espécie de abelha 

i. /ci��	/ [ci���	�] furar 

Não foi registrada ocorrência de palavra com o fonema /
	/ no 
contexto de vogal nasal. 
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2.4.3 Sílaba 

Há dois tipos de sílaba: CV e CVC. O padrão silábico dominante é 
CVC. A sílaba CV final sempre apresenta tom de contorno ascendente ou 
descendente. 

(290) a. /c�w�	/  [c���w��	] acordar  
b. /podo�/ [po���o��] multiplicar-se 

 c. /h��/ [h���]  espécie de peixe 

2.4.4 Acento 

Hupda tem um sistema acentual fixo na última sílaba, conforme 
atestam as palavras dissilábicas monomorfêmicas. 
  
(291) a. /hib	ah/ [hi!	(a��h] nascer 

b. /p�h�t/ [p��	h��t
] espécie de peixe 

c. /k�k�t/ [k��	k��t
] bater repetidamente 

d. /buca�/  [bu��ca���] cotovelo 

e. /b	�b	��/ [(����(�����] cúbio 

As sílabas não-acentuadas possuem sempre tom baixo e as acentuadas 
têm tom alto (tom default). Portanto, o acento e os tons alto e baixo são 
previsíveis. Logo, esses dois tons são fonéticos. Na sílaba acentuada, 
também pode haver tons ascendente ou descendente. Esses tons são 
fonológicos, pois suas ocorrências não são previsíveis.  

(292) /wowo�d/ [wo��	wo�dn] espécie de peixe 
/ju�hu��b/ [yu�!	hu���m]  abacate 

O acento em Hupda somente não recai na última sílaba da palavra 
quando o radical é seguido por sufixo extramétrico. Nesta língua, há poucos 
os sufixos, divididos em métricos e extramétricos. Os métricos são formados 
pela cópia da vogal da última sílaba do radical seguida de uma consoante.   
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2.4.4.1 Sufixos métricos 

A. Locativo ou instrumento

O sufixo locativo ou instrumental é marcado pela cópia da última 
vogal do radical mais a oclusiva alveolar surda –Vt. 

(293) a. /ja�/ [ja���] rede  
 /ja�-at/ [ja���a�t�] na rede  

 
 b. /b���j/ [m����j] casa  

 /b���j-��t/ [m�����j���t�] na casa  

 c. /ti�w/ [ti��w] caminho  

 /ti�w-it/ [ti���wi�t�]  no caminho  

d. /tu�h/  [tu��h] fuligem  

  /tu�h-ut/ [tu���hu�t�] com fuligem  

B. Passado

  

A marcação do tempo ‘passado’ é indicada pelo sufixo métrico -V	h. 
Este sufixo é constituído pela cópia da última vogal do radical mais o 
fricativo glotal, e pela inserção do tom ascendente nas duas últimas vogais 
da palavra, ou seja, na última vogal do radical verbal e na vogal duplicada.  

(294) a. /w	ob/ [w	o�bm] colocar  
 /w	o�b-o�h/ [w	o���bo��h] colocar + passado  

b. /c�w�	/ [c���w��	]  acordar  

 /c�w��	-��h/ [c��w����	���h]acordar + passado  

c. /b	ih/ [(i��h]  arrancar  

 /b	i�h-i�h/ [(i����hi��h] arrancar + passado  
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C. Gerundivo

O gerúndio é indicado pelo sufixo métrico -V	j. Este sufixo é formado 
pela cópia da última vogal do radical mais o aproximante palatal sonoro. 
Este sufixo por ter um tom ascendente que também é inserido na última 
vogal do radical verbal.  

(295) a. /b	ih/ [(i��h]  arrancar  
 /b	i�h-i�j/ [(i����hi��j] estar arrancando  

b. /w	ob/ [w	o��bm] colocar  

 /w	o�b-o�j/ [w	o����bo��j] estar colocando  

c. /h�w	/ [h��w	]  tirar  

 /h��w	-��j/ [h����w���j] estar tirando  

d. /kawa�/ [ka��wa���] clarear 

 /kawa��-a�j/ [ka�wa����a��j]estar clareando  

D. Dativo

O dativo possui duas formas métricas -a��d e -a"�d. A forma com tom 
ascendente ocorre imprevisivelmente em algumas palavras terminadas por 
/p/. Nestas ocorrências, /p/ vai para /w/.  

(296) a. /hup/ [hu�p�] pessoa  
 /hup-a��d/ [hu��pa���n] para a pessoa  

b. /t��h/ [t���h]  filho  

 /t��h-a��d/ [t��!�ha���n] para o filho  

c. /ca�p/ [ca��p�] outro  

 /ca�w-a��n/ [ca�!�wa���n] para outro  
 
d. /jup/ [ju�p�] tal  

 /juw-a��n/ [ju��wa���n] para tal  
 
e. /d	i�p/ [n	i���p�] aquele  

 /d	i�w-a��n/ [n	i����wa���n] para aquele  
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2.4.4.2 Sufixos extramétricos 

O acento em Hupda é atribuído à última sílaba da palavra. Entretanto, 
em algumas palavras estruturadas com radical mais sufixo, o acento pode 
ocorrer na penúltima sílaba, quando esta contiver um sufixo extramétrico. Os 
sufixos extramétricos são -a"d ‘locativo’ e -aj ‘ingressivo’. Nos exemplos, a 
extrametricalidade é representada pelo traço (-) que antecede o sufixo.  

A. Locativo -a"d

(297) a. /b���j/ [m����j] casa 
 /b���j-a�d/ [�m����ja�!n] na casa  

b. /c	u��/ [c’u����] floresta  

 /c	u��-a�d/ [�c’u���a�!n] na floresta  

B. Ingressivo -aj

A forma arcaica do sufixo extramétrico ingressivo -aj é waj  
(cf. Ramirez 2002). Como nas línguas Maku, as palavras bem formadas 
obrigatoriamente possuem ataque silábico, o ingressivo waj, ao perder a 
consoante do ataque, transformou-se em sufixo. 
  
(298) a. /jiwik/ [ji!�wi�k�] pesado  

 /jiwik-aj/ [ji!�wi�ka�j] tornou-se pesado  

b. /w��j/ [w���j] fraco  

 /w��j-aj/ [�w���ja�j] tornou-se fraco  

c. /h���/  [h����]  amadurecer  

 /h���-aj/ [�h����a�j] tornou-se maduro  

2.4.5 Tom 

Nesta análise, propõe-se que o Hupda possui palavras tonais e atonais. 
Os tons fonológicos são somente os tons de contorno ascendente /  �/ e 
descendente / �/. As palavras atonais têm tons fonéticos alto [ �] e baixo 



                       
FONOLOGIA DAS LÍNGUAS  MAKU ORIENTAIS 

                    .

119

[ �], subprodutos do sistema acentual. O tom alto ocorre sempre na sílaba 
acentuada e o tom baixo na sílaba não-acentuada.  

 (298) a. /pu�hu�t/ [pu�!	hu��t
] assoprar 
b. /k	�b/ [k’���bm] inajá 

c. /d	�k/ [)���k
]  espécie de peixe 

As palavras tonais são aquelas nas quais a ocorrência dos tons não é 
previsível, portanto, devem ser fonologicamente marcadas. 
  
(299) a. /cuwu�k/   [cu�	wu��k�] algodão 

b. /ci�ipipi�h/ [ci!�i!pi!�pi��h] espécie de andorinha 

c. /t��h���j/   [t��!�h����j]  espécie de cobra 

d. /t�h��d/   [t���h���dn] espécie de caba 

e. /toho�/   [to��ho��]  branco, claro 

Os tons de contorno ascendente e descendente ocorrem no mesmo 
ambiente acentual e, por isso, diferem dos tons fixos alto e baixo, que são 
previsíveis. Dois aspectos salientes na ocorrência dos tons de contorno são: 
primeiro, eles só aparecem na última sílaba da palavra e segundo só há um 
tom de contorno por palavra monomorfêmica. Contudo, podem ocorrer dois 
tons nas palavras estruturadas com os sufixos -v�j ‘gerundivo’ e -v �h
‘passado’, ou seja, nos verbos seguidos por sufixos. 

(300) a. /b	ih/ [(i��h]  arrancar  
 /b	i�h-i�j/ [(i����hi��j]  está arrancando  

 /b	i�h-i�h/ [(i����hi��h] arrancar + passado  

b. /w	ob/ [w	o��bm] colocar  

 /w	o�b-o�j/ [w	o����bo��j] está colocando  

 /w	o�b-o�h/ [w	o����bo��h] colocar + passado  

2.4.5.1 Funções dos tons 

Os tons em Hupda exercem funções lexical e morfossintática.  
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A. Lexical 

 O tom promove distinção entre palavras. 

(301) a. /t��h/  [t���h]  porco 
 /t���h/ [t����h] lagarta comestível 

b. /wot/ [w��t�] mexer 

 /wo �t/ [w���t�] rolinha 

c. /wa��n/ [wa���n] ser fundo 

 /wa��n/ [wa���n] terçado 

B. Morfológica 

O tom ascendente funciona como suprafixo derivacional na formação 
de deverbais.  

(302) a. /tuh/ [tu�h]  passar fuligem 
 /tu �h/ [tu��h] fuligem 

b. /h��p/ [h���p�] ralar 

 /h���p/  [h����p�] ralo 

c. /pud/ [pu�dn] mamar 

 /pu �d/ [pu��dn] seio 

Na análise do tom em Hupda, conclui-se que esse sistema tonal é 
bastante simples, desde que sejam considerados dois fatores prosódicos 
importantes. O primeiro é a atribuição do acento à última sílaba da palavra e 
o segundo é o fato de os tons fixos serem reflexos do sistema acentual. Logo, 
só há dois tons lexicais: os tons ascendente e descendente.  
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2.4.6 Nasalização 

Não há consoantes nasais em Hupda. A fonte da nasalização em 
Hupda são as vogais. Em primeiro lugar, há pares de palavras que se 
contrastam somente pelo traço nasal da vogal (cf. 2.4.2.2) e, segundo, os 
oclusivos sonoros tornam-se nasais no contexto de vogal nasal (cf. 
2.4.2.2.3).  

2.4.7 Laringalização 

Em Hupda, a laringalização, representada por [  �], é fonética, sendo 
um efeito secundário da ocorrência de glotalização da consoante. As vogais 
são laringalizados quando ocorrem no contexto de consoantes glotalizadas.  

(303) a. /b	a�k/ [(a���k�] cacho 
b. /d	ob/ [)o��bm] acará 

c. /c	�b/ [c’���bm]  noite 

d. /k	ak	a�w/ [k’a���k’a���w] gânglios 

e. /w	�t/ [w	���t�] amarrar 

f. /j	a	/ [j	a�	�] amassar 

2.4.8 Duração 

A duração em Hupda é um efeito fonético da ocorrência dos tons de 
contorno. As vogais com tons de contorno são sempre alongadas (304a-e) e 
as vogais com tons fixos (que são fonéticos) são sempre breves (304f-i).  
  
(304) a. /cuwu�k/  [cu�	wu��k�]  algodão 

b. /ci�ipipi�h/ [ci!�i!pi!�pi��h] andorinha 

c. /t��h���j/  [t��!�h����j]  espécie de cobra 

d. /t�h��d/  [t���h���dn]  espécie de caba 

e. /toho�/  [to��ho��]  branco, claro 

f. /pu�hu�t/  [pu�!	hu��t
]  assoprar 

g. /k	�b/  [k’��bm]  inajá 

h. /d	�k/  [)���k
]   espécie de peixe 
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2.4.9 Neutralização de sonoridade 

Assim como em Yuhup, Hupda também apresenta oposição entre os 
oclusivos surdos /p t k/ e sonoros /b d �/ no ataque e na coda. Entretanto, 
esta oposição é neutralizada na fronteira morfológica entre vogais, pois, na 
coda, os oclusivos surdos tornam-se sonoros, quando a palavra recebe um 
sufixo –VC. O sufixo /–Vt/ ‘locativo-instrumental’ evidencia este processo 
de neutralização.  

(305) a. /d	o�p+ot/ [)o����bo�t�] no japiim 

   /d	ob+ot/ [)o���bo�t�] no acará 

b. /k��k+�t/ [k������t�] na maniuara 

    /ko��+ot/ [ko���ot�] no macaco 

Com o fonema /t/ ocorrem dois processos de neutralização. 
Primeiramente, o fonema /t/ vai para /d/ e, em seguida, /d/ vai para 
[�] no contexto intervocálico. 

(306) a. /ha�t+at/ [ha����a�t�] com o nome 
 /hahad+at/[ha�ha���a�t�] na axila 

Não há neutralização entre os palatais surdo e sonoro /c, 
/, pois o 
/c/ na coda realiza-se sempre como fricativo palatal surdo [*]. 

 
(307) a. /c	u�c+up/  [c’u���*u�p] É avó. 
 /d	u�
+up/ [)u���
u�p] É periquito. 

2.4.10 Harmonia vocálica 

A harmonia vocálica em Hupda é a mais marcante de todas as línguas 
Maku Orientais. As palavras dissilábicas monomorfêmicas têm um só tipo 
de vogal nas duas sílabas e a primeira sílaba é sempre CV.  

(308) a. /kakad	/ [ka��ka�d�] estar frouxo 
 b. /b��d���/ [m���n���] direito 

 c. /podo�/ [po���o��] multiplicar-se 

 d. /wowo�d/ [wo��wo��dn] espécie de peixe 
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Esta forte propensão à harmonia vocálica em Hupda é também 
constatada nas palavras monomorfêmicas dissilábicas que têm vogais 
diferentes em cada sílaba, pois mesmo estas palavras, possuem uma variação 
com harmonia vocálica. 

(309) /kod	ah ~ kad	ah/ [ko���	a�h ~ ka���	a�h] em frente de  

 /w�kaw	 ~ wakaw	/ [w���ka�w	 ~  wa��ka�w	] espécie de saúva  

A análise desse tipo de variação com harmonia vocálica pode 
esclarecer qual é a vogal matriz que transfere suas qualidades para a outra 
vogal no processo de harmonia vocálica. Nas palavras em (309), fica 
evidente que a transferência de traços vocálicos é da vogal da direta para a 
da esquerda.  

O emprego do pronome t�h ‘terceira pessoa do singular’ é outro tipo 
de construção que mostra a tendência da língua a favor da harmonia 
vocálica. Em orações do tipo equativo-atributivas (310), o pronome t�h
perde a consoante da coda /h/, tornando-se CV. Após este apagamento da 
coda, ele é fusionado com a palavra da direita, através da harmonia vocálica 
regressiva.  

(310) a. /t�h+do�/  →  todo�  É vermelho. 
 3sg+vermelho 

b. /t�h+hipud/→ tihipud  É mojica. 
 3sg+mojica 

c. /t�h+ti�/  → titi�  É maniva. 
    3sg+ maniva  

d. /t�h+	a�/  → ta	a�  É fruta. 
     3sg+fruta 

As palavras dissilábicas que possuem vogais diferentes são palavras 
de origem bimorfêmicas ou de origem estrangeira. Na composição de 
palavras em que não ocorre harmonia vocálica, o primeiro componente, 
quando tonal, perde o seu tom lexical.  

(311) a. /pu�d-de�h/ → /pude�h/ leite 
    seio+água  
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b. /w�d+ha�b/ → /w�da�m/  voltar 
     chegar+ir 

c. /de�h+do	/ → /dedo	/  porto, local de tirar água 
    água+tirar 

d. /hi-+kej/ → /hikej/  vigiar 
    ?-+olhar 

As palavras estrangeiras são integradas ao léxico Hupda sem a 
aplicação do processo de harmonia vocálica.  

(312) a. prego Português 
Hupda 

�p���u  
 pede�u 

 b. botão Português 
Hupda 

bo�ta�w� 
bu�ta�w 

 c. sabão Português 
Hupda 

sa�ba�w� 
sabo�w 

 d. chave Português 
Hupda 

��avi 
 �a�wi 

 e. um pouco Tukano  
Hupda 

ko�e 
kode 

Outro tipo de harmonia vocálica é constatado na segmentação dos 
sufixos. Alguns sufixos são formados por uma vogal vazia mais uma 
consoante. A vogal vazia é preenchida com os traços da última vogal do 
radical ao qual o sufixo se liga. 

A harmonia vocálica é observada, por exemplo, com o sufixo 
locativo-instrumental /-Vt/ que ocorre com os nomes (313) e com os sufixos 
marcadores de passado e de gerundivo que se ligam aos verbos (314, 315). 

(313) a. /ja�/ [ja���]  rede  
 /ja�-at/ [ja���a�t�]  na rede  
 
b. /b���j/ [m����j]  casa  

 /b���j-��t/ [m�����j���t�]  na casa  
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c. /tu�h/ [tu��h]  fuligem  

 /tu�h-ut/ [tu���hu�t�]  com fuligem  

d. /wa��d/ [wa���n]  terçado  

 /wa��d-a�t/ [wa����na�t�]  com terçado  

(314) a. /w	ob/ [w	o�bm]  colocar  
/w	o�b-o�h/ [w	o���bo��h]  colocar + passado  

b. /c�w�	/ [c���w��	]   acordar  

/c�w��	-��h/ [c��w����	���h] acordar+passado  

c. /b	ih / [(i��h]  arrancar  

 /b	i�h-i�h/ [(i����hi��h]  arrancar+passado  

(315) a. /b	ih [(i��h]   arrancar 
 /b	i�h-i�j/ [(i����hi��j]   estar arrancando  

b. /w	ob/ [w	o��bm]  colocar  

 /w	o�b-o�j/ [w	o����bo��j]  estar colocando  

c. /h�w	/ [h��w	]   tirar  

 /h��w	-��j/ [h����w���j]   estar tirando  

d. /kawa�/ [ka��wa���]   clarear  

  /kawa��-a�j/ [ka�wa����a��j] estar clareando 





3 Fonologia do Protomaku Oriental 

O sistema consonantal do Protomaku Oriental (PMO) era composto 
por dezessete consoantes, sendo doze oclusivas, duas fricativas, uma 
vibrante simples e duas aproximantes. No PMO, havia quatro modos de 
articulações: oclusivo, fricativo, vibrante e aproximante. Não havia 
consoantes nasais, pois a nasalidade pertencia às vogais. Os oclusivos surdos 
eram divididos em simples e ejetivos. Existiam três oclusivos sonoros, *b e 
*d (que ocorriam tanto no início como no fim de palavra), e *� (que só 
aparecia no fim de palavra). Havia neutralização da oposição entre 
consoantes oclusivas surdas e sonoras no fim de palavra, quando era 
acrescentado um sufixo. As duas fricativas eram surdas, uma do ponto velar 
e outra glotal. A vibrante era alveolar e as aproximantes eram bilabial e 
palatal.  

O sistema vocálico do PMO era composto por treze vogais, das quais 
seis eram nasais. Havia dois tons, um ascendente e outro descendente. Esses 
tons causavam alongamento das vogais.  

A silaba dominante era CV. A sílaba CVC só ocorria na última 
posição da palavra. O acento era fixo na penúltima sílaba, mas se deslocava 
para a última quando esta era uma sílaba CVC.  

O estabelecimento da fonologia do PMO foi baseado no 
comportamento dos 591 conjuntos de cognatos e nas hipóteses para a 
reconstrução de cada palavra desses conjuntos. Neste capítulo, são dadas as 
comprovações para o estabelecimento da fonologia do Protomaku Oriental. 

3.1 Segmentos consonantais 

Os fonemas consonantais são divididos por modos de articulação. 
Cada fonema é estabelecido por conjuntos de cognatos que apresentam uma 
regularidade de correspondência entre as línguas que compõem o grupo 
Oriental. A tabela 3.1 apresenta os fonemas reconstruídos para o PMO.  

Tabela 3.1 Fonemas consonantais do PMO 

Modo Bilabial Alveolar Palatal  Velar  Glotal
Simples *p *t *c *k *	 

Surdo 
Ejetivo  *p’  *t’  *c’  *k’  Oclusivo 

Sonoro *b *d  (*�)  
Fricativo  Surdo    *x *h 
Vibrante simples Sonoro  *�    
Aproximante Sonoro *w   *j    
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3.1.1 Oclusivos 

No Protomaku Oriental havia uma predominância de oclusivos, pois 
dos dezessete fonemas consonantais, doze eram oclusivos, divididos em 
surdos e sonoros. Os oclusivos surdos eram simples e ejetivos. A tabela 
fonológica do PMO (3.1) tinha cinco pontos de articulação e o modo 
oclusivo era o único modo que possuía representante em todos os pontos.  

Tabela 3.2 Oclusivos do Protomaku Oriental 

Bilabial alveolar palatal Velar Glotal
simples *p *t *c *k *	 Surdo
ejetivo  *p’  *t’  *c’  *k’  Oclusivo

Sonoro *b *d   (*�)  

A comprovação para a reconstrução desse quadro fonológico é 
estabelecida por dezenas de conjuntos de cognatos que apresentam uma 
regularidade sistemática entre as línguas (capítulo IV). A exposição da 
reconstrução dos protofonemas é feita pelos pontos de articulação.  

3.1.1.1 Bilabial 

Os oclusivos reconstruídos para o ponto bilabial são: *p  *p’  *b. As 
correspondências sistemáticas entre as línguas mostram que estes 
protofonemas tiveram evoluções diferentes, dependendo da posição que 
ocupavam na sílaba (ataque ou coda). As correspondências sistemáticas que 
estabelecem essas formas reconstruídas são apresentadas nas tabelas 3.3 e 
3.4. Nestas tabelas, evidencia-se que, na posição de ataque, os três fonemas 
bilabiais do PMO produziram três fonemas também em cada uma das 
línguas. Já na posição de coda (tabela 3.4), somente Dâw teve reflexo de três 
fonemas (que são /p b m/), porém as outras línguas tiveram somente dois:  
/p b/, em Hupda e Yuhup; e /b m/ nos dialetos Nadëb. 

Tabela 3.3 Reflexos dos oclusivos bilabiais no ataque 

PMO  Dâw/Dialetos Nadëb Hupda/Yuhup 
*p   p
*p’ b b	

*b m b 
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Tabela 3.4 Reflexos dos oclusivos bilabiais no fim de palavra 

PMO Dâw Hupda Yuhup Dialetos Nadëb 

*p p b 
*p’ b 
*b m b m 

A reconstrução do protofonema *p na posição de ataque é 
comprovada pelos conjuntos de cognatos em (1). Esses conjuntos 
demonstram que, no ataque, o protofonema *p não mudou nas línguas 
modernas, pois é pronunciado da mesma forma em todas as línguas.  

*p /#__ 

(1)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *p   → p p p  p  p  
Céu *pox poh ________ p�x poh poh 
Cogumelo *p�b�	 p�m p�m p�m	 p�b	 p�b	 
Escama *	peco	 p�d p�d pec pec	 pe�
	 
Grande *po� po� bo� po� po� po� 
Inchar *puhuh puh pu�h ________ puhu% puh 
Ouvir *pa��h p�h pa�h pa�h hipa�h pa�h 
Peconha *po��t po���d po��d p��t p��t p��t 
Pente *p��c p�� ________ p��� p��c p��c 
Pulmão *	pupuh �apu�w �apu�w ________ pupuh pupu%h 
Rapaz *padxa�wo pah��w p�h��w p�dxa�w pe�a�w p�dha�w 
Veneno *p��b p���m p��m ________ p��b p��b 

Para analisar o protofonema *p no fim de palavra, emprega-se a 
seguinte fórmula: *x /__(v)#, na qual se lê que no fim de palavra, o 
protofonema pode ou não ter uma vogal como último elemento da palavra. 
Os exemplos ‘gente’ e ‘mergulhar’ ilustram as ocorrências de *p em 
palavras reconstruídas sem a vogal final. As palavras ‘carne’ e ‘ovo’, 
ilustram, por sua vez, as que foram reconstruídas com uma vogal final.  

*p /__(v)#

(2)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 
Gente  *jixup jihub juhub xup hup juhup 
Mergulhar *hop hob hob hop hop hop 
Carne *t’api dab dab d�p d	ap d	a�p 
Ovo *ti�po t�b t�b t��p  ti�p ti�p 
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As regularidades de b para os dialetos Nadëb e p para Dâw, Hupda e 
Yuhup estabelecem a reconstrução do protofonema *p na posição de fim de 
palavra.  

(3) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup

*p → b b p p p 
Buscar água *k’op ��b ��b k�p k	�p k	�p 
Carne *t’api dab dab d�p d	ap d	a�p 
Casa  *top t�b t�b  t�p t�p _____ 

Corpo *xupcap hub hub xup hup�ap cap 
Direita *xup hub hub xup bu�hu�p _____ 

Envira *c�	p ����b ����b ���p _____ c��p 
Gente  *jixup jihub juhub xup hup juhup 
Mergulhar *hop hob hob hop hop hop 
Ovo *ti
po t�b t�b t��p  ti�p ti�p 
Pai  *�i
po 	�b 	�b 	i�p 	i�p  	i�p 
Japu *t’u	p du��b do��b do�p d	o�p d	o�p 
Ralar *h��p h��b h��b h��p h��p h��p 
Subir (rio) *cop ��b ��b ���p  c�p c�p 
Peixe *ha�
po h����b ha���b ha��p h���p h���p 
Lamber *t’e�
pi�  d����b n��b n	��p d	��b	 _____ 

A reconstrução do fonema *p’, oclusivo bilabial ejetivo, é 
estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que têm /b/, oclusivo bilabial 
sonoro, para os dialetos Nadëb e Dâw, e apresentam /b�/, oclusivo bilabial 
glotalizado, para Hupda e Yuhup. 

*p’ /#__

(4)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*p’  → b b b b	 b	 

Sorva *p’��h wab��h _____ b��h b	��h b	��h 
Embaúba *p’o�h bo�h _____ bo� b	oh b	o�h 
Atirar *p’ux boh bo�h bux b	u b	uh 
Casca *p’ok’ b�� b�� b�k b	�k b	�k 
Cobra 3 *p’a�wo b��w b��w ba�w b	a�w b	a�w 
Derramar *p’�h b�h b�h b�h b	�h b	�h 
Duro *p’a	i ba� bah b�	 tab	a	 tab	a	 
Mutuca *p’uk bu� buk bux b	uh b	uh 
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  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Orelha *p’u�j nabu�j nabu�j _____ b	�d�k b	ujd�k 
Traíra *p’o�j bo�j _____ bo�j b	o�j b	o�j 
Poraquê *c’ap’ut’ 
abud 
abud but c	ub	ut b	ut 
Unha *po�hp’ok’ p��hb�� _____ b�k b	�k p��hb	�k 
Vagina *p’o�j bo��j b���j b��j b	��j _____ 

Voltar *p’aji baj _____ b�j b	aj b	aj 

O conjunto de cognato ‘árvore’ (espécie) comprova que os oclusivos 
bilabiais sonoros b e b	 existentes nas línguas modernas vieram de uma base 
homorgânica surda /*p’/, pois Dâw tem /b/; Hupda e Yuhup têm /b�/; mas 
os dialetos Nadëb têm /p/. Por este conjunto de palavras, percebe-se que *p’
perdeu sua ejetivação e não evoluiu para sonoro. Esse é o único conjunto em 
que há essa correspondência. 

(05)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*p’  → p p b b� b� 

Árvore ( sp.) *p’�	w p��w p��w b��w b	��w b	��w 

A quantidade de conjuntos de cognatos que demanda uma 
reconstrução do bilabial surdo ejetivo *p’ na posição de fim de palavra é 
muito pouca e, mesmo assim, não há um só conjunto que seja preenchido 
com entradas de todas as línguas. Dâw é a base para reconstruir esse 
protofonema na posição de fim de palavra, pois os reflexos do ataque são os 
mesmos para a coda, que são: *b → /m/, *p → /p/ e *p’→ /b/. Os 
conjuntos apresentados em (6) exigem a reconstrução de *p’, pois Dâw 
possui /b/ na posição de coda em todos eles. 

*p’ /__# 

(06)  PMO Nadëb Rç  Nadëb RN Dâw  Hupda  Yuhup

 *p’ →    b b b b b 

Amarrar *t’a	p’ da��p,da�b da�b da�b _____ tab 
Amontoar *wu�wo	p’ _____ _____ w	o�b wu	wo�b  w	ob 
Tururi *p’op’ _____ _____ bob b	ob _____ 

Descascar *k’o�p’  ���p, ���b _____ kob k	ob _____ 
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No conjunto ‘alagar’ (7), Dâw possui /m/. Com isto, exigir-se-ia a 
reconstrução de *b. Contudo, dois fatos obrigam a reconstrução de *p’. O 
primeiro é a regra  b→ /m/ nos dialetos Nadëb. Como na palavra ‘alagar’, os 
dialetos Nadëb não têm /m/, a melhor reconstrução é *p’. O segundo fato é 
que as laringalizações nos dialetos Nadëb são reflexos de tom descendente 
seguido por surda na protolíngua. A melhor reconstrução é *p’, pois há 
laringalização nesta palavra nas duas línguas. 

(07) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Alagar *k’��
p’ ����p,����b   ����b k���m k	���b _____ 

Este índice baixíssimo de conjuntos com *p’ no fim de palavra, 
provavelmente, deve-se ao fato de haver na protolíngua a neutralização da 
oposição entre oclusivos simples *p e ejetivo *p’ no fim de palavra. Essa 
oposição era neutralizada em prol de *p. 

A reconstrução do protofonema *b, no início de palavra, é 
estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que apresentam /b/, oclusivo 
bilabial sonoro, para Hupda e Yuhup, e /m/, nasal bilabial, para os dialetos 
Nadëb e Dâw.  

*b /#__ 

(08)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*b → m m m b b 
Caba *bu��k mu��k mu��k mu�� bu�� bu��h 
Casa *ba��jo m���j m���j ma��j b���j b���j 
Catinga *bud _____ _____ mun bud _____ 

Feixe de fios *b���� _____ _____ m��� b��� _____ 

Formiga *bobob _____ _____ mob bobob _____ 

Lago *bo��h m���h _____ m	��h b��h b���h 
Macaco 1 *ba��jo �am���j �ama��j m���j _____ b���j 
Macaco 2 *ba�i�t’ ba�i�d ma��i�d _____ _____ _____ 

Machado *ba��bo m���m m���m ma��m b���b b���b 
Rio *bi��	 tami��h tami��h mi�	 dehbi�h bi��h 
Sangue *baji�wo ma�j��w m��j��w j��w biji�w di�w 
Par *ba�ba	 _____ _____ ma�m	 ba�b	 _____ 

Tamanduá *b��� _____ _____ m�� b��� b��� 
Ucuqui *ba�	o m��	 m��	 m� �� b���h b��h 
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A reconstrução do protofonema *b, oclusivo bilabial sonoro, na 
posição de meio ou fim de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos 
conjuntos que apresentam /b/ para Hupda e Yuhup, e /m/ para os dialetos 
Nadëb e Dâw.  

*b /__(v)# 

(09) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*b →  m m m b b 
Acará *t	ob dom dom dom d	ob d	ob 
Bacaba ca	wi�bo �aw��m ��w��m wi�m ciwi�b wi�b 
Banhar *c’o�b 
�m 
�m c�m c	���b c	��b 
Cantar *ja�b j�m j�m ja�m ja�b ja�b 
Cipó  *jub ju�m _____ jum jub ju�b 
Dançar *ja�b j�m j�m jam ja�b ja�b 
Ir *ha��b ha�m ha��m ha��m ha��b ha�b 
Machado *ba��bo m���m m���m ma��m b���b b���b 
Noite *c’ebo 
�m 
�m cem c	�b c	�b 
Ontem *c’a��bi 
�m 
�m c��m c	a��b c	a��b 
Pé *c’i�bo 
��m 
��m c��m c	 i�b c	 i�b 
Piolho *da��bi na��m na��m n���m d���b d���b 
Plantar *ju��b jo�m jo�m ju��m ju��b ju�b 
Temer *	a��bo 	���m 	���m 	a��m 	��b 	��b 
Você *	a�bo 	��m 	��m 	a�m 	a�b 	a��b 

O bilabial nasal glotalizado /m�/ em Dâw e o oclusivo glotalizado 
/b�/ em Hupda e Yuhup existentes na coda originaram do apagamento de 
vogal na sílaba final do tipo bV	. Com a elisão da vogal, a sílaba foi 
reduzida para C�. Os conjuntos ‘cogumelo’ e ‘abanar’ (10) demonstram 
esse processo.  

  
(10)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *bv� →    m m m� b� b� 

Cogumelo *p�b�� p�m p�m  p�m	 p�b	 p�b	 
Abanar *	hebo� h�m _____ hem	 heb	 h�b	 
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3.1.1.2 Alveolares 

Os oclusivos reconstruídos para o ponto alveolar são: *t,  *t’ e  *d. 
As correspondências sistemáticas entre as línguas mostram que os 
protofonemas tiveram evoluções diferentes, dependendo de suas posições na 
palavra. No ataque, os três protofonemas *t, *t’ e *d refletiram três formas 
nas línguas modernas, /t d n/ em Dâw, nos dialetos Nadëb, e /t d	 d/ 
em Hupda e Yuhup (tabela 3.5). No fim de palavra, somente Dâw teve três 
formas distintas: /t d n/, mas, nas outras línguas, os três fonemas 
reduziram-se para dois, /t d/ em Hupda e Yuhup, e /d n/ nos dialetos 
Nadëb (tabela 3.6).  

Tabela 3.5 Reflexos dos oclusivos alveolares no ataque 

   Dâw/Dialetos Nadëb Hupda/Yuhup 

*t t
*t’ d d	

*d n d 

Tabela 3.6 Reflexos dos oclusivos alveolares no fim de palavra 

PMO Dâw Hupda Yuhup Dialetos Nadëb 

*t t d 
*t’    d 
*d n d n 

A reconstrução do protofonema *t na posição de ataque é semelhante 
à reconstrução do protofonema *p, pois não houve mudança desse som nas 
línguas modernas, uma vez que esse fonema é pronunciado do mesmo modo 
em todas as línguas.  

*t /#__

(11) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*t t t t t t 
Anta *ta�ko t���� t���k ta�x ta�h ta�h 
Árvore *te��o t��� t��� t��� te�� te�� 
Borracha *tak’o t�� t�� ta�k tak ta�k 
Caminho *ti�wo t��w t��w t��w ti�w ti�w 
Casa 2 *top t�b t�b t�p t�p _____ 

Solo 1 *tu��	 tu��	 tu��	 tu% tu%  tu�h 
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PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Cipó *tito t�d t�d tit t�t t�t 
Dente *t��� t�� t�� t�� t�� t�� 
Escopeta *te�o t�� t�� _____ te� te� 
Filha *tu��o to�� tu�� to�� to�� to�� 
Menino *ta��hi ta��h ta��h t�� t��h t���h 
Ovo *ti�po t�b t�b t��p ti�p ti�p 
Pássaro *ta	we�to taw���d t�w���d t�w��t we�t we�t 
Pilar *tok’ to� to� tok tok tok 
Sujo *�ta�wo	 t��w _____ t��w	 c	a�w	 c	a�w	 
Tinguijar *tedo t��n _____ ten t�d t�d 

As regularidades de /d/ para os dialetos Nadëb e /t/ para Dâw, 
Hupda e Yuhup estabelecem a reconstrução do protofonema *t na posição 
de fim de palavra. Essa regularidade é semelhante à regularidade da 
reconstrução de *p na posição de fim de palavra.  

*t /__(v)#

(12) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *t →      d d t t t 
Carregar *ce�to ���d ���d �e�t ce�t cet 
Chorar *	o��t 	�d 	�d 	���t 	�t 	�t 
Cipó *tito t�d t�d tit t�t t�t 
Folha *k’a�ti �a��d �a��d k��t k	��t k	��t 
Nome *xa�to h�d h���d xa�t ha�t ha�t 
Peconha *po��t po���d po��d p��t p��t p��t 
Poraquê *c’ap’ut 
abud 
abud but c	ub	ut b	ut 
Vento *bahu�to bahu�d ho�d ho�t boho�t woho�t 

Nos conjuntos ‘comprido’ e ‘tabaco’ (13), o *t não evoluiu para /d/
em Nadëb do rio Negro, diferentemente do que ocorreu na maioria dos 
conjuntos. Na palavra ‘tabaco’ também não houve mudança em Nadëb do 
Roçado. Em todos esses casos, o *t continua /t/. 

(13) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Comprido *da	w�t daw�d n�w�t w	�t w	�t w	�t 
Tabaco *hu��t hu��t hu��t  hu��t hu��t hu��t 
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Em Yuhup, o alveolar glotalizado /d�/ originou-se do apagamento de 
vogal da sílaba final do tipo *tV	, que teve, conseqüentemente, a redução 
desta sílaba para C�, conforme é atestado no conjunto ‘estar em pé’. 

(14) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 Estar em pé *	k’e�to	 ����d ����d k��t cak	et k	ed	 

A reconstrução do fonema *t’, oclusivo alveolar ejetivo, é 
estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que apresentam /d/, 
oclusivo alveolar sonoro, para os dialetos Nadëb e Dâw, e /b�/, oclusivo 
alveolar glotalizado, para Hupda e Yuhup. 

*t’ /#__

(15)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*t’→ d d d d	 d	 

Apagar *t’u�k’ du�k du�� d��k d	��k d	�k 
Bicho-de-pé *t’a�di d�n d�n d�n d	a��d d	a��d 
Carne *t’api dab dab d�p d	ap d	a�p 
Chuva *t’uco	 do�� du�� do
 d	o
 d	o
 
Japu *t’u�p du��b do��b do�p d	o�p d	o�p 
Maitaca *t’u�cu	 du�� du�� du�c d	u�c	 d	u�
	 
Peixe *t’ok’ d�� _____ d�k d	�k d	�k 
Acará *t	ob dom dom dom d	ob d	ob 
Pendurar *t’ak’o d�k d�� dak d	ak _____ 

Timbó *t’u�c du��j du��j du�� d	uc d	u%c 
Tirar *t’o�	 do�	 _____ do�	 d	o	 d	o	 

Baseado nas correspondências propostas, não ocorreu as devidas 
alterações de *t’ nos conjuntos ‘flatulência’, ‘chutar’, ‘tarde’ e ‘amarrar’ 
(16).  

(16)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Flatulência *t’uc du� 
�� t�� t�c t��c 
Chutar *t’ac’i	 da�� da�� d�
 tac	 tac	 
Tarde *t’u�	 tu��h tuh du	 d	u	 _____ 

Amarrar *t’a�p’ da�b _____ da�b _____ tab 
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O conjunto ‘lamber’ (17) mostra que o nasal glotalizado em Dâw tem 
sua origem em um alveolar ejetivo contíguo a uma vogal nasal *t’v �.  

(17) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Lamber *t’e��pi	 d����b n��b n	��p d	��b	 _____ 

A reconstrução do oclusivo alveolar ejetivo *t’ na posição de fim de 
palavra é tão problemática quanto à reconstrução do bilabial surdo ejetivo 
*p’, pois há poucos conjuntos para comprovar sua existência. A hipótese é 
que isto se deve ao fato de ter havido neutralização entre *t e *t’ no fim de 
palavra. O apoio para a reconstrução *t’, na posição de fim de palavra, 
provém do Dâw, pois esta é a única língua que possui, para este 
protofonema, o mesmo reflexo no ataque e coda. A origem de /d/ em Dâw 
é somente *t’, ao passo que em Hupda e Yuhup o /d/ pode vir tanto de 
*t’ quanto de *d. Da mesma maneira, o /d/ dos dialetos Nadëb pode ter 
origem em *t ou *t’.  

*t’ /__(v)# 

(18) PMO Nadëb Rç  Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Fazer 

 cócegas

*ci�t’o ���d _____ �i�d cici�d cicid 

Lavar *c’i�t’o 
��d 
��d cid c	id c	id 
Língua *do�h	k’a�t’i na�a��d na�a��d n��hk�d d��hk	��d d��hk	��d 

Os conjuntos ‘acima’ e ‘chegar’ (19) foram reconstruídos com 
oclusivo surdo ejetivo *t’ no fim de palavra, pois em Dâw seu reflexo é 
/d/. 

(19) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Acima *ku �t’ sakut sukut xo�d _____ ho�d 
Chegar *w�t’ w��d w��d w�d w�d w�t 

A reconstrução do protofonema *d, oclusivo alveolar sonoro, na 
posição de início de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos 
conjuntos que apresentam /d/, oclusivo alveolar sonoro, para Hupda e 
Yuhup, e /n/, nasal alveolar, para os dialetos Nadëb e Dâw.  
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*d /#__ 

(20)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*d   → n n n d d 
Água *da		eko na�	�� na�	�� n��x de�h de�h 
Banana *pa�da��� pana��� pana��� na��l	 _____ pa�da�h 
Boca  *do��h n���h n���h n��h d��hk	o�d d��hk	od 
Bom *da��wo n���w na��w _____ da��w da��w 
Cabeça *du��h nu��h nu��h nu�h du�h du��h 
Goma *du��h nu��h nu��h nu��h du��h du��h 
Isca *�di��wo	 n���	 n���	 ni��	 d���w	 d���w	 
Piolho *da��bi na��m na��m n���m d���b d���b 

A ausência de vogais nasais nas entradas da língua Dâw comprova 
que a melhor reconstrução é *d e não *n. 

(21)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Ferida *do�h _____ _____ n��h d��h _____ 

Girino *dudud _____ _____ nud dudud _____ 

Toco *d�t’ _____ _____ n�d d�d _____ 

Vermelho *do� _____ _____ no� do� _____ 

Barata *dahda�p  _____ _____ na�p dada�p dahda�p 

A reconstrução do protofonema *d na posição de fim de palavra 
apresenta a mesma regularidade que existe na posição de ataque. Este 
protofonema tem como reflexo /d/ para Hupda e Yuhup, e /n/ para os 
dialetos Nadëb e Dâw.  

*d /__(v)# 

(22) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*d → n n n d d 
Bicho-de-pé *t’a�di d�n d�n d�n d	a��d d	a��d 
Púbis *ca�d ���n ���n �an ca�d ca��d 
Chifre *	ca��da�	 �a���n �a���n �a��n	 ca��d	 ca��d	 
Esconder *jedo j�n j�n je�n j��d j�d 
Tamanduá *jo�d j�n j�n j�n _____ j���d 
Tinguijar *tedo t��n _____ ten t�d t�d 
Vomitar *xa��do h��n  h��n xa�n h���d h��d 
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3.1.1.3 Palatais 

Não havia oclusivo palatal sonoro no Protomaku Oriental. Os 
oclusivos reconstruídos para o ponto palatal são somente *c e *c’. Os 
reflexos destes palatais no ataque são respectivamente /� c/ em Dâw, /� 
/  
nos dialetos Nadëb, e /c c	/ em Hupda e Yuhup (tabela 3.7).  

Tabela 3.7 Reflexos dos palatais no ataque 

PMO Dâw Dialetos Nadëb Hupda/Yuhup 

*c � c 
*c’ c 
 c	 

Os reflexos destes protofonemas no fim de palavras são muito 
complexos e determinados pelo contexto, conforme apresentado na tabela 
3.8. Nesta tabela, em (a, b, c) demonstram-se os reflexos de /*c/ e em (d, e) 
os reflexos de /*c’/. Em (a), /*c/ evolui para /�/ em Nadëb do Roçado, 
Nadëb do rio Negro e Dâw e continua sendo /c/ em Hupda e Yuhup. Em 
(b), mostra-se que o palatal precedido por tom descendente /* c/ evoluiu 
para aproximante palatal precedido por laringalização ( �j) nos dialetos 
Nadëb. Em (c), o palatal seguido por vogal mais glotal /*cv	/ produziu uma 
palatal sonora em todas as línguas. Nos dialetos Nadëb houve uma variação 
entre palatal surdo e sonoro. Esta variação ocorre principalmente com os 
verbos que possuem dois radicais, um com final surdo e outro com final 
sonoro. Em (d), o palatal ejetivo /*c’/ evoluiu para palatal sonora em todas 
as línguas, exceto em Dâw, língua na qual se modificou para palatal surdo 
/c/. Em (e), a única regularidade de correspondência encontrada foi entre 
as línguas Dâw, Hupda e Yuhup. O palatal ejetivo seguido de vogal mais 
glotal /*c’v	/ evoluiu para palatal surdo em Dâw /c/e para palatal 
glotalizado /c	/ em Hupda e Yuhup.    

Tabela 3.8 Reflexos dos palatais no fim de palavra 

exemplo  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

(24) a. *c � � � c c 
(26) b. * c �j �j � c c 
(25) c. *cv	 
/� 
/� 
 
 
 
(30) d. *c’ 
 
 c 
 
 
(31) e. *c’v	   c c	 c	 

A reconstrução do protofonema *c, oclusivo palatal surdo, na posição 
de início de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que 
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apresentam /�/, fricativo palatal surdo, para Nadëb do Roçado, Nadëb do 
rio Negro e Dâw, e /c/, oclusivo palatal surdo, para Hupda e Yuhup. Nas 
três primeiras línguas, o oclusivo /*c/ enfraqueceu para fricativo /�/. 
Também em Hupda e Yuhup já aparecem indícios de enfraquecimento deste 
fonema, pois há uma variação livre entre [c~�] (cf. 2.3.1.1.2 Fricativos e 
2.4.1.1.2 Fricativos).    

*c /#__ 

(23) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*c   → � � � c c 
Púbis *ca�d ���n ���n �an ca�d ca��d 
Camarão *ceco� ���	 ���	 �o	 c�	 c�c�	 
Carregar *ce �to ���t ���d �e�t ce�t cet 
Chifre *	ca�
da�� �a���n �a���n �a��n	 ca��d	 ca��d	 
Esquerda *ca�
�o �����	 �a���h �a��h c���h ca��h 
Formiga *ca�
wo �����w �a���w �a��w ca�w ca�w 
Pajé *c� �w ���w ���w ���w c��w c��w 
Subir (o rio) *cop ��p ��p ���p c�p c�p 
Lavrar *c�k’ ��� ��� ��k c�� c�k 

A reconstrução do protofonema *c no fim de palavra é estabelecida a 
partir das regularidades dos conjuntos que apresentam /�/ para os dialetos 
Nadëb e Dâw, e /c/ para Hupda e Yuhup. No fim de palavra, o fonema /c/

é realizado foneticamente como [�] em Hupda e [jh] em Yuhup (cf.
2.3.1.1.1 e 2.4.1.1.1).    

*c /__# 

(24) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*c →        � � � c c 
Cuspir *c’o �c 
o�� 
��� c��� c	��c c	��c 
Formiga *kuc kako�� kuku�� xo� koc ko�c 
Flatulência *t’uc du� 
�� t�� t�c t��c 
Morder *k’�c ��� ��� k�� k	�c k	�c 
Pente *p� �c p�� _____ p��� p��c  p��c 
Saliva *c’oc 
�� 
�� c�� _____ c	�c 

O Protomaku Oriental não tinha oclusivo palatal sonoro. Os conjuntos 
dispostos em (25) mostram que uma das origens do palatal sonoro /
/ das 
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línguas Maku modernas é a redução da sílaba final *CV	, sendo C 
preenchido por oclusivo palatal surdo. Este processo é representado pela 
seguinte fórmula:  

*cv� → 
 

(25) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

cv	→ 
/�/ �/
 
 
 
 
Chuva *t’oco	 do�
 du�� do
 d	o
 d	o
 
Diarréia *cucu	 _____ _____ _____ cu
 cu
 
Arranhar *koco	 ku
 _____ xo�
 ko
 _____

Lagarto *c’ap’u �cu	 
abu�
 
abu�
 bu%
 _____ _____

Macaco *ci�ci	 �i�� �i�� �i�
 _____ _____

Nariz *to �co	 _____ _____  to�
 to�
 to�
  
Abrir *jece	 je� _____ j�
 _____ _____

Tatu *we �ci we��
 we��
 _____ _____ wi�
 

Os três conjuntos de cognatos ‘jacu’, ‘macaco’ e ‘timbó’ (26) 
possuem uma correspondência sistemática diferente dos demais conjuntos. 
Nesses conjuntos, Os dialetos Nadëb apresentam aproximante palatal sonoro 
/j/, ao invés de fricativo palatal surdo /�/ e a vogal precedente é 
laringalizada. Pela regra geral, a laringalização nos dialetos Nadëb tem sua 
origem no tom descendente seguido por consoante surda. Logo, a hipótese é 
que o oclusivo palatal surdo antecedido por tom descendente evoluiu para 
aproximante sonoro. A fórmula para esse reflexo nos dialetos Nadëb é:  

* �c →  j 

(26) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 * �c →     j j � c c 
Jacu *je �co j���j j���j je�� je�c je�c 
Macaco *ja�wa �co jaw���j jaw���j wa�� jawa�c wa�c 
Timbó *t’u �c du��j du��j du�� d	uc d	u%c 

Os oclusivos ejetivos palatal *c’ e velar  *k’ não foram 
foneticamente alterados. Os conjuntos ‘coçar’ (27) e ‘doce’ (28) apresentam 
três formas fonológicas diferentes para estes protofonemas nas línguas, mas 
uma só forma fonética (cf. 3.1.1.4). No conjunto ‘coçar’, o protofonema *c’
evoluiu fonologicamente para /
/ nos dialetos Nadëb, /c/ em Dâw e /c	/ em 
Hupda e Yuhup. Porém a pronúncia fonética é sempre de oclusivo palatal 
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ejetivo [c’] em todas as línguas. No conjunto ‘doce’, a forma fonética é de 
oclusivo velar surdo ejetivo [k’] em todas as línguas, mas as formas 
fonológicas são diferentes, pois nos dialetos Nadëb ocorre o velar sonoro /�/, 
em Dâw oclusivo velar surdo /k/, e em Hupda e Yuhup oclusivo velar 
glotalizado /k’/. Esse comportamento fonético único em todas as línguas 
fomenta a proposição de uma série de oclusivos ejetivos no PMO. Nos 
conjuntos (27, 28) as entradas de cada língua estão alinhadas verticalmente e 
suas transcrições fonéticas são apresentadas à direita. 

(27)  Coçar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

 /*c’u �k’/ 
   �u�k 
   �u � 
   �u�� 
   cu � k 
   c�uk 
   c�uk 

 
[c’u�k
] 
[c’u�
 ] 
[c’u��
] 
[c’u ��k
] 
[c’uk
 ] 
[c’uk
 ] 
 

(28)   Doce  PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*k’� �h/ 
  ���h 
  �� ��h  
  �� ��h 
  k �h 
  k��h 
  k��h 

 
[k’��h] 
[k’� ��h] 
[k’� ��h] 
[k’�h ] 
[k’� �h ] 
[k’� �h ] 

A reconstrução do protofonema *c’no início de palavra é 
estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que apresentam /�/ para os 
dialetos Nadëb, /c/ para Dâw e /c	/ para Hupda e Yuhup.  

*c’ /#__ 

(29) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*c’→ � � c c	 c	 
Amargo *c’aho 
��h 
�� ca� c	a� c	a� 
Banhar *c’o�b 
�m 
�m c�m c	���b c	��b 
Coçar 1 *c’u �k’ 
u� 
u�� cu�k c	uk c	uk 
Cuspir *c’o �c 
o�� 
��� c��� c	��c c	��c 
Lavar *c’i
t’o 
���t 
��d cid c	id c	id 
Noite *c’ebo 
�m 
�m cem c	�b c	�b 
Ontem *c’a��bi 
 �m 
�m c��m c	a��b c	a��b 
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PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Buriti *c’a �k’o 
���� 
���� ca�k c	a�k c	a�k 
Papagaio *	c’ojo� 
�j 
�j c�j c	�j	 c	�j	 
Pé *c’i
bo 
��m 
��m c��m c	i�b c	i�b 
Arraia *c’a ��i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 
Terra *c’ako 
�� 
�k cax c	ah c	ah 

A reconstrução do protofonema *c’ na posição final de palavra é 
bastante problemática, pois não há regularidade sistemática. Não há muitos 
conjuntos com *c’, nem conjuntos que apresentem entradas em todas as 
línguas para este protofonema. No entanto, estabeleceu-se o protofonema 
*c’ no fim de palavra devido às regularidades dos conjuntos que 
apresentam /c/ para Dâw e /�/ para Hupda e Yuhup e também por simetria 
do quadro fonológico. 

*c’ /__# 

(30) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*c’ →    � � c � � 
Apodrecer *	a	�a �c’ 	a�a�
 	a�a�
 _____ _____ _____

Cesto ba�c’ _____ _____ ma�c ba�
 ba��
 
Peixe-boi *ja �c’ ja
 ja��
 ja�c _____ _____

Para os conjuntos que possuem glotalização em Hupda e Yuhup, 
propõe-se *c’v�. Para a reconstrução de *c’, não são considerados os 
reflexos dos dialetos Nadëb, pois esses reflexos não apresentam 
sistematicidade e regularidade com as outras línguas.  

*c’v� /__# 

(31) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*c’v	 → c c	 c	 
Escama *	pec’o	 p�d p�d pec pec	  pe�
	 
Maitaca *t’u �c’u	 du�� du�� du�c d	u�c	 d	u�
	 
Grilo *cu��c’u	 _____ _____ �u�c  cu��c	 cu��
	 
Chutar *t’ac’i	 da
 da
 d�
 tac	 tac	 
Arrancar *woc’o	 _____ _____ w�c w�c	 _____

Herói mítico *k’���c’�	 _____ _____ k��� k	���
	 k	���
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3.1.1.4 Velares 

No ponto velar, são reconstruídos os oclusivos *k, *k’ e (*�). O 
oclusivo velar sonoro (*�) só ocorria no fim de palavra. A Tabela 3.9 
apresenta os reflexos dos velares *k e *k’ no ataque. O oclusivo velar 
surdo /*k/ enfraqueceu-se para fricativo velar surdo /x/ em Dâw e, nas 
demais línguas, continua sendo pronunciado como oclusivo velar surdo /k/. 
Fonologicamente, o oclusivo velar surdo ejetivo *k’ possui três formas 
evolutivas diferentes: /k/ em Dâw, /�/ nos dialetos Nadëb e /k	/ em Hupda e 
Yuhup. Mas, como foi apresentado pelo conjunto de cognato ‘doce’ (28),  
foneticamente, *k’ é sempre [k’] em todas as línguas.  

Essas três formas fonológicas para o protofonema *k’ com uma só 
realização fonética são resultantes das reorganizações fonológicas 
produzidas pela evolução de cada língua. Em Dâw, isso decorre da evolução 
do oclusivo velar surdo simples /*k/ para fricativo velar surdo /x/. Essa 
evolução anulou a oposição entre oclusivo velar surdo simples *k com seu 
correspondente ejetivo *k’, sendo, este último, atualmente interpretado 
como oclusivo. Nos dialetos Nadëb, a evolução dos velares *k, *k’ e *� no 
fim de palavra foi a causa da reorganização fonológica. Nessa reorganização, 
o oclusivo velar surdo ejetivo [k’] passou a ocorrer somente no início de 
palavra, enquanto que o oclusivo velar sonoro /�/ ocorria no fim de palavra. 
Logo, estão em distribuição complementar. Por uma questão de opção, [k’] 
foi estabelecido como alofone de /�/.  

A reorganização fonológica em Hupda e Yuhup é proveniente da 
incorporação de glotais através de migração do glotal nas aproximantes  
(*	w → w	; 	j → j	) (cf. 3.1.5.1). Este processo conduz à interpretação 
dos ejetivos [c’ k’] como glotalizados /c	 k	/.  

Portanto, a ampliação de uma só realização fonética para três formas 
fonológicas advém da trajetória evolutiva do quadro fonológico de cada 
língua. 

Tabela3.9 Reflexos dos oclusivos velares no ataque 

PMO Dâw Dialetos Nadëb Hupda/Yuhup 
*k x k
*k’ k � k	

A tabela 3.10 apresenta a evolução das oclusivas velares na posição 
de fim de palavra. O oclusivo velar surdo *k evoluiu para nasal velar sonoro 
/�/ em Nadëb do Roçado; continuou como /k/ em Nadëb do rio Negro; 
enfraqueceu-se para fricativo /x/ em Dâw, e para fricativo glotal /h/ em 
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Hupda e Yuhup. O oclusivo velar surdo ejetivo *k’ evoluiu para oclusivo 
sonoro /�/ nos dialetos Nadëb e para oclusivo surdo /k/ em Dâw, Hupda e 
Yuhup. O oclusivo velar sonoro /*�/ continua sendo /�/ em todas as línguas.  

  
Tabela3.10 Reflexos dos oclusivos velares no fim de palavra 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda/Yuhup 
*k � k x h 
*k’ � k 
*� � 

A reconstrução do protofonema *k na posição de início de palavra é 
estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que possuem fricativo velar 
surdo /x/ em Dâw e oclusivo velar surdo nas demais línguas. Os conjuntos 
em (32) demonstram essa regularidade.  

*k /#__ 

(32)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*k → k k x k k 
Arranhar *koco	 ku
 _____ xo�
 ko
 _____ 

Arrastar *k��k’ tak��k tak�� x��k _____ k�� 
Asa *ta	keko tak�� tak�� xe� k�� t�keh 
Cortar *k��t k��t k�d x��t k�t _____ 

Cujubim *ku	ju�ju	 kaju��j kuju��j xuju�j	 _____ _____ 

Formiga  *kuc kako�� kuku�� xo� koc ko�c 
Formiga *ka�a	wa	 ka�a	wa	 ka�aw�t xaw	 _____ _____ 

Macaco *kujku��ji	 k��jk���j kuji	 xuj	 kukuj kuku�j 
Pimenta *kow _____ _____ x�w k�w k�w 
Puxar *k�k’ _____ k�� x�k k�k k�k 
Raiz *kob k�m k�m x�m _____ _____ 

Torrar *ke��d _____ _____ x���n k���d _____ 

A reconstrução do protofonema oclusivo velar surdo *k no fim de 
palavra é estabelecida pelas regularidades constatadas nos conjuntos que 
possuem fricativo velar surdo /x/ em Dâw, nasal velar sonoro /�/ em Nadëb 
do Roçado, oclusivo velar surdo /k/ em Nadëb do rio Negro, e fricativo 
glotal surdo /h/ em Hupda e Yuhup. A explicação para o reflexo de *k em 
Nadëb do Roçado ser a nasal velar sonora /�/ provém da hipótese segundo a 
qual no Protomaku Oriental a oposição fonética entre *k e *k’ era [*k�] e 
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[*k
] respectivamente. Essa hipótese é baseada em dois fatos. Em primeiro 
lugar, em Nadëb do rio Negro, o oclusivo velar surdo /k/ tem sempre 
contorno oral-nasal [k�]. Em segundo, em Dâw, Hupda e Yuhup, o reflexo 
de /*k’/ no fim de palavra é sempre oclusivo não-explodido [*k
]. Portanto, 
a evolução do oclusivo velar surdo em Nadëb do Roçado é representada pelo 
seguinte esquema: [*k�] → [��] /�/. 

Os conjuntos de cognatos apresentados em (33) estabelecem a 
reconstrução do protofonema *k no fim de palavra, segundo as regras de 
correspondências. 

*k /__(v)# 

(33) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *k →   � k x h h 
Anta *ta�ko t���� t���k ta�x ta�h ta�h 
Mutuca *p’uk bu� buk bux b	uh b	uh 
Patauá *wako w�� w�k wax wah wa�h 
Rã *j�k j�� j�k j�x j�h      _____

Terra *c’ako 
�� 
�k cax c	ah c	ah 

No conjunto de cognato ‘água’ (34), Nadëb do rio Negro também tem 
nasal velar sonoro /�/. 

(34) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Água *da		eko na	�� na	�� n��x de�h de�h 

Na posição de início de palavra, a reconstrução do protofonema *k’, 
oclusivo velar surdo ejetivo, é estabelecida pelas regularidades dos conjuntos 
que apresentam oclusivo velar sonoro /�/ nos dialetos Nadëb, oclusivo velar 
surdo /k/ em Dâw, e oclusivo velar glotalizado /k	/ em Hupda e Yuhup.

*k’ /#__ 

(35)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *k’  → � � k k� k� 
Buscar água *k’op ��p ��b k�p k	�p k	�p 
Doce *k’��h ����h ����h k�h k	�h k	�h 
Estar em pé *k’e�t’o ����d ����d k��t cak	et k	ed	 
Engasgar *k’a���k’ �a��k �a�� ka��k k	a�k k	a�k 
Folha *k’a�ti �a��d �a��d k��t k	��t k	��t 
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 PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Macaco *k’u�k’o	 �u��k �o��k ko�� k	o�� k	o�� 
Tio *k’ot’ ��d ��d k�t k	�t k	�	 
Morder *k’�c ��� ��� k�� k	�c k	�c 
Alagar *k’���p’ ����b ����b k���m k	���b _____ 

Arrancar *k’o�	 	a�o��	 �o�	 _____ k	��	 k	�	 
Deitar *k’a�	 ��	 _____ ka	 _____ k	a�	 
Roçar *k’a�w ���w ���w ka�w _____ _____ 

A reconstrução do protofonema *k’, oclusivo velar surdo ejetivo, na 
posição de fim de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos conjuntos 
que possuem /�/, oclusivo velar sonoro, nos dialetos Nadëb e /k/, oclusivo 
velar surdo em Dâw, Hupda e Yuhup. 

*k’ /__(v)# 

(36) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*k’ →     � � k k k 
Apagar *t’u�k’ du� du�� d��k d	��k d	�k 
Borracha *tak’o t�� t�� ta�k tak ta�k 
Casca *p’ok’ b�� b�� b�k b	�k b	�k 
Cortar *ho�k’ h��� h��� h���k h���k h��k 
Esfregar  *c’u�k’ 
u� 
u�� cu�k _____ c	uk 
Lavrar *c�k’ ��� ��� ��k c�� c�k 
Lontra *	ajo�k’ 	ajo��� 	aj���� j	��k j�k j��k 
buriti *c’a�k’o 
���� 
���� ca�k c	a�k c	a�k 
Pilar *tok’ to� to� tok tok tok 
Pular *c’�k’ 
�� 
�� c�k c	�k c	�k 
Puxar *k�k’ _____ k�� x�k k�k k�k 
Coçar *c’u�k’ 
u� 
u�� cu�k c	uk c	uk 
Roncar *xu��k’ hu���� h���� x���k hu��k hu�k 

No conjunto ‘macaco’ (37) há correspondência de /�/ em Dâw, Hupda 
e Yuhup, o que aponta para a reconstrução do velar sonoro. Mas, o tom que 
ocorre em Yuhup e a laringalização nos dialetos Nadëb sugerem a 
reconstrução de /*k’/, pois laringalização nos dialetos Nadëb é reflexo de 
tom descendente seguido de consoante surda (cf. 3.5.2). Propõe-se que /*	/, 
oclusivo glotal, no fim de palavra proporcionou a evolução de /�/ em Dâw, 
Hupda e Yuhup.  
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(37)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Macaco *k’u�k’o	 �u��k �o��k ko�� k	o�� k	o�� 

Os dialetos Nadëb também apresentam /k/ nos conjuntos ‘algodão’ e 
‘japurá’. 
  
(38) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Algodão *ca	wuk’i �aw�k ��w�k wuk cuwu�k wu%k 
japurá *jawak’o jaw�k wak wak jawak wa�k 

O oclusivo velar sonoro *� ocorria somente no fim de palavra. Seu 
reflexo básico é /�/, em todas as línguas. O estabelecimento de o oclusivo 
velar sonoro *� no Protomaku Oriental é fundamentado em dois fatos.  
Primeiro, os reflexos em Dâw, pois esta é a única língua que possui reflexos 
diferentes para cada oclusivo velar que ocorre no fim de palavra: 

*k → x  
*k’ → k 
*� → � 

Segundo, tom descendente seguido por consoante surda na protolíngua teve 
como reflexo a laringalização nos dialetos Nadëb (cf. 3.5.2). Em (39), os 
conjuntos utilizados para se estabelecer o *� não tem laringalização. Logo, 
somente poderia ser um velar sonoro.  

*� /__(v)# 

 (39) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *� →     � � � � � 
Árvore *te��o t��� t��� t��� te�� te�� 
Bigode *do�hcu� n��u�� n��u�� n��h�u� d��h�u� _____

Brilhar *p’a�i ba� ba�  b��� b	a� _____

Dente *t��� t�� t�� t�� t�� t�� 
Escopeta *te�o t�� t�� _____ te� te� 
Filha *tu��o to�� tu�� to�� to�� to�� 
Fogo *te��o t��� t��� _____ te�� te�� 
Fruta *	a�i 	a� 	a� 	�� 	a� 	a� 
Rede *ja�i ja� ja� j�� ja� ja� 



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

149

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Respirar *ha��i ha�� _____ h������	 ha�� ha�� 

O conjunto ‘cobra’ (40) apresenta uma irregularidade nos dialetos 
Nadëb, pois ao invés de apresentar /�/ há um /k/. Dois fatos apontam para 
uma reconstrução de velar sonoro e não de surdo como reflexos nestas 
palavras: primeiro, a correspondência nas outras línguas é um /�/, segundo, 
o tom do Yuhup é descendente. Os tons de Yuhup são usados para 
estabelecer os tons da protolíngua, pois eles não são controlados pelo tipo de 
coda, diferentemente do que acontece com Dâw e Hupda. O tom 
descendente da protolíngua, seguido por consoante surda, proporcionou 
laringalização nos dialetos Nadëb. Logo, como não há laringalização nestas 
palavras do conjunto (40), a reconstrução que mais satisfaz a hipótese é a do 
oclusivo velar sonoro *�.  

(40) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Cobra *ka��i ha�k ha�k x��� h��� h��� 

Em (41) há três conjuntos que, em uma ou outra língua, apresentam 
irregularmente /�/, nasal velar sonoro, ao invés de /�/, oclusivo velar sonoro. 
Em ‘cotovelo’, a irregularidade está em Dâw, no conjunto ‘dia’, está em 
Nadëb do rio Negro, e em ‘grande’ está em Nadëb do Roçado. 

(41) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Cotovelo *cu� �u� �u� �o�� _____ jojo� 
Dia *wa� wa� wa� _____ wa� wa� 
Grande *po� po� bo� po� po� po� 

3.1.1.5 Glotal 

A reconstrução do protofonema oclusivo glotal surdo *	, na posição 
de início de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que 
apresentam um oclusivo glotal surdo /	/ em todas as línguas. O oclusivo 
glotal no início de palavra funcionava como default no PMO (24), pois nesta 
posição, não havia contraste entre #*	V e #*V, conforme apresentado no 
conjunto (42). 
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*	 /#__ 

(42) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *	  → 	 	 	 	 	 
Beber *		���	 	��k 	�� 	�� 	�� 	�� 
Chamar *	ejo 	��j 	��j 	�j 	ej 	ej 
Chorar *	o��t 	o�t 	o�t 	���t 	�t 	�t 
Dormir *	a�ho 	���h 	a��h 	a�� 	��h 	��h 
Eu *	a�ho 	���h 	��h 	a�h 	a�h 	a�h 
Fruta *	a�i 	a� 	a� 	�� 	a� 	a� 
Mulher *	a��jo 	��� 	��� 	a��j ta�	a�j 	a��j 
Pai 1 *	i�po 	�b 	�b 	i�p 	i�p 	i�p 
Temer *	a��bo 	���m 	���m 	a��m 	��b 	��b 
Você *	a�bo 	��m 	��m 	a�m 	a�b 	a��b 

Na posição intervocálica ou fim de palavra, o glotal é fonêmico, como 
exemplo, são apresentadas as reconstruções das palavras: 

‘caminho’  *ti�wo 
‘isca’   *	di��wo	  
‘ucuqui’  *ba�	o 
‘machado’ *ba��bo 
‘macaco’  *ba��jo

A reconstrução do oclusivo surdo /*	/ no ataque é extremamente 
regular. O mesmo não acontece quando se trata da posição de fim de palavra, 
pois os reflexos ora são /	/, ora são /h/. Pode-se estabelecer somente a 
língua mais propensa a esse ou àquele reflexo. Em Nadëb do Roçado, o 
reflexo /	/ é quase regular e, em Nadëb do rio Negro, predomina o /h/. Não 
é possível encontrar uma regularidade nas correspondências para se propor 
formas diferentes.  

Hock (1991: 83) estabelece a hierarquia de enfraquecimento, onde os 
sons glotais /h, 	/ estão na cadeia final. Considerando esta hierarquia de 
enfraquecimento, advoga-se que este comportamento universal dos glotais 
causou irregularidade nas línguas do Protomaku Oriental.  

Em (43), verifica-se que nestes conjuntos de cognatos predomina o 
oclusivo glotal /	/ em todas as línguas. O Nadëb do rio Negro tem poucas 
entradas e o Nadëb do Roçado aparece em todos os conjuntos. 
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*	 /__# 

(43) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*	 →    	 	 	 	 	 
Arrancar  *k’o�	 	a�o��	 �o�	 _____ k	��	 k	�	 
Assar *ja	o, *ja	i j�	 _____ ja	 j��	 j��	 
Caba  *ba�	jo�	 ma�	ju	 _____ j	��	  j��	 j��	 
Camarão *ceco	 ���	 ���	 �o	 c�	 c�c�	 
Dar *do��	 n���	 _____ n���	 d��	 d��	 
Defecar *ja�	i ja�	 _____ j��	 j�	 j�	 
Deitar  *k’a�	 ��	 _____ ka	 _____ k	a�	 
Ouvir *w�	 w�	 w�	 w�	 w�	 _____

Tirar *t’o�	 do�	 _____ do�	 d	o	 d	o	 

Em (44), há uma predominância do /h/ em todas as línguas. O Nadëb 
do rio Negro novamente tem mais /h/ do que /	/. Em Nadëb do Roçado, a 
presença glotal /	/ é mais constante. 

(44) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Ucuqui *ba�	o m�	 m�	 m� �� b���h b��h 
Solo 1 *tu��	 tu��	 tu��	 tu% tu%  tu�h 
Esquerda *ca��	o �����	 �a���h �a��h c���h ca��h 
Fezes *ja�	i ja��	 ja��h j��	 j��	 j��	 
Homem  *ji�	o 	aj���	 	aj���h _____ tiji�	 ji�	 
Pai *	e�	 	e�	 	e�	 	�h 	��h _____

Gavião *wi�	 wa	wi�	 wowi�h wi�h wi�h wi�h 
Urubu *wa�	 w��h w��h wa	 wa�	 wa�	 
Arraia *c’a�	i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 
Rã *ju�	 ju��	 _____ ju�h ju�h ju�h 
Rio *bi��	 tami�h tami�h mi�	 dehbi�h bi��h 
Tarde *t’u�	 tu��h tuh du	 d	u	 _____

Pium *ho�	 hu��� _____ ho�h hu	 hu	 
Duro *p’a	i ba� bah b�	 tab	a	 tab	a	 

3.1.2 Fricativos 

No Protomaku Oriental havia somente dois fricativos, um velar surdo 
/*x/ e outro glotal surdo /*h/. O reflexo desses protofonemas é o mesmo 
tanto para ataque como para fim de palavra. O fricativo velar surdo /*x/ 
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continua como /x/ em Dâw e se enfraquece para fricativo glotal nas demais 
línguas. O fricativo glotal surdo /*h/ continua o mesmo em todas as línguas 
modernas. 

Tabela3.11 Reflexos dos fricativos 

PMO Dâw Dialetos Nadëb/Hupda/Yuhup
*x x h 
*h h 

3.1.2.1 Velar 

A reconstrução do protofonema fricativo velar surdo /*x/, na posição 
de início de palavra, é estabelecida pelas regularidades dos conjuntos que 
apresentam fricativo velar surdo /x/ em Dâw e fricativo glotal surdo /h/ nas 
demais línguas. A regra de correspondência sistemática de Dâw com as 
demais línguas estabelece a reconstrução do fricativo velar surdo /*x/. Há 
conjuntos em que Dâw tem /x/ e as demais têm /k/. Nestes casos, a 
reconstrução é /*k/. Em outros conjuntos, Dâw tem /x/ e as outras línguas 
têm /h/. Para esses, a reconstrução é /*x/. Há conjuntos nos quais o /h/ 
aparece em todas as línguas. Nesses conjuntos, a reconstrução é /*h/. Esses 
reflexos são assim sistematizados:  

Tabela3.12 Dois reflexos de três protofonemas  

PMO Dâw Outras línguas 

*k x k 
*x x h 
*h h h 

A tabela 3.12 revela que a oposição entre /*k/ e /*x/ existente no PMO 
foi neutralizada em Dâw em prol de /x/ e a oposição entre /*x/ e /*h/ foi 
neutralizada em prol de /h/ nas demais línguas.  

Os conjuntos em (45) estabelecem a reconstrução de /*x/. 

*x /#__ 

(45) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

*x   → h h x h h 
Canoa *xo�h ho��h h���h x�� h��h h��h 
Cobra *xa��i ha�k ha�k x��� h��� h��� 
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PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Corpo *xupcap hub hub xup hup�ap cap 
Direita *xup hub hub xup bu�hu�p _____ 

Floresta *xa�jo h��j h��j xa�j ha�j ha�j 
Gente  *jixup jihub juhub xup hup juhup 
Nome *xa�to h�d h���d xa�t ha�t ha�t 
Raspar *xapi hap _____ x�p hap _____ 

Roncar *xu��k’ hu���� h���k x���k hu��k hu�k 
Vaga-lume *xu�j hu�j hu�j xu�j huhu�j huhu%j 
Varrer *�xa�pi	 _____ ha��b x��p h�p h�b	 
Vomitar *xa��do h��n  h��n xa�n h���d h��d 

A regra de correspondência sistemática para a reconstrução do 
protofonema /*x/, fricativo velar surdo, no final de palavra, é a mesma 
empregada para o início de palavra. Isto é, em Dâw ocorre /x/ e, nas demais 
línguas, aparece /h/. Não há muitos conjuntos para essa reconstrução. 

*x /__#

(46) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

          *x →           h h x h h 
Atirar *p’ux boh bo�h bux b	u b	uh 
Carvão *c��x ��h ��h ���x c��h _____

Céu  *pox poh _____ p�x poh poh 

3.1.2.2 Glotal 

A reconstrução do protofonema /*h/, fricativo glotal surdo, 
é estabelecida pela correspondência sistemática de /h/ em todas as línguas, 
tanto no início como no fim de palavra. Os conjuntos apresentados em (47 e 
48) confirmam essa reconstrução. 

*h /#__ 

(47) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *h  → h h h h h 
Abanar *	hebo	 h�m _____ hem	 heb	 h�b	 
Abelha *hi��h hi�h hi�h hi�h _____ hi��h 
Assobiar *ho��j h���j h���j h���j p��h���j p��h��j 
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PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Cortar *ho�k’ h��� h��� h���k h���k h��k 
Ir *ha��b ha�m ha��m ha��m ha��b ha�b 
Mergulhar *hop hop hob hop hop hop 
Peixe *ha��p	o h����b ha���b ha��p h���p h���p 
Pium *ho�	 hu��� _____ ho�h hu	 hu	 
Queimar *ho��h h���h h���h h��� h��� h�� 
Ralar *h��p h��p h��b h��p h��p h��p 
Ralo *h���p _____ h��b h���p h���p h���p 
Tabaco *hu��t	 hu��t hu��t hu��t hu��t hu��t 
Urucum *h��w h��w h��w h��w h��w h��w 

Há dois grupos de conjuntos apresentados respectivamente em 
(48 e 49) que estabelecem a reconstrução do protofonema /*h/ no fim de 
palavra. No primeiro, o fonema /*h/ ocorre em todas as línguas, no segundo, 
ele desaparece nas entradas de Dâw e de algumas palavras em Hupda e 
Yuhup, nesses casos, a palavra passa a ter um tom descendente. Em Yuhup, 
o tom só não é descendente quando a palavra é um verbo, pois os verbos não 
têm tom em sua entrada lexical. O verbo passa a ganhar o tom na sintaxe (cf. 
2.4.4.1B). 

*h /__# 

(48) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*h →                 h h h h h 
Cabeça *du��h nu�h nu�h nu�h du�h du��h 
Derramar *p	�h b�h b�h b�h b	�h  b	�h 
Doce *k	��h ����h ����h k�h  k	�h k	�h 
Eu *	a�ho 	���h 	��h 	a�h 	a�h 	a�h 
Goma *du��h ���jnu�h nu�h nu��h du��h du��h 
Não *da�ho do�h du�h do��h d��h da�h 
Ouvir *pa��h p�h pa�h pa�h hipa�h pa�h 
Rã *woh woh woh woh woh woh 
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(49) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*h →           h h ∅ h/∅ h/∅ 
Abaixar *kiho  h��h h�� x�� hi� hi 
Amargo *c	aho 
��h 
�� ca� c	a� c	a� 
Embaúba *p	o�h bo�h _____ bo� b	oh b	o�h 
Bochecha *wo�h mawo��h w���h w�� w��h w��h 
Canoa *ko�h ho��h h���h x�� h��h h��h 
Cunhado *jo�h jo��h j���h j�� j��h j��h 
Dormir *	a�ho 	���h 	a��h 	a�� 	��h 	��h 
Fígado *ho�h ho�h ho�h _____ h�� h�� 
Flor *c	o�h 
o��h 
o��h c�� c	�� c	��h 
Formiga  *	���h 	��h 	��h 	�� 	���h _____

Inchar *puhuh puh pu�h  puhu% puh 
Menino *ta��hi ta��h ta��h t�� t��h t���h 
Queimar *ho��h h���h h���h h��� h��� h�� 
Seco (árvore) *to�h  to�h to�h t��   t�� t� 

O /h/ é o último elemento na cadeia de enfraquecimento dos sons. Isso 
é visto na análise das línguas Maku realizada conjuntamente e de maneira 
dinâmica, tendo como ponto de partida a protolíngua. Para se estabelecer 
essa hipótese, é necessário retomar o que foi exposto sobre as evoluções dos 
protofonemas /*k/, /*	/, /*x/ e /*h/ no fim de palavra. 

a. O protofonema /*k/ enfraqueceu para /x/ em Dâw (cf. 3.1.1.4): 

 (50)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

patauá *wako w�� w�k wax wah wa�h 

b. O protofonema /*x/ enfraqueceu para /*h/ em Hupda, Yuhup e 
Nadëb do Roçado: 

(51)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Céu *pox poh _____ p�x poh poh 

c. O protofonema /*	/ enfraqueceu para /h/ em Nadëb do rio Negro 
(3.1.1.5) 

(52)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Arraia *c’a�	i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 
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d. O protofonema /*h/ é apagado em Dâw: 

 (53)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Canoa *xo�h ho��h h���h x�� h��h h��h 

Esse processo de enfraquecimento dos protofonemas velares e glotais 
nas evoluções das línguas Maku Orientais demonstra que o /h/ é o último na 
cadeia do enfraquecimento, por esse motivo, o /h/ não evolui para nenhum 
som, sua seqüência evolutiva é o apagamento. 

Os dados dessas línguas também estabelecem que o oclusivo glotal é o 
penúltimo na cadeia do apagamento, pois ele se enfraquece para fricativo 
glotal. Esses processos de enfraquecimento são assim formalizados:  

k →  x → h → ∅∅∅∅ 
	

Figura 3.1 enfraquecimento dos sons 

3.1.3 Vibrante Alveolar 

No Protomaku Oriental havia somente o vibrante simples alveolar 
sonoro /�/. A reconstrução desse protofonema é estabelecida pela 
correspondência sistemática de /�/ nos dialetos Nadëb, de /l/, lateral 
alveolar, em Dâw, e /d/, oclusivo alveolar sonoro, em Hupda e Yuhup.  

Tabela 3.13 Reflexos dos vibrantes 

PMO Dialetos Nadëb Dâw Hupda/Yuhup 

*� � l d 

O vibrante simples sonoro só existe como fonema nos dialetos Nadëb, 
nas demais línguas, ele é alofone. Por exemplo, em Dâw, alguns falantes 
pronunciam [�] ao invés de  /l	/, lateral glotalizado (cf. 2.1.1.1.4). 

 
 (54)  /l	oc/ [l�	o�c�~ �o�c�] espécie de maracujá 

/�e�l	/ [�e��l�	� ~ �e���] banana (genérico) 

Em Yuhup e Hupda (cf. 2.3.1.2.2 e 2.4.1.2.2) o vibrante [�] é alofone 
de /d/, pois /d/ vai para [�] entre vogais: 
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A. Yuhup 

(55) /	ud/  [	u�dn] espinho 
/	udup/ [	u���u�p�] É espinho. 

B. Hupda 

(56) /hahad/ [ha�	ha�dn] axila 
/hahadat/ [ha�ha���a�t�] na axila 

Para a reconstrução de protofonema /*�/ há somente um conjunto de 
cognato, ‘redondo’ (57), que possui entradas em todas as línguas.  

(57) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

   *�    �     � l   d d 
Redondo *da�eb �a�a�em �ana�em lem dedeb deb 

O protofonema /*�/ quase desapareceu das línguas Dâw, Hupda e 
Yuhup, não somente por ser alofone, mas porque dos vinte e cinco conjuntos 
reconstruídos com esse protofonema, estas línguas só aparecem em nove; 
porém, os dialetos Nadëb aparecem em todos.  

Os conjuntos ‘anzol’, ‘arara’, ‘banana 1’, ‘banana 2’ e ‘redondo’, 
apresentados em (58), são as bases na reconstrução do protofonema /*�/. 
Nestes conjuntos, aparece /�/ nos dialetos Nadëb; /l/ em Dâw e /d/ em 
Hupda e Yuhup.  

(58) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *�   �   � l d   d 
Anzol *	�aja	 ko�a��j ko�a��j la�j	  _____   da�j	 
Arara *k’a	�o	 �a	�o�	 �a�u�h kal	  _____      _____ 

Banana 1 *ce��e	 ma�e�� ma�e�� �el	  _____      _____ 

Banana 2 *pa�da���a	 pa�na�� pa�na�� na��l	  _____   pa�da�h 
Redondo *da�eb �a�a�em �ana�em lem dedeb   deb 

Em (59), constam-se os conjuntos que comprovam o desaparecimento 
do fonema /�/ nas línguas Dâw, Hupda e Yuhup. Nos conjuntos ‘formiga’ e 
‘homem’, a sílaba na qual aparece /�/ não existe em Dâw. Em ‘joelho’,
Yuhup perde a parte que tem /*�/. 
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(59) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda   Yuhup 

Formiga *ka�a�wa� ka�a	wa	 ka�aw�t xaw	 _____ _____ 

Homem *ba��axut ma�ahud ma�ahud xut _____ _____ 

Joelho *ka�ot’du��h a�odnu��h ka�onu��h _____ _____ c	��d	u��h 

Nos conjuntos ‘comprido 1’ e ‘comprido 2’, o protofonema /*�/ vai 
para /j/ em Dâw.  

(60) PMO  Nadëb Rç  Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Comprido 1 *�ob ��m ��m j�m _____ _____ 

Comprido 2 *�ow ��w ��w j�w _____ _____ 

Nos dezesseis conjuntos dispostos em (61), não há entradas para as 
línguas Dâw, Hupda e Yuhup que possam comprovar o desaparecimento do 
reflexo de /*�/ nessas línguas.  

(61) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Arco *ka�aba	 ka�aba	 ka�aba	 ___ _____ _____ 

Árvore *ta�apu�	 ta�apo�	 �a�apu�	 ___ _____ _____ 

Azul  *jaba�u�t jaba�u�t ma�u�t ___ _____ _____ 

Babar *da��e�h na�e�h na�e�h ___ _____ _____ 

Carrapato *k’awa���p’ �awa����b ������b ___ _____ _____ 

Cipó *ca�o�p �a�o�p �o�o�p ___ _____ _____ 

Costela *ka�apa	 ka�apa	 ka�apa	 ___ _____ _____ 

Jacu *k’����c’ ������j ������j ___ _____ _____ 

Macaco *ba�i�t’ ba�i�d ma�i�d ___ _____ _____ 

Moça *ba��u�c’ ma�u�� ma�u�
 ___ _____ _____ 

Panela *ca�e�j �a�e�j �e�e�j ___ _____ _____ 

Trovão *da�uk da�u� na�uk ___ _____ _____ 

Barata *kabata� kabata� kamata� ___ _____ _____ 

Colar *ba�jo�� majo�� majo�� ___ _____ _____ 

Coruja *wo�� wu��� wo��� ___ _____ _____ 

Testa *ba�p’o� mabo� mabu� ___ _____ _____ 
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3.1.4 Aproximantes 

No PMO havia dois aproximantes: um bilabial /*w/ e outro palatal 
/*j/. Os reflexos desses protofonemas são extremamente regulares e não há 
variação entre as línguas, tanto no ataque como na coda, em fim de palavra 
(tabela 3.14). Os aproximantes são sons muito freqüentes nas línguas Maku 
Orientais.  

 Tabela 3.14 Reflexos dos aproximantes 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*w w 
*j j 

3.1.4.1 Bilabial 

A reconstrução do aproximante bilabial sonoro /*w/ na posição de 
ataque é estabelecida pela correspondência de /w/ em todas as línguas. 

*w/#__ 

(62) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *w     w     w  w    w  w 
Algodão *cawuk’i �aw�k ��w�k wuk cuwu�k wu%k 
Japurá *jawak’o jaw�k   wak wak jawak wa�k 
Bochecha *wo�h mawo��h   w���h w��   w��h w��h 
Chegar *w�t’   w�t   w�t w�d   w�d w�t 
Formiga *wi�wo   w��w   w��w w��w   wi�w wi�w 
Patauá *wako   w��   w�k wax   wah wa�h 
Urubu *wa�	   w��h   w��h wa	   wa�	 wa�	 
Rã *woh   woh   woh woh   woh woh 

Da mesma forma, a reconstrução do aproximante bilabial sonoro /*w/ 
no fim de palavra é estabelecida pela correspondência de /w/ em todas as 
línguas. 
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*w/__# 

(63) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *w w w w w w 
Árvore *p	��w p��w p��w  b��w b	��w b	��w 
Caminho *ti�wo t��w t��w t��w ti�w ti�w 
Cobra  *p’a�wo b��w b��w ba�w b	a�w b	a�w 
Formiga 1 *wi�wo w��w w��w w��w wi�w wi�w 
Formiga 2 *ca��wo �����w �a���w �a��w ca�w ca�w 
Pajé *c��w ���w ���w  ���w c��w c��w 
Rapaz  *padxa�wo pah��w p�h��w p�dxa�w pe�a�w p�dha�w 
Sangue *ba�ji�wo maj��w m�j��w j��w bi�ji�w di�w 
Urucum *h��w h��w h��w h��w h��w h��w 

3.1.4.2 Palatal 

A reconstrução do aproximante palatal sonoro /*j/ na posição de 
ataque é estabelecida pela correspondência de /j/ em todas as línguas. 

*j/#__ 

(64) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *j j j j j j 
Aranha *jo�� �anajo�	 �anejo�h j��	 b�j�	 j��	 
Cantar *ja�b j�m j�m ja�m ja�b ja�b 
Cunhado *jo	h jo��h j���h j�� j��h j��h 
Dançar *ja�b j�m j�m jam ja�b ja�b 
Esconder *jedo j�n j�n je�n j��d j�d 
Fezes *ja	�i ja��	 ja��h j��	 j��	 j��	 
Lontra *�ajo	k’ 	ajo��� 	aj���� j	��k j�k j��k 
Jacu *je	co j���j j���j je�� je�c je�c 
Plantar *ju��b jo�m jo�m ju��m ju��b ju�b 
Rede *jak’i ja� ja� j�� ja� ja� 

A reconstrução do aproximante palatal sonoro /*j/, na posição de fim 
de palavra, é estabelecida pela correspondência de /j/ em todas as línguas. 
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*j/__# 

(65) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *j j j j j j 
Floresta *ka�jo h��j h��j xa�j ha�j ha�j 
Assobiar *ho��j h���j h���j h���j p��h���j p��h��j 
Casa 1 *ba��jo m��j m��j ma��j b���j b���j 
Chamar   *	ejo  	��j 	��j 	�j 	ej 	ej 
Macaco *kujku��ji	 k��jk���j kuji	 xuj	 kukuj kuku�j 
Papagaio *	c’ojo	 
�j 
�j c�j c	�j	 c	�j	 
Traíra *p’o�j bo�j ______ bo�j b	o�j b	o�j 
Vaga-lume *ku�j hu�j hu�j xu�j huhu�j huhu%j 
Vagina *p’o�j bo��j b���j b��j b	��j ______

Voltar *p’aji baj ______ b�j b	aj b	aj 

3.1.5 Origem dos glotalizados 

Nesta seção, expõe-se o surgimento das consoantes glotalizadas em 
Dâw, Hupda e Yuhup. Esse sistema resulta da migração do oclusivo glotal 
(cf. 3.1.5.1) e da reorganização fonológica causada pela evolução dos 
oclusivos ejetivos (cf. 3.1.5.2). 

As consoantes glotalizadas encontradas nas línguas Maku Orientais 
são:  

a. Dâw = /m	 n	 	 w	 j	 l	/, sendo todas foneticamente 
laringalizadas [m�	 n�	 �	 w�	 j�	 l�	]; 
 

b. Hupda = /d	 (p	) b	 
	 �	 c	 k	 w	 j	/, sendo que p	 só 
ocorre na palavra p	a �j ‘padre’ que tem como variante a forma 
b	a �j; 

c. Yuhup = /d	 (t	) b	 
	 �	 c	 k	 w	 j	/, sendo que t	 só 
ocorre na palavra t	�h ‘correr’.  

Em Hupda e Yuhup, esses glotalizados têm quatro manifestações 
fonéticas: 
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Tabela 3.15 Realização fonética dos glotalizados em Hupda e Yuhup 

/d	/ [)] 
/b	/ [(] 

Implosivos 

/
	/ [
�] 
/�	/ [��] 

Presos (por ocorrer somente no fim de palavra) 

/c	/ [c’] 
/k	/ [k’] 

Ejetivos 

/w	/ [w�] 
/j	/ [j�] 

Laringalizados 

3.1.5.1 Migração do oclusivo glotal 

A migração advém do deslocamento do oclusivo glotal da sílaba pré-
tônica (ataque ou coda) para o ataque da tônica. Após este processo de 
migração, a sílaba pré-tônica era elidida. O acento no PMO era sempre 
atribuído à penúltima sílaba, mas se deslocava para a última sílaba quando 
esta fosse CVC (cf. 3.4). Essa evolução é assim formalizada, tendo como 
entrada a forma da protolíngua: 

*CV	CVC → CVC	VC → C	VC 

Os conjuntos de cognatos ‘caba’ (66), ‘lontra’ (67), ‘amontoar’ (68), e 
‘jacaré’ (69) comprovam a migração do glotal.  

No conjunto ‘caba’ (66), Nadëb do Roçado preserva a forma mais 
antiga, ma	ju	, enquanto que Dâw possui a forma j	� �	. A análise da 
forma de Dâw relacionada à forma do PMO mostra que o glotal da silaba 
*ba�	 migra para a silaba acentuada e, em seguida, a sílaba *ba� é apagada. 

(66)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Caba *ba�	jo�	  ma�	ju	 _________ j	��	 j��	 j��	 

No conjunto ‘lontra’ (67), o Nadëb do rio Negro tem a forma 
	aj����; em Dâw aparece a forma com a migração j	��k. Para os conjuntos 
semelhantes ao conjunto ‘lontra’, a fórmula adequada para a migração é: 

 *	VCVC → C	VC 

(67)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Lontra *	ajo�k’ 	ajo��� 	aj���� j	��k j�k j��k 
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 No conjunto ‘amontoar’ (68), é o Hupda que possui a forma mais 
arcaica, wu	wo�b. Dâw e Yuhup têm a forma com a migração w	ob. 

 (68)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN  Dâw Hupda  Yuhup

 Amontoar *wu	wo�p’ ________ _________  w	o�b wu	wo�b w	ob 

O conjunto ‘jacaré’ (69) apresenta todos os estágios propostos no 
processo da migração, pois Dâw preservou a forma originária ��	w�m; 
Hupda preservou a forma intermediária c�w	�b, pois a sílaba do glotal não 
caiu, mas fez-se a migração do glotal, enquanto que Yuhup tem a forma em 
que a sílaba pré-tônica foi elidida w	� �b. 

  
(69)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN   Dâw Hupda Yuhup 

Jacaré *c�	w�b _________ _________  ��	w�m c�w	�b w	��b 

Quando se trata de glotalização na coda da silaba final de palavra, a 
migração ocorre no interior da mesma sílaba, uma vez que a sílaba final do 
tipo *CV	 reduz-se para C	. Essa evolução é assim formalizada: 

*CVCV	→ CVC	

Os conjuntos de cognatos ‘formiga’ (70), ‘macaco’ (71) e ‘mastigar’ 
(73) ilustram esse processo. No conjunto ‘formiga’, Nadëb do Roçado tem a 
sílaba final wa	 e Dâw a reduz para w	. Constata-se que Dâw reduz essa 
palavra para uma só sílaba, preservando somente as suas extremidades, pois 
o protofonema /*k/ evoluiu para /x/ em Dâw (cf. 3.1.1.4).  

(70)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Formiga *ka�a	wa	 ka�a	wa	 _________ xaw	 _________ _________ 

No conjunto ‘macaco’, Nadëb do rio Negro tem a silaba final ji	 e 
Dâw tem j	.  

(71)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Macaco *ku�jku��ji	 k���jk���j kuji	 xuj	 kukuj kuku�j 

No conjunto ‘mastigar’, os dialetos Nadëb possuem a silaba final wa	
enquanto que Dâw e Hupda têm w	.  



                                                 
CAPÍTULO III

                                                   .

164

(72)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Mastigar *ja	wa	 	awa��	 	awa	 	aw	 j	aw	 ____ 

Esses conjuntos apresentados comprovam que a redução da sílaba é a 
origem da glotalização, posto que uma língua ou outra preserva a forma sem 
redução silábica. Por essa razão, todos os conjuntos que apresentam 
glotalização em qualquer uma das línguas têm suas formas reconstruídas 
com um glotal no fim da palavra.  

No conjunto ‘abanar’ (73), aparece a nasal bilabial glotalizada em 
Dâw e a oclusiva glotalizada em Hupda e Yuhup.  

(73) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Abanar *	hebo	 h�m ______ hem	 heb	 h�b	 
Cogumelo *	p�b�	 p�m p�m p�m	 p�b	 p�b	 
Varrer *	xa�pi	 _____ ha��b x��p h�p h�b	 

Nos conjuntos ‘chifre’ e ‘fumar’ (74), ocorre o nasal alveolar 
glotalizado em Dâw e o oclusivo alveolar glotalizado em Hupda e Yuhup.  

(74) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Chifre *	ca��da�	 �a���n �a���n �a��n	 ca��d	 ca��d	 
Fumar *	ahu�t’u	 	ahu��t 	ahu�d 	u�n	 	u�d	 	u�d	 
Estar em pé *	k’e�to	 ����d ����d k��t cak	et k	ed	 

Nos conjuntos ‘chutar’ e ‘escama’ (75) aparecem oclusivos palatais 
glotalizados em Hupda e Yuhup.  

(75) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Chutar *t’aci	 da�� da�� d�
 tac	 tac	 
Escama *	peco	 p�d p�d pec pec	  pe�
	 

No conjunto ‘enfiar’ ocorre o oclusivo velar sonoro glotalizado em 
Hupda. 

 (76) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Enfiar *	ci�ko	 ��h ���h ��� ci��	 _______

Os conjuntos em (77) apresentam os fonemas aproximantes 
glotalizados em Dâw, Hupda e Yuhup. 
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(77) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Isca *	di��wo	 n��	 n��	 ni��	 d���w	 d���w	 
Sujo *	ta�wo	 t��w _______ t��w	 c	a�w	 c	a�w	 
Anzol *	�aja	 ko�a��j ko�a��j la�j	 _______ da�j	 
Macaco *kuj	ku��ji	  k��jk���j kuji	 xuj	 kukuj kuku�j 
Papagaio *	c’ojo	 
�j 
�j c�j c	�j	 c	�j	 

3.1.5.2 A evolução dos oclusivos ejetivos 

Em 3.1.1 e em suas subseções expõe-se que no PMO havia oclusivos 
ejetivos *p’,  *t’,  *c’ e  *k’. Esses ejetivos tiveram reflexos diferentes 
nas línguas do PMO. Os ejetivos bilabial *p’ e alveolar  *t’ evoluíram 
respectivamente para [b d] em Dâw e nos dialetos Nadëb, e para implosivas 
[( )] em Hupda e Yuhup. Os ejetivos palatal *c’ e velar *k’ continuam 
sendo pronunciados como ejetivos em todas as línguas. Foi a migração do 
oclusivo glotal (cf. 3.1.5.1) que obrigou a uma única interpretação 
fonológica de manifestações fonéticas tão diferentes. Esse fato é explicado 
com mais detalhes na exposição relativa a cada língua.  

Nos dialetos Nadëb, não houve a migração do oclusivo glotal, 
portanto não há glotalização. Os ejetivos *p’ e *t’ evoluíram para /b d/. 
Os ejetivos palatal e velar [ *c’ *k’] são considerados alofones dos 
oclusivos sonoros /
 �/, pois estão em distribuição complementar: os 
ejetivos ocorrem no ataque e os oclusivos sonoros na coda.  

Em Hupda e Yuhup, a migração criou os aproximantes glotalizados 
/w	 j	/ e também os oclusivos glotalizados /b	 d	/ no fim de palavra. Os 
ejetivos *p’ e *t’ do PMO evoluíram para implosivos [( )] e os oclusivos 
palatal e velar *c’ e *k’ continuaram ejetivos. A entrada dos glotalizados 
no sistema, através da migração do oclusivo glotal, reorganizou a fonologia, 
pois os implosivos, os ejetivos e os glotalizados são todos interpretados 
como oclusivos glotalizados. 

Em Dâw, desapareceu a oposição entre oclusivos simples e ejetivos 
*p *t *c *k ≠ *p’ *t’ *c’ *k’ que havia no PMO. Haja vista que a 
oposição entre *p *t ≠ *p’ *t’ passou a ser uma oposição entre surdos e 
sonoros, porque os protofonemas *p *t continuam /p t/ e *p’ *t’ foram 
para /b d/. A oposição que havia entre os oclusivos palatal e velar *c *k ≠ 
*c’ *k’ desapareceu com a evolução de *c *k para /� x/. Isso permitiu 
interpretar os ejetivos [c’ k’] como simples por não haver um contraste 
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com um não-ejetivo. Com isso, os glotalizados existentes em Dâw são 
oriundos da migração do oclusivo glotal e da evolução de *� para l	 (cf. 
3.1.3 e 3.1.5.1). 

Portanto, a migração do glotal foi a principal causa para a 
reorganização fonológica nas línguas modernas. Esse processo foi 
fortalecido pela tendência destas línguas à redução do tamanho das palavras. 
Nas línguas Maku Orientais, o número de sílabas está correlacionado ao 
processo de glotalização, pois parte dos glotalizados são vestígios de 
apagamento de sílabas (cf. 3.1.5.1). Os dialetos Nadëb são as línguas com o 
maior número de silabas por palavra, pois não possuem glotalização. Hupda 
e Yuhup têm glotalização e a maioria das palavras tem somente uma sílaba. 
As palavras em Dâw são predominantemente monossilábicas, mas também é 
a língua que mais possui palavras com aproximantes glotalizados w	 e j	.  

3.2 Segmentos vocálicos 

O sistema vocálico do Protomaku Oriental era composto por sete 
vogais orais /i e � � a u o/ e por seis nasais /i� e� �� a� u� o�/. Essas vogais 
estavam distribuídas em três níveis de abertura: fechadas, meio-fechadas e 
abertas. Quanto à posição da língua na boca, podiam ser anterior ou 
posterior. As anteriores eram todas não-arredondadas /i e/. As posteriores 
estavam divididas em não-arredondadas /� � a/ e em arredondadas /u o/. 
As vogais nasais /e� o�/ eram realizadas foneticamente como abertas [�� ��]. 

Tabela 3.16 Vogais orais e nasais do PMO 

Vogais 
Anteriores Posteriores 
Não-arredondadas Arredondadas 

Fechadas 
Meio-fechadas 
Abertas 

i   i�
e   e� 
  

(�  ��)          u    u�
(�)               o    o�
a  a�           

Advogamos a hipótese que no pré-Protomaku Oriental havia somente 
cinco vogais, /i e a u o/, e que no Protomaku Oriental começaram a 
aparecer no sistema as vogais /*� *�/ pela assimilação de traços. Essa 
assimilação deu-se pelo encontro de vogais (V1CV2) anteriores (V1) com 
posteriores (V2). As vogais anteriores assimilaram o traço de posterior e, 
com isso, originaram-se as vogais posteriores fechadas /�/ e meio-fechada 



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

167

/�/. O aparecimento dessas vogais posteriores não-arredondadas foi 
favorecido pelo espaço vazio existente na tabela do pré-Protomaku Oriental. 
Como as vogais posteriores estavam divididas em arredondadas e  
não-arredondadas, na coluna das vogais não-arredondadas somente era 
preenchida a casa da vogal aberta /a/, ficando vazios os espaços de vogais 
fechada e meio-fechada. As línguas Maku Orientais preencheram os dois 
espaços existentes no quadro vocálico no nível aberto na posição anterior /�/ 
e posterior /�/, conforme apresenta a tabela 3.17.  

Tabela 3.17 Evolução das vogais 

 Pré-PMO → PMO → Línguas 
modernas 

Fechada 
Meio-Fechada 
Aberta 

 i  
 e  

( ) u 
( ) o
a 

i e (�)   u 
(�) o 
a 

i  
e  
�  

�    u 
�   o 
a     � 

As entradas das vogais /*�/ e /*�/ eram recentes no PMO e elas foram 
ampliadas na trajetória de cada língua. Essa afirmação é baseada em dois 
fatos:  

1. são raros os conjuntos de cognatos em que as vogais /� �/ ocorrem em 
todas as línguas. No caso da vogal /�/, há somente dois conjuntos: ‘ralar’ 
e ‘chegar’: 

(78) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*  � →  �  �  �  �  � 
Ralar *h��p h��p h��b h��p h��p h��p 
Chegar *w�t’ w��d w��d w�d w�d w�t 

2. a irregularidade de correspondência entre as línguas mostra que o 
processo estava em formação. Os conjuntos seguintes atestam essa 
irregularidade: 

i. lavar: os dialetos Nadëb têm /�/; Dâw, Hupda e Yuhup têm /i/ 

(79)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Lavar *c’i
t’o 
���t 
��d cid c	id c	id 
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ii. abaixar: os dialetos Nadëb e Dâw têm /�/; Hupda e Yuhup têm /i/ 

(80)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Abaixar *xiho h��h h�� x�� hi� hi 

iii. Isca: todas as línguas têm /�/, exceto Dâw (/i/) 

(81)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Isca *	di��wo	 n��	 n��	 ni��	 d���w	 d���w	 

Essas irregularidades de correspondências entre as línguas são 
vestígios de um processo que estava em formação no PMO e que foi 
consolidado na trajetória de cada língua. No entanto, nem todas as línguas 
fizeram assimilação de traços nas mesmas palavras. 

A assimilação entre as vogais anteriores com as posteriores ocorria em 
palavras do tipo CV1CV2. A V1, representada pelas anteriores  
não-arredondadas /i/ ou / e/, assimila o traço de posterior da V2, resultando 
em uma posterior não-arredondada /� �/. Após a assimilação, a V2

desaparece. Propõe-se que V2 era representada por /o/ (cf. 3.2.3). 
  

       C        V1         C             V2 ( C V1 C ) 
          == 
    -arred.  fech. ant.   post. m-fech. +arred.           -arred.  fech. post. 

   [i]   C    [o]    [�] 
Figura 3.2 Assimilação do traço posterior e o surgimento de /�/ 

    C           V1              C         V2 ( C V1 C ) 
          ==
-arred. m-fech. ant.   post. m-fech. +arred.    -arred. m-fech. post. 

[e]   C    [o]    [�] 
Figura 3.3 Assimilação do traço posterior e o surgimento de /�/ 

3.2.1 Vogais anteriores 

No Protomaku Oriental havia as vogais anteriores não-arredondadas 
* i, *e. 



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

169

3.2.1.1 Vogal fechada 

A reconstrução do protofonema *i é estabelecida pela 
correspondência de /i/ em todas as línguas. Há poucos conjuntos com /i/ 
que possuem entradas em todas as línguas. Este fato é decorrente do 
processo de assimilação de posteriorização que as vogais anteriores do PMO 
já estavam começando a sofrer. Os conjuntos apresentados em (82) são os 
únicos a ter /i/ em todas as línguas.  

(82) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

  *i  →         i     i   i       i       i 
Abelha *hi��h hi�h  hi�h hi�h ______ hi��h 
Gavião *wi�	 wa	wi�	 wowi�h wi�h wi�h wi�h 
Rio *bi��	 tami�h tami�h mi�	 dehbi�h bi��h 

O processo de assimilação do traço posterior pelas vogais anteriores é 
ilustrado pelo conjunto ‘gente’ (83). Neste conjunto, verifica-se que, em 
Nadëb do rio Negro e em Yuhup, a vogal anterior assimila todos os traços da 
vogal posterior /u/ da última sílaba da palavra. Logo, a sílaba /*ji/ vai para 
/ju/. A sílaba *ji/ do PMO é preservada em Nadëb do Roçado.  

(83)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

Gente  *jixup jihub juhub xup hup juhup 

3.2.1.1.1 Assimilação do traço posterior 

Nos conjuntos em que as correspondências nas línguas são entre 
vogais fechadas, ocorrendo vogal posterior /�/ em uma língua e vogal 
anterior /i/ em outra, propõe-se a inserção da vogal posterior arredondada 
/o/ no final da palavra. Esta vogal fornece o traço posterior para as línguas 
efetuarem a assimilação e criarem a vogal /�/, conforme mostra a seguinte 
fórmula:  

*i C o       � 

Esse processo de assimilação e apagamento da vogal final é o mesmo 
que ocorreu no surgimento da vogal posterior não-arredondada /�/ no PMO, 
conforme é representado na figura 3.2. 

Os conjuntos que apresentam o processo de assimilação *iCo → �
são vários, mas estão agrupados conforme a ocorrência ou não de 
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assimilação nas línguas. Por exemplo, nos conjuntos ‘fazer cócegas’, ‘lavar’, 
‘pai’ e ‘bacaba’, apresentados em (84), somente os dialetos Nadëb realizam a 
assimilação, enquanto que as demais línguas apagam a vogal final. 

(84)   PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *i C o →  �  �   i   i   i 
Fazer cócegas *ci
t’o ����t ______ �i�d cici�d cicid 
Lavar *c’i
t’o 
���t 
��d cid c	id c	id 
Pai *�i
po 	�b 	�b 	i�p 	i�p 	i�p 
Bacaba *cawi
bo �aw��m ��w��m wi�m ciwi�b wi�b 

  
Nos conjuntos apresentados em (85), os dialetos Nadëb e Dâw fazem 

a assimilação, ao passo que Hupda e Yuhup somente apagam a vogal final.  

(85) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *i C o → � � �   i   i 
Abaixar *xiho h��h h�� x�� hi� hi 
Caminho *ti�wo t��w t��w t��w ti�w ti�w 
Enfiar *	ci�ko	 ��h ���h ��� ci��	 ____ 

Formiga *wi�wo w��w w��w w��w wi�w wi�w 
Homem *ji�	o 	aj���	 	aj���h ____ tiji�	 ji�	 
Ovo *ti�po t�b t�b t��p ti�p ti�p 
Pé *c’i�bo 
��m 
��m c��m c	i�b c	i�b 
Pesado *jawik’o jaw�k j�w�k ____ jiwik wik 
Sangue *ba�ji�wo maj��w m�j��w j��w bi�ji�w di�w 

  
Nos conjuntos ‘cipó’, ‘cobra’, ‘isca’ e ‘nós’ (86), somente Dâw não 

faz a assimilação do traço posterior. 

(86) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *i C o →  �  �   i  � � 
Cipó  *tito t�d t�d tit t�t t�t 
Cobra  *t��hi��jo k’at���j _____ t��hi�� t��h���j t��h���j 
Isca *	di��wo	 n��	 n��	 ni��	 d���w	 d���w	 
Nós *	i��do 	���  	id 	��d 	���d 



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

171

3.2.1.2 Vogal meio-fechada 

A reconstrução do protofonema /*e/ é estabelecida pela 
correspondência de /e/ em todas as línguas. Há poucos conjuntos em que a 
vogal /e/ aparece em todas as línguas. Verifica-se também que o 
protofonema *e oscilava entre [e ~ �], conforme é demonstrado no 
conjunto ‘pai’. Neste conjunto, os dialetos Nadëb têm /e/ enquanto que Dâw 
e Hupda têm /�/. No conjunto ‘redondo’ (87), /e/ aparece em todas as 
línguas. 

(87) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *e    →   e  e  �, e  �, e  e 
 Pai *	e�	 	e�	 	e�	 	�h 	��h _____

 Redondo *da�eb �a�a�ew �ana�em lem dedeb deb 

O protofonema /*e�/, por ser nasalizado, era pronunciado com uma 
abertura maior, ou seja, como [*��]. Isto é comprovado pelos reflexos de /*e�/ 
nos conjuntos em (88). Em todas as línguas do grupo Oriental, /e/ e /�/ são 
fonemas distintos, mas somente /��/ é nasalizado. 

(88)     PMO          Nadëb Rç   Nadëb RN Dâw        Hupda     Yuhup     

  *e�   → �� �� ��  ��  �� 
Brigar *	u�hbe�h 	o�m  _____ 	u��m 	u�hb��h 	u�b 
Lamber *t’e��p’ d����b n��b n	��p d	��b	 _____ 

Pomba *we�h _____ waw��h��h w��h w��c w��h 
Porco *tohbe�t to�h to�h t�hm��t t��h t��hb��t 

A assimilação de traços entre vogais pode ser explicada pelo fato de 
haver poucos conjuntos de cognatos com a mesma vogal em todas as 
línguas.  

3.2.1.2.1 Assimilação do traço posterior 

Os conjuntos que apresentam uma correspondência entre as línguas de 
/�/ e /e/ possuem a seguinte fórmula: *e C o→ �.  

Essa fórmula possibilita que a vogal anterior /*e/ assimile o traço 
posterior da vogal /*o/, produzindo a vogal posterior não-arredondada /�/ 
nas línguas filhas, conforme é apresentado na figura 3.3.   
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Nos conjuntos ‘abanar’, ‘carregar’ e ‘jacu’ (89), os dialetos Nadëb 
fazem a assimilação, enquanto que Dâw, Hupda e Yuhup não fazem a 
assimilação, porém apagam a vogal final.  

(89) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *e C o  →  � � e  e  e 
Abanar *	hebo	 h�m _____ hem	 heb	 h�b	 
Carregar *ce�to ���t ���d �e�t ce�t cet 
Jacu *je�co j���j j���j je�� je�c je�c 

Em (90), os conjuntos mostram que, além dos dialetos Nadëb, Dâw 
também faz assimilação, porém Hupda e Yuhup não fazem assimilação, mas 
apagam a vogal final. 

(90) PMO      Nadëb Rç   Nadëb RN   Dâw Hupda  Yuhup

 *e C o→       �      �  �   e   e 
Água *da		eko na	�� na	�� n��x de�h de�h 
Árvore *	te��o	 t��� t��� t��� te�� te�� 
Chamar       *	ejo 	��j 	��j 	�j 	ej 	ej 
Estar em pé *	k’e�to	 ����d ����d k��t cak	et k	ed	 
Fogo *	te��o	 t��� t��� t��	 te�� te�� 
Pássaro *ta	we�to taw���d t�w���d t�w��t we�t we�t 
Roubar *c’e�k’o 
���k 
���k c��k c	ek c	ej 
Escopeta *te�o t�� t�� _____ te� te� 

Nos conjuntos apresentados em (91), somente Dâw não faz a 
assimilação. 

(91) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda   Yuhup 

 *e C o → � � e �  � 
Esconder *jedo j�n j�n je�n j��d  j�d 
Noite *c’ebo 
�m 
�m cem c	�b  c	�b 
Tinguijar *tedo t��n _____ ten t�d  t�d 

No conjunto ‘tucano’ (92), Hupda e Yuhup fazem assimilação e os 
dialetos Nadëb e Dâw não a fazem. 
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(92)       PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw        Hupda     Yuhup    

 *e C o →             e         e             e           �         �    
tucano *cah	k’weto �aked �aked cokwet cokw	�t c�hk�t 

No conjunto ‘asa’ (93), Dâw e Yuhup não fazem assimilação: 

(93) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *e C o →       �       �   e   �    e 
Asa *ta	keko tak�� tak�� xe� k�� keh 

O conjunto ‘camarão’ (94) sugere que a vogal fornecedora do traço 
posterior era, de fato, a vogal /*o/. Isto porque Dâw fez assimilação total e 
não somente de um traço, ao passo que as demais línguas fizeram 
assimilação somente do traço posterior.  

(94) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *e C o →    �   �   o   �    � 
Camarão *ceco	 ���	 ���	 �o	 c�	 c�c�	 

3.2.2 Vogais posteriores 

As vogais posteriores são divididas em arredondadas /*u *o/ e  
não-arredondadas /*� *� *a/.   

3.2.2.1 Fechada não-arredondada 

A reconstrução da vogal /*�/, fechada posterior não-arredondada, é 
estabelecida pela correspondência de /�/ em todas as línguas. Há poucos 
conjuntos com esse tipo de correspondência e somente dois desses 
conjuntos, ‘chegar’ e ‘ralar’ possuem entradas em todas as línguas.  

(95) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*  �   → � � � � � 
Alagar *k’��p’ ����p ����b k���m k	���b _____ 

Envira *c��p ����b ����b ���p _____ c��p 
Chegar *w�t’ w��d w��d w�d w�d w�t 
Cortar *k��t k��t k�d x��t k�t _____ 

Formiga *	���h 	��h 	��h 	�� 	���h _____ 

Neblina *c’�k’ 
��� 
��� _____ c	��k c	��k 
Ralar *h��p h��p h��b h��p h��p h��p 
Ralo *h���p _____ h��b h���p h���p h���p 
Veneno *p��b p���m p��m _____ p��b p��b 
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3.2.2.2 Meio-fechada não-arredondada 

A reconstrução da vogal *�, posterior meio-fechada não-arredondada, 
é estabelecida pela correspondência de /�/ em todas as línguas.  

(96) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *�   →   �   �  �   �    � 
Árvore *p’��w p��w p��w b��w b	��w b	��w 
Cogumelo *p�b�	 p�m p�m p�m	 p�b	 p�b	 
Dente *t���	 t�� t�� t�� t�� t�� 
Doce *k’��h ����h ����h k�h  k	�h k	�h 
Formiga  *w�k’ w�� w�� w�k w�k w�k 

Lavrar *c�k’ ��� ��� ��k c�� c�k 
Morder *k’�c ��� ��� k�� k	�c k	�c 
Pajé *c��w ���w ���w ���w c��w c��w 
Pular *c’�k’ 
�k 
�� c�k c	�k c	�k 
Urucum *h��w h��w h��w h��w h��w h��w 

Os conjuntos em (97) foram reconstruídos como /*�/, mas a razão 
pela qual os dialetos Nadëb possuem /�/ ao invés de /�/ permanece 
incompreendida.  

(97) PMO         Nadëb Rç     Nadëb RN   Dâw      Hupda     Yuhup 

*  �→ �, �   � � � � 
Arrastar *k��k’ tak��k  tak�� x��k _____ k�� 
Beber *		���	 	��k  	�� 	�� 	�� 	�� 
Comprido *da	w�t  daw�d  n�w�t w	�t w	�t w	�t 
Derramar *p’�h b�h  b�h b�h b	�h b	�h 
Puxar *k�k’ h��  k�� x�k k�k k�k 
Cobra *t��hi��jo k’at���j  _____ t��hi�� t��h���j t��h���j 

3.2.2.3 Aberta não-arredondada 

A reconstrução da vogal /*a/, posterior aberta não-arredondada, é 
estabelecida pela correspondência de /a/ em todas as línguas.  
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(98) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *a   → a a a a a 
Macaco *jawa�co jaw���j jaw���j wa�� jawa�c wa�c 
Mastigar *ja	wa	 wa	 	awa��	 	awa	 	aw	 j	aw	 
Engasgar *k’a���k’ �a��k �a�� ka��k k	a�k k	a�k 
Anzol *	�aja	 ko�a��j ko�a��j la�j	 _____ da�j	 
Dia *wa� wa� wa� _____ wa� wa� 
Amarrar *t’a�p’ da�b _____ da�b _____ tab 

Os conjuntos em (99) mostram que a perda da nasalização da vogal 
/*a�/ provocou o aparecimento da vogal /�/ nos dialetos Nadëb. Neste 
conjunto, as línguas Hupda e Yuhup preservam a nasalização original.  

(99) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*a�  →   �  �   a  a�    a� 
Deitar *k’a�	 ��	 _____ ka	 _____ k	a�	 
Urubu *wa�	 w��h w��h wa	 wa�	 wa�	 
Dançar *ja�b j�m j�m jam ja�b ja�b 

Há alguns conjuntos de cognatos que não apresentam uma 
correspondência sistemática com a vogal /a/, quando esta ocorre na sílaba 
não-final. Este fato deve-se à harmonia vocálica, a qual é muito produtiva 
nas línguas Dâw, Hupda e Yuhup. Através deste processo, a vogal da sílaba 
final, a sílaba acentuada, transfere todos os seus traços para a vogal da sílaba 
não-acentuada. Esse fato é constatado nos conjuntos apresentados em (100). 
Nestes conjuntos, sempre ocorre a vogal /a/ nos dialetos Nadëb, entretanto, 
nas demais línguas, há outro tipo de vogal, idêntica à vogal seguinte. Quando 
não há harmonia vocálica é porque a primeira sílaba foi apagada devido à 
tendência da língua para a monossilabificação das palavras.  

(100) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*a      → a a Harmonia vocálica 

Vento *bahu�to bahu�d ho�d ho�t boho�t woho�t 
Soprar *pahu��t pahu� pahu�j hu��t pu�hu��t pu�hu�t 
Redondo *da�eb �a�a�ew �ana�em lem dedeb deb 
Poraquê *c’ap’ut 
abud 
abud but c	ub	ut b	ut 
Velho *wah�d h�na�	 _____ wah w�h�d wah 
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Em (101), são apresentados conjuntos em que Nadëb do rio Negro 
também tem harmonia vocálica, embora, nesta língua, a harmonia vocálica 
não seja um processo ativo e produtivo, como nas outras línguas.  

(101) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Pesado *jawik’o jaw�k j�w�k _____ jiwik wik 
Pássaro *tawe�to taw���d t�w���d t�w��t we�t we�t 
Bacaba *cawi�bo �aw��m ��w��m wi�m ciwi�b wi�b 

3.2.2.3.1 Assimilação do traço meio-aberto 

Há muitos conjuntos nos quais a correspondência sistemática entre 
as línguas é: /�/ nos dialetos Nadëb, e /a/ nas demais línguas. Para esses 
tipos de conjuntos, propõe-se a fórmula: *aCo → �.Essa fórmula explica a 
variação exclusiva dos dialetos Nadëb.  

A análise das tabelas vocálicas destas línguas aponta razões para 
essa variação. As tabelas vocálicas dos dialetos Nadëb apresentam quatro 
níveis: fechada, meio-fechada, meio-aberta e aberta. Enquanto que as outras 
línguas apresentam três níveis: fechada, meio-fechada e aberta. O nível 
meio-aberto, nos dialetos Nadëb, surgiu exatamente para alojar a vogal 
posterior meio-aberta e não-arredondada /�/. Portanto, essa é mais uma 
evidência de que o processo de assimilação foi o gatilho para a ampliação do 
quadro vocálico nas línguas Maku Orientais.  

Esse tipo de assimilação é diferente das outras assimilações, pois nas 
outras, uma vogal é anterior e a outra é posterior. Neste caso, as duas vogais 
são posteriores /a o/. Na ausência da diferença de posição 
(anterior/posterior) a assimilação é de níveis de abertura.  

A regra de assimilação e apagamento da vogal final é apresentada na 
figura 3.4. A partir dessa regra, supõe-se que a vogal V2 no PMO oscilava 
entre [o ~ �] (3.2.3).  

        post. 
     C           V1        C              V2 ( C V1 C ) 
      ==
   -arred.   aberta    m-abert.          +arred.           -arred.  m-abert post. 

[a]   C    [�]    [�] 

Figura 3.4 Assimilação do traço de abertura e o surgimento de /�/ 

Os conjuntos em (102) estabelecem essa regra de assimilação: 
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(102) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *a C o→ � � a a a 
Bacaba *wakwo�h w�� w�k waxwo�h wohsiwib wawo�h 
Anta *ta�ko t���� t���k ta�x ta�h ta�h 
Floresta *ka�jo h��j h��j xa�j ha�j ha�j 
Borracha *tak’o t�� t�� ta�k tak ta�k 
Cobra 3 *p’a�wo b��w b��w ba�w b	a�w b	a�w 
Macaco *jawa�co jaw���j jaw���j wa�� jawa�c wa�c 
Nome *ka�to h�d h���d xa�t ha�t ha�t 
Patauá *wako w�� w�k wax wah wa�h 
Buriti *c’a�k’o 
���� 
���� c a�k c	a�k c	a�k 
Pendurar *t’ak’o d�k d�� dak d	ak _____ 

Rapaz *padxa�wo pah��w p�h��w p�dxa�w pe�a�w p�dha�w 
Terra *c’ako 
�� 
�k cax c	ah c	ah 
Bom *da��wo n��w na�w _____ da��w da��w 
Japurá *jawak’o jaw�k wak wak jawak wa�k 

3.2.2.3.2 Vogal nasal e assimilação de abertura 

Há uma correspondência sistemática nas línguas entre /��/ nos dialetos 
Nadëb, /a�/ em Dâw e /��/ em Hupda e Yuhup. Para esse tipo de 
correspondência, é proposta a seguinte fórmula: *a�� C o (→ ����) → �� nos 
dialetos Nadëb.Nesta assimilação, as duas vogais são posteriores. Por esse 
motivo, a primeira vogal assimila o traço de abertura da segunda vogal. Essa 
assimilação, no primeiro estágio, gera /��/. Mas, em determinado ponto da 
evolução da língua, somente as vogais fechadas e abertas podiam ser 
nasalizadas. Então, num segundo estágio, a vogal meio-aberta nasal /��/ 
evoluiu para vogal fechada nasal /��/. Essa regra de assimilação e 
apagamento da vogal final é apresentada na figura 3.5. 
  

   post.   [1O ESTÁGIO]  [2O ESTÁGIO] 
   C         V1       C            V2  C V1 C           C V1 C 
   ==
-arred. aberta m-abert. +arred.     -arred. m-abert. post.      -arred. fech. post. 

[a�]   C    [�]     [��]              [��] 
      
            nasal                nasal 
Figura 3.5 Assimilação do traço fechado motivado pela nasalização 
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Os conjuntos em (103) comprovam estes estágios de transição destas 
vogais. No PMO, as palavras destes conjuntos eram nasais, conforme é 
comprovado pelas entradas de Hupda e Yuhup, que apresentam vogais 
nasais. Nos dialetos Nadëb, estas vogais perderam a nasalização e por isso 
ficaram no primeiro estágio, ou seja, em /�/. 

(103) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

*a�  →   �  �   a  a�    a� 
Dançar *ja�b j�m j�m jam ja�b ja�b 
Deitar *k’a�	 ��	 _____ ka	 _____ k	a�	 
Urubu *wa�	 w��h w��h wa	 wa�	 wa�	 
Vomitar *ka��do h��n  h��n xa�n h���d h��d 

Nos dialetos Nadëb, a ocorrência da vogal /��/ está quase que restrita 
ao contexto nasal à esquerda (cf. 2.2.2.2), fato decorrente da fonologia atual, 
pois, por regra, toda consoante nasal nasaliza a vogal à direta (cf. 2.2.1.2.1).  

As correspondências sistemáticas de /��/ nos dialetos Nadëb, /a�/ em 
Dâw e /��/ em Hupda e Yuhup mostram que a assimilação operou de modo 
diferente de língua para língua. Os dialetos Nadëb fizeram assimilação do 
traço de nível de abertura. O Dâw não fez assimilação, mas somente apagou 
a vogal final. O Hupda e o Yuhup fizeram assimilação total. A regra de 
assimilação total do Hupda e Yuhup é apresentada na figura 3.6 (onde αF 
representa qualquer traço fonológico não-especificado definindo /a/ ou /� /). 

         Post. 
   C         V1    C      V2   C  V1 C 
   ==
+nasal   αF1           αF2           post..  αF2  +nasal  

[a�]   C     [�]   [��] 
Figura 3.6 Assimilação total  

    
Os conjuntos em (104) demonstram essas assimilações: 

(104) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

 *a�Co  →   ��   ��   a�    ��    �� 
Casa  *ba��jo m��j m��j ma��j b���j b���j 
Machado *ba��bo m��m m��m ma��m b���b b���b 
Temer *	a��bo 	���m 	���m 	a��m 	��b 	��b 
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Nos conjuntos ‘peixe’ e ‘dormir’ (105), o Nadëb do rio Negro não 
fez a assimilação. 

(105) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Peixe *ha��po h����b ha���b ha��p h���p h���p 
Dormir *	a�ho 	���h 	a��h 	a�� 	��h 	��h 

Os conjuntos em (106) apresentam várias irregularidades de língua 
para língua, mas há uma correspondência básica, que é sempre /��/ em Nadëb 
do Roçado e /a�/ ou /��/ nas outras línguas. 

(106) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Esquerda *ca��	o �����	 �a���h �a��h c���h ca��h 
Macaco *ba��jo �a�m��j  �a�ma�j m���j _____ b���j 
Focar *ha��jo h���j ha��j h���j _____ ha�j 
Eu *	a�ho 	���h 	��h 	a�h 	a�h 	a�h 
Formiga *ca��wo �����w �a���w �a��w ca�w ca�w 
Mulher *	a��jo 	��� 	��� 	a��j ta�	a�j 	a��j 

3.2.2.3.3 Assimilação do traço anterior 

Há conjuntos em que a correspondência sistemática é /a/ nos dialetos 
Nadëb e /�/ em Dâw, Hupda e Yuhup. Para esse tipo de correspondências, é 
proposta a fórmula reconstruída: *aCi  

Nesta fórmula, a vogal posterior /a/ assimila o traço de anterior da 
vogal /i/, produzindo a vogal anterior aberta /�/. Na tabela vocálica das 
línguas que possuem /�/ só há três níveis: fechado /i � u/, meio-fechado 
/e � o/ e aberto /� a �/. Por esse motivo, no processo final da 
assimilação, o fonema /�/ é especificado com o traço de aberto, conforme a 
regra de assimilação apresentada na figura 3.7. 

   C            V1          C             V2  C V1 C  
          ==
-arred.  abert. post.      ant.   fech.  -arred.               -arred.  abert. ant. 

  [a]       C        [i]   [�] 

Figura 3.7 Assimilação do traço anterior e o surgimento de /�/ 

  
Os conjuntos em (107) apresentam as correspondências sistemáticas 

de /a/ nos dialetos Nadëb, e /�/ em Dâw, Hupda e Yuhup. 
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(107) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda  Yuhup 

 *aCi  → a a � � � 
Cobra  *ka��i ha�k ha�k x��� h��� h��� 
Defecar *ja�	i ja�	 _____ j��	 j�	 j�	 
Deitar  *jati jat _____ jet j�t j�t 
Fezes *ja�	i ja��	 ja��h j��	 j��	 j��	 
Folha *k’a�ti �a��d �a��d k��t k	��t k	��t 
Língua *do�h	k’a�t’i na�a��d na�a��d n��hk�d d��hk	��d d��hk	��d 
Menino *ta��hi ta��h ta��h t�� t��h t���h 
Arraia *c’a�	i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 
Piolho *da��bi na�m na�m n���m d���b d���b 
Varrer *�ka�pi	 _____ ha��b x��p h�p h�b	 

Nos conjuntos em (108), somente o Dâw fez assimilação do traço 
anterior, passando a ter /�/. As demais línguas não fizeram assimilação, 
porém apagaram  a vogal final /i/. 

(108) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *a C i→ a a � a a 
Brilhar *	p’a�i	 ba� ba� b�	,b��� b	a� b	a	 
Chutar *t’ac’i	 da�� da�� d�
 tac	 tac	 
Carne *t’api dab dab d�p d	ap d	a�p 
Duro *p’a	i ba� bah b�	 tab	a	 tab	a	 
Fruta *	a�i 	a� 	a� 	�� 	a� 	a� 
Mucura *c’awa��ji 
awa�j 
awa�j w	�j �a�b	a��j  ____ 

Raspar *xapi hap _____ x�p hap  ____ 

Rede *	ja�i	 ja� ja� j�� ja�  ____ 

Respirar *	hak’i	 ha�� _____ h������	 ha�� ha�� 
Voltar *p’aji baj _____ b�j b	aj b	aj 

Nos conjuntos ‘ontem’ e ‘bicho-de-pé’, os dialetos Nadëb e Dâw 
realizam assimilação enquanto que Hupda e Yuhup não a fazem.  

(109) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Ontem *c’a��bi 
�m 
�m c��m c	a��b c	a��b 
Bicho-de-pé *t’a�di d�n d�n d�n d	a��d d	a��d 
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3.2.2.4 Vogal fechada arredondada 

A reconstrução das vogais posteriores arredondadas é extremamente 
complexa, pois os conjuntos de cognatos não apresentam uma 
correspondência sistemática para se estabelecer quais e quantas vogais 
devem ser reconstruídas.  

Há seis tipos de combinações de correspondências, nas quais 
aparecem as três vogais posteriores /u o �/: 

1. u/u 
2. u/o
3. u/�
4. o/o
5. o/�
6. �/�

Conforme mostram os seis tipos de correspondências enumerados, 
ocorrem os conjuntos do tipo 1, nos quais há /u/ em todas as línguas; nos 
conjuntos do tipo 2, o /u/ aparece em algumas línguas, e /o/ em outras; o 
conjunto do tipo 3 aparece /u/ em algumas línguas e /�/ em outras, os 
conjuntos do tipo 4 aparece /o/ em todas as línguas e assim por diante.  

Essas combinações encontradas nos conjuntos de cognatos 
possibilitam a elaboração de algumas hipóteses. A primeira sugere que as 
três vogais posteriores arredondadas encontradas nas línguas Maku são 
originárias de duas vogais: *u *o. Os tipos de correspondências 1, 2 e 3 
apresentados originaram-se da vogal /*u/ e os tipos 4, 5 e 6 surgiram da 
vogal *o. Outra hipótese  defende que, na protolíngua, a pronúncia da vogal 
/*u/ oscilava entre [u~o]. Esta hipótese é comprovada pelos conjuntos do 
tipo 2 e 3. /*o/ realizava-se, por hipótese, como [�]. Também outra hipótese 
é que no estágio pré-Protomaku Oriental havia somente uma vogal posterior 
arredondada e que desta vogal se originaram as duas outras do Protomaku 
Oriental. Esta hipótese é comprovada pelos seis tipos de combinações 
apresentados, nos quais todas as posteriores se combinam entre si.  

A seguir, são apresentados os conjuntos que evidenciam as seis 
combinações entre vogais posteriores arredondadas. 

Em (110), os conjuntos são do tipo 1: u/u. Nestes conjuntos há 
somente a vogal /u/ em todas as línguas: 
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(110)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *u → u u u u u 
Beijar *c’u�p 
u�p 
u�b cu��	 c	u�p c	u�p 
Solo  *tu��	 tu��	 tu��	 tu% tu%  tu�h 
Coçar *c’u�k’ 
u�k 
u�k cu�k c	uk c	uk 
Fumar *	ahu�t’u	 	ahu��t 	ahu�d 	u�n	 	u�d	 	u�d	 
Mutuca *p’uk bu� buk bux b	uh b	uh 
Maitaca *t’u�c’u	 du�� du�� du�c d	u�c	 d	u�
	 
Poraquê *c’ap’ut 
abud 
abud but c	ub	ut b	ut 
Gente *jixup jihub juhub xup hup juhup 
Goma *du��h ���jnu�h nu�h nu��h du��h du��h 
Soprar *pahu��t pahu� pahu�j hu��t pu�hu��t pu�hu�t 
Tabaco *hu��t’ hu��t hu��t  hu��t hu��t hu��t 
Timbó *t’u�c du��j du��j du�� d	uc d	u%c 
Vaga-lume *ku�j hu�j hu�j xu�j huhu�j huhu%j 

O conjunto ‘orelha’ é do tipo 1: u/u. A harmonia vocálica em Hupda 
transformou a vogal /u/ em /�/.  

(111)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *u → u u u Harmonia u 
Orelha *p’u�j nabu�j nabu�j _____ b	�d�k b	ujd�k 

Os conjuntos em (112) são do tipo 2: u/o em que /u/ aparece nos 
dialetos Nadëb e /o/ ocorre nas demais. 

(112) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *u → u u o o o 
Acima *ku�t’ sakut sukut xo�d _____ ho�d 
Cotovelo *cu� �u� �u� �o�� _____ jojo� 

Em (113), os conjuntos são do tipo 2: u/o em que a vogal /u/ somente 
ocorre em Nadëb do rio Negro e /o/ aparece nas demais. 

(113) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Chuva *t’uco	 do�� du�� do
 d	o
 d	o
 
Filha *tu��o to�� tu�� to�� to�� to�� 
Formiga *kuc kako�� kuku�� xo� koc ko�c 

Os conjuntos em (114) são do tipo 2: u/o. Nestes conjuntos somente 
Nadëb do Roçado tem /u/. Nas outras línguas há /o/. 
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(114) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Macaco *k’u�k’o	 �u��k �o��k ko�� k	o�� k	o�� 
Japu *t’u�p du��b do��b do�p d	o�p d	o�p 
Vento *bahu�to bahu�d ho�d ho�t boho�t woho�t 

Os conjuntos em (115) são do tipo 2: u/o em que ocorre /o/ nos 
dialetos Nadëb e /u/ nas demais línguas.  

(115) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*u  → o o u u u 
Atirar *p’uk boh bo�h bux b	u b	uh 
Brigar *	u�hbe�h 	o�m _____ 	u��m 	u�hb��h 	u�b 
Plantar *ju��b jo�m jo�m ju��m ju��b ju�b 
Cauda *t’u�b d��m n�m dub d	ub d	ub 

Em (116), os conjuntos são do tipo 3: u/�. Nestes conjuntos, a vogal 
/u/ aparece nos dialetos Nadëb e /�/ nas outras línguas. 

(116) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Apagar *t’u�k’ du�k du�� d��k d	��k d	�k 
Flatulência *t’uc du� 
�� t�� t�c t��c 

Há dois conjuntos de cognatos ‘algodão’ e ‘espécie de macaco’ em 
que há correspondência única de /�/ em Nadëb do Roçado e /u/ para as 
demais línguas. Neste caso, o que ocorreu com o Nadëb do Roçado foi a 
perda do traço de arredondamento dos lábios.  

 Algodão  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*cawuki/ 
  �aw�k 
  ��w�k 
    wuk 
  cuwu�k 
    wu%k 

 
[�a	w�k�] 
[��	w�k�] 
[  wuk�] 
[cu	wu ��k�] 
[  wu �k�] 
 

 Espécie de Macaco PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ku�jku�� ji	/ 
  k��jk���j 
     ku ji	 
     xu j 	 
   kuku j 
   kuku� j 

 
[k��j	k���j] 
[ku	ji	�] 
[xuj	�] 
[ku	kuj] 
[ku	ku��j] 
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3.2.2.5 Meio-fechada arredondada 

A reconstrução da vogal /o/, posterior meio-fechada arredondada, é 
estabelecida pelos conjuntos que apresentam somente as vogais /o/ e /�/. Os 
conjuntos em (117) mostram as combinações do tipo 4: o/o, ou seja, 
combinações em que /o/ ocorre em todas as línguas: 

(117) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *o     → o o o o o 
Embaúba *p’o�h bo�h _____ bo� b	oh b	o�h 
Grande *po� po� bo� po� po� po� 
Acará *t’ob dom dom dom d	ob d	ob 
Traíra *p’o�j bo�j _____ bo�j b	o�j b	o�j 
Pilar *tok’ to� to� tok tok tok 
Rã *woh woh woh woh woh woh 
Tirar *t’o�	 do�	 _____ do�	 d	o	 d	o	 

Em (118), os conjuntos apresentam as combinações do tipo 5: o/�. 
Nestes conjuntos, há /o/ nos dialetos Nadëb e /�/ nas demais línguas. Estes 
conjuntos diferenciam-se dos outros por não apresentarem alongamento da 
vogal /o�/, como há nos dialetos Nadëb. 

(118) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *o   → o o � � � 
Aranha  *jo�	 �anajo�	 �anejo�h j��	 b�j�	 j��	 
Arrancar  *k’o�	 	a�o��	 �o�	 _____ k	��	 k	�	 
Chorar *	o��t 	o�t 	o�t 	���t 	�t 	�t 
Seco (árvore) *to�h to�h to�h t�� t�� t� 
Fígado *ho�h ho�h ho�h _____ h�� h�� 
Flor *c’o�h 
o��h 
o��h c�� c	�� c	��h 
Porco *tohbe�t to�h to�h t�hm��t t��h t��hb��t 
Peconha *po��t po���d po��d p��t p��t p��t 

Os conjuntos em (119) apresentam combinações do tipo 5: o/�, nas 
quais somente há /o/ somente em Nadëb do Roçado e /�/ nas outras línguas. 
Estes conjuntos são diferenciados pelo traço de laringalização na vogal /o �/ 
nos dialetos Nadëb e pelo conjunto ‘cuspir’ que não apresenta laringalização.  
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(119) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *o    → o � � � � 
Bochecha *wo�h mawo��h w���h w�� w��h w��h 
Canoa *ko�h ho��h h���h x�� h��h h��h 
Cunhado *jo�h jo��h j���h j�� j��h j��h 
Cuspir *c’o�c  
o�� 
��� c��� c	��c c	��c 
Lontra *	ajo�k’ 	ajo��� 	aj���� j	��k j�k j��k 
Vagina *p’o�j bo��j b���j b��j b	��j _____ 

O conjunto ‘céu’ tem combinação do tipo 5: o/�, na qual há /�/ 
somente em Dâw e /o/ nas demais línguas.  

(120) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

 *o    →o _____ � o o 
Céu *pox poh _____ p�x poh poh 

Os conjuntos em (121) apresentam as combinações do tipo 6: �/�, nas 
quais há /�/ em todas as línguas. Estes conjuntos diferenciam-se dos outros 
pela nasalização da vogal /*o�/. 

(121) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

  *o� → � � � � � 
Assobiar *ho��j h���j h���j h���j p��h���j p��h��j 
Banhar *c’o�b 
�m 
�m c�m c	���b c	��b 
Cortar  *ho�k’ h��� h��� h���k h���k h��k 
Dar *do��	 n���	 _____ n���	 d��	 d��	 
Tamanduá *jo�d j�n j�n j�n _____ j���d 
Queimar *ho��h h���h h���h h��� h��� h�� 
Unha *po�hp’ok’ p��hb�� _____ b�k b	�k p��hb	�k 
Porta *bo�jdo��h t�bn��h t�bn��h t�pj��h m��j���h _____ 
Lago *bo��h m��h _____ m	��h b��h b���h 

Os conjuntos em (122) apresentam as combinações do tipo 6: �/�, nas 
quais a vogal /�/ está presente em todas as línguas. Estes conjuntos são 
distintos dos demais por terem vogal curta /�/ nos dialetos Nadëb.  
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(122) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*o    → � � � � � 
Buscar água *k’op ��p ��b k�p k	�p k	�p 
Casa  *top t�b t�b t�p t�p _____ 

Casca *p’ok’ b�� b�� b�k b	�k b	�k 
Subir o rio *cop ��p ��p ���p c�p c�p 
Papagaio *	c’ojo	 
�j 
�j c�j c	�j	 c	�j	 
Peixe *t’ok’ d�� _____ d�k d	�k d	�k 
Saliva *c’oc 
�� 
�� c�� _____ c	�c 
Tio *k’ot ��d ��d k�t k	�t k	�	 

3.2.3 Hierarquia de assimilação nas línguas Maku Orientais 

No processo de assimilação, duas vogais forneceram traços para as 
raízes: *o (cf. 3.2.1.1.1, 3.2.1.2.1 e 3.2.2.3.1-2) e *i (cf. 3.2.1.3.3). 
Argumenta-se que essas vogais faziam parte da última sílaba da raiz de 
palavras como do tipo CV1CV2 (cf. 3.2) ou de sufixos –V2	 como em 
palavras CV1C-V2	. A hipótese de estas vogais serem *o e *i é 
fundamentada em duas suposições:  

a) a ocorrência destas vogais é suficiente para explicar as regras de 
correspondências sistemáticas entre as línguas; 

b) a ocorrência destas vogais é apoiada na relação de parentesco 
Arawak/Maku (cf. 6.3). Em Arawak, estas duas vogais formam a 
base dos sufixos masculino e feminino: -o ‘masculino’ e -i
‘feminino’, os quais, obrigatoriamente, marcam o gênero dos seres 
animados e inanimados.  

A dinamicidade desse processo de assimilação é vista num contínuo 
do PMO às línguas modernas. A assimilação entre V1 e V2 é realizada 
segundo alguns critérios de hierarquia. Portanto, os traços vocálicos 
possíveis de serem assimilados obedecem a seguinte ordem:  

1. posição: anterior/posterior 
2. abertura 

No PMO, a assimilação é do tipo regressiva, isto é, V1 assimila os 
traços de V2 . Ficou constatado em 3.2.1.1.1, 3.2.1.2.1 e 3.2.2.3.3 que, 
quando as vogais pertencem a posições diferentes, o traço a ser assimilado 
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pode ser anterior ou posterior. Em 3.2.2.3.1 e 3.2.2.3.2 foi mostrado que, 
quando as duas vogais pertencem à mesma posição, o traço assimilado é o de 
nível de abertura. Não foi encontrado tipo de assimilação que envolva o 
traço de arredondamento dos lábios. Portanto, em síntese, a hierarquia de 
assimilação opera da seguinte forma:  

1. quando há três opções de assimilação (posição, abertura e lábios), o  
   traço de posição é o preferencial; 
2. quando há somente os traços de abertura e lábios, o traço de abertura é 

o preferencial. 

Essa operação hierárquica é representada na tabela 3.18. 

Tabela 3.18 Hierarquia de assimilação de traços 

Posição 

Abertura 

Arredondamento dos lábios 

3.2.4 Vogais nasais 

No PMO havia vogais orais e nasais. As vogais nasais eram 
/i� e� �� a� u� o�/. Na apresentação das vogais nasais do PMO, foram 
selecionados dois conjuntos em que vogais são nasais, mesmo não estando 
em contexto de consoante nasal. No PMO as oclusivas sonoras tornavam-se 
consoantes nasais quando ocorriam em contexto de vogal nasal (3.6).  

a) Vogal *i� 
Os conjuntos ‘abelha’ e ‘cobra’ são reconstruídos com a vogal anterior 

fechada não-arredondada nasal. Verifica-se que os dialetos Nadëb perderam 
a nasalização da vogal no conjunto ‘abelha’. 

(123)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda   Yuhup

Abelha *hi��h hi�h hi�h hi�h ______ hi��h 
Cobra  *t��hi��jo k’at���j _____ t��hi�� t��h���j t��h���j 
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b) Vogal *e� 

Os conjuntos ‘lamber’ e ‘pomba’ são reconstruídos com a vogal 
anterior meio-fechada não-arredondada nasal.  

(124)  PMO Nadëb Rç    Nadëb RN  Dâw    Hupda  Yuhup

*e�   →  ��   ��  ��  �� �� 
Lamber *t’e��p’ d����b  n���b n	��p d	��b	 _____

Pomba *we�h _____  waw��h��h w��h w��c w��h 

c) Vogal *�� 
Os conjuntos ‘ralar’ e ‘alagar’ são reconstruídos com a vogal posterior 

fechada não-arredondada nasal. No conjunto ‘alagar’, os dialetos Nadëb 
perderam a nasalização da vogal. 

 (125)  PMO     Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

Ralar *h��p h��p h��b h��p h��p h��p 
Alagar *k’���p’ ����p ����b k���m k	���b _____

d) Vogal *a� 
Os conjuntos ‘eu’ e ‘esquerda’ são reconstruídos com a vogal 

posterior aberta não-arredondada nasal.  

(126)  PMO   Nadëb Rç    Nadëb RN    Dâw   Hupda   Yuhup   

Eu *	a�ho 	���h 	��h 	a�h 	a�h 	a�h 
Esquerda *ca��	o �����	 �a���h �a��h c���h ca��h 

a) Vogal *u 
Os conjuntos ‘beijar’ e ‘tabaco’ são reconstruídos com a vogal 

posterior fechada arredondada nasal. Observa-se que os dialetos Nadëb 
perderam a nasalização da vogal no conjunto ‘beijar’.  

 
(127) PMO      Nadëb Rç Nadëb RN   Dâw    Hupda  Yuhup  

 Beijar *c’u�p 
u�p 
u�b cu��	 c	u�p c	u�p 
 Tabaco *hu��t’ hu��t hu��t hu��t hu��t hu��t 

e) Vogal *o� 
Os conjuntos ‘assobiar’ e ‘queimar’ são reconstruídos com a vogal 

posterior meio-fechada arredondada nasal.  



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

189

(128)   PMO   Nadëb Rç    Nadëb RN    Dâw    Hupda    Yuhup 

 Assobiar *ho��j h���j h���j h���j p��h���j p��h��j 
 Queimar *ho��h h���h h���h h��� h��� h�� 

3.3 Sílaba 

O sistema silábico das línguas Maku Orientais apresenta um padrão 
dominante CVC final e CV em pré-finais, conforme os exemplos abaixo 
evidenciam: 

a. Nadëb do Roçado 

(129) /h��h/ [h��h]  abaixar 
/ma�wa��d/ [ma�	wa��d�]  abacaxi 
/ka�aba	/ [ka�a	ba	�]  arco 

b. Nadëb do rio Negro 

(130) /t�d/  [t�d�]  espécie de cipó 
/�olo�p/ [�o	lo�p�]  espécie de cipó 
/kabata�/ [kaba	ta��]  barata 

c. Dâw 

(131) /b��/  [b���]   pau 
/w��d/  [w���d�]  comer 
/pilok/ [pi �	lo�k�]  espécie de peixe 
/t�w��t/ [t��	w���t�]  pássaro 

d. Hupda 

(132) /tu�/  [tu��]   solo 
/w	ob/ [w�o�b]   colocar 
/hoho	/ [ho�	ho�	�]  costela 
/si�ipipi�h/ [�i ��i�pi �	pi ��h] andorinha 
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e. Yuhup 

(133) /h��/  [h���]   fígado 
/hop/  [ho�p�]  mergulhar 
/pupu�h/ [pu�	pu��h]  pulmão 

Nas línguas Maku Orientais, as palavras monossilábicas têm o padrão 
CVC e as dissilábicas CV.CVC. As palavras com padrão CV só existem em 
Dâw, Hupda e Yuhup e em todas elas o tom é de contorno. Nos dialetos 
Nadëb toda palavra deve terminar com padrão CVC. No Protomaku Oriental 
não existia palavra com somente uma sílaba do tipo *CV.  
As palavras CV existentes nestas três línguas vieram de sílaba *CVh em que 
o /*h/ foi apagado. Na reconstrução dos 591 conjuntos de cognatos, foram 
registrados dois tipos de sílabas: CV e CVC. Na estrutura da palavra, foram 
inventariados cinco tipos de combinações silábicas:

a. *CVC (300 conjuntos, 50,8%); 
b. *(CV).CV.CVC (123 conjuntos, 20,8%); 
c. *(CV).CV.CV (133 conjuntos, 22,4%); 
d. *CVC.CVC (35 conjuntos, 6%) 

As línguas Maku Orientais reduziram o número de sílabas por palavra 
em comparação com a língua mãe. Dâw, Hupda e Yuhup foram as que 
sofreram maior redução, pois não só perderam a vogal que ocorria no fim de 
palavras do tipo *(CV).CV.CV, como também em grande parte das sílabas  
pré-tônicas. Nos dialetos Nadëb, elidiu-se somente a vogal no fim de 
palavra. Logo, a redução só ocorreu nas sílabas átonas. A sílaba acentuada 
era a penúltima, mas o acento deslocava-se para a última quando essa era 
*CVC (cf. 6.3.1.1). 

Os quatro tipos de combinações de sílabas na estrutura da palavra do 
Protomaku Oriental e seus reflexos nas línguas modernas são demonstrados 
nesta seqüência. 

a. *CVC 

O padrão silábico *CVC é o padrão predominante nas reconstruções 
do Protomaku Oriental. Ele ocorre em 300 conjuntos, equivalente a 50,8% 
dos conjuntos de cognatos reconstruídos. O padrão CVC é o único tipo de 
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sílaba que não sofreu redução nas línguas filhas. Com o conjunto ‘alagar’, 
em (134), ilustra-se o reflexo de *CVC nas línguas filhas. Observa-se que 
esta palavra permanece como CVC em todas as línguas filhas.  

(134)  Alagar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 

/*k’���p’/ 
  ����p 
  ����b 
  ����b 
  k��� m 

  k	���b 

*CVC 
 CVC 
 CVC 
 CVC 
 CVC
 CVC 

A palavra mínima no Protomaku Oriental era *CVC. Entretanto, há 
alguns conjuntos que poderiam sugerir uma falsa reconstrução de sílaba 
*CV, pois neles as línguas Dâw, Hupda e Yuhup aparecem com sílaba CV. 
Um dos exemplos desses conjuntos é o verbo ‘ter’.  

(135)  Ter PMO 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*di��h/ 
  ni�� 
  di�� 
  di� 

*CVC 
 CV 
 CV 
 CV 

A reconstrução do conjunto ‘ter’ é auxiliada pela reconstrução de 
conjuntos que comprovam que as línguas Dâw, Hupda e Yuhup perderam o 
/*h/ final. A comprovação da perda deste fonema é atestada pelos dialetos 
Nadëb que preservaram o /*h/ final. Portanto, os conjuntos do tipo ‘ter’ 
devem ser reconstruídos como sílaba *CVC, na qual o último *C é um 
fricativo glotal /*h/. A reconstrução do verbo ‘queimar’ exemplifica a perda 
do /*h/ do proto em Dâw, Hupda e Yuhup.  

(136)  Queimar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ho��h/ 
  h��h 
  h���h 
  h���h 
  h��� 
  h��� 
  h�� 

*CVC 
 CVC 
 CVC 
 CVC 
 CV 
 CV 
 CV 
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Portanto, a análise dos conjuntos acima comprova que a palavra 
mínima no Protomaku Oriental era *CVC. 

b. *(CV).CV.CVC 

As palavras do tipo *(CV).CV.CVC aparecem em 123 conjuntos de 
cognatos reconstruídos e equivalem, portanto, a 20,8% das reconstruções.  
Os conjuntos que exigem esta reconstrução de três sílabas em uma palavra 
aparecem somente nos dialetos Nadëb. Nessas línguas não houve redução de 
número de sílaba por palavra, como ilustra o conjunto ‘cucura’. 

(137)  Cucura PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

/*ta�apu�	/ 
  ta�apo�	 
  �a�apu�	 

*CV.CV.CVC 
 CV.CV.CVC 
 CV.CV.CVC 

Nesses tipos de conjuntos não há redução nos dialetos Nadëb, mas 
somente em Dâw, Hupda e Yuhup, as quais perderam a sílaba pré-tônica. No 
conjunto ‘gente’, Dâw e Hupda perderam a sílaba /*ji/.  

(138)  Gente PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*jixup/ 
   jihub 
   juhub 
     xup 
     hup 
   juhup 

*CV.CVC 
 CV.CVC 
 CV.CVC 
        CVC 
        CVC 
 CV.CVC 

No conjunto ‘poraquê’, a primeira sílaba /*c’a/ foi elidida em Hupda 
e Yuhup.  

(139)  Poraquê  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*c’ap’ut/ 
  
 abud 
  
 abud 
     but 
  c	ub	ut 
     b	ut 

*CV.CVC 
 CV.CVC 
 CV.CVC 
       CVC 
 CV.CVC 
        CVC 

Nas línguas modernas, a redução da palavra com o padrão silábico 
*CV.CV	 é feita por meio de dois processos. O primeiro é por assimilação 
de traços, seguido por apagamento da vogal final e o segundo é por 
glotalização. Na análise do conjunto ‘abanar’ *hebo	, por exemplo, Nadëb 
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do Roçado faz a assimilação de traços e apagou a vogal final e a glotal /*	/, 
ficando com padrão CVC (cf. 3.2.1.2.1). Dâw, Hupda e Yuhup somente 
apagaram a vogal /*o/ e incorporaram o glotal final /*	/, criando os 
glotalizados finais (cf. 3.1.5.1).  

(140)   Abanar PMO 
Nadëb Rç 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*hebo	/ 
  h�m 
  hem	 

  heb	 

  h�b	 

*CV.CVC 
 CVC 
 CVC	

 CVC	

 CVC	 

Portanto, a redução do padrão *CV. CV	 para CVC ou CVC	 não é 
feito por eliminação de sílaba, mas por reorganização silábica. Os dialetos 
Nadëb optaram por fazer a assimilação entre as vogais /*eCo/, com isto, 
criaram a vogal /�/. Após este processo, o oclusivo glotal /*	/ foi apagado. 
Por fim, o *C da última sílaba, que antes estava na posição de ataque, passa 
a ocupar a coda da primeira sílaba. Dâw, Hupda e Yuhup desestruturam a 
sílaba CVC, que ocupa a última posição na palavra, ao eliminar o seu 
núcleo. Desta maneira, o ataque e coda glotal desta sílaba sem núcleo são 
reestruturados como coda da primeira sílaba, realizando-se como consoante 
glotalizada.  

c. *(CV).CV.CV  

As palavras com padrão silábico *(CV).CV.CV constituem 133 
conjuntos de cognatos, representando 22,4% dos conjuntos reconstruídos. 
Nas línguas filhas, as palavras deste tipo foram reduzidas para CVC através 
de processos de assimilação e/ou apagamento de fonema. O processo de 
assimilação era parcial, exceto em alguns casos, e do tipo regressiva (cf. 
3.2.2.3.2).  

O conjunto ‘temer’ exemplifica este processo de redução silábica. Em 
Hupda e Yuhup, a assimilação foi total. 

(141)  Temer PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*	a��bo/ 
  	���m 
  	���m 
  	a��m 
  	��b 
  	��b 

*CV.CV 
 CVC 
 CVC 
 CVC 
 CVC 
 CVC 
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O processo de redução de palavra nas línguas Dâw, Hupda e Yuhup 
levou essas línguas à monossilabificação das palavras. Há palavras 
reconstruídas com três sílabas, mas que nessas línguas possuem somente 
uma sílaba. Por exemplo, no conjunto ‘alisar’, Hupda só tem uma sílaba; os 
dialetos Nadëb possuem duas; e o Protomaku Oriental tem três: 

(142)   Alisar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb RN  
Hupda 

/*hawak’o/ 
  haw�� 
  haw�� 
  h�  k 

*CV.CV.CV 
 CV.CVC 
 CV.CVC 
 CVC 

d. *CVC.CVC 

As palavras dissilábicas *CVC.CVC ocorrem em trinta e cinco 
conjuntos de cognatos, representando 6% das reconstruções. As palavras 
reconstruídas com *CVC na primeira sílaba são todas compostas por 
justaposição, como o conjunto ‘língua’.  

(143)  Língua  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*do�h	k’a�t’i / 
  na �a��d 
  na �a��d 
  n��hk� d 
  d��hk	��d 
  d��hk	��d 

*CVC.CVCV 
 CV  .CVC 
 CV  .CVC 
 CVC.CVC 
 CVC.CVC 
 CVC.CVC 

Provavelmente a tradução literal da palavra ‘língua’ era ‘folha da 
boca’, pois a reconstrução de ‘boca’ é /*do��h/ e de folha é /*k’a �ti/. Supõe-
se que na cosmovisão dos Maku Orientais haja uma correlação semântica 
entre ‘língua’ e ‘folha’. A língua tem o formato e a flexibilidade de uma 
folha. Logo, por analogia, a ‘língua’ é a ‘folha da boca’.  

Os tipos de padrões silábicos encontrados nas reconstruções do 
Protomaku Oriental conduzem à conjectura que no pré-Protomaku Oriental 
havia somente sílaba **CV. Esta afirmação tem como base as seguintes 
evidências:  

a. todas as sílabas que não estão no fim de palavra são do tipo *CV; 
b. todas as palavras reconstruídas com *CVC na sílaba não final são 

palavras compostas; 
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c. todas as palavras reconstruídas com uma única sílaba do tipo *CVC 
devem ser oriundas de um padrão anterior **CV.CV e que se 
reduziram para *CVC pelo mesmo processo de assimilação ou 
eliminação de vogal final que continuou a operar nas línguas 
derivadas. 

Propomos a hipótese que essas características marcantes das línguas 
Maku procedem de um processo evolutivo dos sistemas acentual e silábico 
iniciado antes do PMO. Argumentamos que no pré-PMO havia somente 
sílaba CV e o acento era fixo na penúltima sílaba (CV)	CVCV. No processo 
evolutivo, ocorreu a elisão das vogais /*i/, /*o/ na última sílaba da 
palavra (cf. 3.2). A partir deste estágio, a língua desenvolveu os padrões 
silábicos CV e CVC e o acento permaneceu na penúltima sílaba. Contudo, 
devido ao peso silábico, o acento deslocava-se para as sílabas CVC. Desta 
maneira, surgiram palavras de estrutura (CV)	CVCV e (CV)	CVC, sem 
causar colapso no léxico.  

3.4 Acento 

A ocorrência do acento na última sílaba da palavra é uma 
característica de todas as línguas do PMO, conforme mostram as palavras 
apresentadas em (144-148).  

a. Nadëb do Roçado 

(144) /ma�wa��d/ [ma�	wa��d�]  abacaxi 
/ka�aba	/ [ka�a	ba	�]  arco 

b. Nadëb do rio Negro 

(145) /�olo�p/ [�o	lo�p�]  cipó 
/kabata�/ [kaba	ta��]  barata 

c. Dâw 

(146) /pilok/ [pi �	lo�k�]  espécie de peixe 
/t�w��t/ [t��	w���t�]  pássaro 
/ma�jbuku�/ [ma��jbu�	ku��]  espécie de peixe10

                                                     
10 Empréstimo da língua Nheengatu maibuku 
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d. Hupda 

(147) /hoho	/ [ho�	ho�	�]   costela 
/si�ipipi�h/[+�i��i �pi �	pi ��h] espécie de andorinha 

e. Yuhup 

(148) /bibih/ [bi �	bi�h]  espécie de pássaro  
/pupu�h/ [pu�	pu��h]  pulmão 

A última sílaba das palavras no PMO era CV ou CVC, conforme é 
confirmado pelos 591 conjuntos de cognatos reconstruídos. O acento incidia 
na penúltima sílaba de palavras do tipo *(CV).	CV.CV e na última das 
palavras do tipo *(CV).CV.	CVC. Esse comportamento sugere que o acento 
no Protomaku Oriental era totalmente previsível, pois ocorria na penúltima 
sílaba da palavra e deslocava-se para a última sílaba se ela fosse *CVC. 

Para estabelecer a posição do acento nas palavras do PMO 
consideram-se como base as entradas de Dâw. Isto porque o número de 
sílabas das palavras do PMO foi reduzido para uma só sílaba em Dâw, sendo 
sempre conservada a sílaba acentuada.  

Este mesmo processo de redução silábica do PMO para Dâw é 
constatado na sincronia de adaptação de empréstimos em Dâw. Nesta língua, 
os sons das palavras emprestadas são correlacionados aos sons mais 
próximos de Dâw e as palavras emprestadas sofrem redução de número de 
sílabas. Na redução silábica, a sílaba acentuada sempre permanece; a sílaba 
pré-tônica é totalmente eliminada; e a pós-tônica é parcialmente elidida, pois 
o núcleo é suprimido e o ataque é ressilabificado como coda da sílaba 
restante. Esse processo de nativização é demonstrado na adaptação dos 
empréstimos do português e do nheengatu apresentados em (149).  

(149)   Dinheiro Português 
Dâw 

d�i��ei�o 
    j� ��l	 

Vitória  Português 
Dâw 

vi�t��ia 
   tol	 

Mola Português 
Dâw 

�m�la 
 m��l 

Célio Português 
Dâw 

�s�lio 
 ���l 
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Pilha Português 
Dâw 

�pi$a 
 pi�l 

Sal Nheengatu 
Dâw 

ju�ki�a 
   xi�l	 

Calça Nheengatu 
Dâw 

�i��o�a 
   lu�l	 

Soldado Nheengatu 
Dâw 

�u��a�a 
   la�l	 

Portanto, os processos de redução de sílabas, preservando somente a 
sílaba tônica são atestados na evolução do PMO para Dâw e continuam a 
atuar em Dâw na nativização de empréstimos.  

A forma reconstruída da palavra ‘poraquê’ é do tipo *CV.CVC. Nesta 
palavra, Dâw apagou a primeira sílaba: /*c’a/. Portanto, com base nos 
processos característicos de redução de sílabas em Dâw, conclui-se que 
nessa palavra o acento era na última silaba /*c’a	p’ut/.  
  
(150)  Poraquê  PMO 

Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*c’ap’ut/ 
  
 ab ud 
  
 ab ud 
     b ut 
  c	 ub	 ut 
     b	 ut 

 
[c’a	bud�] 
[c’a	bud�] 
[   but�] 
[c’u	(u�t�] 
[   (u�t�] 

Em (151), é apresentada a reconstrução da palavra ‘macaco’ 
/*jawa%co/, palavra do tipo *CV.CV.CV. Em Dâw é /wa��/, pois a primeira 
sílaba /*ja/ e a vogal /*o/ final foram apagadas e a consoante /*c/, que antes 
era ataque da última sílaba, passou a ser coda da sílaba acentuada, tendo 
como reflexo /�/. Nos dialetos Nadëb é /jaw��j/, pois a vogal /a/
assimilou o traço de meio-aberto da vogal /o/, criando-se a vogal /�/. 
Portanto, estas reduções indicam que o acento nesta palavra era na penúltima 
sílaba [*ja	waco]. 

(151). Macaco  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*jawa� co/ 
  jaw���j 
  jaw���j 

    wa� � 
  jawa� c 
    wa� c 

 
[ja	w���j] 
[ja	w���j] 
[wa���] 
[ja	wa��*] 
[wa��jh] 
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A palavra reconstruída para ‘carregar’ /*ce�to/ é do tipo *CV.CV. 
Nesta palavra, os dialetos Nadëb fizeram assimilação do traço posterior, 
criando a vogal /�/. As outras línguas apagaram a vogal final. Então, o 
acento nesta palavra era na penúltima sílaba /*ce �to/. 

(152)   Carregar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ce�to/ 
  ����d 
  ��-�d 
  �e� t 
  ce� t 
  ce t 

 
[����d�] 
[���d�] 
[�e��t�] 
[ce��t�] 
[cet� ] 

Portanto, o acento é previsível tanto nas línguas Maku modernas como 
no PMO. Nesta última, o acento era na penúltima sílaba e nas línguas Maku 
modernas o acento é na última. Na análise da trajetória do acento do PMO às 
línguas modernas, pode-se dizer que não foi a posição do acento que mudou, 
mas foram as línguas Maku modernas que perderam a vogal do final de 
palavra. Desta forma, houve uma reestruturação do padrão silábico da 
palavra. Esse processo é demonstrado na fórmula abaixo, em que aparecem, 
na entrada, as sílabas das palavras no PMO e, na saída, o padrão silábico das 
palavras nas línguas modernas:  

*CV.	C1V.C2V  →  CV.	C1VC2

Nessa fórmula, verifica-se que o acento recai sobre a sílaba da 
consoante C1 tanto no PMO como nas línguas filhas. A consoante C2, que era 
ataque da última sílaba, passa a ser coda da sílaba acentuada, após o 
desaparecimento da vogal.  

Portanto, conclui-se que no pré-PMO havia somente sílaba CV e o 
acento era fixo na penúltima sílaba **(CV)	CVCV. No processo evolutivo, 
no PMO iniciou-se o processo de assimilação de traços entre as vogais e o 
apagamento da vogal da última sílaba. Este processo provocou a ampliação 
do número de vogais e a criação da sílaba CVC. Esta sílaba só podia ocorrer 
na última posição da palavra e, por peso silábico, ela atraía o acento. Desta 
forma, o PMO fornece às línguas filhas os tipos de palavras *(CV)	CVCV e 
*(CV)	CVC. Na evolução do PMO, o processo de assimilação de traços 
continuou ampliando o número de vogais e modificando a estrutura silábica 
das palavras. Como resultado desses processos, as línguas modernas têm 
maior número de vogais que o PMO e o padrão silábico dominante é CVC.  



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

199

3.5 Tom 

As línguas Maku Orientais possuem um sistema tonal no qual há 
quatro tons, sendo dois tons fonéticos, baixo e alto (oriundos do sistema 
acentual), e dois tons lexicais, ascendente e descendente (restritos à ultima 
sílaba da palavra). Além destas particularidades tonais, as línguas Maku 
Orientais são divididas em três grupos: 

a. língua tonal (Yuhup, cf. 2.3.5); 
b. línguas com tons parcialmente condicionados pela sonoridade da 

coda (Dâw e Hupda, cf. 2.1.5 e cf. 2.4.5); 
c. línguas atonais (os dialetos Nadëb, cf. 2.2.5). 

As línguas Dâw e Hupda possuem um sistema tonal parcialmente 
controlado pela sonoridade da coda. As palavras com coda surda têm 
somente tom ascendente e as com coda sonora possuem dois tipos de tons, 
ascendente e descendente. Em Yuhup, entretanto, os tons ascendente e 
descendente podem ocorrer tanto com coda surda quanto com sonora.  
Os dialetos Nadëb não são tonais, pois saíram do sistema tonal, 
transformando o tom descendente em laringalização e o tom ascendente em 
alongamento. 

Tabela 3.19 Reflexos dos tons 

PMO  Dialetos Nadëb Dâw Hupda Yuhup 
*Tom ascendente  Alongamento Tom ascendente 
*Tom descendente Alongamento Tom descendente 
*Tom descendente
 + consoante surda 

Laringalização Tom ascendente Tom descendente

* Atonal Vogal curta Atonal 

Nas línguas filhas, os tons desempenham funções lexicais e 
morfossintáticas. Abaixo são apresentadas séries de palavras que evidenciam 
as funções dos tons. Nesta representação tonal,  as palavras sem marca 
ortográfica de tom têm tom alto fixo; as marcadas com o símbolo /  �/ 
possuem tom ascendente, e as com o símbolo /  �/ apresentam tom 
descendente. 
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1. Função lexical 

Os tons em Yuhup, Hupda e Dâw funcionam como diferenciadores de 
lexemas. Através dos tons, diferenciam-se palavras atonais de tonais (a) e 
palavras com tom descendente de palavras com tom ascendente (b).

A. Yuhup  

(153) a. b��h   nambu 
  b���h   lago 

b. k	o ��  macaco zogue-zogue 
  k	o ��  sombra 

B. Hupda 

(154) a. t��h   porco 
   t���h   lagarta comestível 

b. wa��n   ser fundo 
    wa��n   terçado 

C. Dâw 

(155)  a. het  brotar 
     he �t   lagarta 

 b. p�j   espírito 
       p��j   surubim 

     p� �j  caranã (espécie de palmeira) 

2. Função morfológica 
  

O tom ascendente em Yuhup, Hupda e Dâw são empregados para 
derivar substantivos de verbos.  

A. Yuhup  

(156) h��p   ralar 
h���p   ralo 
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B. Hupda  

(157) tuh   passar fuligem 
tu �h   fuligem 

C. Dâw  

(158) hem	   abanar 
he �m	   abano 

3. Função morfossintática 

Nas línguas Yuhup e Dâw os tons desempenham funções 
morfossintáticas. Por exemplo, em Yuhup, as cláusulas imperativas são 
marcadas pelo tom ascendente que ocorre integrado ao verbo  
(Ospina 2002). 

(159) a. ha�m   ir  (aspecto indeterminado) 
  ha��m   Vá!  (imperativo) 
 
b. hohod  tossir  (aspecto indeterminado) 
    hoho �d  Tussa!  (imperativo) 

Em Dâw, a intransitivação é marcada pelo apagamento dos tons 
lexicais dos verbos transitivos (a) e a transitivação é feita pelo tom 
descendente (b).  

(160) a. x� �p   secar  (transitivo) 
  x�p   secar  (intransitivo) 

b. c�m  banhar-se (intransitivo) 
  do	 c�%m   dar banho (transitivo) 

3.5.1 Tons alto e baixo 

Os tons fixos no PMO eram tons fonéticos produzidos pelo efeito 
secundário do acento que na sílaba acentuada produzia uma freqüência mais 
alta do que a freqüência da sílaba não-acentuada. Portanto, havia dois tons 
fixos: o alto, que ocorria na sílaba acentuada, e o baixo que ocorria na sílaba 
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não-acentuada. As palavras com tons fixos alto e baixo são interpretadas 
como atonais, pois não possuem tom fonológico.  

A reconstrução de palavras atonais é estabelecida pela 
correspondência sistemática com palavras sem tom que ocorrem em Yuhup, 
Hupda e, principalmente, em Dâw e também pela correspondência com 
palavras que possuem vogais curtas nos dialetos Nadëb. Em (161), estão 
alistadas algumas palavras do tipo CVC que foneticamente tinham tom alto 
[*CV�C]. 
  
(161) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Pilar *tok’ to� to� tok tok tok 
Pular *c’�k’ 
�k 
�� c�k c	�k c	�k 
Puxar *k�k’ h�� k�� x�k k�k k�k 
Casca *p’ok’ b�� b�� b�k b	�k b	�k 
Dançar *ja�b j�m j�m jam ja�b ja�b 
Grande *po� po� bo� po� po� po� 
Tio *k’ot ��d ��d k�t k	�t k	�	 
Ralar *h��p h��p h��b h��p h��p h��p 
Rã *woh woh woh woh woh woh 

Em (162) estão agrupadas uma série de palavras atonais do tipo 
*CV.CV que foneticamente tinham tom alto na primeira sílaba, por ser esta a 
sílaba acentuada, e tom baixo na segunda, por ser a sílaba  
não-acentuada [*	CV �.CV0]. 
  
(162) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Eu *	a�ho 	��h 	��h 	a�h 	a�h 	a�h 
Duro *p’a	i ba� bah b�	 tab	a	 tab	a	 
Cipó *tito t�d t�d tit t�t t�t 
Fruta *	a�i 	a� 	a� 	�� 	a� 	a� 
Noite *c’ebo 
�m 
�m cem c	�b c	�b 
Terra *c’ako 
�� 
�k cax c	ah c	ah 

Em (163), aparecem palavras atonais do tipo *CV.CVC, as quais 
foneticamente tinham tom baixo na primeira sílaba, por ser esta a sílaba  
não-acentuada, e tom alto na segunda, que era a sílaba acentuada 
[*CV0.	CV�C]. 
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(163)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Cogumelo *p�b�	 p�m p�m p�m	 p�b	 p�b	 
Dente *t���	 t�� t�� t�� t�� t�� 
Escama *pec’o	 p�d p�d pec pec	  pe�
	 
Macaco *wa�c’o�k’ wac��� w��hc��� c��k w��hc��k _____ 

Papagaio *c’ojo	 
�j 
�j c�j c	�j	 c	�j	 
Poraquê *c’ap’ut 
abud 
abud but c	ub	ut b	ut 
Rede *ja�i	 ja� ja� j�� ja� ja� 
Redondo *da�eb �a�a�ew �ana�em lem dedeb deb 

Em Dâw, Hupda e Yuhup, as palavras tornaram-se tonais devido à 
queda da sílaba pós-tônica. Isto ocorreu porque no estágio atual da 
fonologia, as sílabas abertas no fim de palavra devem sempre ter tom 
descendente, conforme mostra a seguinte regra:  

 [*	CV�.CV0] → CV�

Os conjuntos que seguem comprovam esse processo. 
  
(164) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Amargo *c’aho 
��h 
�� ca� c	a� c	a� 
Dormir *	a�ho 	���h 	a��h 	a�� 	��h 	��h 
Abaixar *xiho  h��h h�� x�� hi� hi 
Asa *takeko tak�� tak�� xe� k�� t�keh 
Dizer *da�ho n�� _____ na�� d��� _____ 

Yuhup apresenta uma inovação tonal em alguns conjuntos de cognatos 
em que aparece nasalização. Nestes casos, quando o PMO tem palavra 
atonal, Yuhup tem tom ascendente. Os conjuntos de cognatos ‘bicho-de-pé’, 
‘tamanduá’ e ‘você’ ilustram essa inovação.  

(165) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Bicho-de-pé *t’a�di d�n d�n d�n d	a��d d	a��d 
Tamanduá *jo�d j�n j�n j�n _____ j���d 
Você *	a�bo 	��m 	��m 	a�m 	a�b 	a��b 
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3.5.2 Tom descendente 

Nesta seção, são alistados os grupos de conjuntos de cognatos com 
correspondências sistemáticas que possibilitam a reconstrução dos tons do 
PMO. Não há uma sistematicidade nas ocorrências de tons entre as línguas, 
pois há diversas inovações em cada uma delas. Entretanto, é possível 
determinar quais são as inovações e, desta maneira, a reconstrução dos 
prototons é feita com uma margem maior de segurança. A língua Yuhup 
fornece a base para a reconstrução dos tons porque ela possui pouca 
inovação tonal e é a única que não apresenta restrição de ocorrências de tons 
baseada na sonoridade da coda. 

A reconstrução do tom descendente leva-se em consideração a 
sonoridade da consoante seguinte ao tom no PMO. Quando o PMO tem tom 
descendente seguido de consoante surda, as correspondências entre as 
línguas devem ser: 

a. tom descendente em Yuhup; 
b. vogal laringalizada nos dialetos Nadëb; 
c. tom ascendente em Dâw e Hupda, por se tratar de coda surda. 

Em (166), os conjuntos alistados evidenciam essas regras de 
correspondência sistemática: 
(166) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Arraia *c’a�	i 
���	 
a��h c��	 c	��	 c	��	 
Peixe *ha��po h����b ha���b ha��p h���p h���p 
Peconha *po��t po���d po��d p��t p��t p��t 
Jacu *je�co j���j j���j je�� je�c je�c 
Japu  *t’u�p du��b do��b do�p d	o�p d	o�p 
Pássaro *tawe�to taw���d t�w���d t�w��t we�t we�t 
Buriti *c’a�k’o 
���� 
���� ca�k c	a�k c	a�k 
Macaco *jawa�co jaw���j jaw���j wa�� jawa�c wa�c 
Folha *k’a�ti �a��d �a��d k��t k	��t k	��t 
Fezes *ja�	i ja��	 ja��h j��	 j��	 j��	 
Esquerda *ca��	o �����	 �a���h �a��h c���h ca��h 
Anta *ta�ko t���� t���k ta�x ta�h ta�h 

Nos conjuntos (167), os dilaletos Nadëb perderam a laringalização. 
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(167) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Goma *du��h ���jnu�h nu�h nu��h du��h du��h 
Ovo *ti�po t�b t�b t��p ti�p ti�p 
Pai  *	i�po 	�b 	�b 	i�p 	i�p 	i�p 
Gavião *wi�	 wa	wi�	 wowi�h wi�h wi�h wi�h 
Maitaca *t’u�c’u	 du�� du�� du�c d	u�c	 d	u�
	 
Tabaco *hu��t hu��t hu��t hu��t hu��t hu��t 
Vento *bahu�to bahu�d ho�d ho�t boho�t woho�t 

No PMO havia algum elemento correlacionado ao tom descendente 
seguido por consoante surda que, na evolução da língua, enfraqueceu a 
ocorrência deste tom neste contexto. Este enfraquecimento permitiu que os 
dialetos Nadëb saíssem do sistema tonal em direção à laringalização, pois 
onde o PMO tem tom descendente seguido por consoante surda, essas 
línguas têm laringalização. As línguas Dâw e Hupda também guardam 
reflexos do enfraquecimento deste tom com coda surda, uma vez que 
palavras com corda surda só podem ter tom ascendente (166). Em Yuhup, o 
tom descendente ocorre também com coda surda.  

A correlação entre laringalização e tom descendente pode ser 
explicada pela função das cordas vocais. Tom, sonoridade e laringalização 
são realizados com a atuação das cordas vocais vibrando diferentemente para 
cada um deles. O tom descendente se faz com a diminuição gradativa das 
vibrações das cordas vocais no decorrer do tempo. A laringalização é o nível 
mais baixo das vibrações das cordas vocais.  

A transição de tom descendente para laringalização nos dialetos 
Nadëb se deu pela necessidade de interromper as vibrações das cordas vocais 
quando seguida de consoante surda. Essa interrupção se deu pela diminuição 
das vibrações das cordas vocais a um nível baixíssimo. No entanto, os 
dialetos Nadëb estenderam esse nível baixo, não somente ao fim da vogal 
mais ao início também. Como se o alvo final (baixa vibrações mais 
interrupção) fosse antecedido para o início da vogal. Como o nível baixo de 
vibrações acarreta laringalização, os dialetos Nadëb saíram de um sistema 
tonal para um sistema de laringalização. 

Em (168), os conjuntos apresentam uma irregularidade nas 
correspondências, pois Dâw tem como reflexo o tom descendente ao invés 
de ascendente. Essa inovação em Dâw ocorre devido ao apagamento do 
fonema /*h/ na sílaba final, pois na fonologia da língua, as sílabas abertas 
finais têm sempre tom descendente.  
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(168) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Menino *ta��hi ta��h ta��h t�� t��h t���h 
Flor *c’o�h 
o��h 
o��h c�� c	�� c	��h 
Cunhado *jo�h jo��h j���h j�� j��h j��h 
Canoa *xo�h ho��h h���h x�� h��h h��h 
Bochecha *wo�h mawo��h w���h w�� w��h w��h 

Segundo Ospina (2002: 290) os verbos em Yuhup são atonais em sua 
entrada lexical e ganham tom na sintaxe. Devido a essa inovação nesta 
língua, quando se trata da reconstrução do tom em verbos, levam-se em 
consideração as correspondências sistemáticas entre Nadëb do Roçado e 
Dâw. Quando a laringalização em Nadëb do Roçado corresponde a tom 
ascendente em Dâw, seguido de coda surda, no PMO, reconstrói-se tom 
descendente, seguido de consoante surda. Em (169), os conjuntos agrupados 
comprovam essa regra de correspondência. 

(169) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Roncar *xu��k’ hu���� h���k x���k hu��k hu�k 
Roubar *c’e�k’o 
���k 
���k c��k c	ek c	ej 
Varrer *xa�pi	 _____ ha��b x��p h�p h�b	 
Engasgar *k’a���k’ �a��k �a�� ka��k k	a�k k	a�k 
Estar em pé *k’e�to	 ����d ����d k��t cak	et k	ed	 
Dar *do��	 n���	 _____ n���	 d��	 d��	 
Arrancar *k’o�	 	a�o��	 �o�	 _____ k	��	 k	�	 

Nos casos onde o tom descendente era seguido por uma consoante 
sonora, os dialetos Nadëb não têm laringalização, uma vez que não há 
necessidade de interromper as vibrações das cordas vocais. As seguintes 
correspondências sistemáticas reconstroem o tom descendente quando 
seguido de consoante sonora: 

a. tom descendente em Yuhup, Dâw e Hupda; 
b. vogal longa sem laringalização nos dialetos Nadëb. 

Em (170), agrupam-se conjuntos de cognatos que obedecem a essas 
regras de correspondência sistemática. 
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(170) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Machado *ba��bo m��m m��m ma��m b���b b���b 
Sangue *baji�wo maj��w m�j��w j��w bi�ji�w di�w 
Filha *to��o	 to�� tu�� to�� to�� to�� 
Árvore *p’��w p��w p��w b��w b	��w b	��w 
Árvore *te��o	 t��� t��� t��� te�� te�� 

Nos conjuntos listados em (171), o fato de a língua Hupda ter tom 
ascendente ao invés de descendente, permanece sem explicações. 
  
(171) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Bacaba *cawi�bo �aw��m ��w��m wi�m ciwi�b wi�b 
Pé *c’i�bo 
��m 
��m c��m c	i�b c	i�b 
Piolho *da��bi na�m na�m n���m d���b d���b 
Urucum *h��w h��w h��w h��w h��w h��w 
Formiga *wi�wo w��w w��w w��w wi�w wi�w 
Cobra *xa��i ha�k ha�k x��� h��� h��� 
Casa *ba��jo m��j m��j ma��j b���j b���j 
Caminho *ti�wo t��w t��w t��w ti�w ti�w 
Floresta *xa�jo h��j h��j xa�j ha�j ha�j 

Em (172) são listados conjuntos de verbos cognatos. Observa-se que 
por se tratar de verbos, a língua Yuhup não possui tom. 
  
(172) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Temer *	a��bo 	���m 	���m 	a��m 	��b 	��b 
Vomitar *xa��do h��n h��n xa�n h���d h��d 
Ir *ha��b ha�m ha��m ha��m ha��b ha�b 
Focar *ha��jo h���j ha��j h���j _____ ha�j 

Os conjuntos ‘chifre’, ‘formiga’ e ‘genitália’ apresentam 
irregularidades nas correspondências. Nestes conjuntos, os dialetos Nadëb 
não deveriam ter laringalização, pois no PMO, a consoante depois do tom é 
sonora. Esses fatos ainda carecem de explicações.  

(173) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Chifre *ca��da�	 �a���n �a���n �a��n	 ca��d	 ca��d	 
Formiga *ca��wo �����w �a���w �a��w ca�w ca�w 
Genitália *p’o�j bo��j b���j b��j b	��j _____ 
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3.5.3 Tom ascendente 

A reconstrução do tom ascendente é fundamentada na 
correspondência sistemática entre a não-laringalização nos dialetos Nadëb e 
o tom ascendente em Yuhup, independente da sonoridade da consoante do 
PMO que ocorre após o tom.  

Na grande maioria dos conjuntos a correspondência básica é: 

a. tom ascendente em Yuhup, Dâw e Hupda; 
b. vogal longa nos dialetos Nadëb. 

Em (174), os conjuntos obedecem a essa regra de correspondência. 

(174) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Caba 1 *ba�	ju�	 ma�	ju	 _____ j	��	 j��	 j��	 
Isca *	di��wo	 n��	 n��	 ni��	 d���w	 d���w	 
Ralo *h���p _____ h��b h���p h���p h���p 
Aranha  *jo�	 �anajo�	 �anejo�h j��	 b�j�	 j��	 
Ontem *c’a��bi 
�m 
�m c��m c	a��b c	a��b 
Sujo *	ta�wo	 t��w _____ t��w	 c	a�w	 c	a�w	 
Bom *da��w n��w na�w ______ da��w da��w 

Em Dâw e Hupda, a perda da consoante da coda obriga a ocorrência 
de tom descendente ao invés de ascendente. 

(175) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Solo  *tu��	 tu��	 tu��	 tu% tu%  tu�h 
Formiga *	���h 	��h 	��h 	�� 	���h _____ 

Caba 2 *bu��k mu��k mu��k mu�� bu�� bu��h 
Cobra *t��hi��jo k	at���j _____ t��hi�� t��h���j t��h���j 

Em (176) são agrupados alguns conjuntos de verbos cognatos. Pelo 
fato de serem verbos, em Yuhup não há tom. Nestes casos, a 
correspondência sistemática entre os dialetos Nadëb e Dâw estabelece a 
reconstrução. Se o tom for ascendente em Dâw e, se não houver 
laringalização nos dialetos Nadëb, o prototom é ascendente. 

(176) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Apagar *t’u�k’ du�k du�� d��k d	��k d	�k 
Arrastar *k��k’ tak��k tak�� x��k _____ k�� 
Carregar *ce�to ���t ���d �e�t ce�t cet 



                         
FONOLOGIA DO PROTOMAKU ORIENTAL

                           .

209

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Chorar *	o��t 	o�t 	o�t 	���t 	�t 	�t 
Coçar *c’u�k’ 
u�k 
u�k cu�k c	uk c	uk 
Defecar *ja�	i ja�	 _____ j��	 j�	 j�	 
Ouvir *pa��h p�h pa�h pa�h hipa�h pa�h 
Soprar *pahu��t pahu� pahu�j hu��t pu�hu��t pu�hu�t 
Assobiar *ho��j h���j h���j h���j p��h���j p��h��j 
Plantar *ju��b jo�m jo�m ju��m ju��b ju�b 

Portanto, conclui-se que o PMO era uma língua com um sistema tonal 
caracterizado pelos seguintes fatos: 

1. havia quatro tons, dois fonéticos (produzidos pela ação do 
sistema acentual: tom fixo baixo em sílaba não-acentuada; tom 
fixo alto em sílaba acentuada) e dois fonológicos de contornos 
(um ascendente e outro descendente). Ambos provocavam 
alongamento nas vogais; 

2. os tons de contornos só ocorriam na sílaba acentuada; 

Os resultados dessas características nas línguas filhas são: 

1. ocorrência de um só tom por palavra; 
2. o tom só ocorre no fim da palavra; 
3. o tom de contorno alonga a vogal; 
4. o nascimento da laringalização e da oposição entre vogal curta e 

longa nos dialetos Nadëb após a saída do sistema tonal; 
5. Dâw e Hupda só têm tom ascendente quando a coda é surda. 

As características tonais do PMO levam-nos a formular a hipótese de 
que o PMO veio de um sistema não tonal. Argumentamos que os tons no 
PMO nasceram de um sistema acentual, no qual houve a fusão de vogais 
com intensidades diferentes. Estas fusões vocálicas originaram os dois tons 
de contorno. O acento na primeira vogal originou o tom descendente e o 
acento na segunda vogal deu origem ao tom ascendente. Esse deslocamento 
de acento pode ter sido causado por sufixos métricos e extramétricos que 
existiram no Pré-Protomaku Oriental. Este sistema descrito é semelhante ao 
sistema tonal do Baniwa, língua Arawak (cf. Ramirez 2001: 93). 

O seguinte esquema demonstra a evolução do sistema acentual do 
Pré-Protomaku Oriental para ao sistema tonal do Protomaku Oriental. 
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Tabela 3.20 evolução do sistema acentual para tonal

Pré-PMO PMO 
**	CVCV   → *CV�C 
**CV	CV   →   *CV�C 

Há um fato importante na sincronia da fonologia da língua Yuhup que 
reforça a hipótese segundo a qual o sistema tonal do PMO originou-se na 
fusão de vogais. Em Yuhup, há palavras atonais que estão tornando-se tonais 
devido ao apagamento do fricativo glotal /h/ na posição intervocálica  
(Ospina 2002: 114). Neste caso, a segunda vogal está na sílaba acentuada e, 
por isso, após o apagamento do /h/, as duas vogais se fundem e 
proporcionam a criação de uma palavra monossilábica com tom ascendente. 

(177) /juhup/ [ju��hu�p�] → /ju�p/ [ju��p�]  gente 
/d��h hud	/ [n��!h�hu�d�]→ /d���d	/ [n����n	�]  aqui 
/w�h�d	/ [w���h��d�]   → /w��d	/ [w���d�]  banana 

Na figura 3.8, apresenta-se como um sistema de acento pode evoluir 
para um sistema tonal. Neste processo evolutivo, o sistema tonal do PMO 
faz uma bifurcação, sendo que uma ramificação continua sendo tonal (tom 
descendente e ascendente) e a outra ramificação segue-se como não-tonal. 
Essa última transforma o tom descendente em laringalização e o tom 
ascendente em alongamento.  

  (Pré-PMO)            acento 

  (PMO)           Tonal 
       
   Não-tonal                          tonal 

Laringalização  alongamento          descendente     ascendente 
   DIALETOS NADËB    DÂW/HUPDA/YUHUP 
Figura 3.8 Evolução do tom para laringalização e alongamento 

A figura 3.8 também apresenta uma cadeia evolutiva que mostra a 
passagem do sistema acentual (Pré-PMO) para laringalização (dialetos 
Nadëb).  
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3.6 Nasalização  

Nesta seção, expõem-se as razões para estabelecer que no PMO havia 
vogais subjacentemente orais e nasais, portanto não havia consoantes nasais. 
Em se tratando de nasalização, as línguas Maku Orientais estão divididas em 
dois blocos: as que só têm vogais nasais, citam-se: Hupda (cf. 2.4.2.2 e 
2.4.6) e Yuhup (cf. 2.3.2.2 e 2.3.6) e as que têm vogais nasais e consoantes 
nasais ao mesmo tempo, a saber: Dâw (cf. 2.1.1.1.3, 2.1.2.2 e 2.1.6) e os 
dialetos Nadëb (cf. 2.2.1.1.3, 2.2.2.2 e 2.2.6). As referências indicadas entre 
parênteses mostram que todas as línguas Maku Orientais têm vogais orais e 
nasais. Os sistemas dessas línguas são os mesmos que havia no PMO (cf. 
3.2.4). Dâw e os dialetos Nadëb inovaram, acrescentando as consoantes 
nasais em seus sistemas fonológicos. Essa inovação tem como origem a 
evolução dos oclusivos. Na tabela 3.21, está disposta a evolução do sistema 
nasal do Pré-PMO até o sistema nasal das línguas Maku Orientais.  

Tabela 3.21 evolução do sistema nasal Pré-PMO às línguas atuais 

Pré-PMO    PMO Dâw/Dialetos Nadëb Hupda/Yuhup 
a.**Nv [v�]    /*v�/ v� 
b.**bv [bv]   /*bv/ mv bv 
c. **mv [mv�]  /*bv�/ [mv�] mv� bv� 

d. /*p’v/ bv b	v 
e. /*p’v�/ bv� b	v� 

A tabela 3.21 mostra que o PMO é originário de um sistema de 
consoantes nasais que nasalizava as vogais. O apagamento de algumas 
consoantes nasais fez (a.) com que o PMO passasse a ter vogais orais e 
nasais. As vogais nasais transformavam os oclusivos sonoros em nasais 
homorgânicos (c.). Entretanto, na evolução do PMO, os dialetos Nadëb e 
Dâw passaram a ter consoantes nasais em suas fonologias.  
O gatilho para a integração de consoantes nasais nestes sistemas foi a 
evolução de *p’ para /b/ (d. e.). Essa evolução obrigou o protofonema *b
evoluir para /m/ (b.). No Protomaku Oriental, provavelmente, quando *b
ocorria nas fronteiras de palavras, havia contorno nasal-oral [*mb] no início 
de palavra e oral-nasal[*bm] no fim de palavra.  

A tabela 3.21 apresenta vogais orais e nasais tanto no PMO como 
nas línguas modernas. Também apresenta que as evoluções de *p’ e *b nos 
dialetos Nadëb e em Dâw proporcionaram o encontro de vogais orais e 
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nasais contíguas tanto a consoantes nasais quanto às oclusivas sonoras. 
Portanto, devido a estas evoluções ocorridas nestes sistemas, não há 
propagação de nasalização, nem da consoante nasal sobre a vogal, nem da 
vogal nasal sobre a consoante. Os exemplos da língua Dâw confirmam este 
fato. Em (178), as transcrições fonéticas dos pares mínimos apresentados 
evidenciam que /b d m n/ podem ocorrer tanto com vogais orais quanto 
com nasais.  

(178) Dâw 
/b��/ [b���]  derramar 
/m��/ [m���]  cará da caatinga 

/ba��j/ [ba���j] banha 
/ma��j/ [ma���j] muito 

/nab/ [na�b�] plano 
/n��m/ [n���bm] dobrar afunilado 

/n��b/ [n��b�] nome de um igarapé 
/n���m/ [n����m] piolho 

  
/da�b/ [da��b�] amarrar 
/nab/ [na�b�] liso 

/d���h/ [d����h] não 
/n���h/ [n����h] idioma 

A análise do sistema de nasalização dos dialetos Nadëb revela que 
essas línguas estão em um estágio intermediário em comparação com a 
língua Dâw. Nos dialetos Nadëb, no ataque silábico, a consoante nasal 
nasaliza a vogal da direita. As vogais nasais não ocorrem depois de /b/, mas 
ocorrem depois de /d/.  

Dialetos Nadëb: 

(179) /bad��k/  [ba�d��k�] socar terra 
/ma�d��k/ [ma��d��k�] açaí 
/d��m/ [d��m]  rabo 
/n���h/ [n���h] boca 
/du�h/ [du�h] fundo 
/nu��h/ [nu��h] cabeça 
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Na posição de coda silábica, tanto /b d/ como /m n/ podem ocorrer 
depois de vogais orais e nasais.  

Dialetos Nadëb: 

(180) /h����b/  [h����b�] peixe 
/	�b/  [	�b�]    pai 
/	���m/ [	���m] esposa 
/	�m/ [	�bm] esperar 
/jahu�n/  [ja�hu�dn]  tamanduá-bandeira 
/ma��ahud/ [ma��a�hud�] solteiro 
/p����d/ [p����d�] espécie de trepadeira 
/-p����n/  [p����n] andar enfileirado 

O conjunto de cognato ‘peixe’ (181) mostra como ocorreu o processo 
evolutivo para que nos sistemas atuais haja vogais nasais contíguas aos 
oclusivos sonoros. Nestes conjuntos, atesta-se que não há justificativa em 
nenhuma das línguas para a reconstrução de uma nasal como fonte de 
nasalização da vogal. Logo, na protolíngua, a vogal tinha sua própria 
nasalidade. A reconstrução para ‘peixe’ é *ha�
po. Na posição de fim de 
palavra, o protofonema *p vai para /b/ nos dialetos Nadëb. Com isto, 
passou-se a ter uma vogal nasal contígua ao oclusivo sonoro, sem que esse 
oclusivo se tornasse foneticamente um nasal.  

(181)   Peixe PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ha��po/ 
   h����b 
   ha���b 
   ha��p 
   h���p 
   h���p 

 
[h����b�] 
[ha���b�] 
[ha���p�] 
[h����p�] 
[h����p�] 

O conjunto de cognato ‘machado’ (182) evidencia que, na 
protolíngua, os oclusivos sonoros contíguos às vogais nasais eram 
nasalizados. Este processo é constatado nas transcrições fonéticas de todas as 
línguas.  

(182)  Machado PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*ba��bo/ 
  m���m 
  m���m 
  ma��m 
  b���b 
  b���b 

 
[m���m] 
[m���m] 
[ma���m] 
[m� ���m] 
[m����m] 
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Os conjuntos de cognatos como ‘machado’ permitem duas possíveis 
reconstruções, /*mv/ ou /*bv"/. Contudo, há duas razões para se afirmar que 
*bv" é a mais plausível. A primeira razão fundamenta-se nos conjuntos como 
‘peixe’ em que há nasalidade na vogal, embora não exista uma fonte externa 
de nasalidade. Assim, a vogal na protolíngua deve ser nasal. A segunda 
razão é confirmada nos conjuntos de cognatos, os quais exigem a 
reconstrução de *b e que não haja nasalidade na vogal.  

Para se reconstruir um *b é necessário que haja uma correspondência 
sistemática entre /m/para os dialetos Nadëb e Dâw, e /b/ para Hupda e 
Yuhup. Em (183), os conjuntos obedecem a essas correspondências.  
Verifica-se que a ausência de nasalidade nas vogais destes conjuntos de 
cognatos reforça a reconstrução de *b e anula uma possível reconstrução de 
*m. 

(183)  PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Par *ba�ba	 _____ _____ ma�m	 ba�b	 _____ 

Tamanduá *b��� _____ _____ m�� b��� b��� 
Catinga *bud _____ _____ mun bud _____ 

Feixe de fios *b���� _____ _____ m��� b��� _____ 

Formiga *bobob _____ _____ mob bobob _____ 

Carrapato *ce�bi _____ _____ �e�m ce�m ce�b 
Sangue *baji�wo ma�j��w m��j��w j��w biji�w di�w 

Quase a totalidade dos conjuntos de cognatos que contém *b
reconstruído tem também vogais nasais, conforme é demonstrado no 
conjunto ‘machado’ (182). A nossa hipótese é que no estágio Pré-Protomaku 
Oriental havia consoantes nasais que nasalizavam as vogais. O apagamento 
de muitas dessas nasais deixou o traço de nasalização sobre as vogais. Neste 
estágio de evolução, as vogais passaram a carregar o traço de nasalidade, 
dando origem às vogais nasais do Protomaku Oriental. Nesse novo sistema 
de vogais orais e de vogais nasais, inverteu-se a interpretação fonológica, 
pois os antigos /*m/ passaram a ser considerados como /*b/, embora 
foneticamente fossem pronunciados como [*m]. Por esse motivo, quase a 
totalidade dos conjuntos de cognatos reconstruídos com *b, tem vogal nasal. 
Também conjecturamos que no Pré-Protomaku Oriental havia poucas 
palavras com **b. Por isso há poucos conjuntos de cognatos reconstruídos 
com *b em que as vogais sejam orais. A escassez de palavras com /b/ é 
uma característica Arawak da ramificação Japurá-Colômbia, a qual 
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advogamos que possui afinidades com o Protomaku Oriental (cf. 6.3). Na 
reconstrução do Arawak Japurá-Colômbia, Ramirez (2000: 465) não propôs 
o protofonema *b.  

Para a reconstrução de *d (cf. 3.1.1.2), a regra de correspondência é 
de /n/ em Dâw e nos dialetos Nadëb, e de /d/ em Hupda e Yuhup. 

(184) PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Banana *pa�da��� pana��� pana��� na��l	 _____ pa�da�h 
Boca  *do��h n���h n���h n��h d��hk	o�d d��hk	od 
Bom *da��wo n���w na��w _____ da��w da��w 
Cabeça *du��h nu��h nu��h nu�h du�h du��h 
Dar *do��	 n����	 _____ n���	 d��	 d��	 
Dizer *da�ko n��� _____ na�� d��� _____ 

Goma *du��h nu��h nu��h nu��h du��h du��h 
Isca *�di��wo	 n���	 n���	 ni��	 d���w	 d���w	 
Piolho *da��bi na��m na��m n���m d���b d���b 

Em (185), os conjuntos de cognatos em Dâw, Hupda e Yuhup, não 
possuem vogais nasais. A ausência de nasalização das vogais nestas línguas 
comprova que a melhor reconstrução é /*d/ e não /*n/. 

(185)  PMO      Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda   Yuhup    

Ferida *do�h _____ _____ n��h d��h _____ 

Girino *dudud _____ _____ nud dudud _____ 

Toco *d�t’ _____ _____ n�d d�d _____ 

Vermelho *do� _____ _____ no� do� _____ 

Barata *dahda�p _____ _____ na�p dada�p dahda�p 

3.7 Duração e laringalização 

O PMO não tinha oposição entre vogais curtas e vogais longas.  
Os tons de contorno alongavam as vogais foneticamente. Os dialetos Nadëb 
são as únicas línguas do PMO que possuem uma oposição entre vogais 
curtas e vogais longas, contudo, essas línguas não possuem tons. Para que os 
dialetos Nadëb saíssem do sistema tonal, duas transformações ocorreram: 
primeiro, o tom descendente antes de consoante surda evoluiu para 
laringalização; e segundo, a queda do tom ascendente provocou 
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alongamento. As restrições da laringalização e do alongamento nos dialetos 
Nadëb são as mesmas para o sistema tonal das outras línguas. 

Tabela 3.22 Correlação entre alongamento/laringalização com tons 

Dialetos Nadëb Dâw/Hupda/Yuhup 
Alongamento/laringalização:       Tons Ascendente/Descendente:
somente na última sílaba;                        = somente na última silaba; 
somente na sílaba acentuada;          = somente na sílaba acentuada; 
uma só vogal alongada por palavra;       =
uma só vogal laringalizada por palavra; =

só um tom de contorno por palavra;

laringalização só em sílaba longa.          = os tons alongam as vogais. 

A laringalização somente ocorre em sílaba alongada. Este fato é 
previsível, uma vez que, no PMO, os tons de contorno alongavam as vogais 
e a laringalização originou-se do tom descendente. Porém, no estágio atual 
dos dialetos Nadëb, começa a aparecer laringalização em vogal curta. Há 
oito palavras com laringalização cuja vogal é curta: 

(186) /ta�abi��/ minhoca 
/tak��p/ forte 
/kuju�j/ espécie de pássaro 
/manu��
/ rio Unieuxi 
/�a�
/  areia 
/a���p/ Fique quieto! 
/t���p/  (no) fundo 
/p��p/  (no) alto 

3.8 Neutralização de sonoridade  

Havia neutralização de oposição de sonoridade dos oclusivos no 
Protomaku Oriental. A oposição ocorria no ataque silábico e na coda.  
A oposição entre oclusivo surdo e sonoro existente na coda em fim de 
palavra era neutralizada quando o radical recebia um sufixo. Há dois fatos 
nas línguas atuais que comprovam essa generalização. O primeiro fato é 
evidenciado pela neutralização de sonoridade dos oclusivos existentes em 
Hupda e Yuhup. O segundo pelos radicais verbais com duas formas nos 
dialetos Nadëb.  
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Em Yuhup, o uso do sufixo atributivo -i�p comprova a neutralização 
que existe nesta língua. Nos dados apresentados em Ospina (2002: 277), 
verifica-se que há uma oposição significativa entre os oclusivos surdos e 
sonoros que é neutralizada em prol do sonoro ao ser incorporado um sufixo, 
conforme demonstrado em (187).  

(187) abelha  w	e�p→ [w	e��	bi�p] É abelha. 
barba  w	��b→  [w	���	bi�p] É barba. 

folha  k	e�t→ [k’e��	�i�p]  É folha. 
Fique em pé!  k	e�d→  [k’e	�i�]  ficar em pé 

cuia  b	o�k→  [(o��	�i�p]   É cuia. 
pupunha  b	o��→  [(o��	�i�p] É pupunha. 

Em Hupda, o emprego do sufixo locativo -v�t evidencia a 
neutralização que ocorre também nesta língua. Esse sufixo locativo é 
formado pela cópia da vogal do radical mais o fonema /t/. 

(188) japiim  d	o�p→ [)o��	bo�t] no japiim 
acará  d	ob→ [)o�	bo�t]  no acará 

verme t�t→  [t��	���t]  no verme 
timbó t�d→  [t��	���t]  no timbó 

barriga  to�k→  [to��	�o�t] na barriga 
filha  to�→  [to�	�o�t]  na filha 

Os dialetos Nadëb também guardam vestígios de um estágio de 
neutralização que é demonstrado pelas formas duplas dos verbos (189). 
Nesta língua, há radicais verbais com oclusivos na coda que possuem duas 
formas, uma forma com surdo e outra com sonoro, conforme os exemplos 
‘banhar’, ‘estar em pé’ e ‘apagar’. 

  
(189)  /hop/  banhar (modo indicativo) 

 /hob/   banhar (modo não-indicativo) 
 /���t/ estar em pé (modo indicativo) 
 /����d/ estar em pé (modo não-indicativo) 
/du�k/ apagar (modo indicativo) 
/du�/  apagar (modo não-indicativo)  
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O termo indicativo e não-indicativo foi criado por Weir (1984: 39-41), 
com o objetivo de descrever os tipos de orações em que é de domínio 
exclusivo de cada modo. A autora elege a forma indicativa como sendo a 
forma não marcada. Para o modo não-indicativo, Weir relata quatro 
‘circunstâncias’ (sic) que são de domínio exclusivo da forma não-indicativa, 
que são:  

1. interiores das orações; 
2. orações imperativas; 
3. orações nominalizadas não-finitas; 
4. perguntas existenciais. 

Para o trabalho de reconstrução fonológica é importante explicar a 
origem da forma com final surdo e sonoro. Conjectura-se que, ao colocar um 
sufixo, a oposição dos oclusivos surdos e sonoros era neutralizada no 
Protomaku Oriental. Com a evolução da língua, os dialetos Nadëb apagaram 
o sufixo e deixaram em seu lugar a forma fonética sonora que era provocada 
pela neutralização. Essa hipótese é fomentada pelo processo de assimilação 
de vogais (cf. 3.2), pois também as assimilações eram seguidas pelo 
apagamento da vogal final. A hipótese da origem dos radicais com duas 
formas é demonstrada pelas formas duplas dos verbos ‘raspar’, ‘estar em pé’ 
e ‘apagar’.  

Tabela 3.23 Fossilização da neutralização 

  PMO   Apagamento do sufixo Dialetos Nadëb 
Raspar *hap   

*hap-v 
[**hap]      
[**habv]   

/hap/ indicativo 
/hab/ não-indicativo 

estar em 
pé 

*k’��t  
*k’��t-v 

[**���t]   
[**����dv]  

/���t/ indicativo 
/����d/ não-indicativo 

apagar *t’u�k 
*t’u�k-v

[**du�k]   
[**du�v]   

/du�k/ indicativo 
/du�/   não-indicativo 

A neutralização dos oclusivos surdos e sonoros na coda que ocorre em 
Hupda e Yuhup e o sistema de radicais verbais duplos existentes nos dialetos 
Nadëb são evidências de processos de neutralização na protolíngua. 
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3.9 Harmonia vocálica 

No PMO, a harmonia vocálica manifestava-se no nível de assimilação 
de traços (cf. 3.2.1.1.1 e 3.2.2.3.1-3). Na maioria das línguas modernas, este 
processo evoluiu para assimilação total. A harmonia vocálica é, portanto, 
uma característica peculiar das línguas Maku Orientais. Este processo é 
muito produtivo em Yuhup (cf. 2.3.10), Hupda (cf. 2.4.10) e Dâw (cf. 
2.1.10). Nos dialetos Nadëb há palavras com vogais idênticas, mas a 
harmonia vocálica não é um processo ativo (cf. 2.2.8).  

Esta seção tem o objetivo de examinar o desenvolvimento da 
harmonia vocálica do PMO para as línguas modernas, examinando a 
evolução do processo, no que diz respeito à sua realização e suas funções. 

3.9.1 Harmonia vocálica no PMO 

No PMO, a harmonia vocálica era controlada pelos sufixos –VC 
(figura 3.9). A vogal do sufixo fornecia alguns dos seus traços para a vogal 
da raiz. A concordância entre propriedades da vogal do sufixo com a vogal 
da raiz realizava-se segundo a hierarquia de traços: assimilação de posição 
(anterior/posterior) e assimilação de abertura da boca (cf. 3.2.3). O traço 
arredondado não era assimilado.   
        
        C    V1    C    -V2        
   
  α  traços (ant, post. abert.)       

 Figura 3.9 Harmonia vocálica no PMO   

No PMO, o processo de harmonia vocálica teve duas funções 
importantes que refletiram em mudanças sistemáticas relevantes na trajetória 
das línguas Maku Orientais. A assimilação de traços vocálicos gerou no 
PMO as vogais posteriores não arredondas *� e *1 (cf. 3.2.1.1.1 e cf. 
3.2.1.2.1). Com a ampliação do número de vogais, as possibilidades de 
contrastes entre palavras aumentaram. Este fato desencadeou o processo de 
apagamento de sílabas átonas e, conseqüentemente, o aumento do número de 
palavras monossilábicas no léxico do PMO. A evolução do processo de 
harmonia vocálica e da monossilabificação de palavras na trajetória das 
línguas Maku Orientais teve como reflexos, nas línguas filhas, a ampliação 
do sistema vocálico de sete vogais orais e de seis nasais do PMO para quinze 
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vogais em Yuhup, Hupda e Dâw e dezessete nos dialetos Nadëb. O 
apagamento de sílabas átonas também foi uma constante na trajetória destas 
línguas e ainda é ativo, em graus diferentes, em Dâw, Hupda e Yuhup. 

3.9.2 Harmonia vocálica nas línguas Maku Orientais 

A ampliação do quadro vocálico nas línguas Maku Orientais é uma 
evidência de que o processo de harmonia vocálica, iniciado no PMO, evoluiu 
em todas as línguas filhas. No entanto, na trajetória destas línguas, a 
evolução da harmonia vocálica teve duas mudanças significativas (figura 
3.10). Primeiro, houve uma evolução de assimilação parcial de traços para 
assimilação total. Segundo, a direção do processo de harmonia vocálica entre 
raiz e sufixo foi invertida.  

     
   C      V1  C   -V2 C  
   
            α         [∅]  

 Figura 3.10 Harmonia vocálica nas línguas modernas 

No PMO, a harmonia vocálica era regressiva (figura 3.9) e nas línguas 
modernas é progressiva. Logo, no PMO, a harmonia vocálica era do tipo 
sufixo-controle e nas línguas modernas, ela é do tipo raiz-controle (Polgárdi 
1998: 1). Na evolução das línguas do PMO, a harmonia vocálica da direita 
para a esquerda foi preservada somente na composição de palavras.  

No atual estágio dos dialetos Nadëb, a harmonia vocálica não é ativa. 
No entanto, na comparação de alguns conjuntos de palavras com formas 
semelhantes e significados similares entre os dialetos Nadëb (190), observa-
se que o Nadëb do rio Negro tem a palavra com harmonia vocálica enquanto 
que Nadëb do Roçado tem vogais distintas.  

(190) a. Acima Nadëb Rç 
Nadëb RN 

sakut 
sukut 

 b. algodão Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�aw�k 
��w�k 

 c. caranguejo Nadëb Rç 
Nadëb RN 

cah��m 

c�h��m 
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 d. carrapato Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�awa����b 
������b 

 e. cipó Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�a�o�p 
�o�o�p 

 f. comprido Nadëb Rç 
Nadëb RN 

daw�d 
n��w��t 

Em Dâw, Hupda e Yuhup, a harmonia vocálica é um processo ativo e 
muito produtivo. Nessas línguas a harmonia vocálica do PMO adquiriu 
várias funções sistemáticas. Algumas dessas funções são compartilhadas 
pelas três línguas e outras são particulares de uma ou de duas delas. 

Nas três línguas, os dissílabos tendem a ter um só tipo de vogal nas 
duas sílabas. Em Yuhup, 71% dos dissílabos têm harmonia vocálica (Ospina 
2002:118) e, em Dâw e Hupda, quase todos os dissílabos não oriundos de 
empréstimos têm harmonia vocálica. 

A. Hupda 

(191) a. /kakad	/ [ka��ka�d�] estar frouxo 
 b. /b��d���/ [m���n���] direito 

 c. /podo�/ [po���o��] multiplicar-se 

 d. /wowo�d/ [wo��wo��dn] espécie de peixe 

B. Yuhup 

(192) a. /bibih/  [bi!�bi�h] espécie de pássaro 
b. /cohoh/ [co��ho�h] caca 

c. /doho�d/ [do��ho��dn] espécie de fruta 

d. /b�"b��"c/ [m��!�m���jh] espécie de pássaro 

C. Dâw 

(193) a. /t�w��t/ [t���w���t�] pássaro 
b. /lotot/ [lo��to�t�] um tipo de flauta 
c. /howow/ [ho��wo�w] espécie de caba 
d. /x�"l�"k/ [x�!"�l��"k�] espécie de inseto 

 Em algumas palavras dissilábicas, Hupda conserva duas formas: 
uma com vogais diferentes e outra com vogais idênticas.  
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(194) /kod	ah~kad	ah/ [ko���	a�h~ka���	a�h] em frente de  

 /w�kaw	~wakaw	/  [w���ka�w	~ wa��ka�w	]   espécie de saúva  

Estas formas evidenciam que é a vogal da direita que engatilha o 
processo de harmonia vocálica nas palavras monomorfêmicas. Essa direção 
da harmonia vocálica é a mesma observada no PMO.  

Nas três línguas, Hupda, Yuhup e Dâw, a harmonia vocálica é 
empregada na segmentação dos sufixos. Os sufixos geralmente possuem 
estrutura –VC. A vogal é vazia e copia todos os traços segmentais da última 
vogal da palavra. Logo, em todas estas línguas, na junção de raiz e sufixo, a 
harmonia vocálica é do tipo raiz-controle.  

A. Hupda: sufixo –Vh ‘marcador de passado’ 

(195) a. w	ob  [w	o�bm]   colocar  
w	o�b-o�h [w	o���bo��h]    colocar + PASSADO  

b. c�w�	 [c���w��	]   acordar  

c�w��	-��h [c��w����	���h] acordar+PASSADO  

c. b	ih  [(i��h]   arrancar  

 b	i�h-i�h [(i����hi��h]  arrancar+PASSADO  

B. Yuhup: sufixo –Vp ‘predicativo locativo’ 

(196) a. /b�k/ panela 
 /b�k�t/ na panela 
 
b. /bi��h/ rio 

 /bi��hi�t/ no rio 
 
c. /ja��/ rede 

 /ja��at/ na rede 

C. Dâw: Sufixo -V	 ‘marcador de foco’ 

(197) a. /wu�k/ [wu��k�]  algodão 
  /wu�ku	/ [wu���ku�	�]  algodão (termo enfocado) 

b. /n���m/ [n����m]  piolho 
  /n���m��	/ [n�����m���	�]  piolho (termo enfocado) 
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c. /y��w/ [j���w]  sangue 

  /y��w�	/ [j����w��	]   sangue (termo enfocado) 

Nas línguas Dâw e Hupda, a harmonia vocálica também é empregada 
na junção de palavras. Este processo opera da direita para a esquerda, isto é, 
a vogal da direita fornece seus traços para a vogal da esquerda. Em ambas as 
línguas, o primeiro componente da composição tem estrutura silábica CV (h)
(cf.. 2.1.10; 2.4.10). 

A. Dâw  

(198) a. b��+h���   →  b��h���   fogo 
   pau + queimar   

b. x�� + t�m  →  x�t�m   sol 
  canoa + olho    

B. Hupda 
  

(199) a. /t�h+do�  → todo�   É vermelho. 
   3SG+vermelho 

b. /t�h+hipud → tihipud   É mojica. 
   3SG+mojica 

Portanto, comparando a harmonia vocálica no PMO e seus reflexos 
nas línguas modernas (figura 3.11), conclui-se que:  

a) no PMO, na fronteira de raiz + sufixo, a harmonia vocálica era 
regressiva; 

b) nas línguas modernas, na fronteira de raiz + sufixo, a harmonia 
vocálica é progressiva; 

c) nas línguas modernas, na fronteira de palavras, a harmonia vocálica 
é regressiva. 

PMO (parcial)       Línguas Maku Orientais (total) 
   C         V1    C    -V2      C     V1  C   -V2 C  
   
  α  traços (ant, post. abert.)            α        [∅]  

 Figura 3.11 Evolução da assimilação   
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Esta inversão na direção do processo de harmonia vocálica do PMO para 
as línguas modernas na fronteira de raiz e sufixo é explicada através das 
distintas funções deste processo em cada estágio da trajetória destas línguas. 

No PMO, as vogais dos sufixos controlavam as vogais das raízes e 
possibilitaram a ampliação do sistema vocálico e redução de sílabas átonas.  

 Na sincronia das línguas modernas, não é mais necessário ampliar o 
número de vogais e os sufixos são poucos e geralmente vazios de traços. 
Logo, a raiz é que controla a assimilação. 

Na fronteira de palavras, a harmonia vocálica é regressiva porque é o 
componente da direita que constitui a sílaba acentuada. Por isso, é a vogal 
desta sílaba que fornece os traços à vogal da sílaba átona. 

No PMO, as vogais fornecedoras de traços eram as vogais *i e *o. 
Como Maku tem se mostrado como aparentada das línguas Arawak, 
estabelece uma relação entre as vogais *i e *o do PMO e essas mesmas 
vogais em Arawak. Nas línguas Arawak, as vogais /i,o/ correspondem à 
forma segmental básica dos sufixos –i ‘masculino’ e –o ‘feminino’ e todos 
os seres animados e inanimados eram marcados por um destes sufixos. 
Portanto, as vogais *i e *o do PMO que engatilhavam a assimilação podem 
ter sido sufixos de gênero que se apagaram (cf. 6.3.2.3). 



4 Conjuntos de cognatos do Protomaku Oriental 

O objetivo deste capítulo é agrupar as palavras do Protomaku Oriental 
que foram reconstruídas através dos conjuntos de cognatos estabelecidos. 
Este capítulo está dividido em duas subseções. A primeira traz a sinopse dos 
reflexos do PMO e a segunda apresenta o dicionário do PMO, organizado 
por tópicos.  

4.1 Sinopse dos reflexos do PMO 

Os reflexos do PMO são determinados pela análise das 
correspondências sistemáticas entre as línguas Nadëb do Roçado (Nadëb 
Rç), Nadëb do rio Negro (Nadëb RN), Dâw, Hupda e Yuhup. No 
estabelecimento destes reflexos foram considerados todos os conjuntos de 
cognatos utilizados na reconstrução da fonologia do Protomaku Oriental. A 
síntese dos reflexos da fonologia do PMO nas línguas derivadas é 
apresentada nas tabelas 4.1-7.  

A tabela 4.1 demonstra os reflexos dos oclusivos. Nesta tabela, 
verifica-se que no PMO havia uma grande quantidade de oclusivos e que 
eles tiveram reflexos diferentes, dependendo da posição que ocupavam na 
sílaba. As comprovações das reconstruções dos oclusivos são indicadas na 
seção 3.1.1 e em suas subseções. 

Tabela 4.1 Reflexos dos oclusivos 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*p /#__ 

/__(v)# 

p 
b 

p 
b 

p 
p 

p 
p 

p 
p 

*p’ /#__ 

/__# 

b 
b 

b 
b 

b 
b 

b	 

b 
b	 
b 

*b m m m b b 

*bv	 /__# m m m	 b	 b	 

*t /#__ 

/_(v)# 

t 
d 

t 
d 

t 
t 

t 
t 

t 
t 

*t’ /#__ 

/_(v)# 

d 
d 

d 
d 

d 
d 

d	 
d 

d	 
d 

*d n n n d d 
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PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*dv	 /_# n n n	 d	 d	 

*c � � � c c 

*cv	 /__# 
 
 
 
 
 

*c’ /#__ 

/__# 


 

 


 

 

c 
c 

c	 

 

c	 

 

*c’v	 /__#   c c	/
	 c	/
	  

x k k *k / #__ 

/ __# 

k 
� 

k 
k x h h 

k k	 k	 *k’ / #__ 

/ __# 

� 
� 

� 
� k k k 

*� /__(v)# � � � � � 

*	 / #__ 

/__(v)# 

	 
	

	 
	(h) 

	 
	(h) 

	 
	(h) 

	 
	(h) 

A tabela 4.2 apresenta os reflexos dos fricativos. Havia somente dois 
fricativos, um velar e outro glotal. As comprovações das reconstruções dos 
fricativos estão descritas na seção 3.1.2 e suas subseções. 

Tabela 4.2 Reflexos dos fricativos 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*x h h x h h 

*h h h h h h 

A tabela 4.3 evidencia o reflexo do vibrante alveolar. A comprovação 
da reconstrução deste vibrante é descrita na seção 3.1.3. 

Tabela 4.3 Reflexos do vibrante 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*� � � l d d 

Na tabela 4.4 são demonstrados os reflexos dos aproximantes. Havia 
dois aproximantes, um bilabial e o outro palatal. Os aproximantes não 
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variaram de língua para língua, pois, os reflexos tanto do bilabial quanto do 
palatal são os mesmos em todas as línguas. As comprovações das 
reconstruções dos aproximantes estão descritas na seção 3.1.4 e suas 
subseções. 

Tabela 4.4 Reflexos dos aproximantes 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

*w w w w w w 

*j j j j j j 

A tabela 4.5 apresenta os reflexos das vogais. O traço representado 
entre colchetes é aquele que é assimilado pela primeira vogal do conjunto de 
vogais agrupadas. Este traço justifica as correspondências sistemáticas entre 
as línguas. As comprovações das reconstruções das vogais e suas 
assimilações estão descritas na seção 3.2 e suas subseções. 

Tabela 4.5 Reflexos das vogais 

PMO Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

*i i i i i i 

*iCo[traço posterior] � � i/� i/� i/� 

*e e e e/� e/� e 

*eCo[traço posterior] � � e/� e/� e/� 

*� � � � � � 

*� � � � � � 

*a a a a a a 

*aCo[meio-aberto] � � a a a 

*a�Co[meio-aberto >fechado] �� �� a� �� �� 

*aCi[traço anterior] a a � a/� a/� 

*u u/o u/o u/o u/o u/o 

*o �/o �/o �/o �/o �/o 

A tabela 4.6 demonstra os reflexos do sistema tonal. No PMO havia 
dois tons: um ascendente e outro descendente. A língua Yuhup é a que 
preservou o mesmo tom da protolíngua. Dâw e Hupda transformaram o tom 
descendente em ascendente no contexto de coda com consoante surda. Os 
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dialetos Nadëb saíram do sistema tonal ao transformar os tons em 
alongamento e laringalização. Nestas línguas, o tom descendente seguido de 
consoante surda do PMO tem como reflexo a laringalização. As 
comprovações das reconstruções das vogais e suas assimilações estão 
descritas na seção 3.5 e suas subseções. 

Tabela 4.6 Reflexos dos tons 

PMO dialetos Nadëb Dâw Hupda Yuhup 

*Tom ascendente  Alongamento Tom ascendente 

*Tom descendente Alongamento Tom descendente 

*Tom descendente 
+ consoante surda 

Laringalização Tom ascendente Tom descendente

* Atonal Vogal curta Atonal 

A tabela 4.7 apresenta os reflexos do sistema acentual e silábico.  
O acento era previsível no PMO e continua sendo ainda nas línguas 
derivadas. Entretanto, houve uma diferença na posição do acento na sílaba. 
No PMO, o acento incidia na penúltima sílaba e era deslocado para a última 
sílaba se esta fosse CVC; porém, as sílabas CVC do tipo CV	 não eram 
acentuadas. Provavelmente estas sílabas constituíam um sufixo extramétrico. 
O acento nas línguas modernas é sempre na última sílaba e os sufixos trazem 
sua metricalidade do léxico. 

Quanto aos reflexos do sistema silábico do PMO, constata-se que 
todas as línguas reduziram o número de sílaba por palavra, no entanto, esta 
redução ocorreu em graus diferenciados de língua para língua. Os dialetos 
Nadëb apagaram somente a vogal final da sílaba CV. Hupda e Yuhup 
apagaram parte das sílabas pré-tônicas e Dâw apagou todas as sílabas que na 
protolíngua eram pré-tônicas. A reconstrução do sistema silábico está 
descrita na seção 3.3 e a do acento consta na seção 3.4. 

Tabela 4.7 Reflexos do sistema acentual e silábico 

PMO  Dialetos Nadëb Dâw Hupda Yuhup 

*(CV1)	CV2 CV3 (CV1)	CV2C 

*(CV1)CV2	CV3C (CV1)CV2 	CV3C (CV2) 	CV3C 

*(CV1)	CV2CV3	 (CV1)CV2 	CV3	    CV2 C
	  (CV1)	CV2 C
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4.2 Dicionário por tópicos do PMO 

Através da análise das correspondências sistemáticas entre as línguas 
do PMO, foram reconstruídas 591 palavras. Estas palavras foram 
organizadas em um dicionário por tópicos, com o objetivo de evidenciar as 
áreas semânticas em que foi possível reconstruir palavras e, em alguns casos, 
mostrar a evolução não só das formas, mas também dos significados destas 
palavras do PMO.  

Na apresentação do dicionário, em cada conjunto, as entradas das 
línguas estão alinhadas verticalmente, de modo que cada som 
correspondente esteja embaixo do outro. As palavras reconstruídas são 
antecedidas por asterisco e as entradas das línguas são apresentadas em duas 
colunas: em uma constam as transcrições fonológicas (entre barras oblíquas) 
e, em outra, as transcrições fonéticas (entre colchetes).  

Os nomes científicos dos animais e plantas foram retirados do 
dicionário Hupda (Ramirez 2002), pois é o único dicionário Maku que tem a 
preocupação de trazer a classificação científica. As glosas indicadas como 
‘espécie’, tais como: ‘rã’ (espécie), são aquelas que designam as espécies 
distintas de uma entidade. A existência de variantes de uma entidade é 
confirmada pelas línguas que preservam mais de uma forma cognata para 
designar uma entidade. As glosas sucedidas por número, tais como: ‘cutia 1’ 
e ‘cutia 2’ representam entradas diferentes para uma mesma palavra. Há 
duas possibilidades da origem dessas entradas. A primeira é que na 
protolíngua estas palavras designavam diferentes espécies de uma entidade. 
Contudo, na evolução do PMO, as línguas preservaram somente um desses 
nomes para referenciar mais de uma espécie. Outra possibilidade é que uma 
entidade tivesse um nome e um apelido e, na evolução, algumas línguas 
conservaram o nome e, as outras, o apelido. Esta hipótese é baseada na 
língua Dâw, na qual muitos animais e aves possuem um nome e um apelido 
correspondente.  

4.2.1 Alimentos 

No tópico ‘alimentos’, somente três palavras foram reconstruídas. 
Duas delas são ‘beiju’ e ‘goma’, as quais envolvem o tubérculo ‘mandioca’ 
que é muito importante na alimentação dos Maku. A terceira palavra é o 
nome genérico ‘comida’ que serve para ‘tudo que é comestível’. A palavra 
para ‘farinha de mandioca’ não foi reconstruída porque as línguas do PMO 
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tomaram esta palavra emprestada do Baniwa (Arawak): matso�ka. Somente 
Hupda que, ao invés de usar um empréstimo, emprega o deverbal k��	d
‘farinha de mandioca’, derivado do verbo k��
d ‘torrar farinha 1’. A língua 
Dâw preserva a forma cognata do verbo ‘torrar farinha 1’, mas neste caso, 
não derivou o deverbal, preferindo pegar esta palavra emprestada do 
Arawak. A palavra farinha em Dâw é su�k. 

(001) Beiju PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’a�	/ 
  b a�	 
  b	 a�	 
  b	 a�	 

 
[ba��	�] 
[(a���	�] 
[(a���	�] 

(002) Comida  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*we�t’/ 
  w��d 
  w��d 
  w��d 

 
[w���d�] 
[w���dn] 

[w���dn] 
(003) Goma11 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

   /*du��h/ 
���j] nu�h 
 	e] nuh 
     nu�h 
     nu��h 
     du��h 
     du��h 

 
[���j�	nu��h] 
[	e	nu�h] 
[nu��h] 
[nu���h] 
[nu���h] 
[nu���h] 

4.2.2 Anfíbios 

(004) Girino PMO 

Dâw  

Hupda 

/*dudud/ 
    nud 
  dudud 

 
[nud�] 
[ndu�udn] 

(005) Rã (sp.) PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

/*c’a� jo/ 
  
 ���j 
  c a� j 

 
[c’���j] 
[c’a��j] 

                                                     
11 Amido extraído da mandioca. 
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(006) Rã (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*woh/ 
  woh 
  woh 
  woh 
  woh 
  woh 

 
[woh] 
[woh] 
[woh] 
[woh] 
[woh] 

(007) Rã (sp.) 

(Leptodactylus sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*j�k/ 
  j�� 

  j�k 
  j�x 
  j�h 

 
[j���] 

[j�k�] 
[j�x] 
[dj�h] 

(008) Rã (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ju� 	/ 
  ju��	 
  ju� h 
  ju� h 
  ju� h 

 
[ju��	] 
[ju��h] 
[ju��h] 
[ju��h] 

(009) Rã (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

  /*kok’/ 
ka] ko� 
ka] ko� 

 
[ka	ko��] 
[ka	ko��] 

(010) Sapo 

(fam. dos bufonídeos) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

  /*p�� 	/ 

a] p��	 

a] p��h 
    p�� 	 

 
[c’ap��	�] 
[c’ap��h] 
[p���	�] 

4.2.3 Animais 

A classe de nomes de animais reconstruídos é bastante ampla. Este 
fato ratifica que os Maku são povos do centro das florestas e destacam-se 
pela sua habilidade como caçadores (Silverwood-Cope 1990). Os  nomes de 
animais reconstruídos abrangem animais de grande porte, como anta, veado 
e onça, e de pequeno porte, como cutia, cutiuaia, tatu, etc. Para alguns 
animais, foram reconstruídos mais de uma espécie, tais como: ‘macaco’, 
‘tamanduá’ e ‘tatu’. Outros animais têm mais de um nome reconstruído, cada 
um referente a um grupo de línguas, tais como: ‘cuandu 1’ e ‘cuandu 2’;
‘cutia 1’ e ‘cutia 2’. Entre as palavras reconstruídas, consta o nome genérico 
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para ‘animais de caça’, ou seja, um nome que designa os animais cujas 
carnes são comestíveis. 

(011) Animais de caça PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*hu��h/ 
  hu�� 
  hu�� 
  hu��h 

 
[hu���] 
[hu���] 
[hu���h] 

(012) Anta 

(Tapirus terrestris) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ta� ko/ 

  t���� 
  t���k 
  ta� x 
  ta� h 
  ta� h 

 

[t�����] 
[t���k�] 
[ta��x] 
[ta��h] 
[ta��h] 

(013) Cuandu 1 

(Coendou prehensilis) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*kako� c/ 
  kako�� 
  kaku�� 

 
[ka	ko��] 
[ka	ku��] 

(014) Cuandu 2  

(coendou prehensilis) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*pu��/ 
  pu%� 
  pu%� 
  pu%� 

 
[pu����] 
[pu����] 
[pu�����] 

(015) Cutia 1  

(Dasyprocta fuliginosa) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/* be��t/ 
   m���t 
   b���t 
   b���t 

 
[m����t�] 
[m����t�] 
[m����t�] 

(016) Cutia 2  

(Dasyprocta fuliginosa) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*bi�ja�� w 
   maja��w 
   mija��w 

 
[ma�	ja��w] 
[mi�	ja��w] 

(017) Cutiuaia 1  

(Myoprocta pratti) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*k’ac’a	/ 
  k a
 
  k	 a
 
  k	 a
 

 
[k’a
�] 
[k’a�j
] 
[k’a�j
] 

(018) Cutiuaia 2  

(Myoprocta pratti) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

  /*p’��/ 
ma] b �� 

w�] b �� 

 
[ma�	b���] 

[w�	b���] 
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(019) Jupará 

(Potus flavus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*be�he��d/ 
    h���n 
  b��h���d 

 
[h� ���n] 
[m��	h����n] 

(020) Jupará 

(Bassaricyon alleni) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*wa� c’o�k’/ 
  wa c ��� 
  w��hc ��� 
     c ��k 
  w��hc ��k 

 
[wa	c’����] 
[w��h	c’����] 
[c’���k�] 
[w��h	c��k�] 

(021) Lontra 

(Pteronura brasiliensis) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	aj o� k’/ 
  	aj o��� 
  	aj ���� 
    j	 �� k 
    j � k[po�� 
    j �� k 

 
[	a	jo����] 
[	a	j�����] 
[	j���k�] 
[dj�k	po����] 
[j���k�] 

(022) Macaco (sp de sagüi) 

(Saguinus inustus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

    /*ci� ci	/ 
jama�] �i�� 
  mi�] �i�� 
      �i� 
 

 
[ja�ma�	�i��] 
[mi�	�i��] 
[�i ��
�] 

(023) Macaco-barrigudo 

(Lagothrix lagotricha) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	oh/ 
  	oh 
  	oh 
  	��h 

 
[	oh] 
[	oh] 
[	���h] 

(024) Macaco-caiarara 

(Cebus albifrons) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

/*he� wo/ 
  h��w 
  h��w 
  h��w 

 
[h�2�w] 
[h��w] 
[h���w] 

(025) Macaco-caiarara 

(Cebus olivaceus ) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

  /*ba�� jo/ 
�a] m���j 
�a] ma��j 
    m��� j 
    b��� j 

 
[�a�	m���j�] 
[�a�	ma��j�] 
[m����j�] 
[m����j�] 

(026) Macaco-de-cheiro 

(Saimiri sciureus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ba�i� t’/ 
  ba�i�d 
  ma��i�d 

 
[ba	�i�d�] 
[ma�	�i�d�] 
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(027) Macaco-de-cheiro 

( Saimiri sciureus) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

/*p’i
o/ 

  b i
 
  b	 �
 

 
[bi
�] 
[(��j
] 

(028) Macaco-da-noite 

(Aotus vociferans)  

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ku�jku�� ji	/ 
  k��jk���j 
     ku ji	 
     xu j 	 
   kuku j 
   kuku� j 

 
[k��j	k���j] 
[ku	ji	�] 
[xuj	�] 
[ku	kuj] 
[ku	ku��j] 

(029) Macaco-guariba 

(Alouatta seniculus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*tu��/ 
  tu%� 
  tu�� 

  tu%� 

 
[tu����] 
[tu����] 

[tu����] 
(030) Macaco-prego 

(Cebus apella) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*jawa� co/ 
  jaw���j 
  jaw���j 

    wa� � 
  jawa� c 
    wa� c 

 
[ja	w���j] 
[ja	w���j] 
[wa���] 
[ja	wa��*] 
[wa��jh] 

(031) Macaco uacari-preto 

(Cacajao melanocephalus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	e��c/ 
  	� ��� 
  	��c 
  	���c 

 
[	� ����] 
[	��*] 
[	� ���jh] 

(032) Macaco zogue-zogue 

(Callicebus torquatus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*k’u� k’o	/ 
  � u��k 
  � o��k 
  k o� �  
  k	 o� � 
  k	 o� � 

 
[k’u��k�] 
[k’o��k�] 
[k’o�����] 
[k’o�����] 
[k’o����] 

(033) Morcego 1 

(Desmodus rotundus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*c�p’�x/ 
    b �x 
  c�b	 �h 

 
[b�x] 
[c�	(��h] 
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(034) Morcego 2 

(Desmodus rotundus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup 

/*w�b/ 
  w�m 
  w�m 

  w��b 

 
[w�bm] 
[w�bm] 

[w���bm] 
(035) Mucura 

(Didelphis sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

/*c’a	wa�� ji / 
  
 a wa�j 
  
 a wa�j 
      w	�j 
  � a� b	a��j 

 
[c’a	wa�j] 
[c’a	wa�j] 
[w�	�j] 
[�a�	m�	a���j] 

(036) Onça 

(Panthera onca) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*j a�	a��b/ 
  j	 a�  m [x�	 
  j a�	a�b 
  j a�	a��b 

 
[j��a�m	x�	�] 
[j�a�		a�m] 
[j�a�		a���m] 

(037) Paca 

(Agouti paca ) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

   /*pa 	/ 
da	] pa�	 
ne]  pa�h 
     pa 	 

 
[da		pa�	�] 
[ne�	pa�h] 
[pa	�] 

(038) Porco 

(Tayassu pecari) 

(Tayassu tajacu) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Yuhup 

/*to hbe�t/ 
  to�h 
  to�h 
  t� h 
  t� hm��t  
  t�� h 
  t�� hb��t  
  t��� h 

 
[to�h] 
[to�h] 
[t�h] 
[t�h	m��t�] 
[t��h] 
[t��h	m��t�] 
[t����h] 

(039) Quati  

(Nasua nasua) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*cu�h/ 
  �u% 
  cu% 
  cu%h 

 
[�u��] 
[cu��] 
[cu��h] 
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(040) Tamanduá 

(Tamandua tridactyla) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

/*jo�d/ 
  j�n 
  j�n 
  j�n 

  j���d 

 
[j�dn] 
[j�dn] 
[j�dn] 

[j����n] 
(041) Tamanduá 1 

(Myrmecophaga tridactyla) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

  /*xu� d/ 
ja] hu�n 
	i] hu�n 
    xu% n 

 
[ja	hu�dn] 
[	i	hu�dn] 
[xu��dn] 

(042) Tamanduá 2 

(Myrmecophaga tridactyla)

PMO 

Dâw12

Hupda  

Yuhup 

/*b���/ 
  m�� 
  b��� 
  b��� 

 
[m���] 
[mb�����] 
[mb�����] 

(043) Tatu-galinha 1 

(Dasypus novemcinctus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*je�wo/ 
  j��w 
  je�w 
  je�w 

 
[j���w] 
[je��w] 
[je��w] 

(044) Tatu-galinha 2 

(Dasypus novemcinctus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup13  

/*we� ci	/ 
  we��
 
  we��
 
  wi� 
 

 
[we��
�] 
[we��
�] 
[wi��j
] 

(045) Tatu canastra 

(Priodontes maximus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*	o��k’/ 
  	���k 
  	��k 

 
[	����k�] 
[	���k�] 

(046) Veado-catingueiro  

(Mazaca gouazoubira) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*bo�ho�j c’a�h/ 

c�]     c a�h 

  b��h��j c	 a� 
  b��h��j c	 a�h 

 
[c’�	c’a��h] 
[m��h��j	c’a��] 
[m��h��j�	c’a���h] 

                                                     
12 Apelido do tamanduá-bandeira. 
13 Apelido do tatu-galinha. 
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(047) Veado-mateiro 

(Mazaca americana) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*bo�ho�jh��w/ 

c�]    h��w 
  b��h��jh��w 
  b��h��jh��w 

 
[c’�	h���w] 
[m��h��j�	h���w] 
[m��h��j�	h���w] 

4.2.3.1 Anatomia Animal 

Na anatomia dos animais, os nomes empregados para designar partes 
do corpo de animais são também usados em referência ao corpo humano. Por 
exemplo, utilizam-se as mesmas palavras para designar ‘braços’ e ‘pernas’ e 
‘patas’; ‘nariz’ e ‘focinho’; ‘pele’ e ‘couro’; ‘cabelo’ e ‘pêlo’, etc.. Somente 
as partes restritas aos animais é que possuem nomenclatura própria, tais 
como: ‘cauda’ e ‘chifre’.  

(048) Cauda PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’u�b/ 
  d ��m 
  n �m 
  d um 
  d	 ub 

  d	 ub 

 
[d��m] 
[n��m] 
[dubm] 
[)u�bm] 

[)u�bm] 
(049) Chifre PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ca�� da�	 / 
  �a���n 
  �a���n 
  �a�� n 	 
  ca�� d 	 
  ca�� d 	 

 
[�a���n] 
[�a���n] 
[�a���n	�] 
[ca���n	�] 
[ca���n	�] 

(050) Couro ou pele PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*p’� k/ 
  b ��h 
  b ��h 
  b � k 

 
[b��h] 
[b��h] 
[b�k�] 

(051) Gordura 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*da��i/ 
  n��� 
  da��� 
  da��� 

 
[n����] 
[na����] 
[na����] 
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(052) Gordura 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*c�� j/ 
  ���j 
  ���j 

 
[���j] 
[���j] 

4.2.4 Aves  

No grupo de palavras reconstruídas que designam nomes de ‘aves’, 
consta a reconstrução do nome genérico para ‘pássaro’. Esse termo, em 
Hupda, tornou-se designativo específico para ‘pomba’, e o termo genérico 
passou a ser ‘animal de caça pequeno’ /hu�	t���h/. Isso mostra que até os 
pássaros pequenos são caçados e fazem parte da dieta dos Maku. Esse 
comportamento é motivado pela falta de animais maiores de caça. Em época 
de floração dos ingás, as crianças Dâw se colocam embaixo dos ingazeiros 
para caçar beija-flores, os abatidos são levados para serem assados. 

A entrada para ‘pássaro’ ocorre em Hupda, Yuhup e Dâw também 
fossilizada na palavra monomorfêmica /cokwet/ ‘tucano’. Vários nomes 
de pássaros possuem mais de uma palavra reconstruída, as quais se referem a 
diferentes espécies, tais como: ‘jacu’ e ‘nambu’.  

(053) Pássaro (genérico) 

(Columbina minuta) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*tawe� to/ 
  taw���d 
  t�w���d 
  t�w�� t 
    we� t 
    we� t 

 
[ta	w���d�] 
[t�	w���d�] 
[t�	w���t�] 
[we��t�] 
[we��t�] 

(054) Araçari 

(Pteroglossus sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Yuhup 

/*ja�bo/ 
  j��b 
  ja� b 
  ja� b 

 
[j��b�] 
[ja��b�] 
[ja��bm] 

 (055) araquã 

(Ortalis motmot) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*k’���� c’/ 
  � �����j 
  � �����j 

 
[k’�	����j] 
[k’a	����j] 
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(056) Araracanga 1 

(Ara macao) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*ja�k’/ 
  ja�k 
  ja�k 

 
[ja��k�] 
[ja��k�] 

(057) Araracanga 2 

(Ara macao) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*k’a	�o 	/ 
  � a	�o�	 
  �a  �u�h 
  ka  l	 

 
[k’a		�o�	�] 
[k’a	�u�h] 
[k’al	�] 

(058) Arara-vermelha 

(Ara chloroptera) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*kawet’/ 
  kawed 
  kawed 

 
[ka	wed�] 
[ka	wed�] 

(059) Beija-flor 1 

(família dos troquilídeos)

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*c’i� p/ 
  
 i�p 
  
 i�p 

 
[c’i�p�] 
[c’i�p�] 

(060) Beija-flor 2 

(família dos troquilídeos)

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*cu�u	/ 
  �u� 
  cu� 
  cu�� 

 
[�u��] 
[cu��] 
[cu����] 

(061) Coruja 1 

(gênero otus) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*p�p�p/ 
  p�p�p 
  p�p��p 

 
[p�	p�p�] 
[p�	p���p�] 

(062) Coruja 2 

(gênero otus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*wo� �/ 
  wu��� 
  wo��� 

 
[wo���1] 
[wo���1] 

(063) Cujubim  

(Pipile pipile) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*ku	ju� ju	/ 
  kaju��j 
  kuju��j 
  xuju� j 	 

 
[ka	ju��j] 
[ku	ju��j] 
[xu	ju��j	�] 

(064) Garça 

(família dos ardeídeos) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*moh/ 
  moh 
  boh [ow	 

 
[moh] 
[bo�how	�] 

 (065) Gaturamo 

(Euphonia laniirostris)  

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’u�b/ 
  c um 

  c	 u�b 
  c	 u�b 

 
[c’ubm] 

[c’u��bm] 
[c’u��bm] 
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(066) Gavião-real 

(Harpia harpyja) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

   /*wi� 	/ 
wa	] wi�	 
wo]  wi�h 
     wi� h 
     wi� h [po�� 
     wi� h 

 
[wa		wi�	�] 
[wo	wi�h] 
[wi��h] 
[wih	po����] 
[wi ��h] 

(067) Jacu 

(Penelope jacquacu) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*je� co/ 
  j���j 
  j���j 

  je� � 
  je� c 
  je� c 

 
[j���j] 
[j��j] 
[je���] 
[je��*] 
[je��jh] 

(068) Japu-do-bico-

encarnado 

(Gymnostinops 

yucarares) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*t’u� p/ 
  d u��b 
  d o��b 
  d o� p 
  d	 o� p 
  d	 o� p 

 
[du�b�] 
[do��b�] 
[do��p�] 
[)o���p�] 
[)o���p�] 

(069) Maitaca 

(Pionus menstruus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’u�c’u	/ 
  d u�� 
  d u�� 
  d u� c 
  d	 u� c 	 

  d	 u� 
 	 

 
[du��] 
[du��] 
[du��c�] 
[)u���ic�] 
[)u���j
�] 

(070) Nambu-galinha 

(Tinamus guttatus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

 /*ho� h/ 
   ho��h 
   ho��h 
   ho� h 
b��]ho� h 

 
[ho��h] 
[ho��h] 
[ho��h] 
m��	ho��h 

(071) Nambu-grande 

(Tinamus major) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*bo��h/ 
  m��� 
  b���h 
  b���h 

 
[m����] 
[m����h] 
[m� ���h] 
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(072) Papagaio-moleira 

(Amazona farinosa) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’ojo	/ 
  
 �j 
  
 �j 
  c �j 
  c	 �j 	 
  c	 �j 	 

 
[c’�j] 
[c’�j] 
[c’�j] 
[c’��j�	�] 
[c’��j	�] 

(073) Pomba-galega 

(Columba cayennensis) 

PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*we�h/ 
wa] w��h��h 
    w��h 
    w��c 
    w��h 

 
[waw��	h��h] 
[w��h] 
[w��*] 
[w��h] 

(074) Rouxinol 

(Icterus chrysocephalus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

/*c’u� p’/ 
  
 u��b 
  c u% b 

 
[c’u�b�] 
[c’u��b�] 

(075) Tucano 

(Ramphastos sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*cahk’w eto/ 
  �o k   ed 
  �a k   ed 
  �u k   ed 
  �a k   ed 
  co k w et 
  co k w	 �t 
  c�hk   �t 

 
[�o	ked�] 
[�a	ked�] 
[�u	ked�] 
[�a	ked�] 
[c’ok’	wet�] 
[cok	w��t�] 
[c�h	k�t�] 

(076) Urubu 

(Coragyps atratus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*wa� 	/ 
  w��h 
  w��h 
  wa 	 
  wa� 	 
  wa� 	 

 
[w��h] 
[w��h] 
[wa	�] 
[wa�	�] 
[wa�	�] 

(077) Urumutum  

(Nothocrax urumutum) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

   /*tu�d/ 
     tu�n 
b��j] tu�d 

b��j] tu�d 

 
[tu��dn] 
[m��j	tu��dn] 

[m��j	tu��dn] 
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4.2.4.1 Termos referentes às aves 

(078) Asa PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*takeko/ 
  tak�� 
  tak�� 
    xe�  
    ke� 
  t�keh 

 
[tak���] 
[tak���] 
[xe��] 
[ke��] 
[t�keh] 

(079) Ninho PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ba�� k’/ 
  ma�� 
  ma�� 

 
[ma����] 
[ma����] 

(080) Ovo PMO 

Nadëb Rç14

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

  /*ti� po/ 
	e] t��p 
    t� b 
    t� b 
    t�� p 
    ti� p 
    ti� p 

 
[	et��p�] 
[t�b�] 
[t�b�] 
[t���p�] 
[ti��p�] 
[ti ��p�] 

4.2.5 Cores 

Os nomes de cores ‘branco’, ‘preto’ e ‘vermelho’ possuem mais de 
uma palavra reconstruída, as quais se referem a grupos distintos de línguas. 
Nadëb do Roçado tem duas entradas para ‘preto’, a primeira se refere a 
frutos que ficam pretos quando maduros.  

(081) Amarelo PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*wa� ko/ 
�a]w���k 
	a]wa��k 

 
[�a	w���k�] 
[	a	wa��k��] 

(082) Azul, verde PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN  

/*jaba�u� t/ 
  jaba�u�t 
    ma�u�t 

 
[jaba	�u�t�] 
[ma	�u�t�] 

 (083) Branco 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*hawak’/ 
  hawak 
  hawak 

 
[ha	wak�] 
[ha	wak�] 

                                                     
14 Estar ovado. 
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(084) Branco 2 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*tohoh/ 
    ho� 
  tohoh 
  tohoh 

 
[ho��] 
[to	hoh] 
[to	hoh] 

(085) Preto15 (maduro) PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’a� ko/ 
  c � � 
  c ��h 
  c a� 
  c	 a� 
  c	 a� h 

 
[c’���] 
[c’��h] 
[c’a��] 
[c’a���] 
[c’a���h] 

(086) Preto  PMO 

Nadëb RN 

Nadëb Rç 

/*	ac’a�b/ 
  	ac a�m 
  	ac a�m 

 
[	a	c’a�m] 
[	a	c’a�m] 

(087) Vermelho 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

/*do�h/ 
  no� 
  do� 

 
[no��] 
[ndo��] 

(088) Vermelho 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup 

/*he� d/ 
  hi�n 

  hi�
 

  he� 
 

 
[hi�dn] 

[hi�
] 

[he��
] 

4.2.6 Crustáceos 

Os crustáceos que fazem parte do ambiente dos Dâw são somente o 
‘camarão da água doce’ e o ‘caranguejo dos igarapés’. Estes crustáceos são 
muito importantes na cultura dos Maku, particularmente entre os Dâw. O 
povo Dâw é conhecido como os mais habilidosos coletores de caranguejos. 
Eles possuem uma técnica especial para pegar os caranguejos nas locas à 
beira dos igarapés.  

 (089) Camarão PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ceco	/ 
  ��� 	 
  ��� 	 
  �  o	 
  c�  	 
  c�c�	 

 
[���	�] 
[���	�] 
[�o	�] 
[c�	�] 
[c�	c�	�] 

                                                     
15 Só para frutas que ficam pretas quando estão maduras, como açaí, bacaba, patauá, etc . 
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(090) Caranguejo 

(gen. Trichodactylus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*c’axa�� b/ 
  
a h��m 

  
� h��m 
     xa� m 

 
[c’a	h��bm] 

[c’�	h��bm] 
[xa��bm] 

(091) Caranguejo 

(gen. Trichodactylus) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*cohoh/ 
  ��h�� 
  c�h��h 

 
[��	h���] 
[c�	h���h] 

(092) Caranguejo 

(gen. Trichodactylus) 

PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*co�ho��b/ 
  c��h���b 
  c��h���b 

 
[c��	h����m] 
[c��	h� ���m] 

4.2.7 Doenças e termos relacionados 

(093) Diarréia PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*cucu	/ 
  cu
 

  cu
 

 
[cu
] 

[cu
] 
(094) Ferida 1 

(causada por corte) 

PMO 

Dâw 

Yuhup 

/*do�h/ 
  n��h 
  d��h 

 
[n���h] 
[nd���h] 

(095) Ferida 2  PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xo�b/ 
  x��m 
  h��b 
  h��b 

 
[x��m] 
[h��m] 
[h��m] 

(096) Lombriga 

(Ascaris lumbricoides) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*co� t/ 
  ���d 
  ���d 
  ��� t 

 
[���d�] 
[���d�] 
[����t�] 

(097) Remédio  PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jo��h/ 
  j���h 
  j���h 
  j���h 

 
[j�����h] 
[j�����h] 
[����h] 

(098) Sarampo PMO 

Hupda 

Yuhup  

/*papa	/ 
  pab 	 
  pab 	 

 
[pab�] 
[pa��b�] 
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4.2.8 Eventos  

Os eventos constituem a maior classe de palavras reconstruídas. Eles 
incluem palavras que designam estados, processos e ações. Alguns deles 
possuem mais de uma palavra reconstruída para a mesma glosa, as quais têm 
como entradas conjuntos de línguas distintas, por exemplo: ‘agitar 1’ e 
‘agitar 2’; ‘acabar 1’ e ‘acabar 2’ etc. Outros eventos têm mais de uma forma 
reconstruída porque designam diferentes nuanças semânticas de um mesmo 
evento, tais como: ‘acabar 2’ e ‘acabar 3’. Dâw possui as mesmas entradas. 
Nesta língua, ‘acabar 2’ é empregado para ‘não existir mais, estar terminado’ 
e ‘acabar 3’ é usado para indicar que ‘algo está pronto, concluído’. 

(099) Abaixar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xi ho/ 
  h� �  
   h��h 
  h� �  
  x��  
  hi� 
  hi 

 

[h���] 
[h��h] 
[h���] 
[x���] 
[hi��] 
[hi] 

(100) Abanar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*hebo	/ 
  h�m 
  hem 	 

  heb 	 

  h�b 	 

 
[h�bm] 
[hebm	�] 
[hebm	�] 
[h�bm	�] 

(101) Abrir 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*po	/ 
  po	 
  po	 
  po	 

 
[po	�] 
[po	�] 
[po	�] 

(102) Abrir 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç 

Dâw  

/*je ce	/ 
  je�  
  je��j 
  j� 
 

 
[je�
] 
[je��j] 
[j�
�] 

(103) Acabar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*	aha jo/ 
  	ah� j 
  	ah��j 
  	ah� j 

 
[	a�h�j] 
[	a�h��j] 
[	a�h�j] 
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(104) Acabar 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*hu�	/ 
  hu�	 
  hu�	 
  hu�	 

 
[hu�	�] 
[hu�	�] 
[hu�	�] 

(105) Acabar 3 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

/*ja��� bi/ 
  ja��m 
  ja��m 
  j��� m 

 
[ja��m] 
[ja��m] 
[j����m] 

(106) Acender 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*t�	/
  t�	 
  t�	 
  t�	 

 
[t�	�] 
[t�	�] 
[t�	�] 

(107) Acender 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ta� h / 
  ta �  
  ta�h 
  ta�h 

 
[ta��] 
[ta�h] 
[ta�h] 

(108) Agitar 1 PMO 

Hupda16

Yuhup 

/*wo�t’/ 
  w��d	 

  w��d	 

 
[w���n	�] 
[w���n	�] 

 (109) Agitar 2 PMO 

Nadëb RN  

Yuhup 

  /*wo�j/ 
ka] w��j  
bi�h]w��j 

 
[ka	w���j�] 
[mi�h	w���j�] 

(110) Ajudar 1 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*ta��b/ 
  ta��m 
  ta�m 

 
[ta���m] 
[ta�m] 

(111) Ajudar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*be�ca 	/ 
  ma�a 	  
  ma�a�	 
  m��a�h 

 
[ma��a	�] 
[ma��a�	�] 
[me��a�h] 

                                                     
16 Mingau. 
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(112) Alagar, inundar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*k’���p’/ 
  � ���p 
  � ���b 
  � ���b 
  k ��� m 

  k	 ��� b 

 
[k’���p�] 
[k’���b�] 
[k’���b�] 
[k’����m] 

[k’����m] 
(113) Alisar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN  

Hupda 

/*hawak’o/ 
  haw�� 
  haw�� 
  h�  k 

 
[ha	w��k�] 
[ha	w���] 
[h�k�] 

(114) Amar PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*woj/ 
  w�j 
  w�j  
  w�j 

 
[w�j] 
[w�j] 
[w�j] 

(115) Amarrar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Yuhup 

/*t’a� p’/ 
  d a��p 
  d a�b 
  d a� b 
  t a b 

 
[da��p�] 
[da�b�] 
[da��b�] 
[tabm] 

(116) Amontoar PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*wu	w o�p’/ 
        w	o�b 
  wu	w o�b 
        w	ob 

 
[w	o��b�] 
[wu		wo��bm] 
[w	obm] 

 (117) Apagar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*t’u� k’/ 
  d u�k 
  d u � 
  d u�� 
  d �� k 

  d	 �� k 
  d	 � k 

 
[du�k�] 
[du��] 
[du���] 
[d���k�] 

[)����k�] 
[)��k�] 

(118) Aparecer PMO 

Dâw  

Hupda 

/*bahad/ 
    han 
  bahad 

 
[hadn] 
[ba�hadn] 
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(119) Apodrecer PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN  

/*	a�a� c’/ 
  	a����� 
  	a�a�
 
  	a�a�j 
  	a�a�
 

 
[	a	�����] 
[	a	�a�
�] 
[	a	�a�j] 
[	a	�a�
�] 

(120) Aquecer PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*k’�	/ 
  k �	 
  k	 �� 
  k	 �	 

 
[k’��	�] 
[k’����] 
[k’��	�] 

(121) Arrancar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN  

Hupda  

Yuhup 

  /*k’o� 	/ 
	a] � o��	 
	a] � o�	 
    � o�	 
    k	 �� 	 
    k	 � 	 

 
[	a	k’o��	] 
[	a	k’o�	] 
[k’o�	] 
[k’����	] 
[k’��	] 

(122) Arrancar 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

/*woc’o	/ 
  w�c 

  w�c  	 

 
[w�c�] 
[w�c�] 

(123) Arranhar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw17

Hupda 

/*koco	/ 
  ku� 

  ku
 
  xo�
 
  ko
 

 
[ku�] 
[ku
�] 
[xo��
�] 
[koj
] 

(124) Arrastar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

  /*k�� k’/ 
ta] k��k 
ta] k� � 
ta] k� � 
    x�� k 
    k� � 

 
[ta	k��k�] 
[ta	k���] 
[ta	k���] 
[x���k�] 
[k���] 

                                                     
17 Transitivo. 
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(125) Assar PMO 

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ja 	o, 
/*ja 	i�/ 
  j� 	 
  j��	 
  ja 	 
  j�� 	 
  j�� 	 

 
 
[j�	�] 
[j��	�] 
[ja	�] 
[j��	�] 
[j��	�] 

(126) Assobiar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb Rç18

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

  /*ho�� j/ 
    h��� 
    h���j 
    h���� 
    h���j 
    h��� j 
p��] h��� j 
p��] h�� j 

 
[h���] 
[h���j�] 
[h����] 
[h���j�] 
[h����j�] 
[p��	h� ���j�] 
[p��	h��j�] 

(127) Atirar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*p’u x/ 
  b o�h 
  b o h 
  b o�h 
  b u x 
  b	 u  
  b	 u h 

 
[bo�h] 
[boh] 
[bo�h] 
[bux] 
[(u�] 
[(u�h] 

(128) Babar 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*da��e� h 
  na�e�h 
  na�e�h 

 
[na�	�e�h] 
[na�	�e�h] 

(129) Babar 2 PMO 

Hupda 19  

Yuhup 

/*do�hca�wa/ 
  d��h�a�w 
  d�� caw 

 
[n��h	�a��w] 
[n��	caw] 

(130) Balançar PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*jo�jo	/ 
  jo�j 	 
  jo�j 	 
  joj 	 

 
[jo��j	�] 
[jo��j	�] 
[joj	�] 

                                                     
18 Habitual. 
19 Saliva. 
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(131) Banhar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’o�b/ 
  
 �m 
  
 �m 
  c �m 
  c	 ���b 
  c	 ��b 

 
[c’�bm] 
[c’�bm] 
[c’�bm] 
[c’������m] 
[c’���m] 

(132) Barulho PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*ho��h/ 
  h���h 
  h���h 

 
[h����h] 
[h����h] 

(133) Beber PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	e ��	 
  	��k 
  	� � 
  	� � 

  	� � 
  	� � 
  	� � 

 
[	��k�] 
[	���] 
[	���] 

[	���] 
[	���] 
[	���] 

 (134) Beijar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’u�� p/ 
  
 u�p 
  
 u�b 
  
 u�b 
  c u��  	 
  c	 u� p 
  c	 u� p 

 
[c’u�p�] 
[c’u�b�] 
[c’u�b�] 
[c’u���	�] 
[c’u��p] 
[c’u��p�] 

(135) Beliscar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

  /*ci� 	/ 
wa] �i�	 
    �i��	 
    �i��h 
    �i�h 

 
[wa�i�	�] 
[�i��	�] 
[�i��h] 
[�i�h] 

(136) Beliscar 2 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ci��bi	 / 
  �i�b 
  ci��b 	 
  ci�b 	 

 
[�i ��b�] 
[ci���m	�] 
[ci�m	�] 

(137) Bocejar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*haw/ 
  ham 

  haw 
  ham 

 
[habm�] 

[haw] 
[habm�] 
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(138) Bocejar 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*do�h≠k’a�	/ 
  n��h≠k a�	 
  n��h≠k	 a�	 
  n��h≠k	 ah 

 
[n��h	k’a���	�] 
[n��h	k’a���	�] 
[n��h	k’a�h] 

(139) Brigar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	u�hbe�h/ 
  	o�m 
  	u�� m 
  	u�hb��h 
  	u� b 

 
[	o�bm] 
[	u���m] 
[	u�h	m��h] 
[	u�m] 

(140) Brilhar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN  

Dâw 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*p’a�i	/ 
  b a� 
  b a� 

  b �  	 
  b ��� 
  b	 a� 
  b	 a  	 

 
[ba��] 
[ba��] 

[b�	�] 
[b�����] 
[(a���] 
[(a�	�] 

(141) Buscar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*h�� d/ 
  h��n 

  h��n 

 
[h��dn] 

[h��dn] 
(142) Buscar água PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*k’op/ 
  � �p 
  � �b 
  � �p 
  � �b 
  k �p 
  k	 �p 
  k	 �p 

 
[k’�p�] 
[k’�b�] 
[k’�p�] 
[k’�b�] 
[k’�p�] 
[k’��p�] 
[k’��p�] 

(143) Cair PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*do�k/ 
  n��x 
  d��h 
  d��h 

 
[n��x] 
[n��h] 
[n��h] 

(144) Cantar  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ja� b/ 
  j��m 

  j� m 

  j� m 

  ja� m 
  ja� b 
  ja� b 

 
[j��bm] 

[j�bm] 

[j�bm] 

[ja�m] 
[ja�m] 
[ja�m] 
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(145) Capinar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup 

/*cek’o/ 
  �ok 
  �o� 
  �o� 
  c�k 

 
[�ok�] 
[�o��] 
[�o��] 
[c�k�] 

(146) Carregar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ce� to/ 
  ���t 
  ����d 
  ���d 
  �e� t 
  ce� t 
  ce t 

 
[���t�] 
[����d�] 
[���d�] 
[�e��t�] 
[ce��t�] 
[cet�] 

 (147) Chamar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	e jo/ 
  	�� 
  	��j 
  	��j 
  	� j 
  	e j 
  	e j 

 
[	��
] 
[	��j] 
[	��j] 
[	�j] 
[	ej] 
[	ej] 

(148) Chegar, encontrar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*w�t’/ 
  w�t 
  w�t 
  w�d 
  w�d 
  w�t 

 
[w�t�] 
[w�t�] 
[w�d�] 
[w�dn] 
[w�t�] 

(149) Cheirar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

/*ha�� k’/ 
  h���k 
  h�� � 
  ha��k 
  	��� k 

 
[h���k�] 
[h����] 
[ha��k�] 
[	����k�] 

(150) Chorar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	o�� t/ 
  	o�t 
  	� d 
  	� d 
  	o�t 
  	��� t 
  	� t 
  	� t 

 
[	o�t�] 
[	�d�] 
[	�d�] 
[	o�t�] 
[	����t�] 
[	�t�] 
[	�t�] 
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(151) Chutar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

 /*t’a c’i	/ 
   d a�� 
   d a 
 
   d a�� 
   d a 
 
   d � 
 
   t a c 	 

   t a c 	 

 
[da��] 
[da
�] 
[da��] 
[da
�] 
[d�
�] 
[tac�] 
[tac�] 

(152) Coçar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

 /*c’u� k’/ 
   
 u�k 
   
 u � 
   
 u�� 
   c u� k 
   c	 u k 
   c	 u k 

 
[c’u�k�] 
[c’u��] 
[c’u���] 
[c’u��k�] 
[c’uk�] 
[c’uk�] 

(153) Coçar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

/*ci�� t’o	/ 
  ����t 
  ���d 
  �i� n  	 

 
[����t�] 
[���d�] 
[�i�n	�] 

(154) Colocar PMO 

Hupda 

Dâw  

Yuhup 

/*	ow op’/ 
    w	ob 
    w	ob 
    w ob 

 
[w�obm] 
[w�ob�] 
[wobm] 

(155) Comer 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*w�� h/ 
   w��h 
   w��h 

 
[w��h] 
[w��h] 

(156) Comer 2 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*we�t’/ 
  w��d 
  w��d 
  w�d 

 
[w���d�] 
[w���dn] 
[w�dn] 

(157) Correr PMO 

Dâw 

hupda 

Yuhup 

/*to	ox/ 
    	�x 

  to	oh 
  t 	o�h 

 
[	�x] 
[to�	oh] 
[t’o���h] 

(158) Cortar 1 PMO 

Dâw  

Yuhup 

/*te�co/ 

  te�� 
  t�c 

 
[te���] 
[t�jh] 
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(159) Cortar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*ho�k’/ 
�a] h��k 
�a] h��� 
	a] h��k 
    h���k 
    h��� 
    h���k 
    h���k 
    h��k 

 
[k’a	h��k�] 
[k’a	h����] 
[	a	h��k�] 
[h���k�] 
[h����] 
[h����k�] 
[h����k�] 
[h��k�] 

(160) Cortar 3 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

  /*k�� t/ 
�a] k��t 
�a] k� d 
�a] k� d 
    x�� t 
    k� t 

 
[k’a	k��t�] 
[k’a	k�d�] 
[k’a	k�d�] 
[x���t�] 
[k�t�] 

(161) Costurar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

/*cu h/ 
  �u�h 
  �u � 

  �u � 
  �u�h 
hicu h 
  cu h 

 
[�u�h] 
[�u��] 

[�u��] 
[�u�h] 
[cuh] 
[cuh] 

(162) Cozinhar PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*c’��w/ 
  c	 ��w 
  c	 �w 

 
[c’���w] 
[c’�w] 

(163) Crescer 1 PMO 

Hupda 

Yuhup 

 /*cap/ 
   cap 
   cap 

 
[cap�] 
[cap�] 

(164) Crescer 2, subir PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*ca� k’o/ 
  ����� 
  ����� 
  �a� k 
  ca k 

 
[������] 
[������] 
[�a��k�] 
[cak�] 

(165) Cuidar  PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*hikej 
  hikej 
    kej 

 
[hi	kej] 
[kej] 
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(166) Cuspir  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c’o� c/ 
  
 o�� 
  
 � � 
  
 ��� 
  c �� � 

  c	 �� c 
  c	 �� c 

 
[c’o��] 
[c’��] 
[c’���] 
[c’����] 
[c’���*] 
[c’���jh] 

(167) Cutucar  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

  /*tuk’/ 
ta] tuk 
ta] tu� 
    tu� 

 
[ta	tuk�] 
[ta	tu��] 
[tu��] 

(168) Dabucuri, dançar  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ja�b/ 
   j�m 
   j�m 
   j�m 
   jam 
   ja�b 
   ja�b 

 
[j�bm] 
[j�bm] 
[j�bm] 
[jabm] 
[ja�m] 
[ja�m] 

(169) Dar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*do��	/ 
   n��	 
   n���	 
   n���	 
   d��	 
   d��	 

 
[n���	�] 
[n����	�] 
[n����	�] 
[n��	�] 
[n��	�] 

(170) Defecar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ja�	i/ 
  ja�	 
  j��	 
  j�	 
  j�	 

 
[ja�	�] 
[j���	�] 
[dj�	�] 
[j�	�] 

(171) Deitar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Yuhup 

/*k’a�	o/ 
   ��	 
   ���	 
   k a	 
   k	a�	 

 
[k’�	�] 
[k’��	�] 
[k’a	�] 
[k’a��	�] 
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(172) Deitar 2 PMO 

 Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jati/ 
  jat 
  jad 
  jet 
  j�t 
  j�t 

 
[jat�] 
[jad�] 
[jet�] 
[j�t�] 
[j�t�] 

(173) Derramar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw20

Dâw21

Hupda  

Yuhup 

/*p’� h/ 
  b ��h 
  b � h 
  b ��h 
  b � h 
  b � h 
  b �� 
  b	 � h 
  b	 � h 

 
[b��h] 
[b�h] 
[b��h] 
[b�h] 
[b�h] 
[b���] 
[(��h] 
[(��h] 

(174) Derreter PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

/*t	 e� 	/ 
  d �� 	 
  d ���	 
   n	 ��� 

 
[d��	�] 
[d���	�] 
[n�	� ���] 

(175) Descascar PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ci�bo	/ 
  �i��m 	 
  c���b 	 
  ci�b 	 

 
[�i���m	�] 
[c����m	�] 
[ci�m	�] 

(176) Descascar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda 

/*k’o�p’/ 
  � ��p 
  � ��b 
  k ob 
  k	 ob 

 
[k’��p�] 
[k’��b�] 
[k’ob�] 
[k’obm] 

(177) Descascar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*co� c/ 
  �o�� 
  �o��j 
  ����j 

 
[�o��] 
[�o��j] 
[����j] 

                                                     
20Intransitivo. 
21Transitivo. 
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(178) Dizer  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Hupda 

/*da� ho / 
  n� � 
  n�� 
  na�� 
  d��� 

 
[n���] 
[n���] 
[na ���] 
[n����] 

(179) Dormir PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	a� ho/ 
  	���h 
  	a� h 
  	a��h 
  	a�� 
  	�� h 
  	�� h 

 
[	���h] 
[	a�h] 
[	a��h] 
[	a ���] 
[	��h] 
[	��h] 

(180) Embrulhar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

/*c’�	/ 
  
 �	 
  c �	 
  c	 �	 

 
[c’�	�] 
[c’�	�] 
[c’�	�] 

(181) Empurrar  PMO 

Dâw 

Hupda 

Hupda  

Yuhup 

/*tu�j/ 
  tu%j 
  tu% 
  t��j 
  t�j 

 
[tu��j] 
[tu��] 
[t���j] 
[t�j] 

(182) Encontrar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

/*w��t’/ 
  w���t 
  w��d 
  w��d 
  w��d 

 
[w���t�] 
[w��d�] 
[w��d�] 
[w���d�] 

(183) Enfiar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*ci� ko	/ 
  ���h 
  �� h 
  ���h 
  �� � 
  ci� � 	 

 
[���h] 
[��h] 
[���h] 
[����] 
[ci��	�] 
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(184) Engasgar  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*k’a��� k’ / 
  � a��k 
  � a � 
  � a�� 
  k a�� k 
  k	 a� k 
  k	 a� k 

 
[k’a��k�] 
[k’a��] 
[k’a���] 
[k’a���k�] 
[k’a��k�] 
[k’a�k�] 

(185) Engatinhar  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*do�j/ 
  no�j 
  do�j 
  doj 

 
[no��j] 
[ndo��j] 
[ndoj] 

(186) Esconder  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

 /*jedo/ 
   j�n 
   j�n 
   je�n 
   j��d 
   j�d 

 
[j�dn] 
[j�dn] 
[je��dn] 
[j���dn] 
[j�dn] 

(187) Escorregar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*c’at’up/ 
  
 ad up 
  
 ad ub 
  
 ad ub 

 
[c’a	dup�] 
[c’a	dub�] 
[c’a	dub�] 

(188) Escrever  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Hupda  

Yuhup 

/*h�	/ 
  h��	 
  h�	 
  h�	 
  h�	 

 
[h��	�] 
[h�	�] 
[h�	�] 
[h�	�] 

(189) Esfregar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Hupda  

Yuhup 

 /*hi�kwu k’/ 
      wu�k 
      wu � 
      wu �  
   hi�k �� k 
   h   �� k 

 
[wu�k�] 
[wu��] 
[wu��] 
[hi��	k��k�] 
[h��k�] 

(190) Esfregar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Yuhup 

/*c’u� k’/ 
  
 u�k 
  
 u � 
  
 u�� 
  c u� k 
  c	 u k 

 
[c’u�k�] 
[c’u��] 
[c’u���] 
[c’u��k�] 
[c’uk�] 
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(191) Esperar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

 /*c’at’a 	i/ 
   
 ad a 	 
   
 ad a�	 
   
 ad a�	 
      d � 	 

 
[c’a	da	�] 
[c’a	da�	�] 
[c’a	da�	�] 
[d�	�] 

(192) Esperar 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*ju	 
  ju% 
  ju	 

 
[ju��] 
[ju	�] 

(193) Espremer mandioca 

1  

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*ju h/ 
  ju � 

  ju�h 
  ju � 

 
[ju��] 

[ju�h] 
[ju��] 

(194) Espremer mandioca 

2ª 

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda 

/*k’a	w o� 	/ 
  � a w o�	 
  � a w u��	 
      w	 o� 	 
  k	 o w	 o 	 

 
[k’a	wo�	�] 
[k’a	wo��	�] 
[w�o��	�] 
[k’o	w�o	�] 

(195) Estar em pé PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*k’e� to	/ 
    � ��t 
    � ���d 
    � ��t 
    � ���d 
    k �� t 

ca] k	 e t 
    k	 e d 	 

 
[k’��t�] 
[k’���d�] 
[k’��t�] 
[k’���d�] 
[k’���t�] 
[ca	k’e�t�] 
[k’e�d	�] 

(196) Fazer cócegas  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*ci� t’o/ 
    ����t 
    ���d 
    �i� d 
ci] ci� d 
ci] ci d 

 
[����t�] 
[���d�] 
[�i ��d�] 
[ci	ci ��dn] 
[ci	cidn] 

(197) Fazer sexo PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	a�d/ 
  	a�n 
  	a�d 
  	a�d 

 
[	a�n] 
[/a�n] 
[/a�n] 
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 (198) Feder  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’ok/ 
  d �x 
  d	 �h 
  d	 �h 

 
[d�x] 
[)��h] 
[)��h] 

(199) Ficar  PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*tuh/ 
  tu% 
  tuh 
  tuh 

 
[tu��] 
[tuh] 
[tuh] 

(200) Flatulência  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’u c/ 
  d u�� 
  d u � 
  
 � � 
  t � � 

  t � c 
  t �� c 

 
[du��] 
[du�] 
[c’��] 
[t��] 
[t�*] 
[t���jh] 

(201) Flechar PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*k’i�/ 
  k i� 
  k	 i� 
  k	 i� 

 
[k’i��] 
[k’i��] 
[k’i���] 

(202) Focar  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Yuhup 

/*ha�� jo/ 
  h���j 
  h��� 
  ha��j 
  h��� j 
  ha� j 

 
[h���j] 
[h���] 
[ha��j�] 
[h����j�] 
[ha�j�] 

(203) Fumar  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	ahu� t’u	/ 
  	ahu��t 
  	ahu� d 
  	ahu� d 
  	  u� n  	 
  	  u� d  	 
  	  u� d  	 

 
[	a	hu��t�] 
[	a	hu�d�] 
[	a	hu�d�] 
[	u�n�	�] 
[	u�n�	�] 
[	u�n�	�] 

 (204) Inchar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

/*pu huh/ 
  pu h 
  pu�h 
  pu�h 
  pu hu% 
  pu h 

 
[puh] 
[pu�h] 
[pu�h] 
[pu	hu��] 
[puh] 
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(205) Ir  PMO 

Nadëb Rç22

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ha�� b/ 
  hu���m 
  ha� m 
  ha��m 
  ha�� m 
  ha�� b 
  ha� b 

 
[hu���m] 
[ha�m] 
[ha��m] 
[ha���m] 
[ha ���m] 
[ha�m] 

(206) Lamber PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*t’e�� pi	/ 
  d ���p 
  d ����b 

  n ���b 
  n	 �� p 
  d	 �� b 	 

 
[d���p�] 
[d����b�] 

[n���b�] 
[n���p�] 
[n	��m	�] 

(207) Lavar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c’i� t’o/ 
  
 ���t 
  
 ��d 
  
 ��d 
  c i d 
  c	 i d 
  c	 i d 

 
[c’���t�] 
[c’��d�] 
[c’��d�] 
[c’id�] 
[c’idn] 
[c’idn] 

(208) Lavrar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c�k’/ 
  ��k 
  ��� 
  ��� 
  ��k 
  c�� 
  c�k 

 
[��k�] 
[����] 
[����] 
[��k�] 
[c���] 
[c�k�] 

(209) Mastigar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*ja	 wa 	/ 
      wa 	 
    	awa��	 
    	awa 	 
    	aw  	 
  j 	 aw  	 

 
[wa	�] 
[	a	wa��	�] 
[	a	wa	�] 
[	aw	�] 
[j	a�w	�] 

(210) Mentir PMO 

Dâw 

Hupda 

/*t��x/ 
  t��x 
  t�h 

 
[t���x] 
[t�h] 

                                                     
22Habitual. 
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(211) Mergulhar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*hop/ 
  hop 
  hob 
  hob 
  hop 
  hop 
  hop 

 
[hop�] 
[hob�] 
[hob�] 
[hop�] 
[hop�] 
[hop�] 

(212) Morder PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*k’� c/ 
  � � � 
  � ��j 
  � ��j 
  � � � 
  k � � 

  k	 � c 
  k	 � c 

 
[k’��] 
[k’��j] 
[k’��j] 
[k’��] 
[k’��] 

[k’�*] 
[k’�jh] 

(213) Ouvir 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

/*w� 	/ 
  w��	 
  w� 	 
  w� 	 
  w� 	 
  w� 	 

 
[w��	�] 
[w�	�] 
[w�	�] 
[w�	�] 
[w�	�] 

 (214) Ouvir 2, saber PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN  

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

  /*pa�� h/ 
    p� h 
    p��h  
    pa�h 
    pa� h 
hi] pa� h 
    pa� h 

 
[p�h] 
[p��h] 
[pa�h] 
[pa��h] 
[pa�h] 
[pa�h] 

(215) Pedir 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*c’e�� 	/ 
  
 ���	 
  
 ����	 
  
 ����h 

 
[c’���	�] 
[c’����	�] 
[c’����h] 

(216) Pedir 2 PMO 
Hupda  
Yuhup 

/*	ih/ 
  	i�h 
  	ih 

 
[	i��h] 
[	ih] 
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(217) Pendurar 1 PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 

/*t’ak’o/ 
  d �k 
  d �� 
  d �� 
  d ak 

  d	 ak 

 
[d�k�] 
[d���] 
[d���] 
[dak�] 

[)ak�] 
(218) Pendurar 2 PMO 

Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*k’a�	/ 
  k a	 
  k	 a�	 
  k	 a�	 

 
[k’a	�] 
[k’a�	�] 
[k’a�	�] 

(219) Pilar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*tok’/ 
  to�k 
  to� 
  to� 
  tok 
  tok 
  tok 

 
[to�k�] 
[to��] 
[to��] 
[tok�] 
[tok�] 
[tok�] 

(220) Plantar PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*ju�� b/ 
  jo�m 

  jo�m 
  ju�� m 
  ju�� b 
  ju� b 

 
[jo�bm] 

[jo�bm] 
[ju���m] 
[ju���m] 
[ju�m] 

(221) Pular PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*c’�k’/ 
  
 �k 
  
 �� 

  c �k 
  c	 �k 
  c	 �k 

 
[c’�k�] 
[c’���] 

[c’�k�] 
[c’��k�] 
[c’��k�] 

(222) Puxar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*k� k’/ 
  h��k 
  h� � 
  k� � 
  x� k 
  k� k 
  k� k 

 
[h��k�] 
[h���] 
[k���] 
[x�k�] 
[k�k�] 
[k�k�] 
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(223) Queimar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ho�� h/ 
  h�� h 
  h���h 
  h���h 
  h��� 
  h��� 
  h�� 

 
[h��h] 
[h���h] 
[h���h] 
[h� ���] 
[h����] 
[h��] 

(224) Querer PMO 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*tuk’/ 
  tuk 
  tuk 
  tuk 

 
[tuk�] 
[tuk�] 
[tuk�] 

(225) Rachar PMO 
Hupda 
Yuhup 

/*pob/ 
  pob 
  pob 

 
[pobm] 
[pobm] 

(226) Ralar PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*h��p/ 
  h��p 
  h��b 
  h��b 
  h��p 
  h��p 
  h��p 

 
[h��p�] 
[h��b�] 
[ha�b�] 
[h��p�] 
[h��p�] 
[h��p�] 

(227) Rasgar 1 PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 

/*ce�� t’/ 
  ����t 
  �����d 
  �����d 

 
[����t�] 
[�����d�] 
[�����d�] 

 (228) Rasgar 2 PMO 
Hupda  
Yuhup 

/*ce��wi	/ 
  c���w 	 
  c��w 	 

 
[c����w�	�] 
[c��w�	�] 

(229) Raspar 1 PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Dâw 
Hupda 

/*xapi/ 
  hap 
  hab 
  x�p 
  hap 

 
[hap�] 
[hab�] 
[x�p�] 
[hap�] 

(230) Raspar 2 PMO 
Hupda  
Yuhup23

/*kew/ 
  h�w 
  h�w 

 
[h�w] 
[h�w] 

                                                     
23 raspar objetos comprido 



            CONJUNTOS DE COGNATOS DO PROTOMAKU ORIENTAL                 
.

265

(231) Remar 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç24

Nadëb RN 

  /*h� 	/ 
	a] h� 	 
    h��	 
	a] h� 	 

 
[	a	h�	�] 
[h��	�] 
[	a	h�	�] 

(232) Remar 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xe�je�	/ 
  x���  	 
  h��j 	 
  h��j 	 

 
[x����	�] 
[h��j��	�] 
[h��j��	�] 

(233) Respirar  PMO 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ha�k’i/ 
  ha�� 
  h��� [���	 
  ha�� 
  ha�� 

 
[ha���] 
[h����	��	�] 
[ha��] 
[ha��] 

(234) Roçar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

/*k’a� w/ 
  � ��m 

  � ��w 
  � ��w 
  k a� w 

 
[k’��bm�] 

[k’��w] 
[k’��w] 
[k’a��w] 

(235) Roçar 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*p’ot/ 
  b	 �t 
  b	 �t 

 
[(��t�] 
[(��t�] 

 (236) Roncar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*xu�� k’/ 
  hu��k 
  hu���� 
  h���� 
  x��� k 
  hu�� k 
  hu� k 

 
[hu��k�] 
[hu�����] 
[h�����] 
[x����k�] 
[hu���k�] 
[hu�k�] 

                                                     
24 Remo. 
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(237) Roubar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’e� k’o/ 
  
 ���k 
  
 ��� 
  
 ���k 
  c �� k 
  c	 e k 
  c	 e  [j 

 
[c’���k�] 
[c’����] 
[c’���k�] 
[c’���k�] 
[c’e�k�] 
[c’e�j] 

(238) Saudade PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*k’a� bo/ 
   � ��m 

   � a�m 

 
[k’��bm] 

[k’a�bm] 
(239) Secar 1 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*xop/ 
  x�p 
  h�p 
  h�p 

 
[x�p�] 
[h�p�] 
[h�p�] 

(240) Secar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*wo� j/ 
  wo� 
  wo�j 
  wo�j 

 
[wo�
] 
[wo�j] 
[wo�j] 

(241) Segurar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

/*tod/ 
  t�n 
  t�n 

 
[t�dn] 
[t�dn] 

(242) Sentar PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*pe��b/ 
  p��m 
  p��b 
  p��b 

 
[p���bm] 
[p��m] 
[p��m] 

(243) Soluçar PMO 

Hupda 

Yuhup 

   /*p’�k’/ 
 ��] b	�k 
     b	�k 

 
[��	(��k�] 
[(��k�] 

 (244) Soprar 1  PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

/*xu� 	/ 
  hu�h 
  xu� 	 

 
[hu�h] 
[xu��	�] 

(245) Soprar 2 PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

/*woh/ 
  w�h 
  w�h 

 
[w�h] 
[w�h] 
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(246) Soprar 3 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*pahu�� t/ 
  pahu� [ 
  pahu� [j 
  pahu� [j 
    hu�� t 
  pu�hu�� t 
  pu�hu� t 

 
[pa	hu�
] 
[pa	hu�j] 
[pa	hu�j] 
[hu���t�] 
[pu�	hu���t�] 
[pu�	hu�t�] 

(247) Soprar com 

zarabatana 

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*co w/ 
	e] �o�m 
	e] �o�w 
    �� w 
    c� w 
    c� w 

 
[	e	�o�bm] 

[	e	�o�w] 
[��w] 
[c�w] 
[c�w] 

(248) Subir (beira-rio) PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*cop/ 
  ��p 
  ��b 
  ��p 
  ���p 
  c�p 
  c�p 

 
[��p�] 
[��b�] 
[��p�] 
[����p�] 
[c�p�] 
[c�p�] 

(249) Subir rio PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*pe�h/ 
  p�� 
  p�� 
  p� 

 
[p���] 
[p���] 
[p�] 

(250) Tecar PMO 

Dâw 

Hupda 

/*	o�w o�p/ 
    w ��p 
    w	 ��p 

 
[w��p�] 
[w�	��p�] 

 (251) Temer PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	a�� bo/ 
  	���m 
  	�� m 
  	���m 
  	a�� m 
  	�� b 
  	�� b 

 
[	���m] 
[	��m] 
[	���m] 
[	a ���m] 
[	��m] 
[	��m] 

(252) Ter 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

 da�ho 
 n�h 
 n�� 
 na� 

 
[n��h] 
[n���] 
[na��] 
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(253) Ter 2 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*di��h/ 
  ni�� 
  di�� 
  di� 

 
[ni���] 
[ni���] 
[ni�] 

(254) Ter Gordura  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*c�d/ 
  ��n 

  ��n 

 
[��dn] 

[��dn] 

(255) Tinguijar PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*te do/ 
  t��n 
  te n 

  t� d 
  t� d 

 
[t��dn] 
[tedn] 

[t�dn] 
[t�dn] 

(256) Tirar PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’o� 	/ 
  d o�	 
  d o 	 
  d o� 	 
  d	 o 	 
  d	 o 	 

 
[do�	�] 
[do	�] 
[do��	�] 
[)o�	�] 
[)o�	�] 

(257) Torrar 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

/*ke��d/ 
  x���n 
  k���d 

 
[x� ���n] 
[k����n] 

(258) Torrar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*co� j / 
  ���� 
  ����j 
  ����j 

 
[����] 
[����j] 
[����j] 

(259) Urinar 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ci	/ 
  �i	 
  ci	 
  ci	 

 
[�i	�] 
[ci	�] 
[ci	�] 

(260) Urinar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*k’a� co/ 
  � ��� 
  � ��� 

 
[k’���] 
[k’���] 

(261) Varrer PMO 

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xa� pi	/ 
  ha�p 
  ha��b 
  x�� p 
  h� p 
  h� b 	 

 
[ha�p�] 
[ha��b�] 
[x���p�] 
[h�p�] 
[h�b�] 
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(262) Vir PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*de�t’/ 
  n��d 
  d��d 
  d��d 

 
[n��d�] 
[n��n] 
[n��n] 

(263) Voltar 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda  

/*je� ho/ 
  j��h 
  j� h 
  j�� 
  je� 

 
[j��h] 
[j�h] 
[j���] 
[je��] 

(264) Voltar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’a ji/ 
  b a�
 

  b a j 
  b � j 
  b	 a j 
  b	 a j 

 
[ba�
] 

[baj] 
[b�j] 
[(a�j] 
[(a�j] 

(265) Vomitar  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*xa�� do�/ 
  h��n 

  h��n 
  xa� n 
  h��� d 
  h�� d 

 
[h��dn] 

[h��dn] 
[xa��dn] 
[h����n] 
[h��n] 

4.2.9 Humanos 

No tópico ‘humanos’ foi reconstruído o nome da etnia ‘Tukano’. Este 
fato reflete o estreito relacionamento histórico dos Maku com os indígenas 
desta etnia. Os outros nomes reconstruídos indicam sexo e faixas etárias 
distintas dos humanos, tais como ‘homem’, ‘mulher’, ‘moça’, ‘filho’, etc. 
Estes nomes são também utilizados em referências aos animais, por 
exemplo, as palavras ‘homem’ e ‘mulher’ são usadas para fazer referência a 
animais ‘macho’ e ‘fêmea’ respectivamente, enquanto que a palavra ‘filho’ 
designa também ‘filhote’. A palavra ‘moça’ possui duas reconstruções, 
sendo que ‘moça 2’ que possui entrada somente nos dialetos Nadëb está 
relacionada aos marcadores de ‘feminino’ nas línguas Arawak (6.3.2.1.6). 

A palavra ‘gente’ é de grande importância nas línguas Maku, pois é 
usada como autodenominação em todos os grupos Maku Orientais. Há duas 
reconstruções para esta palavra. Dâw e os dialetos Nadëb possuem as duas 
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entradas: ‘gente 1’ e ‘gente 2’. Nestas línguas, a primeira glosa é usada como 
autodenominação e a segunda glosa, em Dâw, refere-se ao ‘corpo humano’, 
‘presença de gente’ e como ‘pronome reflexivo/recíproco’ (S. Martins 2004). 
As demais línguas Maku Orientais utilizam a reconstrução ‘gente 2’ como 
termo de autodenominação. As palavras ‘velho’ e ‘velha’ estão em oposição 
no PMO, designando gêneros distintos e estas oposições foram preservadas 
na maioria das línguas derivadas. No entanto, Dâw preserva duas formas 
para ‘velho’, cujos significados são h�n ‘pessoa idosa masculino/feminino’ 
e  wah ‘aquele que veio antes’. Este último nome deriva do verbo ‘ir antes 
do outro’. Foram também reconstruídas as palavras que designam ‘pajé’, 
uma figura importante na cultura Maku e a palavra que designa um herói 
mitológico, conhecido como ‘amigo do criador’.  

(266) Etnia Tukano PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*wo�h/ 
  w��h 
  w��h 
  w��h 

 
[w���h] 
[w���h] 
[w���h] 

(267) Gente 1 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

  /*t’�w/ 
na] d �b 
n�] d �b 
    d �w 

 
[na�	d�b�] 
[n��	d�b�] 
[d�w] 

(268) Gente 2 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*jixup/ 
  jihub 
  juhub 
    xup 
    hup 
  juhup 

 
[ji	hub�] 
[ju	hub�] 
[xup�] 
[hup�] 
[ju	hup�] 

 (269) Herói mítico PMO 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*k’���c’�	/ 
  k ��� 
  k	 ���
  	 
  k	 ���
  	 

 
[k’����] 
[k’�����] 
[k’������] 

(270) Homem 1 PMO 
Nadëb Rç 25

Nadëb Rç 26

Nadëb RN 
Hupda 
Yuhup 

  /*ji� 	o/ 
	a] j���	  
	a] j��	 
	a] j���h 
ti] ji� 	 
    ji� 	 

 
[	a	j���	�] 
[	a	j��	�] 
[	a	j���h] 
[ti	ji��	�] 
[ji ��	�] 

                                                     
25 Singular. 
26 Plural. 
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(271) Homem 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*ba��axut/ 
  ma�ahud 
  ma�ahud 
      xut 

 
[ma��a	hud�] 
[ma��a	hud�] 
[xut�] 

(272) Menino PMO 

Nadëb Rç 27

Nadëb Rç 28

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ta�� hi/ 
  ta��h 
  ta�h 
  ta��h 
  t�� 
  t�� h 
  t��� h 

 
[ta��h] 
[ta�h] 
[ta��h] 
[t���] 
[t��h] 
[t����h] 

(273) Moça 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

     /*ca�w/ 
	a�ja�]  �a�w 
ta�	a]  �a�w 
t��hi�h] ca�w 

 
[	a�ja�	�a��w] 
[ta�	a�	�a��w] 
[t��hi�h	ca��w] 

(274) Moça 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*ba��u� c’/ 
   ma�u�� 
   ma�u�
 

 
[ma�	�u��] 
[ma�	�u�
�] 

(275) Mulher PMO 

Nadëb Rç29

Nadëb Rç30

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*	a�� jo/ 
    	��� 
    	���j 
    	��� 
    	a�� j 
ta�] 	a� j 
    	a�� j 

 
[	���] 
[	���j�] 
[	���] 
[	a���j�] 
[	a�j�] 
[	a ���j�] 

(276) Nome PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*xa� to/ 
  h� d 
  h� t 
  h���d 
  xa� t 
  ha� t 
  ha� t 

 
[h�d�] 
[h�t�] 
[h���d�] 
[xa��t�] 
[ha��t�] 
[ha��t�] 

                                                     
27Singular. 
28Plural. 
29Singular 
30Plural 
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(277) Pajé PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c�� w/ 
  ���w 
  ���w 
  ��� w 
  c�� w 
  c�� w 

 
[���w] 
[���w] 
[����w] 
[c���w] 
[c���w] 

(278) Rapaz PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*padxa� wo/ 
  pa h��w 
  p� h��w 
  p�dxa� w 
  pe �a� w 
  p�dha� w 

 
[pa	h��w] 
[p�	h��w] 
[p�d	xa��w] 
[pe	�a��w] 
[p�d	ha��w] 

(279) Velha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç31

Nadëb Rç32

Hupda  

Yuhup 

  /*wah�� h/ 
    wah� h 
    wah���h 
    wa   h 
    wa� 
t�] w�h�� h 

 
[wa	h�h] 
[wa	h���h] 
[wah] 
[wa��] 
[t�w�	h���h] 

(280) Velho PMO 

Nadëb Rç 33

Dâw 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*wah�d/ 
    h�n[a�	 
  wah 
    h�n 
  w�h�d 
  wah 

 
[h�d	na��	�] 
[wah] 
[h�dn] 
[w�	h�dn] 
[wah] 

4.2.9.1 Anatomia humana e termos relacionados 

A maioria das palavras reconstruídas que designam partes da estrutura 
do corpo humano geralmente possui entrada em todas as línguas 
comparadas, por exemplo: ‘cabeça’, ‘pé’, ‘mão’, ‘língua’, ‘bochecha’, etc.’ 
Isto mostra que estes termos possuem um alto índice de resistência à 
mudança. Entretanto alguns nomes da anatomia humana possuem duas 
palavras reconstruídas, tais como: ‘saliva 1’ e ‘saliva 2’; ‘osso 1’ e ‘osso 2’; 
‘barriga 1’ e ‘barriga 2’; ‘costas 1’ e ‘costas 2’, etc. Neste caso, a 

                                                     
31Velho. 
32Viúva. 
33Irmão mais velho. 
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reconstrução da mesma palavra para dois grupos de línguas é um indício que 
eles preservaram diferentes palavras, mas que elas possuem significados 
afins. Por exemplo, as palavras ‘saliva 1’ e ‘saliva 2’, Hupda, Yuhup e Dâw 
preservaram a entrada cognata com ‘saliva 1’ enquanto que os dialetos 
Nadëb conservaram a entrada cognata com ‘saliva 2’. Entretanto, em Dâw, a 
palavra ‘saliva 1’ está relacionada ao verbo ‘cuspir’. A palavra ‘barriga 1’ é 
reconstruída para o grupo Yuhup, Hupda e Dâw, e ‘barriga 2’ para os 
dialetos Nadëb. Contudo, Dâw preserva a palavra cognata com ‘barriga 2’ 
que significa ‘grande e largo’ empregado para ‘roupa grande e larga no 
corpo’. Logo, a palavra foi preservada, mas houve uma evolução no seu 
significado. Em Hupda, ‘barriga 1’ tem como referente ‘cintura’. Outras 
palavras cognatas da anatomia humana exemplificam as evoluções dos 
significados. A palavra ‘genitália’ no PMO evoluiu para ‘órgão genital 
masculino’ em Yuhup e nas demais línguas designa o ‘órgão genital 
feminino’. A palavra ‘costas 1’ em Dâw tem como referente ‘coluna 
vertebral’ e é usada também para designar ‘raiz’. 

(281) Amídala PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda34

Hupda35

  /*k’a wi/ 
    � a�w 
    k �� w 
ka] k	 a� w 
ka] k	 a w 

 
[k’a�w] 
[k’��w] 
[ka	k’a��w] 
[ka	k’aw] 

(282) Barba PMO  

Dâw  

Yuhup 

/*we�be�	/ 
  w���w 	 
  w���b 	 

 
[w��w�	�] 
[w����m	�] 

(283) Barriga 1 PMO 

Dâw  

Hupda36

/*to	/ 
  t�	 
  to	[ti�b 

 
[t�	�] 
[to		ti�bm] 

(284) Barriga 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*wok’/ 
  wo� 
  wo� 

 
[wo��] 
[wo��] 

                                                     
34 Gânglios linfáticos. 
35 Gânglio do maxilar. 
36 Cintura. 
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(285) Bigode PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

/*do�h≠cu �/ 
  n�≠ �u�� 
  n�≠ �u�� 

  n��h≠�u � 
  d��h≠�u � 

 
[n��	�u���] 
[n��	�u���] 
[n��h	�u��] 
[n��h	�u��] 

(286) Boca PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*do�� h/ 
  n��h 
  n��h 
  n�� h 
  d�� h [k	o�d 
  d�� h [k	od 

 
[n���h] 
[n���h] 
[n��h] 
[n��h	k’o���dn] 
[n��h	k’o�dn] 

(287) Bochecha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

    /*wo�h/ 
  ma] wo��h 
      w���h 
nemo] wo��h 
      w�� 
  d�] w��h 
  da�] w��h 

 
[ma�	wo��h] 
[w���h] 
[ne�mo�	wo��h] 
[w���] 
[nd�	w���h] 
[na�	w���h] 

(288) Braço PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

/*bo�� h/ 
  m��h 
  m��h 
  b��  [bu��j� 

 
[mo��h] 
[mo��h] 
[m��	mu���j�] 

(289) Cabeça PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

 /*du�� h/ 
   nu�h 
   nu�h 
   nu� h 
   du� h 
   du�� h 

 
[nu��h] 
[nu��h] 
[nu�h] 
[nu�h] 
[nu���h] 

(290) Cabelo PMO 
Dâw37

Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*pa�t/ 
  pa�t 
  pat 
  pa��t 
  pa��t 

 
[pa��t�] 
[pat�] 
[pa���t�] 
[pa���t�] 

                                                     
37 Cabelo que não é da cabeça. 
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(291) Carne PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

 /*t’api/ 
   d ab 
   d ab 
   d �p 
   d	 ap 
   d	 a�p 

 
[dab�] 
[dab�] 
[d�p�] 
[)a�p�] 
[)a���p�] 

(292) Corpo PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*xupcap / 
  hub 
  hub 
  xup 
  hup�ap 
     cap 

 
[hub�] 
[hub�] 
[xup�] 
[hup�	�ap�] 
[cap�] 

(293) Costas 1 PMO 
Dâw 
Hupda 

/*ti�c/ 
  ti�� 
  ti�c 

 
[ti���] 
[ti��*] 

(294) Costas 2 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

  /*jo	/ 
ji] j�	 
ne] j�	 

 
[jij�	�] 
[ne�j�	�] 

(295) Costela 1 PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*hoxo	/ 
    xo	 
  hoho	 
  hoho	 

 
[xo	�] 
[ho	ho	�] 
[ho	ho	�] 

(296) Costela 2 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

/*ka�apa	/ 
  ka�apa	 
  ka�apa	 

 
[ka�a	pa	�] 
[ka�a	pa	�] 

(297) Cotovelo PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Yuhup 

  /*cu�/ 
    �u� 
    �u� 
    �o�� 

jo] jo� 

 
[�u��] 
[�u��] 
[�o����] 

[jo	jo��] 
(298) Dente  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t���	/ 
  t�� 
  t�� 
  t�� 
  t�� 

  t��  

 
[t���] 
[t���] 
[t���] 
[t���] 

[t���] 
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(299) Fezes  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*ja� 	i/ 
  ja��	 
  ja��h 
  j�� 	 
  j�� 	 
  j�� 	 

 
[ja��	�] 
[ja��h] 
[j���	�] 
[j���	�] 
[j���	�] 

(300) Fígado  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

/*ho� h/ 
  ho�h 
  ho�h 
  h�� 
  h�� 

 
[ho�h] 
[ho�h] 
[h���] 
[h���h] 

(301) Genitália38 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN39

Dâw  

Hupda 

/*p’o�j/ 
  b o��j 
  b ���j 
  b �� j 
  b	 �� j 

 
[bo��j] 
[b���j] 
[b���j] 
[(���j] 

(302) Intestino PMO 

Dâw  

Yuhup 

/*ja	ipi��d/ 
  j�	 pi��n 
      pi��d 

 
[j�	�pi���n] 
[pi���n] 

(303) Joelho 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

/*wo�t’e�h/ 
  w��d ��h 
  w��d	 ��� 

 
[w��	d��h] 
[w��	n	����] 

(304) Joelho 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup 

*/ka�ot’du�� h/ 
  ta�od nu��h 
  ka�o  nu��h 
c	��]   d	u�� h 

 
[ta�odnu��h] 
[ka�o	nu��h] 
[c’��	n�u����h] 

(305) Língua PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*do�hk’a� t’i / 
  na � a��d 
  na � a��d 
  n��hk � d 
  d��hk	 �� d 
  d��hk	 �� d 

 
[na�	k’a��d�] 
[na�	k’a��d�] 
[n��h	k’�d�] 
[n��h	k’����dn] 
[n��h	k’����dn] 

                                                     
38 Essa palavra no PMO servia tanto para o órgão masculino como para o feminino, 
mas Nadëb do rio Negro restringiu o uso dessa palavra somente ao órgão masculino, 
enquanto que as demais línguas o fizeram para o feminino. 
39 Pênis. 
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(306) Mão PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 40  

Hupda 

Yuhup 

/*de�	bo�  h/ 
     m��� h 
  ne m��� h 
     mi�n��h 
  da�	pu�  h 
     p���  h 

 
[m���h] 
[n��	m���h] 
[mi3n��h] 
[n��	pu�h] 
[p����h] 

(307) Mão direita PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

    /*xup/ 
      hub 
nem�] hub 
      xup 
  bu�] hu�p 

 
[ta	hub�] 
[ne�m��	hub�] 
[xup�] 
[mu�	hu��p�] 

(308) Mão esquerda  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ca�� 	o/ 
  �����	 
  �a���h 
  �a�� h 
  c��� h 
  ca�� h 

 
[�����	�] 
[�a���h] 
[�a���h] 
[c����h] 
[ca���h] 

(309) Nariz PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*to�co	/ 
  to�
 
  to�
 
  to�
  

 
[to��
�] 
[to��
] 
[to��
] 

(310) Olho PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*ba�t�b/ 
  mat�m 
  mat�m 

    t�m 

 
[ma�	t�bm] 
[ma�	t�bm] 

[t�bm] 
(311) Orelha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

  /*p’u� j/ 
na] b u�j 
na] b u�j 
    b	 �  [d�k 
    b	 u j[d�k 

 
[na	bu�j] 
[na	bu�j] 
[(��	��k�] 
[(u�j	��k�] 

(312) Osso 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

/*k’e��e	/ 

  k ��� 
  k	 ��� 

 
[k’�����] 
[k’������] 

                                                     
40 Braço. 
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(313) Osso 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Yuhup 

/*k�� 	/ 
  k���	 
  k���h 
  k�� 	 

 
[k���	�] 
[k���h] 
[k���	�] 

(314) Pé PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’i� bo / 
  
 ��m 

  
 ��m 

  c �� m 
  c	 i� b 

  c	 i� b 

 
[c’��bm] 

[c’��bm] 

[c’���bm] 
[c’i���bm] 

[c’i ��bm] 

(315) Peito PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*ho�	t���/ 
  h��	t��� 

  h��	t��� 

 
[h��		t�����] 

[h��		t�����] 
(316) Pomo-de-ada )o  PMO 

Dâw 

Hupda 

/*	o��o�	/ 
  	��� 	 
  	��� 	 

 
[	����	] 
[	����	] 

(317) Púbis PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*ca�� d/ 
  ���n 
  ���n 
  �a n 
  ca� d 
  ca�� d 

 
[���dn] 
[���dn] 
[�adn] 
[ca�n] 
[ca���n] 

(318) Pulmão  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

  /*pu puh/ 
�a] pu�w 
�a] pu�w 
    pu puh 
    pu pu%h 

 
[�a	pu�w] 
[�a	pu�w] 
[pu	puh] 
[pu	pu��h] 

(319) Queixo PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*p’a� k/ 
  b a��h 
  b a��h 
  b a x 

 
[ba��h] 
[ba��h] 
[ba�x] 

(320) Saliva 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

/*c’oc/ 
  
 �� 
  
 �� 
  c �� 
  c	 �c 

 
[c’��] 
[c’��] 
[c’��] 
[c’�jh] 
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(321) Saliva 2 PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*do�hca�w/ 
  d��h�a�w 
  d��hca�w 

 
[n��h	�a��w] 
[n��h	ca��w] 

(322) Sangue PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç41

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*baji� wo/ 
  ma�j��w 
  ma�j��m 

  m��j��w 
    j�� w 
  biji� w 
    di� w 

 
[ma�	j��w] 
[ma�	j��bm] 

[m��	j��w] 
[j���w] 
[mbi	ji ��w] 
[di ��w] 

(323) Seio PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*pu�d/ 
  pu%n 

  pu�d 
  pu%d 

 
[pu��dn] 

[pu��dn] 
[pu��dn] 

(324) Sobrancelha  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*k’�� d/ 
  � ��n 

  � ��n 

 
[k’��dn] 

[k’��dn] 
(325) Testa PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ba�p’o�/ 
  mab o� 

  mab u� 

 
[ma�	bo�1] 

[ma�	bu�1] 
(326) Umbigo PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*pu�c/ 

    pu�� 
    pu�c 
po] pu%c 

 
[pu���] 
[pu��*] 
[po	pu��jh] 

(327) Unha PMO 

Nadëb Rç 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

Yuhup 

/*po�hp’ok’/ 
  p��hb �� 
     b �k 
     b	 �k 
  p��hb	 �k 
  b��hb	 �k 

 
[p��h	b���] 
[b�k�] 
[(�k�] 
[p��h	(��k�] 
[m��h	(��k�] 

4.2.10 Insetos 

Na reconstrução de palavras que designam ‘insetos’ é relevante 
realçar a reconstrução de oito espécies de formigas. Dâw é a única língua 
que possui cognatos para todas estas espécies. Há insetos que têm entradas 
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em todas as línguas, tais como: ‘bicho-de-pé’, ‘caba’ (espécie 2), ‘aranha 
(espécie 1)’, ‘piolho’, ‘mutuca’, ‘vaga-lume’, etc. Contudo, para alguns 
nomes de insetos são reconstruídos mais de uma palavra, como: ‘barata 1’ e 
‘barata 2’; ‘carrapato 1’ e ‘carrapato 2’. Nestes casos, as línguas preservaram 
palavras diferentes que poderiam designar espécies distintas, apesar de 
nenhuma ter preservado mais de uma forma cognata. Para ‘borboleta’ são 
reconstruídas duas espécies. A primeira é o nome genérico e a segunda se 
refere à borboleta-azul, uma espécie comum de borboletas encontradas nas 
florestas e que, segundo a mitologia dos Dâw, ajuda a encontrar o caminho 
na mata.  

(328) Abelha (genérico) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup  

/*hi�� h/ 
  hi�h 
  hi�h 
  hi� h 
  hi�� h 

 
[hi��h] 
[hi��h] 
[hi�h] 
[hi���h] 

(329) Aranha 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

    /*jo� 	/ 
�ana] jo�	 
�ane] jo�h 
      j�� 	 
  b�] j� 	 
      j�� 	 

 
[�a�na�	jo�	�] 
[�a�ne�	jo�h] 
[j���	�] 
[mb�	j�	�] 
[j���	�] 

(330) Aranha 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup  

/*cu��h/ 
  �u��h 
  cu��h 
  cu��h 

 
[�u���h] 
[cu���h] 
[cu )��h] 

(331) Barata 1 PMO  
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*dahda�p/ 
     na�p 
  da da�p 
  dahda�p 

 
[na��p�] 
[nda	�ap�] 
[ndah	nda��p�] 

(332) Barata 2 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

/*kabata�/ 
  kabata� 
  kamata� 

 
[kaba	ta�1] 
[kama�	ta�1] 

(333) Bicho-de-pé PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*t’a�di�/ 
  d �n 

  d �n 
  d �n 

  d	 a��d 
  d	 a��d 

 
[d�dn] 

[d�dn] 
[d�dn] 

[n	a����n] 
[n	a����n] 
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(334) Borboleta (genérico) PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*p’ep’ep/ 
  m �m 
  b	 eb	ep 
  b eb ep 

 
[m�bm] 
[(e�	(e�p] 
[be	bep] 

(335) Borboleta 
(Morpho sp.) 

PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

    /*xo�o	/ 
      xow 	 

k�d�] h��� 
      h�� 

 
[xow	�] 
[k���	h�����] 
[h���] 

(336) Caba (genérico) PMO 
Nadëb Rç 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*ba�	j u�	/ 
  ma�	j u	 
     j	 ��	 
     j ��	 
     j ��	 

 
[ma�		ju	�] 
[j�	���	�] 
[j� ��	�] 
[j���	�] 

(337) Caba 1 (sp.) PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

/*	at� t’/ 
  	at��d 
  	at��d 

 
[	a	t��d�] 
[	a	t��d�] 

(338) Caba 2 (sp.) PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*bu�� k/ 
  mu��k 
  mu��k 
  mu�� 
  bu�� 
  bu�� h 

 
[mu��k�] 
[mu��k�] 
[mu ���] 
[mu���] 
[mu���h] 

(339) Carapanã PMO 
Nadëb RN 
Hupda  
Yuhup 

/*k’i joh/ 
  � ��j 
  k	 i� 
  k	 i ji�h 

 
[k’��j] 
[k’i ��] 
[k’i	ji��h] 

(340) Carrapato 1 PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*ce�bi/ 
  �e�m 

  ce�m 
  ce�b 

 
[�e��bm] 

[ce��bm] 
[ce��bm] 

(341) Carrapato 2 PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

/*k’awa��� p’/ 
  � awa����b 
  � �  ����b 

 
[k’awa	����b�] 
[k’�	����b�] 

(342) Centopéia PMO 
Nadëb Rç 
Dâw 
Hupda 

/*ca�jo/ 
  ���j 
  �a� j 
  ca� j 

 
[���j] 
[�a��j] 
[ca��j] 
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(343) Cupim PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*p’u	/ 
  b u	 
  b	 u	 
  b	 u	 

 
[bu	�] 
[(u�	�] 
[(u�	�] 

(344) Escorpião PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Yuhup 

/*ca jo/ 
  ���j 
  �a j 
  �a j 
  ca j 

 
[���j] 
[�aj] 
[�aj] 
[caj] 

(345) Formiga 1 (sp.) PMO 

Dâw  

Hupda 

/*bobob/ 
  mob 
  bobob 

 
[mob�] 
[bobobm] 

(346) Formiga 2 (sp.) PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

/*ka�a	wa	 
  ka�a	wa	 
  ka�a w� [t 
  xa   w 	 

 
[ka�a		wa	�] 
[ka�a	w��t�] 
[xaw	�] 

(347) Formiga-correição 1

(sp.) 
PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

  /*ku c/ 
ka−]ko�� 
ku−]ku�� 
    xo� 

    koc 
    ko�c 

 
[ka	ko��] 
[ku	ku��] 
[xo�] 
[ko*] 
[ko��jh] 

 (348) Formiga-correição 2 

(sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ca��wo/ 
  �����w 
  �a���w 
  �a��w 
  ca�w 
  ca�w 

 
[�����w] 
[�a���w] 
[�a���w] 
[ca��w] 
[ca��w] 

(349) Formiga-de-fogo  

     (sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

/*	��� h/ 
  	��h 
  	��h 
  	�� 
  	��� h 

 
[	��h] 
[	��h] 
[	���] 
[	����h] 

(350) Formiga-saúva 1 
 (sp.) (comestível) 

PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

/*hu�t’/ 
  hu�d 
  hu�d 

  hu�d 

 
[hu��d�] 
[hu��dn] 
[hu��dn] 
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(351) Formiga-saúva 2  
 (sp.) (comestível) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 

 /*w�k’/ 
   w�� 
   w�� 
   w�k 
   w�k 
   w�k , w���	 

 
[w���] 
[w���] 
[w�k�] 
[w�k�] 
[w�k�,w����	�] 

(352) Grilo 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*cu��c’u	/ 
  �u�c 
  cu��c  	 

  cu��
  	 

 
[�u��c�] 
[cu���c	�] 
[cu���
	�] 

(353) Grilo 2 PMO 

Dâw 

Yuhup 

 /*di�t’/ 
   di�t 
�] di�d	 

 
[di��t�] 
[di ��d	�] 

(354) Larvas PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*popo�p/ 
  p�p��p 
    p��p 

 
[p�	p���p�] 
[p���p�] 

(355) Mel PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*de��k’/ 
  n���� 
  d���� 
  d���� 

 
[n������] 
[n�����] 
[n�����] 

(356) Mosca PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’op/ 
  c �p 
  c	 �p 
  c	 �p 

 
[c’��p�] 
[c’��p�] 
[c’��p�] 

 (357) Mutuca PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’uk/ 
  b u� 
  b uk 
  b ux 
  b	 uh 
  b	 uh 

 
[bu��] 
[buk] 
[bux] 
[(u�h] 
[(u�h] 

(358) Piolho PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*da�� bi/ 
  na�m 
  na�m 
  n��� m 
  d��� b 
  d��� b   

 
[na��m] 
[na��m] 
[n����m] 
[n����m] 
[n����m] 
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(359) Pium  PMO 

Nadëb Rç 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ho� 	/ 
  hu��� 
  ho� h 
  hu 	 
  hu 	 

 
[hu����] 
[ho��h] 
[hu	�] 
[hu	�] 

(360) Tocandira 

(Paraponera clavata) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*wi�wo/ 
  w��w 
  w��w 
  w��w 
  wi�w 
  wi�w 

 
[w��w] 
[w��w] 
[w���w] 
[wi��w] 
[wi ��w] 

(361) Vaga-lume PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*xu� j/ 
    hu�j 
    hu�j 
    xu� j 
hu] hu� j 
hu] hu% j 

 
[hu�j] 
[hu�j] 
[xu��j] 
[hu	hu��j] 
[hu	hu��j] 

4.2.11 Locativos 

As palavras agrupadas no tópico ‘locativos’ designam localização ou 
direção seguida por alguém ou algo. Esta classificação é semântica; portanto, 
não tem por objetivo determinar a classe gramatical destas palavras nas 
línguas com entradas cognatas.  

(362) Acima 1 PMO 

Nadëb Rç 

Hupda 

 /*jo	/ 
ta]j�	 
hi]jo	 

 
[ta	j�	] 
[hi	jo	�] 

(363) Acima 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

  /*ku�t’/ 
sa] kut 
su] kut 
    xo�d 
    ho�d 

 
[sa	kut�] 
[su	kut�] 
[xo��d�] 
[ho��dn] 

(364) Dentro PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN  

/*cu� d/ 
  �u�n 
  �u�n 

 
[�u�dn] 
[�u�dn] 
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(365) Embaixo  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç42

Nadëb RN 

 /*	�t/ 
   	��t 
   	�t 
   	�t 

 
[	��t�] 
[	�t�] 
[	�t�] 

(366) Fundo 1 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*wa��d/ 
  wa��d 
  wa��d 

 
[wa ���n] 
[wa���n] 

(367) Fundo 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*to��p/ 
  t���p 
  t���p 

 
[t���p�] 
[t���p�] 

(368) Longe 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ho�t/ 
  h��t 
  h�t 
  h�t 

 
[h���t�] 
[h�t�] 
[h�t�] 

(369) Longe 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

  /*w�� 	/ 
da] w��	 
na] w��h 

 
[da	w�2�	�] 
[na�	w��h] 

(370) Rio acima  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*tak’a� t’/ 
  ta� a�d 
  ta� a�d 

 
[ta	k’a�d�] 
[ta	k’a�d�] 

4.2.12 Lugares 

No tópico ‘lugares’ estão agrupadas as palavras que designam uma 
determinada área de limites definidos ou indefinidos. Estas palavras 
codificam tipos de terrenos, tais como: ‘caatinga’, ‘capoeira’, ‘lugar cerrado’ 
(cheio de ervas daninhas), etc.; ou locais construídos pelos homens, por 
exemplo: ‘aldeia’, ‘roça’, ‘caminho’, ‘cerca’ ou ‘cercado’, etc.’. A palavra 
reconstruída para ‘caatinga’ possui entrada em quatro línguas do PMO. Isto 
mostra a resistência desta palavra à mudança e a sua importância no contexto 
cultural. A caatinga é um terreno arenoso e encharcado, com muitas poças 
d’água de cor bem escura, onde os Maku Orientais costumam pegar 
pequenos quelônios e jacarés. Também na caatinga se encontra árvores com 
âmago muito resistentes que são usados como esteios e caibros na 
construção de casas. A palavra ‘caminho’ tem entrada em todas as línguas. 

                                                     
42Posposição. 



                                    CAPÍTULO IV                                      .

286

Isto mostra a relevância desta palavra na cultura dos Maku Orientais, por 
serem eles um povo de tradição nômade. Em oposição, para ‘roça’ foram 
reconstruídas duas palavras. Isto reflete o fato de os Maku Orientais serem 
povos tradicionalmente caçadores e coletores e, portanto,  
o cultivo de ‘roças’ é posterior e secundário nesta cultura. Em Dâw, Hupda e 
Yuhup, a palavra ‘roça 1’ está relacionada ao verbo ‘derrubar paus’ que é 
uma das atividades realizadas no preparo das roças. O significado da palavra 
‘aldeia’ do PMO em Dâw evoluiu para ‘mundo’. Em substituição ao termo 
‘aldeia’, Dâw utiliza a palavra composta ni"x��t ‘a morada do bando’ (S. 
Martins 2004).  

(371) Aldeia PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

 /*ja�bi/ 
   j��m 
ha�]ja�b 
   ja��b 

 
[j��m] 
[ha�	ja�m] 
[ja )��m] 

(372) Caatinga PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

/*w�� k’/ 
  w���� 
  w���� 
  w�� k 
  w�� k 

 
[w�����] 
[w�����] 
[w���k�] 
[w���k�] 

(373) Caminho PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*ti� wo/ 
  t��w 
  t��w 
  t�� w 
  ti� w 
  ti� w 

 
[t��w] 
[t��w] 
[t���w] 
[ti��w] 
[ti��w] 

 (374) Capoeira PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*k’ew pah/ 
  � �w pa�h 
  � �  pa�h 
        w	 a h 

 
[k’�w	pa�h] 
[k’�	pa�h] 
[	wah] 

(375) Cerca 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

    /*ca�t’/ 
      �a�d 
  hi] �a�d 

 
[�a��d�] 
[hi	�a��dn] 

(376) Cerca 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*cu� j/ 
  �u�j 
  �u�j 

 
[�u�j] 
[�u�j] 
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(377) Cerrado (ervas) PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

*tak’aw e c’o	 
 ta� aw ��
 
      w	 e 
 

 
[ta�a	w��
�] 
[w	e
��] 

(378) Roça 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*k’a� wo/ 
  � ��w 
  � ��w 
  k a� w 

 
[k’��w] 
[k’��w] 
[k’a��w] 

(379) Roça 2  PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*p’o�t/ 
  b	 ��t 
  b	 ��t 

 
[(����t�] 
[(����t�] 

4.2.13 Natureza 

As reconstruções agrupadas no tópico ‘natureza’ designam conjuntos 
de elementos inanimados do mundo natural e fenômenos da natureza, como: 
‘água’, ‘areia’, ‘pedra’, ‘trovão’, ‘chuva’, ‘vento’, etc. ’. Entre estas 
reconstruções, destaca-se que a reconstrução para ‘água’ possui entradas em 
todas as línguas, o que indica a resistência deste termo à mudança. Em Dâw, 
o significado desta palavra evoluiu, abrangendo também a designação ‘rio’. 
Na reconstrução proposta para ‘rio’, observa-se a evolução do significado 
desta palavra. Como exemplo, cita-se a entrada de Dâw mi"	 que, atualmente 
funciona como posposição locativa restrita a lugares onde há líquido ou fogo 
(S. Martins 2004). A palavra ‘fogo’ também possui entrada em todas as 
línguas, no entanto, houve evolução do seu significado. Por exemplo, a 
entrada em Dâw para ‘fogo’, sincronicamente, significa ‘atear fogo’ e para 
designar ‘fogo’, a língua emprega a palavra composta b�h�" ‘pau-queimar’. 
A reconstrução ‘chuva’ também tem entrada para todas as línguas. Em 
algumas línguas, o seu significado está relacionado com o verbo ‘chover/cair 
água’. Outras palavras, tais como ‘céu’, ‘sol’ têm duas formas reconstruídas. 
No caso das reconstruções ‘céu’, o significado de ‘céu 1’ do PMO evolui, 
designando em algumas línguas ‘estar no alto’, enquanto que ‘céu 2’ 
evoluiu, realizando-se em Dâw como posposição locativa ‘em cima’. Sobre a 
reconstrução da palavra ‘sol 2’ do PMO, constata-se que esta forma está 
muito próxima da reconstrução desta palavra no Arawak, divisão Japurá-
Colômbia (cf. 6.3.1.2, exemplo 5). 
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(380) Água PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*da	eko/ 

  na	�� 
  na	�� 
  n��  x 
  de�  h 
  de�  h 

 
[na		���] 
[na		���] 

[n���x] 
[nde��h] 
[nde��h] 

(381) Arco-íris PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

    /*bo�ho�t’/ 
sapa]   h��d 
      m��h��d 

 
[sapa	h��d�] 
[m��	h��d�] 

(382) Areia 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*hu� t’/ 
  ho�d 
  hu�d 

 
[ho�d�] 
[hu�d�] 

(383) Areia 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*we��/ 
  w�� [jo�h 
  w��� 

 
[w���	jo��h] 
[w�����] 

(384) Céu 1 PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

 /*pox/ 
   poh  
   p�x 
   poh 
   poh 

 
[poh] 
[p�x] 
[poh] 
[poh] 

(385) Céu 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw43

/*w�� 	/ 
  w� 	 
  w��	 
  w�� 	 

 
[w�	�] 
[w��	�] 
[w���	�] 

(386) Chuva  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*t’o co	/ 
  d o�� 
  d o 
 
  d u�� 
  d o 
 
  d	 o 
 
  d	 o 
 

 
[do��] 
[do
�] 
[du��] 
[do
�] 
[)o�
] 
[)o�j
] 

(387) Estrela PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*wedo	b e��h/ 
       m	 ���h 
  wedo b	 ��h 
  wedo b	 ���h 

 
[m�	����h] 
[we�o	m�	���h] 
[we�o	m�	����h] 

                                                     
43 Em cima. 
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(388) Fogo PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 44

Hupda  

Yuhup 

/*te� �o/ 
  t��� 
  t��� 
  t�� 	 
  te� � 
  te� � 

 
[t����] 
[t����] 
[t���	] 
[te����] 
[te����] 

(389) Lago PMO 

Nadëb Rç 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*	ab o�� h/ 
    m ���h 
    m	 �� h 
    b �� h 
    b ��� h 

 
[m���h] 
[m���h] 
[m��h] 
[m����h] 

(390) Neblina PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

/*c’�� k’/ 
  
 ��� 
  
 ��� 
  c	 �� k 
  c	 �� k 

 
[c’����] 
[c’����] 
[c’����k�] 
[c’����k�] 

(391) Pedra 1 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*pa�c/ 

  pa�� 
  pa�c 
  pa�c 

 
[pa���] 
[pa��*] 
[pa��jh] 

(392) Pedra 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*pa	o/ 
  p�	 
  p�	 

 
[p�	�] 
[p�	�] 

(393) Rio  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

   /*bi�� 	/ 
 ta] mi��h 
 ta] mi��h 
     mi� 	 
deh] bi� h 
     bi�� h 

 
[ta�	mi��h] 
[ta�	mi��h] 
[mi�	�] 
[ndeh	mi�h] 
[mi���h] 

(394) Sol 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*wedixo�h/ 
      x�[t�m 
  w�d  �� 
  w�d h��h 

 
[x�	t�bm] 
[w�	����] 
[w��	h���h] 

                                                     
44 Acender. 
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(395) Sol 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*papa�� jo/ 
  pap���j 
  papa��j 

 
[pa	p���j] 
[pa	pa��j] 

(396) Solo PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*tu�� 	/ 
  tu��	 
  tu��	 
  tu% 
  tu%  
  tu� h 

 
[tu��	�] 
[tu��	�] 
[tu��] 
[tu��] 
[tu��h] 

(397) Terra PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’ako/ 
  
 �� 
  
 �k 
  c ax 
  c	 ah 
  c	 ah 

 
[c’���] 
[c’�k�] 
[c’ax] 
[c’a�h] 
[c’a�h] 

(398) Trovão 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*pe�j/ 
  p��j 
  p��j 
  p��j 

 
[p��j] 
[p��j] 
[p��j] 

(399) Trovão 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*da�uk/ 
  da�u� 

  na�uk 

 
[da	�u��] 

[na�	�uk�] 
(400) Vento PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*bahu� to/ 
  bahu�d 
    ho�d 
    ho� t 
  boho� t 
  woho� t 

 
[ba	hu�d�] 
[ho�d�] 
[ho��t�] 
[bo	ho��t�] 
[wo	ho��t�] 

4.2.14 Parentesco 

A maior parte dos prototermos de parentesco mais pertinentes na 
cultura Maku Oriental foi reconstruída. Quase todos possuem entradas em 
todas as línguas. As exceções são as palavras ‘irmã’, ‘mãe’ e ‘marido’. 
Excetuando-se a palavra ‘pai’, todas as demais possuem somente uma forma 
reconstruída. A reconstrução ‘pai 1’ possui entradas em todas as línguas e 
‘pai 2’ só não há em Yuhup. Nas línguas derivadas, a primeira forma designa 
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‘genitor’ e a segunda é usada como ‘termo de tratamento pelo qual o filho se 
dirige ao pai’. A palavra ‘tio’ do PMO foi preservada em todas as línguas, 
contudo o seu significado sofreu algumas mudanças. Nadëb do Roçado, por 
exemplo, possui duas palavras cognatas para ‘tio’, sendo que uma se refere 
ao ‘tio paterno’ /�ad/ e a outra ao ‘tio materno’ /��d/. A diferença entre as 
duas palavras é que o ‘tio materno’ tem o som /�/. O som /�/ em Arawak é 
marca de feminino (cf. 6.3.2.1.6). Na língua Dâw, a entrada ‘tio’ designa ‘tio 
materno’ e ‘sogro’. 

(401) Avô PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

/*	u�w/ 
  	o�w 
  	��w 
  	uw 
  	u�w [ah 

 
[	o�w] 
[	��w] 
[	uw] 
[		u��wah] 

(402) Cunhado  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*jo� h/ 
    jo��h 
    j���h 
    j�� 
	a] j�� h 
    j�� h 

 
[jo��h] 
[j���h] 
[j���] 
[	a	j���h] 
[j���h] 

(403) Esposa  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*	a�� bo/  
  	���m 
  	�� m 
  	���m 
  	a�� m 

 
[	���m] 
[	��m] 
[	���m] 
[	a���m] 

 (404) Filha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*tu� �o/ 
  to�� 
  tu�� 
  to� � 
  to� � 
  to� � 

 
[to���] 
[tu���] 
[to����] 
[to����] 
[to����] 

(405) Irmã PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

  /*	a�j/ 
    	a� 
    	a�j 
w�] 	a�j 

 
[	a�] 
[	a�j�] 
[w�	a�j�] 
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(406) Mãe PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

  /*	i�� do/ 
    	���n 
	a] 	���n 
    	i�� d 

 
[	���n] 
[	a	��n] 
[	i���n] 

(407) Marido PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

    /*tu�u	/ 
  pa] tu� 
tapa] tu� 
      tu� 

 
[pa	tu��] 
[tapa	tu��] 
[tu��] 

(408) Pai 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	i�po/ 
  	�b 
  	�b 
  	i�p 
  	i�p 
  	i�p 

 
[	�b�] 
[	�b�] 
[	i��p�] 
[	i��p�] 
[	i ��p�] 

(409) Pai 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

/*	e� 	/ 
  	e�	 
  	e�	 
  	� h 
  	�� h 

 
[	e�	�] 
[	e�	�] 
[	�h] 
[	���h] 

(410) Tio (materno) PMO 

Nadëb Rç45

Nadëb Rç46

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*k’ot/ 
  � �d 
  � ad 
  � �d 
  k �t 
  k	 �t 
  k	 �	 

 
[k’�d�] 
[k’ad�] 
[k’�d�] 
[k’��t�] 
[k’��t�] 
[k’��	�] 

4.2.15 Peixes 

No PMO, foram reconstruídos doze nomes de peixes. Entre eles, 
constam o nome genérico para peixe, nomes de peixes pequenos, tais como 
‘piaba’, ‘sardinha’, ‘traíra’, etc. e também de peixes maiores como 
‘surubim’. Na reconstrução dos nomes de peixes, verifica-se que para cada 
tipo de peixe foi reconstruída somente uma forma. Também a metade das 
palavras reconstruídas possui entradas em quase todas as línguas, tais como: 

                                                     
45Irmão da mãe. 
46Irmão da pai. 
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‘peixe’ (genérico), ‘acará’, ‘arraia’, ‘poraquê’. O ‘peixe-boi’ não é 
encontrado no Alto Rio Negro, somente no Médio Rio Negro. Por isso, a 
palavra reconstruída para ‘peixe-boi’ possui entradas somente nos dialetos 
Nadëb Dâw, as quais são as línguas mais orientais dos Maku. Em Dâw, esta 
palavra é de pouco uso, pois este mamífero sirênio não vive na região atual 
dos Dâw. Além disso, a palavra ‘peixe-boi’ ja�c é uma das três únicas 
palavras em Dâw que possui tom descendente com coda surda.  

(411) Peixe (genérico) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ha�� po/ 
  h����b 
  ha���b 
  ha�� p 
  h��� p 
  h��� p 

 
[h����b�] 
[ha���b�] 
[ha���p�] 
[h����p�] 
[h����p�] 

(412) Acará (sp.) 

(Família dos ciclídeos) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup  

/*t’ob/ 
  d om 

  d om 
  d om 

  d	 ob 

  d	 ob 

 
[dobm] 

[dobm] 
[dobm] 

[)o�bm] 
[)o�bm] 

(413) Aracu (sp.) 

(família dos anostomídeos) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*xot/ 
    x�t 
p�] h�t 
w�] h�t 

 
[x�t�] 
[p�	h�t�] 
[w�	h�t�] 

(414) Arraia 

(Potamotrygon sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c’a� 	i/ 
  
 ���	 
  
 a��h 
  c �� 	 
  c	 �� 	 
  c	 �� 	 

 
[c’���	�] 
[c’a��h] 
[c’����	�] 
[c’����	�] 
[c’����	�] 

(415) jeju (sp.) 

(Erythrinus sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*t’ok’/ 
  d �� 
  d �k 
  d	 �k 
  d	 �k 

 
[d���] 
[d�k�] 
[)��k�] 
[)��k�] 

(416) Muçum 

(Symbranchus marmoratus)

PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

/*c’o�/ 
  
 o� 
  c o� 

 
[c’o��] 
[c’o��] 
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(417) Peixe-boi 

(Trichechus inunguis) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN  

Dâw 

/*ja� c’/ 
  ja 
   
  ja��
 
  ja� c 

 
[ja
�] 
[ja��
�] 
[ja��c�] 

(418) Piaba (sp.)  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*jo	o�o	/ 
  j 	o�� 
  j 	o�� 
  j 	o�� 

 
[j�o�����] 
[j�o�����] 
[j�o�����] 

(419) Poraquê  

(Electrophorus electricus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’ap’ut/ 
  
 ab ud 
  
 ab ud 
     b ut 
  c	 ub	 ut 
     b	 ut 

 
[c’a	bud�] 
[c’a	bud�] 
[but�] 
[c’u	(u�t�] 
[(u�t�] 

(420) Surubim 

(Pseudoplatystoma fasciatus) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*po�j/ 
  p��j 
  p��j 
  p��j 

 
[p���j] 
[p���j] 
[p���j] 

(421) Tambuatá 

(Hoplosternum littorale)  

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	o��	/ 
  	���	 
  	��	 
  	��	 

 
[	����	�] 
[	���	�] 
[	���	�] 

(422) Traíra 

(Hoplias sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*p’o� j/ 
  b o�j 
  b o� j 
  b	 o� j 

  b	 o� j 

 
[bo�j] 
[bo��j] 
[(o���j] 

[(o���j] 

4.2.15.1 Termos referentes aos peixes 

(423) Escama  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*pec’o	  
  p�d 
  p�d 
  pec 
  pec  	 

  pe�
  	 

 
[p�d�] 
[p�d�] 
[pec�] 
[pec�] 
[pe��
�] 
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(424) Isca PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

 /*	di��wo	/ 
   n�� 	 
   n�� 	 
   ni��  	 
   d��� w	 
   d��� w	 

 
[n���	�] 
[n���	�] 
[ni���	�] 
[n����w�	�] 
[n����w	�] 

(425) Piolho-de-peixe PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

/*jec’/ 
  j�
 
  j�� 

 
[j�
�] 
[j���] 

4.2.16 Pronomes e outros elementos gramaticais 

Os pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa do singular e 
plural são reconstruídos para o PMO. As primeiras pessoas do singular e 
plural possuem entradas em todas as línguas. Os outros elementos 
gramaticais reconstruídos são: o pronome interrogativo ‘como’, a palavra 
‘não 1’, ‘não 2’ e o ‘reportativo’. A palavra ‘não 1’ possui entradas  em 
todas as línguas. Contudo o significado desta palavra evolui nas línguas 
derivadas. Em Dâw, por exemplo, esta palavra indica ‘negação parcial’ e 
tem ocorrência restrita. A reconstrução ‘não 2’ tem entrada em três línguas. 
A evolução do seu significado é vista também em Dâw. Nesta língua, a 
palavra ‘não 2’ significa ‘não existir, não ter’. 

(426) Eu  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

 /*	a�ho/ 
   	��h 
   	��h 
   	a�h 
   	a�h 
   	a�h 

 
[	��h] 
[	��h] 
[	a�h] 
[	a�h] 
[	a�h] 

(427) Você PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*	a�bo/ 
  	��m/ma�&  
  	��m 
  	a�m 
  	a�b 
  	a��b 

 
[	��m] 
[	��m] 
[	a�m] 
[	a�m] 
[	a���m] 
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(428) Ele PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ti ho/ 
  ti h 
  t� h 
  t� h 

 
[tih] 
[t�h] 
[t�h] 

(429) Nós PMO 

Nadëb Rç47

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*	i�� do/ 
  	��� 
  	i d 
  	�� d 
  	��� d 

 
[	���1] 
[	id�] 
[	��n] 
[	����n] 

(430) Vocês  PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*n��k’o	/ 
  n��� 
  d��� 
  d���� 

 
[n����] 
[n���] 
[n�����] 

(431) Eles  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*hi� t’o/ 
  hi d 
  h� d 
  h��� d 

 
[hid�] 
[h�dn] 
[h����n] 

(432) Como (inter.) PMO 

Hupda 

Dâw 

/*hi�di�	/ 
  hi�ni�	 
  hi�n 	 

 
[hi�	ni�	�] 
[hi�n	�] 

(433) Não 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*da� ho/ 
  do�h 
  du�h 
  do�� h 
  d�� h 
  da� h 

 
[do�h] 
[du�h] 
[do��h] 
[n��h] 
[na�h] 

(434) Não 2 PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

/*ba� 	i/ 
  ma�	 
  m�� h 
  pa�� 

 
[ma��	�] 
[m��h] 
[pa���] 

(435) Reportativo  PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

/*ba�ho/ 
  m�h 
  ma�h 
  ma�h 

 
[m��h] 
[ma�h] 
[ma�h] 

                                                     
47 Inclusivo. 
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4.2.17 Qualificativos 

No tópico ‘qualificativos’ são agrupadas trinta e duas palavras 
reconstruídas que designam uma característica particular de um nome. Estas 
palavras representam campos semânticos que codificam distinções de 
sabores, tais como ‘amargo’, ‘doce’, ‘azedo’; distinções de consistências, 
como: ‘duro’, ‘mole’; distinções de dimensões: ‘comprido’, ‘grande’; 
distinções de formas: ‘reto’, ‘redondo’, ‘enrolado’; e outras características, 
como ‘bom’, ‘bravo’, ‘fraco’, ‘forte’, ‘pesado’, ‘grosso’, etc.’. Os 
qualificativos que possuem entradas em todas as línguas são: ‘amargo’, 
‘comprido 1’, ‘doce’, ‘duro’, ‘grande’, ‘redondo’, ‘seco’ (para árvore). Nove 
dos qualificativos reconstruídos possuem somente duas entradas. Citam-se: 
‘catinga (fedor)’, ‘enrolado (para fios)’, ‘vivo’, ‘verdadeiro’, ‘seco’, 
‘pequeno’, ‘mole’, ‘grosso’, ‘frio 1’. Nas reconstruções, observa-se que 
Nadëb do Roçado e Dâw às vezes possuem duas entradas para a mesma 
palavra. Em Nadëb do Roçado, estas entradas têm formas análogas e 
correspondem a variantes gramaticais, como ‘singular’ e ‘plural’, ‘modo 
indicativo’ e ‘não-indicativo’. Em Dâw, as duas entradas representam 
variantes de significado, conforme ocorre em ‘redondo’ e ‘reto’. 

Para seis qualificativos foram reconstruídas duas formas, como 
exemplo: ‘comprido 1’ e ‘comprido 2’; ‘frio 1’ e ‘frio 2’, etc.. As formas 
‘comprido 2’ e ‘seco (para árvore)’ têm entradas em todas as línguas e, nas 
demais, verifica-se que uma reconstrução tem entrada em duas línguas e a 
outra em três. Os grupos de línguas que compartilham as entradas para a 
mesma reconstrução são os dialetos Nadëb, de um lado, e Hupda e Yuhup, 
de outro. A língua Dâw ora ocorre com um grupo, ora com outro e ainda 
pode aparecer com os dois ou em nenhum deles. Na reconstrução das formas 
‘fraco 1’ e ‘fraco 2’, observa-se que somente as línguas Hupda, Yuhup e 
Dâw possuem entradas nas duas reconstruções. Isto porque as duas 
reconstruções codificam nuanças diferentes do mesmo qualificativo, as quais 
foram preservadas nas línguas modernas. A primeira denota a característica 
inerente de ‘ser fraco’ e a segunda qualifica o estado de ‘estar fraco’. 
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(436) Amargo PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*c’a ho/ 
  
 � � 
  
 ��h 
  
 � �  
  c a� 
  c	 a� 
  c	 a� 

 
[c’���] 
[c’��h] 
[c’���] 
[c’a��] 
[c’a���] 
[c’a���] 

(437) Azedo 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

/*ba�c’i h/ 
  ma
 i �  

  ma
 i�h 
  ma
 i � 
    c i� 

 
[ma�	c’i��] 

[ma�	c’i�h] 
[ma�	c’i��] 
[c’i ��] 

(438) Azedo 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*k’i�ji / 
  k	 i � 
  k	 i�j 

 
[k’i ���] 
[k’i��j] 

(439) Bom PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

/*da��wo/ 
  n��w 
  na�w 
  da�� w 
  da�� w 

 
[n���w�] 
[na��w�] 
[na���w�] 
[na���w�] 

(440) Bravo PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t��w/ 
  t��w 
  t��w 
  t��w 

 
[t���w] 
[t���w] 
[t���w] 

(441) Catinga, fedor PMO 

Dâw 

Hupda 

/*bud/ 
  mun 

  bud 

 
[mudn] 
[mbudn] 

(442) Comprido 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*da	w� t/ 
  da w��t 
  da w� d 
  n� w��t 
     w	�t 
     w	�t 
     w	�t 

 
[da	w��t�] 
[da	w�d�] 
[n�	w��t�] 
[w�	�t�] 
[w�	�t�] 
[w�	�t�] 
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(443) Comprido 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Dâw 

 /*�ow/ 
   ��m 
   ��w 
   j�m 
   j�w 

 
[��bm] 

[��w] 
[j�bm] 
[j�w] 

(444) Cozido PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*t� t’/ 
  t��d 
  t��d 

 
[t��d�] 
[t��d�] 

 (445) Doce PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*k’�� h/ 
  � ��h 
  � ���h  
  � ���h 
  k � h 
  k	 � h 
  k	 � h 

 
[k’��h] 
[k’���h] 
[k’���h] 
[k’�h] 
[k’��h] 
[k’��h] 

(446) Duro PMO 

Nadëb Rç48

Nadëb Rç49

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*p’a 	i / 
	a] b a � 
	i] b a�h 
	a] b a � 
	a] b a h 
    b � 	 
ta] b	 a 	 
ta] b	 a 	 

 
[	a	ba��] 
[	i	ba�h] 
[	a	ba��] 
[	a	bah] 
[b�	�] 
[ta	(a�	�] 
[ta	(a�	�] 

(447) Enrolado (fios) PMO 

Dâw 

Hupda  

/*dewe	/ 
  new 	 
  dew 

 
[new�	] 
[ndew] 

(448) Fino PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ca�po/ 
  �a��p 
  �a�b 
  ��� p 
  c�� p 
  c�� p 

 
[�a��p�] 
[�a�b�] 
[����p�] 
[c���p�] 
[c���p�] 

                                                     
48 Singular. 
49 Plural. 
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(449) Forte PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*jo� j/ 
  jo� 

  jo�j 
  jo�j 

 
[jo�
] 

[jo�j] 
[jo�j] 

(450) Fraco 1 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*we�j/ 
  w��j     
  w��j 
  w��j 

 
[w���j] 
[w���j] 
[w���j] 

(451) Fraco 2 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*wej/ 
  w�j 
  w�j 
  w�j 

 
[w�j] 
[w�j] 
[w�j] 

(452) Frio 1 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*tu�t/ 
  tut 
  tu�t 

 
[tut�] 
[tu��t�] 

(453) Frio 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*h�� w/   
  h��m   
  h��w 
  h��m    

 
[h��bm] 
[h��w] 
[h��bm] 

(454) Grande PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

    /*po�/ 
      po� 
      bo� 
n�x≠] po�  
      po� 
      po� 

 
[po��] 
[bo��] 
[n�x	po��] 
[po��] 
[po��] 

(455) Grosso PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*k�	/ 
  k�	 
  k�	 

 
[k�	�] 
[k�	�] 

(456) Mole PMO 

Dâw 

Yuhup 

/*ju�t’/ 
  ju%d 
  ju%d 

 
[ju��d�] 
[ju��dn�] 

(457) Pequeno  PMO  

Dâw 

Nadëb Rç 

/*-ici/ 
  pi� 
   -i� 
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(458) Pesado PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

/*jawik’o/ 
  jaw�k 
  j�w�k 
  jiwik 
    wik 

 
[ja	w�k�] 
[j�	w�k�] 
[ji	wik�] 
[wik�] 

(459) Quente 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*k’��	/ 
  k ��	 
  k	 �� 
  k	 � 

k’����] 
[k’����] 
[k’��] 

(460) Quente 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*ju	/ 
  ju	 
  ju	 
  ju	 

 
[ju	�] 
[ju	�] 
[ju	�] 

 (461) Redondo PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Dâw  

Hupda  

Yuhup  

  /*da�eb/ 
�a] �a�em 
�a] �a�ew 
�a] na�em 
      lem 
    n  em 
    dedeb 
      deb 

 
[k’a�a	�ebm] 
[k’a�a	�ew] 
[k’ana�	�ebm] 
[lebm] 
[nebm] 
[nde	�ebm] 
[debm] 

(462) Reto PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jo�w/ 
  j��w 
  j��w 
  j��w 

 
[j���w] 
[j���w] 
[j���w] 

(463) Seco PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*h�b/ 
  h�b 

  h�b 

 
[h���bm] 

[h���bm] 
(464) Seco (árvore) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*to� h/ 
  to�h 
  t� � 

  to�h 
  t�� 
  t�� 
  t� 

 
[to�h] 
[t���] 

[to�h] 
[t���] 
[t�] 
[t���] 
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(465) Sujo PMO 

Nadëb Rç 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ta� wo	/ 
  t��w 
  t�� w 	 

  c	a� w	 
  c	a�w	 

 
[t��w] 
[t���w�	�] 
[c’a���w�	�] 
[c’a���w�	�] 

(466) Verdadeiro PMO 

Dâw 

Yuhup  

/*xupu	/ 
  xup 
  hub 	 

 
[xup�] 
[hub�] 

(467) Vivo PMO 

Dâw 

Hupda  

/*	�p’/ 
  	�b 
  	�b	 

 
[	�b�] 
[	�b�] 

4.2.18 Quantitativos 

No tópico ‘quantitativos’, estão reunidas oito palavras do PMO que 
indicam quantidade. Nestas reconstruções são representadas as noções 
semânticas de conjunto de duas entidades: ‘dois’; ‘par’, ‘companheiro’, 
‘gêmeos’; conjunto de mais de uma entidade: ‘plural 1’, ‘plural 2’; noção de 
conjunto do mesmo tipo de entidades: ‘feixe 1’, ‘2 (de fios)’; noção de parte: 
‘metade’, ‘pedaço’. Os quantitativos não são muito resistentes às mudanças, 
pois em suas reconstruções há no máximo três entradas. Também, verifica-se 
que o significado de alguns quantitativos do PMO evoluiu de modo diferente 
ou mesmo antagônico em cada língua moderna. Por exemplo, a palavra 
‘par’/‘companheiro’/‘gêmeos’ em Dâw e Hupda preservam o significado da 
Protolíngua, já em Nadëb do Roçado significa ‘um/sozinho’. O ‘plural 1’ 
designa ‘duas’ entidades em Nadëb do Roçado. Em Nadëb do rio Negro há 
duas entradas: ‘dois’ e ‘três’. Para o ‘plural 2’, Dâw tem ‘três’ como cognato 
e Hupda tem ‘dois’. Contudo, nas duas línguas, o ‘plural 2’ designa ‘todas as 
entidades do conjunto’ ou é usado para questionar ‘quantas entidades há em 
um conjunto’. 

(468) Dois  PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

/*t��b/ 
  t�m [w�p 
  t��m 

 
[t�bm	w�p�] 
[t���bm] 

(469) Feixe 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

/*k’uk’ 
  k ok 
  k	 uk 

 
[k’ok�] 
[k’uk�] 
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(470) Feixe 2 (de fios) PMO 

Dâw 

Hupda 

/*b��� 
  m��� 
  b��� 

 
[m�����] 
[b�����] 

(471) Metade PMO 

Dâw 

Yuhup 

   /*tu�t/ 
     tu�t 
mi�h] tu%t 

 
[tu��t] 
[mi�h	tu��t] 

(472) Par, companheiro 

, gêmeo  

PMO 

Nadëb Rç50

Dâw 

Hupda 

/*ba�ba	/ 
  mab 
  ma�m 	 
  ba�b 	 

 
[ma�b�] 
[ma��bm	�] 
[mba��bm	�] 

(473) Pedaço PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

/*p’ako/ 
  b �h 
  b a�x 
  b	 ah 

 
[b�h] 
[ba��x] 
[(a�h] 

(474) Plural 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç51

Nadëb RN52

Nadëb RN53

     /*wop/ 
  po	] w�p 
tama	] wob 
 t�bm ] w�p 
  po	] w�b 

 
[po		w�p�] 
[tama�		wob�] 
[t�bm	w�p�] 
[po		w�b�] 

(475) Plural 2  PMO 

Dâw54

Dâw55  

Hupda56

Hupda57

   /*wap/ 
 ha] wap 
 mut]wap 
 a	]  ap 
ha	]  ap 

 
[hawap�] 
[mut	wap�] 
[a		ap�] 
[ha	ap�] 

4.2.19 Quelônios 

 Nesse tópico, são reconstruídos termos para dois tipos de jabuti. O 
jabuti é tópico de muitas histórias tradicionais dos Dâw e, culturalmente, 
simboliza ‘esperteza’. Também é um dos animais de estimação preferidos 
dos Maku Orientais. 

                                                     
50 Sozinho. 
51 Três. 
52 Dois. 
53 Três. 
54 Quantos. 
55 Todos. 
56 Dois. 
57 Quantos. 
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(476) Jabuti 1 

(Geochelone denticulata) 

PMO 

Hupda 

Dâw 

Yuhup 

/*bi��c/ 
  bi ��h 
  mi ��� 
  bi���c 

 
[mi ���h] 
[mi����] 
[mi���jh] 

(477) Jabuti 2 

(Geochelone denticulate) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ba�tuk’/ 
  matu� 
  matu� 

 
[ma�	tu��] 
[ma�	tu��] 

4.2.20 Répteis  

No PMO, foram reconstruídos termos para designar três tipos de 
répteis: ‘cobra’, ‘jacaré’ e ‘lagarto’. Para todos eles, há mais de uma 
reconstrução, as quais designam espécies distintas.  

  
(478) Calango (sp.) PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*	ow/ 
  	�w 
  	�w 

 
[	�w] 
[	�w] 

(479) Cobra (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*	aw�� 	/ 
  	aw���	 
  	aw���h 

 
[	a	w���	�] 
[	a	w���h] 

(480) Jacaré (genérico) PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*xa�ti/ 
  x��t 
  ha�t 
  ha�t 

 
[x���t�] 
[ha��t�] 
[ha��t�] 

(481) Jacaré (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*w�� 	/ 
  w��	 
  w��	 

 
[w��	�] 
[w��	�] 

(482) Jararaca 1 

(Bothrops sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*p’a� wo/ 
  b ��w 
  b ��w 
  b a� w 
  b	 a� w 
  b	 a� w 

 
[b��w] 
[b��w] 
[ba��w] 
[(a���w] 
[(a���w] 
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(483) Jararaca 2 

(Bothrops sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*t��hi��jo/ 
k	a]t���  j 
    t��hi�� 
    t��h��� j 
    t��h��� j 

 
k’a	t���j�] 
t��	hi���] 
t��	h����j�] 
t��	h��)�j�] 

(484) Lagarto (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*c’ap’u� cu	/ 
  
 ab u�
 
  
 ab u�
 
     b u% 
 

 
[c’a	bu�
�] 
[c’a	bu�
�] 
[bu��
�] 

(485) Surucucu 

(Lachesis muta) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xa� �i/ 
  ha�k 
  ha�k 
  x�� � 
  h�� � 
  h�� � 

 
[ha�k�] 
[ha�k�] 
[x�����] 
[h�����] 
[h�����] 

(486) Tamaquaré (sp.) PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c�	w� b/ 
  ��	w� m 
  c� w	�b 
     w	��b 

 
[��		w�bm] 
[c�	w�	�bm] 
[w�	���bm] 

4.2.21 Tempo 

No tópico tempo estão agrupadas sete palavras do PMO que designam 
‘ período de tempo específico/duração relativa das coisas’. Na evolução do 
PMO, as palavras referentes às divisões do período de 24 horas foram 
resistentes às mudanças, pois possuem entradas em todas as línguas. A única 
exceção é a palavra ‘dia’ que, também, excepcionalmente, apresenta duas 
reconstruções. As palavras ‘agora’, ‘ainda’ têm entradas somente em Dâw e 
Hupda. 

(487) Agora PMO 

Dâw 

Hupda 

/*te��d/ 
  te�n 

  t���d 

 
[te��dn] 

[t����n] 
(488) Ainda PMO  

Dâw  

Hupda 

/*te�/ 
  t�� 
  t�� 

 
[t���] 
[t���] 
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(489) Dia 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

  /*wa�/ 
ba] wa� 
mu] wa� 
    wa� 
    wa� 

 
[he	wa��] 
[mu	wa��] 
[wa��] 
[wa��] 

(490) Dia 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*	at’�p’/ 
  	ad �b 
  	ad �b 

 
[	a	d�b�] 
[	a	d�b�] 

(491) Noite PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c’ebo/ 
  
 �m 

  
 �m 

  c em 
  c	 �b 
  c	 �b 

 
[c’�bm] 

[c’�bm] 

[c’ebm] 

[c’��bm] 
[c’��bm] 

(492) Ontem PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*c’a��bi / 
  
 �m 
  
 �m 
  c ��m 
  c	 a��b 
  c	 a��b 

 
[c’�bm] 
[c’�bm] 
[c’���bm] 
[c’a����m] 
[c’a����m] 

(493) Tarde PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*t’u� 	/ 
  t u��h 
  t u h 
  d u 	   
  d	 u 	 

 
[tu��h] 
[tu�h] 
[du	�] 
[)u�		�] 

4.2.22 Utensílios e Artefatos 

Estão agrupadas neste tópico as palavras do PMO que designam 
nomes de instrumentos de trabalho utilizados para o fabrico de um objeto ou 
produto, utilidades domésticas e artigos manufaturados. A análise desses 
itens reconstruídos fornece uma visão da cultura dos Maku Orientais e da 
época de seus contatos com outros povos. Entre estes itens, há instrumentos 
de caça e pesca, tais como ‘anzol’, ‘arco’, ‘zarabatana’, ‘escopeta’; 
instrumentos de corte, como ‘machado’, ‘tesoura’; artefatos de fabricação 
indígena, tais como: ‘cesto’, ‘ralo’, ‘colar’, ‘rede de tucum’, ‘peconha’; 
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artefatos não-indígenas, por exemplo: ‘roupa’, ‘espelho’, ‘panela’, ‘facão’; 
construções, como: ‘canoa’, ‘casa’, ‘porta’, ‘jirau’; utensílios, como ‘cuia’, 
‘panela’, ‘ralo’, ‘cesto’, etc.’, instrumento musical: ‘flauta’; entre outros. As 
reconstruções que possuem entradas em todas as línguas são: ‘canoa’, ‘casa 
1’, ‘cesto 1’, ‘machado’, ‘rede’, ‘peconha’. As palavras que possuem duas 
reconstruções, geralmente, uma forma é reconstruída para os grupos os 
dialetos Nadëb e outra para Hupda e Yuhup. E a entrada de Dâw oscila entre 
estes dois grupos. As duas reconstruções para ‘casa’ na evolução do PMO 
tiveram significados diferentes nas línguas modernas. Por exemplo, ‘casa 1’ 
designa ‘casa permanente’ em Hupda e ‘casa provisória (tapiri)’, ‘lar’, 
‘buraco’ em Dâw. Em oposição, ‘casa 2’, em Dâw, codifica ‘casa 
permanente’. 

(494) Anzol PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Yuhup 

  /*�a ja	/ 
ko] �a��j 
ko] �a��j 
    la� j 	 
    da� j 	 

 
[ko	�a��j] 
[ko	�a��j] 
[la��j	�] 
[nda��j	�] 

(495) Arco 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ka�aba	/ 
  ka�aba	  
  ka�aba	 

 
[ka�a	ba	�] 
[ka�a	ba	�] 

(496) Arco 2 PMO 

Dâw58

Hupda 

Yuhup 

/*k’i�/ 
  k i� 
  k	 i�[≠bah   
  k	 i�[≠wah 

 
[k’i��] 
[	k’i��bah] 
[k’i���	wah] 

(497) Bagagem PMO 

Dâw  

Hupda 

   /*pa�j/ 
ka�] pa�j 
     paj 

 
[ka�pa�j�] 
[paj] 

(498) Canoa PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xo� h/ 
  ho��h 
  h���h 
  x�� 
  h�� h 
  h�� h 

 
[ho��h] 
[h���h] 
[x���] 
[h���h] 
[h���h] 

                                                     
58 Flechar. 
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(499) Casa 1, buraco PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ba�� jo/ 
  m���j 
  m���j 
  ma�� j 
  b��� j 
  b��� j 

 
[m���j�] 
[m���j�] 
[ma���j�] 
[mo���j�] 
[m����j�] 

(500) Casa 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

/*top/ 
  t�b 
  t�b 
  t�p 
  t�p 

 
[t�b�] 
[t�b�] 
[t�p�] 
[t�p�] 

(501) Cesto 1 PMO 

Dâw 

Hupda  

Hupda 

Yuhup 

Yuhup 

/*ce	≠ba�c’/ 
  �e	 ma�c 
      ba�
 
  c�	 
  ce	 
      ba��
 

 
[�e		ma�c�] 
[ma�] 
[c�	�] 
[ce	�] 
[ma���] 

 (502) Cesto 2ª PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

/*p’� jo/ 
  b ��j 
  b � j 

 
[b��j] 
[b�j] 

(503) Colar PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ba�jo� �/ 
  majo�� 
  majo�� 

 
[ma�	jo��1] 
[ma�	jo��1] 

(504) Cousa PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*he��h/ 
  h���h 
  h���h 
  h���h 

 
[h����h] 
[h����h] 
[h����h] 

(505) Cuia 1  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*p’o	/ 
  b �	 
  b	 ��	 
  b	 �	 

 
[b�	�] 
[(����	�] 
[(��	�] 

(506) Cuia 2  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*	�k/ 
  	�k 
  	�k 

 
[	�k�] 
[	�k�] 
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(507) Escopeta PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Hupda 

Yuhup 

/*te�o/ 
  t�� 
  t�� 
  te� 

  te� 

 
[t���] 
[t���] 
[te��] 

[te��] 
(508) Espelho 1  PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*b��j w��k’/ 
      w��k 
  b��j w�k  
    j  ��k 

 
[w���k�] 
[m��j	w�k�] 
[j���k�] 

(509) Espelho 2  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*jehpow/ 
   ja pow 
   jehpow 

 
[ja	pow] 
[jeh	pow] 

(510) Facão  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*wa��d/ 
  wa��n 
  wa��d 
  wa��d 

 
[wa���n] 
[wa���n] 
[wa���n] 

(511) Flauta PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*pi��h/ 
  pi��h 
  pi��h 

 
[pi���h] 
[pi���h] 

 (512) Gancho  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*k’a� 	i/ 
  k ��	 
  � a��h 
  k �� 	 

 
[k��	�] 
[k’a��h] 
[k’���	�] 

(513) Jirau PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*wap’/ 
  wab 
  wab 
  wa�b 

 
[wab�] 
[wabm] 
[wa��bm] 

(514) Machado PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ba�� bo/ 
  m���m 
  m���m 
  ma�� m 
  b��� b 
  b��� b 

 
[m���m] 
[m���m] 
[ma���m] 
[m� ���m] 
[m����m] 

(515) Panela 1 PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*p’ok’/ 
  b �k 
  b	 �k 
  b	 �k 

 
[b�k�] 
[(��k�] 
[(��k�] 
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(516) Panela 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ca�e� j/ 
  �a�e�j 
  �e�e�j 

 
[�a�e�j] 
[�e�e�j] 

(517) Peconha  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*po��t/ 
  po���d 
  po��d 
  p�� t 
  p�� t 
  p�� t 

 
[po���d�] 
[po��d�] 
[p���t�] 
[p���t�] 
[p���t�] 

(518) Pente PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p��c/ 
  p�� 
  p��� 
  p��c 
  p��c 

 
[p��] 
[p����] 
[p���*] 
[p���jh] 

(519) Porta PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

/*bo�jdo��h/ 
t�b] n��h 
t�b  n��h 
t�p]j �� h 
  m��j ��� h 

 
[t�b	n���h] 
[n���h] 
[t�pj��h] 
[m��j����h] 

(520) Ralo PMO 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*h���p/ 
  h��b 
  h���p 
  h���p 
  h���p 

 
[ha�b�] 
[h����p�] 
[h����p�] 
[h����p�] 

(521) Rede PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ja�i/ 
  ja� 
  ja� 
  j�� 
  ja� 
  ja� 

 
[ja��] 
[ja��] 
[j���] 
[dja��] 
[ja��] 

(522) Roupa PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*ju�d/ 
  ju%n 

  ju�d 
  ju%d 

 
[ju��dn] 

[ju��dn] 
[ju��dn] 

(523) Tesoura PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*he�je	/ 
    h��j 	 
	�] h��j 	 
    h��j 	 

 
[h���j�	�] 
[	�	h���j�	�] 
[h���j�	�] 
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(524) Zarabatana 1  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

  /*p’a�k’/ 
    b a�k 
ca] b	 a�k 
    b	 a�k 

 
[ba��k�] 
[ca	(a���k�] 
[(a���k�] 

(525) Zarabatana 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*co� w/ 
  �o��w 
  �o��w 

 
[�o��w] 
[�o��w] 

4.2.23 Vegetais e fungos 

No tópico vegetais e fungos estão agrupadas as reconstruções que 
designam nomes de plantas e, como representante da classe de fungos, é 
incluída a reconstrução da palavra ‘cogumelo’. Este tópico apresenta cinco 
subdivisões: anatomia dos vegetais, frutas, palmeiras, plantas comestíveis e 
termos referentes aos vegetais. 

Na classe dos vegetais e fungos constam a reconstrução da palavra 
genérica para ‘vegetal’, ‘espécie de árvore não-frutífera’ e outros vegetais, 
como: ‘algodão’, ‘cipó’, ‘coca’, ‘embaúba’, ‘embira’, ‘sorva’, ‘tabaco’, 
‘timbó’ e ‘tururi’. Alguns destes vegetais possuem mais de uma espécie 
reconstruída, por exemplo: são reconstruídas duas espécies para ‘algodão’, 
‘sorva’, ‘embaúba’ e ‘embira’ e quatro para ‘cipó’.

  
(526) Árvore (genérico) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*p’a� hi/ 
  b ���h 
  b a��h 
  b �� 

 
[b���h] 
[ba��h] 
[b���] 

(527) Algodão 1 (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

 /*kawat’/ 
   kawad 
   kawad 

 
[ka	wad�] 
[ka	wad�] 
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(528) Algodão 2 (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*cawuki/ 
  �aw�k 
  ��w�k 
    wuk 
  cuwu�k 
    wu%k 

 
[�a	w�k�] 
[��	w�k�] 
[wuk�] 
[cu	wu ��k�] 
[wu �k�] 

(529) Cipó (genérico) PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jub/ 
  ju�m 
  jum 

  jub 

  ju�b 

 
[ju�bm] 
[jubm] 

[jubm] 

[ju��bm] 
(530) Cipó-de-imbé 

(Philodendron imbé) 

PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	ew e� k’o/ 
    w	�� k 
    w e� k 
    w e� k 

 
[	w�k�] 
[we��k�] 
[we��k�] 

(531) Cipó (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ca�o� p/ 
  �a�o�p 
  �o�o�p 

 
[�a	�o�p�] 
[�o	�o�p�] 

(532) Coca 

(Erythroxylum coca) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

  /*tu	/ 
ba] to	 

    tu	 

 
[ba	to	�] 

[tu	�] 
(533) Embaúba 1 

(Cecropia sp.) 

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

/*c’akot’/ 
  
 akod 
  
 akod 

 
[c’a	kod�] 
[c’a	kod�] 

(534) Embaúba 2 

(Cecropia sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’o� h/ 
  b o�h 
  b o� 
  b	 o h 
  b	 o� h 

 
[bo�h] 
[bo��] 
[(����h] 
[(o���h] 

(535) Embira 1 

(família das anonáceas) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Yuhup 

/*c�� p/ 
  ����b 
  ����b 
  ��� p 
  c�� p 

 
[����b�] 
[����b�] 
[����p�] 
[����p�] 



            CONJUNTOS DE COGNATOS DO PROTOMAKU ORIENTAL                 
.

313

(536) Embira 2 

(família das anonáceas) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*ce�h 
  c��  
  c��h 

 
[c���] 
[c���h] 

(527) Escorrega-macaco 

(Peltogyne paniculata) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’�� w/ 
  p ��w 
  p ��w 
  b �� w 
  b	 �� w 
  b	 �� w 

 
[p��w] 
[p��w] 
[b���w] 
[(����w] 
[(����w] 

(538) Sorva 

(Couma sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*p’�� h/ 
wa] b ��h 
    b �� h 
    b	 �� h 
    b	 �� h 

 
[wa	b��h] 
[b���h] 
[(���h] 
[(���h] 

(539) Tabaco 

(Nicotiana tabacum) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*hu�� t/ 
  hu��t 
  hu��t 
  hu�� t 
  hu�� t 
  hu�� t 

 
[hu��t�] 
[hu��t�] 
[hu���t�] 
[hu���t�] 
[hu ���t�] 

(540) Timbó (genérico) 

(plantas ictiotóxicas) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*t’u� c/ 
  d u��j 
  d u��j  
  d u� � 
  d	 u c 

  d	 u% c 

 
[du��j] 
[du��j] 
[du���] 
[)u�*] 

[)u���jh] 
(541) Tururi 

(Sterculia sp.) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*p’op’/ 
  b ob 
  b	 ob 

 
[bob�] 
[b	obm] 

4.2.23.1 Anatomia dos Vegetais 

Na anatomia dos vegetais, constata-se que no PMO e nas línguas 
modernas, algumas palavras da anatomia vegetal são compartilhadas pela 
anatomia humana. Por exemplo: a palavra ‘casca de árvore’ ou ‘frutos’ 
designa também ‘pele’ e por extensão de significado codifica ‘panela’. A 
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palavra ‘semente’ designa também ‘olho’ e a palavra ‘coluna vertebral’ 
também tem ‘raiz 1’ como referente. As partes dos vegetais que possuem 
entradas em todas as línguas são: casca, flor e folha. As palavras ‘cerne’, 
‘semente’ e ‘raiz’ possuem duas reconstruções. As duas primeiras são 
reconstruídas cada uma para dois grupos de línguas: os dialetos Nadëb e 
Dâw, de um lado e Hupda e Yuhup, do outro. As duas reconstruções para 
‘raiz’ possuem entradas em Dâw. Isto indica que estas formas possuem uma 
variação de significado. Em Dâw, ‘raiz 1’ é a designação genérica para 
‘raiz’, enquanto que ‘raiz 2’ refere-se às raízes que formam divisões 
tubulares em torno da base do tronco de certas árvores.  

(542) Casca PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p’ok’/ 
  b �� 
  b �� 
  b �k 
  b	 �k 
  b	 �k 

 
[b���] 
[b���] 
[b�k�] 
[(��k�] 
[(��k�] 

(543) Cerne 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*c’a��to/ 
  
 ���d 
  
 ���d 
  c a� t 

 
[c’���d�] 
[c’���d�] 
[c’a��t�] 

(544) Cerne 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*c�c��w/ 
  �����w 
  c�c��w 

 
[��	����w] 
[c�	c���w] 

(545) Espinho  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*	ut’/ 

  	ut 
  	ut 
  	ud	 

 
[	ut�] 
[	ut�] 
[	ud�] 

 (546) Flor PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*c’o�h/ 
  
o��h 
  
o��h 

  c�� 
  c	�� 
  c	��h 

 
[c’o��h] 
[c’o��h] 

[c’����] 
[c’����] 
[c’����h] 
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(547) Folha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*k’a� ti/ 
  � a��d 
  � a��d 
  k �� t 
  k	 �� t 
  k	 �� t 

 
[k’a��d�] 
[k’a��d�] 
[k’����t�] 
[k’����t�] 
[k’����t�] 

(548) Raiz 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*ti�c/ 

  ti�� 
  ti�h 
  ti�c 

 
[ti���] 
[ti��h] 
[ti ��jh] 

(549) Raiz 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*kob/ 
  k�m 

  k�m 

  x�m 

 
[k�bm] 

[k�bm] 

[x�bm] 
(550) Semente 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

 /*t�b/ 
   t�m 

   t�m 
   t�m 

 
[t�bm] 

[t�bm] 
[t�bm] 

(551) Semente 2 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*w���/ 
  w�� 
  w��� 

 
[w���] 
[w�����] 

4.2.23.2 Frutas 

As reconstruções para os nomes de frutas são agrupadas na subclasse 
dos vegetais. Esta subclasse semântica inclui a reconstrução do nome 
genérico para ‘fruta’ e os nomes das seguintes frutas: ‘banana’, ‘abacaxi’, 
‘cucura’, ‘caju’, ‘ingá’, ‘japurá’, ‘ucuqui’ e ‘urá-pixuna’. Estas três últimas e 
o ‘abacaxi 2’ são frutas silvestres, coletadas no centro da floresta. O nome 
genérico para fruta e as frutas ‘japurá’ e ‘urá-pixuna’ possuem entradas  em 
todas as línguas. As frutas que possuem mais de uma reconstrução designam 
espécies distintas de uma mesma fruta, embora nem sempre haja línguas 
com entradas para todas elas.  
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(552) Fruta (genérico) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*	a�i/ 
  	a� 
  	a� 
  	�� 
  	a� 

  	a� 

 
[	a��] 
[	a��] 
[	���] 
[	a��] 

[	a��] 
(553) abacaxi 

(Ananas sativus) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jo�j/ 
  j��j  

  j��j   
  j��j   

 
[j���j] 
[j���j] 
[j���j] 

(554) Abacaxi 

(Ananas comosus) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

/*ba�wa�� t’/ 
  mawa��d  
  mawa��d  

    wa�� n    

 
[ma�	wa��d�] 
[ma�	wa��d�] 
[wa���n] 

(555) Banana 1 

(Musa sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

  /*ce� �e	/ 
ma] �e�� 
ma] �e�� 

    �e l 	 

 
[ma��e��1] 

[ma��e��1] 

[�el	�] 
(556) Banana 2 

(Musa sp.) 

PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*p�h��t/ 
  p�h��t 
  w�h��t 

 
[p�	h���t�] 
[w�	h���t�] 

(557) Banana 3 

(Musa sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Yuhup 

/*pa�da�� �a	/ 
  pa�na��� 

  pa�na��� 
  pa�na��� 
    na�� l 	 

  pa�da� h 

 
[pa�	na���] 

[pa�	na��l] 
[pa�	na���] 
[na���l	�] 

[pa�	na�h] 
(558) Caju 

(Anacardium sp.) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*ja�ha�b/ 
  ja�ha�b 
  ja�ha��b 

 
[a�	ha�m] 
[ja�	ha���m] 

(559) Cucura 1 

(Pourouma cecropiaefolia) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*buhuh/ 
    huh 
  buhuh 

 
[huh] 
[mbu	huh] 

 (560) Cucura 2 

(Pourouma cecropiaefolia) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*ta�apu� 	/ 
  ta�apo�	 
  �a�apu�	 

 
[ta�a	po�	�] 
[�a�a	pu�	�] 
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(561) Ingá 1 

(Inga sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

     /*pi	/ 
kam�	] pi	 
 �u]   pi	 

 
[ka�m��		pi	�] 
[k’u	pi	�] 

(562) Ingá 2 

(Inga sp.) 

PMO 

Dâw 

 Hupda 

Yuhup 

/*bi��d/ 
  mi��n 
  bi��d 
  bi��d 

 
[mi���n] 
[mi���n] 
[mi���n] 

(563) Ira-pixuna 

(Coccoloba pixuna) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

/*do��o/ 
  no�� 
  do�� 

 
[no����] 
[ndo���] 

(564) Japurá 

(Erisma japura) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*jawak’o/ 
  jaw�k 
    wak 
    wak 
  jawak 
    wa�k 

 
[ja	w�k�] 
[wak�] 
[wak�] 
[ja	wak�] 
[wa��k�] 

(565) Ucuqui 

(Neea sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*ba�	o/ 
  m��	 
  m��	 
  m� �� 
  b���h 
  b��h 

 
[m��	�] 
[m��	�] 
[m� ���] 
[m����h] 
[m��h] 

4.2.23.3 Palmeiras 

O estabelecimento do tópico ‘palmeiras’ como subclasse dos 
‘vegetais’ tem por objetivo evidenciar a importância das palmeiras na cultura 
dos povos Maku Orientais. As palmeiras são vegetais muito úteis na vida 
destes povos, pois eles utilizam os seus frutos na alimentação e suas folhas 
nas construções. Também algumas palmeiras, como a ‘bacaba’ são 
derrubadas para que se tornem focos de larvas de besouros que são usados 
como alimento. Foram reconstruídos os nomes das seguintes palmeiras: 
‘açaí’, ‘bacaba’, ‘buriti’, ‘caranã’, ‘pupunha’, ‘patauá’. Os frutos destas 
palmeiras são ricos em minerais e óleos. Eles são consumidos ao natural e 
também são usados na preparação de vinhos. Com os frutos da pupunha, 
preparam farinha e extraem o óleo da bacaba e do patauá. As folhas de 
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caranã são as mais usadas nas coberturas das casas. Os troncos destas 
palmeiras são utilizados na confecção de cercados. 

(566) Açaí 
(Euterpe sp.) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

/*ba�da�k’/ 
  mana� 
  mana� 
    na��k  

 
[ma��na���] 
[ma��na���] 
[na���k�] 

(567) Bacaba 1 
(Oenocarpus sp.) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*wakwo�h/ 
  w�� 
  w�k 
  wax wo�h 
  woh [siwib 
  wa wo�h 

 
[w���] 
[w�k�] 
[wax�wo��h] 
[wohsi	wib] 
[wa	wo ��h] 

(568) Bacaba 2 
(Oenocarpus sp.) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 

/*cawi�bo / 
  �aw��m 
  ��w��m 

    wi� m 
  ciwi� b 
    wi� b 

 
[�a	w��bm] 
[���w��bm] 

[wi ��bm] 
[ci�wi��bm] 
[wi ��bm] 

(569) Buriti 
(Mauritia flexuosa) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*c’a� k’o/ 
  
 ���� 
  
 ���� 
  c a� k 
  c	 a� k 
  c	 a� k 

 
[c’�����] 
[c’�����] 
[c’a��k�] 
[c’a���k�] 
[c’a���k�] 

(570) Caranã 
(Mauritia sp.) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

  /*po j/ 
ka] p�� 

ta] p�� 
    p�� j 

 
[ka	po�
] 

[ta	po�
] 
[p���j] 

(571) Patauá 
(Oenocarpus bataua) 

PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*wako/ 
  w�� 
  w�k 
  wax 
  wah 
  wa�h 

 
[w���] 
[w�k�] 
[wax] 
[wah] 
[wa��h] 

(572) Pupunha 1 
(Bactris gasipaes) 

PMO 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 

/*c’��w/ 
  c ��w 
  c	 ��w 
  c	 ��w 

 
[c’���w] 
[c’���w] 
[c’����w] 
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(573) Pupunha 2 

(Bactris gasipaes) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*j�� 	/ 
  j��	 
  j��h 

 
[j��	�] 
[j��h] 

4.2.23.4 Plantas Comestíveis  

  
 Os nomes de plantas comestíveis reconstruídos são: ‘cará’, 

‘mandioca’, ‘pimenta’ e ‘urucum’. Entre estas palavras, somente ‘urucum’ 
possui entrada em todas as línguas. Provavelmente, o urucum era usado na 
alimentação e também em pinturas corporais. Atualmente, pelo menos no 
grupo Dâw, esta planta não é muito usada. Para as palavras ‘cará’ e 
‘pimenta’ há duas reconstruções que designam duas espécies. O fato de 
haver mais de uma espécie mostra a relevância destes dois itens na 
alimentação dos Maku Orientais. O ‘cará’ é um alimento tradicionalmente 
importante na cultura particular dos Dâw. Em suas histórias, eles contam que 
‘antigamente’ não plantavam mandioca e que comiam cará selvagem com 
carne. Isso talvez explique porque na reconstrução da palavra ‘mandioca’ 
não há entrada em todas as línguas. A palavra ‘cogumelo’ é uma forma 
resistente à mudança, pois possui entrada em todas as línguas.  

(574) Cará 1  

(Dioscorea sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

    /*	i��do/ 
mana] 	��n 
      	��n 
      	i�� n 

 
[ma�na�		��dn] 
[	��dn] 
[	i���n] 

(575) Cará 2 

(Dioscorea sp.) 

PMO 

Hupda 

Yuhup 

/*c’a�h 
  c	 a�h 
  c	 a�h 

 
[c’a��h] 
[c’a���h] 

 (576) Cogumelo (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*p�p’�	/ 
  p�m 
  p�m 
  p�b 
  p�m  	 
  p�b  	 

  p�b  	 

 
[p�bm] 
[p�bm] 
[p�b�] 
[p�bm	�] 
[p�b	�] 
[p�b	�] 

(577) Mandioca 

(Manihot utilissima) 

PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

  /*ja�k’/ 
    ja�k 
ka] jak 
    ja�k 

 
[ja��k�] 
[ka	jak�] 
[ja��k�] 
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(578) Pimenta 1 

(Capsicum sp.) 

PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*kow/ 
  x�w 
  k�w 
  k�w 

 
[x�w] 
[k�w] 
[k�w] 

(579) Pimenta 2 

(Capsicum sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*po� h/ 
  po��h 
  p���h 

 
[po��h] 
[p���h] 

(580) Urucum 

(Bixa sp.) 

PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*h�� w/ 
  h��w 
  h��w 
  h�� w 
  h�� w 
  h�� w 

 
[h���w] 
[h���w] 
[h���w] 
[h���w] 
[h���w] 

4.2.23.5 Termos referentes aos vegetais 

Na subclasse de termos referentes aos vegetais estão reunidas as 
palavras do PMO que codificam entidades referentes aos vegetais, como: 
‘termo designativo para árvore’, ‘borracha’, ‘veneno’, ‘carvão’, ‘cinza’, 
‘toco’ e ‘lenha’. As palavras ‘designativo para árvore’, ‘borracha’ e 
‘floresta’ possuem entradas em todas as línguas. O designativo para árvore 
indica o tipo de árvore, como: ‘cajueiro’ (árvore de caju), ‘bananeira’ (árvore 
de banana), etc. A palavra ‘borracha’ nas línguas modernas inclui a resina e 
a borracha manufaturada. Para ‘veneno’ foram reconstruídas duas espécies. 
Os Maku Orientais são profundos conhecedores de tipos de venenos, os 
quais são usados nas atividades de caça e pesca. As outras palavras 
reconstruídas possuem duas ou três entradas.  

(581) Borracha PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*tak’o/ 
  t�� 
  t�� 
  ta�k 
  ta�k 
  ta�k 

 
[t���] 
[t���] 
[ta��k�] 
[ta��k�] 
[ta��k�] 
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(582) Carvão PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

/*c��x/ 
  ��h 
  ��h 
  ���x 
  c��h 

 
[��h] 
[��h] 
[����x] 
[c���h] 

(583) Cinzas 1 PMO 

Hupda  

Yuhup 

/*tuh/ 
  tuh 
  tuh 

 
[tuh] 
[tuh] 

(584) Cinzas 2 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

/*	o� j/ 
  	o�j 
  	��j 

 
[	o�j] 
[	��j] 

(585) Designativo de árvores PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*te� �o/ 
  t��� 
  t��� 
  t�� � 
  te� � 
  te� � 

 
[t����] 
[t����] 
[t�����] 
[te����] 
[te����] 

(586) Em forma de fio (cipó) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*tito/ 
  t�d 
  t�d 
  tit 
  t�t 
  t�t 

 
[t�d�] 
[t�d�] 
[tit�] 
[t�t�] 
[t�t�] 

(587) Floresta PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

/*xa� jo/ 
  h��j 
  h��j 
  h��j 
  xa� j 
  ha� j 
  ha� j 

 
[h��j] 
[h��j] 
[h��j] 
[xa��j] 
[ha��j] 
[ha��j] 

(588) Lenha PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

/*t’uh/ 
  d uh 
  d	 uh 
  d	 uh 

 
[duh] 
[)u�h] 
[)u�h] 
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(589) Toco PMO 

Dâw  

Hupda 

/*d�t’/ 
  n�d 
  d�d 

 
[n�d�] 
[d�dn] 

(590) Veneno 1 

(Strychnos sp.) 

PMO 

Dâw 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

/*da�b/ 
  na��m 
  na��m 
  da��b 
  da��b 

 
[na���m] 
[na���m] 
[na���m] 
[na���m] 

(591) Veneno 2 (sp.) PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda59  

Yuhup 

/*p�� b/ 
  p���m 
  p��m 
  p�� b 

  p�� b 

 
[p���bm] 
[p��bm�] 
[p���bm�] 

[p���bm�] 
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5 Classificação interna das línguas Maku Orientais 

As classificações prévias da família Maku foram baseadas em 
considerações geográficas ou no exame de dados lingüísticos incompletos. 
Neste capítulo, será apresentada a primeira classificação interna das línguas 
do Protomaku Oriental fundamentada na padronização dos números de 
retenções lexicais compartilhadas, a partir de uma série de 591 conjuntos de 
cognatos. Na classificação interna das línguas do Protomaku Oriental serão 
aplicados dois métodos de reconstrução histórico-comparativa: o método de 
David Payne (1991) e o método baseado no número compartilhado da lista 
de Swadesh. Através do emprego destes dois métodos, evidencia-se que 
resultado dos dois é o mesmo.  

5.1 Retenção lexical padronizada 

No estabelecimento da classificação interna das línguas da família 
Maku Oriental é empregado a metodologia de retenção lexical padronizada. 
Este método foi desenvolvido por David Payne (1991: 481-84) e consiste na 
utilização de duas tabelas. Na primeira, indica-se o número absoluto de 
entradas lexicais compartilhadas pelas línguas. Segundo Payne, esta tabela 
não pode servir de parâmetro para estipular os graus de retenções lexicais 
compartilhados entre as línguas. Isto porque as variações de número de 
entradas lexicais apresentadas pelas diferentes línguas podem não ser um 
indício de proximidade ou de afastamento em relação ao proto, mas uma 
deficiência de acesso aos dados. Para corrigir esta possível disparidade, 
Payne utiliza uma segunda tabela, com o objetivo de padronizar o número de 
entradas das retenções lexicais compartilhadas. Desta maneira, os cálculos 
para determinar o relacionamento entre as línguas são feitos de forma 
proporcional. 

Na aplicação deste método de Payne, empregam-se os seguintes 
passos, os quais são ilustrados com a utilização deste método na 
classificação interna das línguas da família Maku Oriental. 

1
o
 Passo: A construção de uma tabela com os números absolutos das 

entradas lexicais de cada língua a ser classificada: Tabela 5.1 ‘Números 
absolutos de retenções lexicais compartilhadas’. 
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Tabela 5.1 Números absolutos de retenções lexicais compartilhadas  

403.4
(média) 

Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Nadëb Rç 408     
Nadëb RN 323 336    
Dâw 274 225 457   
Hupda 225 190 362 427  
Yuhup 215 195 325 355 389

Na tabela 5.1, o número sublinhado indica o total de entradas lexicais 
de cada língua em relação à série de 591 conjuntos usados para reconstruir o 
Protomaku Oriental. Os números não-sublinhados são as entradas lexicais 
compartilhadas entre as línguas pares. Por exemplo: Os dialetos Nadëb do 
Roçado e Nadëb do rio Negro têm 323 itens lexicais compartilhados; Dâw e 
Nadëb do rio Negro compartilharam 225; Hupda e Dâw 362 e assim por 
diante. 

2
o
 passo: Estabelecer a média do número das entradas lexicais de cada 

língua. Esta média é obtida pela soma do número de entradas, dividida pelo 
número de línguas comparadas. No caso das línguas Maku Orientais, a 
média é 403,4, conforme é demonstrada pelo seguinte expressão numérica: 

408 + 336 + 457 + 427 + 389 = 2017 : 5 = 403,4 

3
o
 passo: A construção da segunda tabela: ‘Tabela de padronização de 

retenções lexicais compartilhadas’. Esta tabela é construída em 
conformidade com os dados apresentados na tabela 5.1. Para se determinar o 
número de retenções lexicais compartilhadas, divide-se a média (403,4) pelo 
número de entradas lexicais da língua para se obter a média de cada língua. 
Assim a tabela 5.1 mostra que Nadëb tem 408 entradas e a média 
compartilhada entre todas as línguas é 403,4. Portanto, deve-se dividir 403,4 
por 408. Essa fórmula é aplicada a todas as línguas, resultando nas seguintes 
médias padronizadas: 

 Nadëb Rç →  403,4 : 408 = 0.99  

 Nadëb RN→ 403,4 : 336 = 1.20  

 Dâw → 403,4 : 457 = 0.88  

 Hupda → 403,4 : 427 = 0.94  

 Yuhup → 403,4 : 389 = 1.04  
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4
o
 passo: Efetuar a divisão do número compartilhado das línguas 

pares como Dâw/Nadëb RN, Dâw/Hupda, etc., pelas duas médias 
padronizadas das duas línguas. Por exemplo: Dâw e Nadëb do Roçado 
compartilham 274 conjuntos. A média padronizada do Dâw é 0.88 e de 
Nadëb do Roçado é 0.99. Multiplica-se o número compartilhado entre as 
duas línguas pelas duas médias das duas línguas para se obter a média 
compartilhada pelas línguas pares.  

Nadëb Rç-Dâw  → 274 x 0.99 = 271 x 0.88 = 238 

Este mesmo procedimento é aplicado a outros pares de línguas:  

 Nadëb Rç-Nadëb RN  → 323x0.99 = 320x1.20 = 384 

 Nadëb Rç-Hupda  → 225x0.99 = 223x0.94 = 209 

 Nadëb Rç-Yuhup  → 215x0.99 = 213x1.04 = 221 

 Nadëb RN-Dâw  → 225x1.20 = 270x0.88 = 238 

 Nadëb RN-Hupda  → 190x1.20 = 228x0.94 = 214 

 Nadëb RN-Yuhup  → 195x1.20 = 234x1.04 = 243 

 Dâw-Hupda  → 365x0.88 = 319x0.94 = 299 

 Dâw-Yuhup  → 325x0.88 = 286x1.04 = 297 

 Hupda-Yuhup  → 355x0.94 = 334x1.04 = 347 

A aplicação desta fórmula a todos os pares de línguas possíveis 
possibilita determinar a padronização compartilhada, conforme apresentado 
na tabela 5.2. 

Tabela 5.2 Padronização de retenções lexicais compartilhadas 

 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 
Nadëb Rç 0.99     
Nadëb RN 384 1.20    
Dâw 238 238 0.88   
Hupda 209 214 299 0.94  
Yuhup 221 243 297 347 1.04

5
o 

passo: O resultado da média padronizada da tabela 5.2 deve ser 
disposto na ordem decrescente de proximidade de parentesco. Desta forma, é 
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estabelecida a classificação interna da família Maku. Os resultados são 
apresentados na tabela 5.3.  

Tabela 5.3 Graus de parentesco do Protomaku Oriental 

Nadëb Rç: Nadëb RN 384   Dâw   238   Yuhup       221   Hupda          209

Nadëb RN: Nadëb Rç 384   Dâw   238   Yuhup       243   Hupda          214

Dâw:  Hupda      299  Yuhup 297  Nadëb RN 238   Nadëb Rç     238 

Hupda:  Yuhup     347  Dâw    299  Nadëb RN 214   Nadëb Rç     209

Yuhup: Hupda     347  Dâw    297  Nadëb RN 234   Nadëb Rç     221

A tabela 5.3 indica que as línguas derivadas do PMO estão assim 
relacionadas:  

a) Nadëb do Roçado e Nadëb do rio Negro formam um grupo próximo; 

b) Hupda e Yuhup formam um segundo grupo; 

c) Dâw está mais próximo de Hupda e Yuhup do que dos dialetos 
Nadëb. 

Portanto, empregando-se o modelo de Payne, a representação arbórea 
da classificação interna das línguas Maku Orientais é:  

     PMO 

                     Nadëb                      Dâw-Hupda-Yuhup 

               Hupda-Yuhup 

Nadëb do Roçado     Nadëb do Rio Negro              Dâw          Hupda   Yuhup 
Figura 5.1 classificação interna do PMO 
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  5.2 Itens compartilhados da lista de Swadesh 

Para avaliar o tempo em que duas línguas de origem comum se 
separaram, aplica-se o método conhecido como glotocronologia. Esse 
método é baseado na lista de 100 itens estabelecida por Morris Swadesh. A 
lista de Swadesh é constituída por palavras que são comuns a todas as 
línguas, ou seja, são palavras não susceptíveis de empréstimo. 

 Na comparação de duas línguas, o cálculo do tempo de separação 
entre elas é estabelecido pelo número de substituição de um item lexical por 
outro (Lehmann 1992: 175-182). Para cada catorze itens substituídos, a 
separação é de 1000 anos. Este método tem sido mais aplicado para 
estabelecer os percentuais de separação entre línguas que tenham no mínimo 
uma estimativa de 1000 anos de separação (Kaufman 1990: 26-28). Diante 
destes postulados, o Protomaku Oriental tem mais ou menos mil anos, pois 
as línguas filhas compartilham 83 itens lexicais da lista de 100 itens de 
Swadesh. 

A lista de 100 palavras de Swadesh é apresentada na tabela 5.4. 
Especifica-se por (+) elementos compartilhados e por A e B, quando há duas 
reconstruções para a mesma palavra e as células vazias é porque não há 
entrada.  

Tabela 5.4 Itens de Swadesh partilhado pelas línguas Maku Orientais 

 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

1. Água + + + + + 
2. Amarelo  + +    
3. Andar + + + + + 
4. Aquele      
5. Arder, queimar +   + + + + 
6. Areia 1, 2 A A  B B 
7. Árvore + + + + + 
8. Gordura 1, 2 A A B B B 
9. Barriga 1, 2 A A B B  
10. Beber + + + + + 
11. Boca + + + + + 
12. Bom + + + + + 
13. Branco 1, 2 A A B B B 
14. Cabeça + + + +    + 
15. Cabelo + + + + + 
16. Cachorro 1, 2 A A B B B 
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 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

17. Caminho + + + + + 
18. Carne + + + + + 
19. Casca + + + + + 
20. Cheio      
21. Chifre + + + + + 
22. Chuva + + + + + 
23. Cinzas 1, 2 A A  B B 
24. Comer 1, 2 A A B B B 
25. Comprido + + + + + 
26. Coração      
27. Dar +  + + + 
28. Deitar-se +  + + + 
29. Dente + + + + + 
30. Dizer +  + +  
31. Dois   + +   
32. Dormir + + + + + 
33. Este      
34. Estrela   + + + 
35. Eu + + + + + 
36. Ficar em pé + + + + + 
37. Fígado + +  + + 
38. Fogo + +  + + 
39. Folha + + + + + 
40. Frio A A  B B 
41. Fumaça      
42. Grande + + + + + 
43. Homem 1, 2 A/B A/B B A A 
44. Joelho 1, 2 A A B B A 
45. Língua + + + + + 
46. Lua      
47. Mão + + + + + 
48. Matar      
49. Morder + + + + + 
50. Morrer      
51. Muito (Plural) + + + +  
52. Mulher + + + + + 
53. Nadar + + + + + 
54. Não  + + + + + 
55. Nariz   + + + 
56. Negro/preto 1, 2 A/B B A A A 
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 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

57. Noite + + + + + 
58. Nome + + + + + 
59. Nós +  + + + 
60. Novo + + + + + 
61. Nuvem      
62. Olho + + +   
63. Orelha + +  + + 
64. Osso 1, 2 A A B B A 
65. Ouvir, escutar + + + + + 
66. Ovo + + + + + 
67. Pássaro, ave + + + + + 
68. Pé + + + + + 
69. Pedra 1, 2 A A B B B 
70. Peixe + + + + + 
71. Pele + + +   
72. Pena, pluma + + + + + 
73. Pequeno + + + + + 
74. Pescoço      
75. Piolho + + + + + 
76. Povo, gente + + + + + 
77. Que      
78. Quem      
79. Quente 1, 2 A A A/B B B 
80. Rabo + + + + + 
81. Raiz 1, 2 A A A/B B B 
82. Redondo + + + + + 
83. Saber, conhecer + + + + + 
84. Sangue + + + + + 
85. Seco (secar) 1, 2 A A B B B 
86. Seio, peito   + + + 
87. Semente 1, 2 A A A B B 
88. Sentar   + + + 
89. serra (Pedra)1, 2 A A B B B 
90. Sol 1, 2 A A B B B 
91. Terra + + + + + 
92. Todos      
93. Tu (você) + + + + + 
94. Um      
95. Unha +  + + + 
96. Ver      
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 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup

97. Verde      
98. Vermelho 1, 2 A A B B A 
99. Vir   + + + 
100. Voar      

O resultado dos itens compartilhados da lista de Swadesh é 
apresentado na tabela 5.5.  

Tabela 5.5 Números de Itens lexicais partilhados da lista de Swadesh 

 Nadëb Rç Nadëb RN Dâw Hupda Yuhup 

Nadëb Rç      

Nadëb RN 72     

Dâw 58 52    

Hupda 57 49 71   

Yuhup 56 52 64 75 

A classificação interna das línguas Maku Orientais pelo número de 
itens lexicais compartilhados da lista de Swadesh, conforme está disposto na 
tabela 5.5, apresenta o mesmo resultado obtido pela aplicação do método 
retenção de itens lexicais partilhados, segundo modelo de David Payne. Na 
tabela 5.5, constata-se que os dialetos Nadëb compõem um bloco, pois 
partilham 72 itens dos 83. Estão eqüidistantes deste grupo, o Dâw (58), o 
Hupda (57) e o Yuhup (56). Hupda e Yuhup formam outro grupo, pois 
partilham 75 itens. Dâw está mais próximo deste último grupo do que 
daquele, pois partilha 58 itens com Nadëb do Roçado e 52 com Nadëb do rio 
Negro, mas com Hupda tem em comum 71 e com Yuhup 64.  

Portanto, segundo os dois métodos aplicados na classificação interna 
das línguas do PMO, conclui-se que o PMO está dividido em dois grupos, de 
um lado, os dialetos Nadëb, e, do outro, Dâw, Hupda e Yuhup. Este último 
grupo se divide ainda em Dâw, de um lado, e Hupda e Yuhup, do outro 
(figura 5.1).  



6 Afinidades lingüísticas e contato com outras famílias  

Neste capítulo são expostos alguns fatos que demonstram como a 
reconstrução do Protomaku Oriental pode auxiliar a realização de futuros 
estudos histórico-comparativos sobre as línguas da América do Sul. 
Portanto, este capítulo tem os seguintes objetivos:  

a. mostrar que a reconstrução do sistema fonológico do Protomaku 
Oriental viabiliza o estabelecimento da conexão com as línguas Maku 
Ocidentais, que possivelmente são Kakua, Nukak e Puinave, 
possibilitando a reconstrução da família Maku;  

b. relatar as similaridades etimológicas que observamos entre a família 
Maku e outras famílias lingüísticas; 

c. reunir um conjunto de palavras integradas ao léxico Maku a partir do 
contato intertribal com outras famílias lingüísticas indígenas: Tukano, 
Arawak e Tupi-Guarani e com o português, traçando algumas 
considerações sobre esse fato.  

6.1 Conexões entre Maku Oriental e Ocidental  

Conforme exposto na introdução deste estudo, a nossa intenção era 
reconstruir o Protomaku a partir das hipóteses de classificação genética 
sobre essa família (cf. Capítulo I). Durante o levantamento bibliográfico e a 
formação do corpus para a análise, constatamos que as línguas 
hipoteticamente consideradas como Maku formavam dois blocos distintos, 
os quais precisariam ser reconstruídos em duas fases, para que 
posteriormente fosse possível estabelecer a ligação entre eles.  

Os dados disponíveis sobre as línguas Kakua, Nukak e Puinave são 
escassos e, na maior parte, antigos. Por estes dados, constata-se que essas 
línguas são muito distantes do bloco Oriental. Não é possível encontrar 
regras de correspondências regulares para reconstruir qualquer fonema 
Protomaku. As palavras compartilham certa semelhança, porém não há 
regularidade nas correspondências. Em breve, as teses de doutoramento (em 
preparação na Vrije Universiteit Amsterdam, Holanda, sob orientação do 
professor Dr. W. Leo Wetzels) sobre as línguas Puinave (Jesus Mario Giron 
Higuita) e Nukak (Dany Mahecha Rubio) estarão disponíveis ao público, 
permitindo que se conheça o grupo Maku Ocidental.  
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Comparamos as formas lexicais do Protomaku Oriental com o léxico 
das línguas Kakua, Nukak e Puinave consideradas como membros da família 
Maku. Como resultado desta comparação, estabelecemos quarenta e cinco 
candidatos a cognatos: 

Arara PMO 

Hupda 

Yuhup 

Nukak 

Kakua 

/*ja�k’/ 
  ja�k 
  ja�k 
   jau	 
   jaw	

Arco-íris PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Kakua 

    /*bo�ho�t’/ 
sapa]   h��d 
      m��h��d 
     ma�jh�d� 

Barriga 1 PMO 

Dâw  

Hupda60 

Nukak 

/*to	/ 
  t�	 
  to	[ti�b 
  t��ka 

Beliscar 2 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

/*ci��bi	 / 
  �i�b 
  ci��b 	 
  ci�b 	 
  ki�pi� 

Bicho-de-pé PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Puinave 

/*t’a�di�/ 
  d �n 
  d �n 
  d �n 
  d	 a��d 
  d	 a��d 
  n a�n 
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Braço PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda 

Kakua 

Nukak 

Puinave 

/*bo�� h/ 
  m��h 
  m��h 
  b��  [bu��j� 
  m��h 
  m��h 
  bo 

Caminho PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

Puinave 

/*ti� wo/ 
  t��w 
  t��w 
  t�� w 
  ti� w 
  ti� w 
  d� k 

Caranguejo 1 PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Kakua 

/*c’axa�� b/ 
  
a h��m 
  
� h��m 
     xa� m 
  t   � b	 

Carne PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

Puinave 

 /*t’api/ 
   d ab 
   d ab 
   d �p 
   d	 ap 
   d	 a�p 
   d �p 
   t a 

Carrapato 1 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

/*ce�bi/ 
  �e�m 
  ce�m 
  ce�b 
 diwji 
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Carvão PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Kakua 

Nukak 

/*c��x/ 
  ��h 
  ��h 
  ���x 
  c��h 
  ta�w	 
  tip 

Casa 1, buraco PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

Nukak 

Puinave 

/*ba�� jo/ 
  m���j 
  m���j 
  ma�� j 
  b��� j 
  b��� j 
  m�� 
  m� 
  m���� 

Comer 1 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Puinave 

 /*w�� h/ 
   w��h 
   w��h 
   w��k 

Cortar 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Puinave 

  /*ho�k’/ 
�a] h��k 
�a] h��� 
	a] h��k 
    h���k 
    h��� 
    h���k 
    h���k 
    h��k 
    tuk 

Cortar 3 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda 

Puinave 

  /*k�� t/ 
�a] k��t 
�a] k� d 
�a] k� d 
    x�� t 
    k� t 
    kuk 
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Couro PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 

Puinave 

/*p’� k/ 
  b ��h 
  b ��h 
  b � k 
  p i k 

Cutia 1  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

Kakua 

/* be��t/ 
   m���t 
   b���t 
   b���t 
   m��	 

Dente  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

Puinave 

/*t���	/ 
  t�� 
  t�� 
  t�� 
  t�� 
  t��  
  de 

Dia 1  PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Hupda  

Yuhup 

Puinave 

  /*wa�/ 
ba] wa� 
mu] wa� 
    wa� 
    wa� 
    w4ju 

Dizer  PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw  

Hupda 

Kakua 

Nukak 

/*da� ho / 
  n� � 
  n�� 
  na�� 
  d��� 
  niih 
  nih 



                                                  
CAPÍTULO VI

                                                   .

336

Dormir PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

Kakua 

Nukak 

Puinave 

/*	a� ho/ 
  	���h 
  	a� h 
  	a��h 
  	a�� 
  	�� h 
  	�� h 
  	� w 
  	� w 
   o w 

Empurrar  PMO 

Dâw 

Hupda 

Hupda  

Yuhup 

Kakua 

/*tu�j/ 
  tu%j 
  tu% 
  t��j 
  t�j 
  to� o� 

Espremer 

mandioca 2  

PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Dâw 

Hupda 

Kakua 

/*k’a	w o� 	/ 
  � a w o�	 
  � a w u��	 
      w	 o� 	 
  k	o w	 o 	 
      b o� o� j 

Fogo PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw 61 

Hupda  

Yuhup 

Kakua 

Nukak 

Puinave 

/*te� �o/ 
  t��� 
  t��� 
  t�� 	 
  te� � 
  te� � 
  t� k�t 
  t��a� 
  d44 

                                                     
61 Acender. 
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Frio 2 PMO 

Nadëb Rç  

Nadëb Rç  

Nadëb RN 

Kakua 

Nukak 

/*h�� w/   
  h��m   
  h��w 
  h��m 
  k�b� 
  k�p�  

Gordura 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

Nukak 

Puinave 

/*da��i/ 
  n��� 
  da��� 
  da��� 
  ji 
  ji 
  jek 

Jacaré 2 PMO 

Dâw 

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

Puinave 

/*c�	w� b/ 
  ��	w� m 
  c� w	� b 
     w	�� b 
     wo w 
     w�� w 

Joelho 1 PMO 

Dâw  

Hupda 

Kakua 

Nukak 

/*wo�t’e�h/ 
  w��d ��h 
  w��d	��� 
  bodi 
  bodi 

Lenha  PMO 

Dâw 

Hupda  

Yuhup 

Puinave 

/*t’uh/ 
  d uh 
  d	 uh 
  d	 uh 
  d  u 

Macaco PMO 

Nadëb Rç 

Nadëb RN 

Dâw  

Hupda 

Yuhup 

Kakua 

Puinave 

/*k’u� k’o	/ 
  � u��k 
  � o��k 
  k o� �  
  k	o� � 
  k	o� � 
  k a 
  j o �o 
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Mãe  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Hupda  
Puinave 
Kakua 
Nukak 

    /*	i��do/ 
      	���n 
   	a]	���n 
      	i�� d 
    mo	i ni�i�n 
         na� 	 
       i� n  

Noite  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Nukak 
Kakua 
Puinave 

/*c’ebo/ 
   
�m 

   
�m 

   cem 
   c	�b 
   c	�b 
   t� ebm 
   t� e j 
   � a j 

Nós  PMO 
Nadëb Rç62

Dâw 
Hupda 
Yuhup  
Puinave 
Nukak 
Kakua 

/*	i��do/ 
    	��� 
    	id 
   	��d 
   	���d 
   bit	u 
   � it 
   � it 

Olho   PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Kakua 

/*ba�t�b/ 
  mat�m 
  mat�m 

      t�m  
     k �bm 

                                                     
62 Inclusivo. 
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Orelha  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Hupda 
Yuhup 
Nukak 
Kakua 

  /*p’u �j/ 
na] bu�j 
na] bu�j 
      b	�   [d�k 
      b	uj  [d�k 
      m u  n i n�j 
      m u   l i  t�o o 

Ovo  PMO 
Nadëb Rç63

Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup  
Kakua 

   /*ti�po/ 
	e]t��p 
      t�b 
      t�b 
      t��p 
      ti�p 
      ti�p 
      tip 

Pés   PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Puinave 

/*c’i�bo / 
   
��m 

   
��m 

   c��m 
   c	 i � b 

   c	 i � b  
   �  i� m 

Semente 1  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Kakua 

/*t�b/ 
  t�m 

  t�m 
  t�m 
  tibm 

Semente 2  PMO 
Hupda  
Yuhup 
Puinave 

/*w� ��/ 
  w�� 
  w��� 
    bik 

                                                     
63 Estar ovado. 
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Sol 1 PMO 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Nukak 

/*wedixo �h/ 
          x�[t�m 
  w�d�� 
  w�dh��h 
  w id 	 

Tabaco  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Puinave 
Kakua 

 /*hu��t/ 
  hu��t 
  hu��t 
  hu��t 
  hu��t 
  hu��t  
  h´p 
  h�p 

Tamanduá 1  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Yuhup 
Puinave 

/*jo�d/ 
  j�n 
  j�n 
  j�n 

  j���d 
  ja�n 

Temer  PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Puinave 
Kakua 
Nukak 

 /*	a��bo/ 
  	���m 
  	��m 
  	���m 
  	a��m 
  	��b 
  	��b     
    ��m 
  	�� m 
  	����m 

Tirar  PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Kakua 
Nukak 

/*t’o �	/ 
  do�	 
  do 	 
  do�  	 
  d	o 	 
  d	o 	 
  j oo	 
 d� u 	 
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Vento  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Kakua 
Nukak 
Puinave 

/*bahu�to/ 
  bahu�d 
      ho�d 
      ho�t 
   boho�t 
   woho�t  
       ho	�it     
       hu	a t 
       h �� m 

Você  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Puinave 
Nukak 
Kakua 

/*�a�bo/ 
  ���m   /ma�-  
  ���m 
  �a�m 
  �a�b 
  �a��b     
          mam 
          m� m 
          m� m 

6.2 Hod�

Mattei-Muller et alii. (1996) propõem que Hod� é uma língua 
aparentada das línguas Maku. O artigo publicado por esses autores tem um 
arcabouço mais antropológico do que lingüístico. O corpus de Mattei-Muller 
et alii. (1996) é formado por sessenta e quatro itens. O corpus é formado por 
palavras para partes do corpo humano, termos de parentesco e elementos da 
natureza. Ainda que os dados apresentados sejam insuficientes para 
estabelecer relações de parentesco, pode-se dizer que há indícios que os 
autores estejam certos ao propor a afinidade de Hod� com Maku. Os dados 
apontam para uma proximidade de Hod� com Nukak e Kakua. Entretanto, 
somente com os dados disponíveis no artigo não é possível traçar qualquer 
correspondência sistemática entre essas línguas.  

Pensamos que há uma grande probabilidade de Hod� ser aparentada 
com Maku. No entanto, para comprovar esta relação de parentesco é 
imprescindível que sejam feitas descrições lingüísticas mais refinadas sobre 
as línguas Maku Ocidentais e que estas sejam disponibilizadas ao público, 
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pois uma grande dificuldade enfrentada por makuístas é a escassez de dados 
das línguas Maku para comparação. Logo, julgamos que na futura 
reconstrução do Protomaku Ocidental é necessário incluir a língua Hod� no 
estabelecimento de conjuntos de cognatos.  

6.3 Afinidades lingüísticas Maku-Arawak 

 A primeira suspeita de afinidade Arawak-Maku foi levantada por 
Rivet & Loukotka (1952: 1108), os quais perceberam semelhanças entre 
algumas línguas da família Arawak e línguas Maku. Na percepção desses 
autores, essa aproximação deu-se pela influência de línguas Maku sobre 
algumas línguas da família Arawak. Em ‘Langues de l’Amérique du Sud et 
des Antilles’, Rivet e Loukotka registram o seguinte comentário sobre 
Yumana, Passé e Kauixana:  

‘Langues différenciées influencées par le Makú (C �imano64, 
Kauisána, Passe)’.  

Sobre esse registro, Ramirez (2001: 436), que reconstruiu a divisão 
Japurá-Colômbia (Arawak), afirma ignorar a fonte dessa afirmação. 

  
No entanto, para procurar entender o porquê de Rivet e Loukotka 

terem feito essa proposição, devem ser considerados três fatos: primeiro, 
suas classificações eram baseadas em semelhanças lexicais; segundo, o 
léxico destas três línguas, Yumuna, Kauisána e Passe, eram 
predominantemente Arawak; e, terceiro, quando palavras dessas línguas se 
distanciavam de outras línguas Arawak, essas mesmas palavras se 
aproximavam de línguas Maku. Provavelmente esses fatos tenham levado 
Rivet e Loukotka a pensarem em uma situação de influência de Maku sobre 
essas línguas Arawak. Essa aproximação lexical entre essas três línguas 
Arawak e o Maku e, conseqüentemente, o distanciamento delas com outras 
línguas Arawak são vistos em dezenas de palavras tais como, ‘cabeça’, 
‘cabelo’, ‘orelha’, ‘nariz’, ‘braço’, ‘peito’, ‘semente’, ‘homem’, etc.. Para 
exemplificar estas semelhanças lexicais, percebidas por Rivet e Loukotka, 
foram selecionadas as palavras ‘cabeça’ e ‘piolho’, mais próximas do 
Protomaku Oriental do que de Arawak. Em Yumuna e Passe, ‘cabeça’ é, 
respectivamente, nuh-la e n�uhla. No Protomaku Oriental é 
*du��h [*nu��h]. Em outras línguas Arawak, a palavra ‘cabeça’ é 

                                                     
64 Mesmo que Yumuna. 
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completamente diferente, conforme atestam algumas reconstruções mais 
recentes: *kiw�, em Maipure (Arawak), (cf. Payne 1991); e *hiwi-nda, em 
Japurá-Colômbia (Arawak), (cf. Ramirez 2001). A palavra ‘piolho’ em 
Kauixana é napi e no Protomaku Oriental é *da��bi [*na��mi]. Nas línguas 
Arawak essa mesma palavra tem como base fonológica os sons ni,
conforme as reconstruções para Maipure (Arawak): *nih e, para Japurá-
Colômbia, *hini, *tsuida e *kulibau. Logo, as aproximações lexicais 
de Arawak com Maku são apenas as evidências iniciais deste 
relacionamento. No entanto, com o desenvolvimento dos estudos lingüísticos 
e histórico-comparativos destas duas famílias é possível elaborar hipóteses 
mais completas e precisas de afinidades Arawak-Maku, do que essa de Rivet 
e Loukotka.  

Neste estudo não há pretensão de determinar o ponto de bifurcação 
Arawak-Maku, mas intenciona-se apontar algumas evidências de 
proximidades de parentesco entre estas duas famílias. No entanto, para o 
desenvolvimento desta proposição é necessário que se faça também a 
reconstrução da ramificação Maku Ocidental.  

A comprovação de parentesco Arawak-Maku certamente 
proporcionará novos direcionamentos nas pesquisas sobre a dispersão e 
classificação das línguas amazônicas. Além disso, a proposição de 
relacionamento entre essas famílias lingüísticas deve alertar os 
pesquisadores dessas línguas que pontos obscuros de análises de uma 
determinada língua Maku podem ser mais bem esclarecidos quando em 
comparação com línguas Arawak e vice-versa.  

As evidências de afinidades Arawak-Maku apresentadas aqui são 
discutidas em três seções: afinidades fonológicas, gramaticais e lexicais.  

Para estabelecer estas afinidades entre as duas famílias lingüísticas, 
para os dados de Arawak utilizamos os dados de 47 línguas agrupadas por 
Ramirez (2001). Entre estes dados, alguns são oriundos de análises 
lingüísticas completas e outros de simples listas de palavras. Através da 
comparação dos dados dessas línguas Arawak com o Protomaku Oriental, 
concluiu-se que o PMO está mais próximo da divisão Japurá-Colômbia.  
Para isso, foi usado como parâmetro inicial o Vocabulário de Swadesh.  
As línguas que fazem parte da divisão Japurá-Colômbia são: Achagua, 
Baniwa-Curripaco-Tariano, Kabiyari, Kauixana, Mandawaka, Piapoco, 
Resígaro, Wainuma-Mariate, Werequena, Yukuna e duas não classificadas 
Yumana e Passé (Ramirez 2001: 3). 
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6.3.1 Afinidades fonológicas  

O objetivo desta seção é demonstrar que a reconstrução da fonologia 
do Protomaku Oriental aproxima-se muito da fonologia das línguas Arawak 
da divisão Japurá-Colômbia e das reconstruções propostas para o Arawak.  
O falso distanciamento e a ofuscação de parentesco que é percebida na 
comparação sincrônica entre as línguas destas duas famílias decorrem da 
mudança da estrutura da palavra que ocorreu nas línguas Maku Orientais. 
Este processo foi desencadeado no PMO pela assimilação de traços 
vocálicos, seguido de apagamento da última vogal no fim de palavra (cf. 
3.2). 

6.3.1.1 Sílaba e acento 

Para entender o surgimento da bifurcação entre Arawak-Maku 
Oriental é necessário comparar as características fonológicas das línguas 
dessas famílias. Portanto, as quatro grandes diferenças sincrônicas entre as 
fonologias das línguas Arawak da divisão Japurá-Colômbia e Maku Oriental 
são:  

1. Tipo de Palavra Predominante: 
a. Japurá-Colômbia:  CVCV

b. Maku Oriental:  CVC

2. Acento:  
a. Japurá-Colômbia: penúltima sílaba (	CVCV)

b. Maku Oriental: última sílaba (CV	CVC)

3. Sílaba Predominante: 
a. Japurá-Colômbia: CV

b. Maku Oriental:    CVC

4. Vogais:  
a. Japurá-Colômbia: (5) /i e a u o/
b. Maku Oriental:  (10) /i e � � a � (�) u o �/  

A reconstrução do Protomaku Oriental demonstra que a estrutura 
básica da palavra era *(CV)	CV1CV2 (cf. 3.2) e que o acento era fixo na 
penúltima sílaba (cf. 3.4). Após o processo de assimilação de traços 
vocálicos, a V2 era apagada, dando origem a palavras (CV)	CVC.  
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As línguas Arawak têm em média cinco vogais: /i e a u o/ e as 
Maku Orientais possuem nove: /i e � � � a u o �/, sendo que os dialetos 
Nadëb têm uma a mais: /�/. Comparando as vogais das línguas das duas 
famílias, constata-se que elas possuem em comum /i e a u o/ e as Maku 
Orientais, além destas vogais, possuem mais cinco: /� � � � �/. A hipótese 
sugerida em 3.2 e suas subseções defende que a ampliação do número de 
vogais nas línguas Maku Orientais desenvolveu-se através das assimilações 
de traços entre as vogais /i e a u o/. Estas assimilações realizaram-se do 
seguinte modo:  

a. *iCo [traço posterior]  → � (cf. 3.2.1.1.1) 

b. *eCo [traço posterior] → � (cf. 3.2.1.2.1) 

c. *aCo [traço meio-aberto]  → � (cf. 3.2.2.3.1) 

d. *aCi [traço anterior]  → � (cf. 3.2.2.3.3) 

e. *a�Co [traço meio-aberto] → �� (cf. 3.2.2.3.2) 

Portanto, os encontros de vogais anteriores com posteriores e de 
posteriores com anteriores proporcionaram essas assimilações. Em (a, b), no 
encontro das vogais anteriores com as posteriores, as anteriores assimilaram 
o traço de posterior, originando-se as vogais posteriores não-arredondadas; 
em (d), no encontro da vogal posterior /a/ com a vogal anterior /i/, a 
vogal posterior assimila o traço de anterior, dando origem à vogal anterior 
/�/ e, em (c, e), na junção de duas vogais posteriores, a primeira assimila o 
traço de abertura da segunda, criando-se as vogais meio-abertas. Em (e), 
pelo fato de haver uma vogal nasal, a assimilação de traços ocorre em dois 
estágios: primeiro, a vogal /a"/ assimila o traço meio-aberto e, em seguida, 
assimila o traço fechado, pois a nasalização obriga que ela suba para o nível 
mais alto de abertura (cf. 3.2.2.3.2). 

6.3.1.2 Alinhamento das reconstruções do Japurá-Colômbia e PMO 

As reconstruções do Arawak divisão Japurá-Colômbia estão alinhadas 
com as reconstruções do PMO. Nestes alinhamentos, constata-se que as 
protoformas do Japurá-Colômbia possuem o encontro de vogais e que o 
PMO tem uma só vogal, resultante das assimilações destas vogais das 
protoformas do Japurá-Colômbia. O processo de assimilação no PMO era do 
tipo regressivo, conforme já descrito (cf. 3.2.1.1.1). As correspondências 
entre as protoformas são exemplificadas pelos seguintes conjuntos de 
cognatos apresentados e comentados abaixo.  
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(1)  Aquecer Japurá-Colômbia 
PMO 

*-kulia

*k’�� 

No Japurá-Colômbia, o verbo *-kulia ‘aquecer’ tem u na primeira 
sílaba e i na segunda; no PMO aparece a vogal �. Logo, no PMO ocorreu 
assimilação regressiva do traço posterior: uCi > �.

(2)  Olho Japurá-Colômbia 
PMO 

*-idhui

*ba�t � b 

Na reconstrução do Japurá-Colômbia, o substantivo *-idhui ‘olho’ 
tem as vogais ui e no PMO aparece a vogal � que resulta da assimilação de 
uCi > �.

(3)  Empurrar  Japurá-Colômbia 
PMO 

*-nduita

*tu �j 

Semelhante ao exemplo (2), na protoforma Japurá-Colômbia, o verbo 
‘empurrar’ é reconstruído como *-nduita com as vogais ui e no PMO é 
*tu �j cuja forma também preserva as vogais uj. Nas línguas Hupda e 
Yuhup já aparece a forma com assimilação de uCi > �.

(4) Semente  Japurá-Colômbia 
PMO 

*-h��mi-a

 *t�b 

A palavra ‘semente’ reconstruída para o Japurá-Colômbia é  
 *-hmi-a. Nesta palavra ocorrem as vogais ��. No PMO aparece a forma 
com �. As vogais �� e � das duas protoformas são muitos próximas, sendo 
que a única diferença entre elas é que a primeira é central e a outra é 
posterior. Também esta diferença pode ser oriunda da opção dos autores na 
maneira de grafar estas vogais.  

(5) Sol  Japurá-Colômbia 
PMO 

 *-kamui

 *papa
�jo/ 

A palavra reconstruída para ‘sol’ no Japurá-Colômbia é *-kamui, a 
qual tem na primeira sílaba a vogal a e na segunda a vogal u, sendo que 
ambas estão contíguas à nasal m. No PMO, a nasal desaparece e deixa o 
traço de nasalização na vogal. Outra correspondência entre estas duas 
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protoformas aparece na reconstrução do Japurá-Colômbia que tem o *p
como reflexo de k (Ramirez 2001: 448). 

(6) Fezes Japurá-Colômbia 
PMO 

*-i�iha

*ja ��i 

No Japurá-Colômbia, a palavra ‘fezes’ *-i�iha tem i na primeira 
sílaba e a na segunda. No PMO, a forma é *ja��i. Logo, há uma inversão 
na posição das vogais. 

 (7) Jacaré  Japurá-Colômbia 
PMO 

*-kajhui-li

 *xa �         ti 

No Japurá-Colômbia, a palavra reconstruída para ‘jacaré’ *-kajhui-li
possui as vogais a, i. No PMO, a forma reconstruída *xa �  ti preserva 
estas vogais. Entretanto, nas línguas do PMO, aparecem as formas �, isto é, 
com a assimilação a C i. 

6.3.1.3 Tabela fonológica  

As tabelas fonológicas reconstruídas para Maipure e Japurá-Colômbia 
são muito próximas da tabela fonológica do Protomaku Oriental. Isto quer 
dizer que há uma proximidade entre elas referentes às particularidades 
fonológicas que comungam em oposição a outros sistemas fonológicos.  

Tabela 6.1 Tabelas fonológicas do PMO e do Arawak 

Arawak Protomaku Oriental 
Maipure 

 (D. Payne 1991:389) 
Japurá-Colômbia 

(Ramirez 2001:465) 
p  t  c  k  	 
p’ t’ c’ k’  
b  d    (�) 
         
         x  h 
          
 
   � 
w    j 
     i   �   u 
     e   �   o 
         a 

p  t     k 
ph  th    kh 

b  d 
   ¢  c � 
   s  s � 

m  n 
   l 
   r 
w     j      h 
 
      i  �  u 
      e  a  o 

p  t   k  	 
        
   nd 
   ts  t�        
          h 

m  n 

   l 
   r  
w      j 
       i  �  u 
       e  
          a 
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A análise comparativa entre estas tabelas auxilia a entender 
determinadas propriedades fonológicas do Protomaku Oriental. As principais 
semelhanças entre estes sistemas são: 

1. Duas séries de oclusivos surdos 

A. Maipure  

Em Maipure havia uma série de oclusivos surdos simples e 
outra de aspirados. Os oclusivos aspirados não foram reconstruídos 
em Japurá-Colômbia, porque são considerados como grupo 
consonântico (Ramirez 2001: 72).  

B. Protomaku Oriental

No Protomaku Oriental há uma série de oclusivos surdos e 
sonoros simples e outra série de ejetivos.  

Conclusão

Os aspirados do Maipure produziram os oclusivos sonoros 
glotalizados em Wapisana (Payne 1991: 432) e os ejetivos do PMO 
também produziram os oclusivos sonoros glotalizados em Hupda e 
Yuhup (cf. 3.1.1). Portanto, as segundas séries de oclusivos surdos 
nas duas reconstruções tiveram o mesmo efeito em suas línguas 
filhas. 

2. Oclusivos sonoros e nasais 

A. Japurá-Colômbia 
  

No Japurá-Colômbia existiam dois nasais *m *n que 
nasalizavam as vogais e havia somente o oclusivo sonoro *nd e não 
ocorria bilabial sonoro *b. 

B. Protomaku Oriental  

No Protomaku Oriental havia dois oclusivos sonoros *b *d e 
não existiam nasais. As vogais eram orais e nasais.

Conclusão

O surgimento de vogais orais e nasais no Protomaku Oriental 
decorreu do apagamento de algumas consoantes nasais.  
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A reconstrução do protofonema *b revela que o sistema anterior ao 
Protomaku Oriental era do tipo **b/**m, e as vogais eram orais (cf. 
3.6). Este sistema é semelhante ao do Arawak. Outra semelhança do 
Protomaku Oriental com Arawak da divisão Japurá-Colômbia é que 
quase todos os conjuntos nos quais é reconstruído *b na posição de 
início de palavra, a vogal é nasal. No PMO, há somente o conjunto 
‘sangue’ em que a vogal é oral (cf. 3.1.1.1). Portanto, no Pré-
Protomaku Oriental o fonema **b tinha baixa freqüência, semelhante 
ao que ocorre na reconstrução do Japurá-Colômbia. 

                   
3. Velares e glotal *k *x *h  

A. Japurá-Colômbia 

No Proto-Arawak, o fonema *k estava em distribuição 
complementar com h, sendo que *k > **h no contexto de *i *� *e 
 e continuava **k nos demais ambientes. Entretanto, na reconstrução 
do Japurá-Colômbia, foram reconstruídos o oclusivo velar surdo *k e 
o fricativo glotal *h. Isto porque houve uma cisão do *k do Proto-
Arawak para o Japurá-Colômbia após o desaparecimento da vogal 
condicionadora, conforme apresenta a figura 6.1 (Ramirez 2001: 456). 
Portanto, os sons k e h, que antes estavam em complementação, 
passaram a estar em oposição. 

     *k 

       [k]      ~       [h] /*i *� *e 

     **k      ≠≠≠≠     **h 

Perda da v. condicionante 
Figura 6.1 Oposição de /k/ e /h/ pela perda da vogal condicionante 

B. Protomaku Oriental 

No Protomaku Oriental foram reconstruídos *k *x e *h.  
Entretanto, no Pré-Protomaku Oriental havia somente dois destes 
fonemas. Isto porque para cada língua do PMO ocorrem somente dois 
reflexos destes três fonemas, conforme é demonstrado na tabela 6.2. 
Dâw tem como reflexo x e h e as demais línguas k e h. Logo, por 

hipótese, o *x do PMO teria vindo também de um *k (cf. 3.1.2.1). 
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Tabela 6. 2 Dois reflexos de três protoformas 

PMO Dâw Demais línguas 

*k 
*x 
*h 

x 
x 
h 

k 
h 
h 

Conclusão 
  

As formas reconstruídas do Japurá-Colômbia e as do PMO 
mostram as correspondências sistemáticas entre o fonema *k do 
Japurá-Colômbia e os fonemas *x ou *h do PMO. Esta relação 
sistemática entre estes protofonemas reforça a hipótese de parentesco 
entre estas duas famílias.  

(8) Abaixar Japurá-Colômbia 
PMO 

*-uuru	iku- 
      *xiho/ 

   Peixe Japurá-Colômbia 
PMO 

*-kuphai
 *ha��po 

  Jacaré  Japurá-Colômbia 
PMO 

*-kajhui-li
*xa �ti 

  Vomitar  Japurá-Colômbia 
PMO 

*-eketha
*xa��do� 

  Ralar Japurá-Colômbia 
PMO 

*-heeku
*h��p 

  Cobra  
  (filiforme)  

Japurá-Colômbia 
PMO 

*-khaa 
 *xa �    [�i

O sistema tonal do Baniwa, língua Arawak da divisão Japurá-
Colômbia, é semelhante ao sistema que deu origem ao nascimento dos tons 
no PMO, conforme é proposto em 3.5.3. No PMO, os tons surgiram através 
do sistema acentual. A atuação dos sufixos métricos originou o tom 
ascendente e a dos sufixos extramétricos proporcionou o nascimento do tom 
descendente. O sistema tonal do Baniwa é também oriundo da atuação de 
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sufixos métricos e extramétricos, segundo a descrição de Ramirez 
(2001: 95): 

(...) Quando as regras de assinalamento de acento levam-no a 
cair numa sílaba foneticamente pesada (V longa ou ditongo), 
duas realizações fonéticas em oposição são possíveis: uma com 
tom de registro alto ou (como variante livre) com tom de 
contorno descendente; outra, com tom de contorno ascendente. 
(...) os sufixos métricos são os desencadeadores da melodia 
ascendente (...) e os sufixos extramétricos são os 
desencadeadores da melodia alta. 

Portanto, os sistemas tonais do Baniwa e do PMO nasceram da 
atuação dos sufixos métricos e extramétricos, os quais causaram o 
aparecimento dos respectivos tons ascendente e descendente. 

6.3.2 Afinidades gramaticais 

Nesta seção, é apresentado um bosquejo gramatical das famílias 
Arawak da divisão Japurá-Colômbia e do PMO. O objetivo é pôr em relevo 
os pontos comuns entre as línguas das duas famílias, abordando os sistemas 
de classificadores, gêneros, verbalizadores, entre outros.  

6.3.2.1 Classificadores 

Uma das características mais marcantes das línguas Arawak é o 
sistema de classificadores que, em sua grande maioria, é constituído de 
classificadores de formas. Nas línguas Maku Orientais modernas não há um 
sistema ativo de classificadores. No entanto, nelas há vários verbos e 
substantivos que expressam a forma do objeto inerentemente a sua 
codificação. Estes lexemas são indícios de um sistema de classificadores 
fossilizados. Alguns dos tipos de classificadores Arawak que estão 
correlacionados às formas fossilizadas nas línguas Maku são agrupados e 
descritos nesta seqüência.  

6.3.2.1.1 Classificador: longo ou tubo alongado 

*-ap
h
i  Maipure (D. Payne 1991: 384)  

*-pi Japurá-Colômbia (Ramirez 2001: 471) 

Os classificadores para longo ou tubo alongado que ocorrem em 
Arawak encontram-se lexicalizados nas línguas Maku Orientais.  
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Essa proposição é comprovada pelas reconstruções das palavras *ja ��i
‘fezes’ e *ja�ipi��d ‘intestino’ que, literalmente, significa ‘tubo das fezes’. 

Nesta palavra, pode-se isolar a partícula -pi��d, a qual possuiu forma similar 
com o classificador Arawak *-ap

h
i (Maipure) e *-pi (Japurá-Colômbia).

As reconstruções de ‘fezes’ e ‘intestino’ para o Japurá-Colômbia é 
semelhante às do PMO:   

  
(9) Fezes  Japurá-Colômbia 

PMO 

 /*i �iha/ 
/*ja� 	i/ 

  Intestino Japurá-Colômbia 

PMO 

/*i �ijha-pi/ 
/*ja	i   pi��d/ 

 
6.3.2.1.2 Classificador: redondo 

Para o Japurá-Colômbia, foi reconstruído o classificador redondo  
*-(a�)nda, utilizando as entradas das línguas Baniwa-Curripaco e Yukuna 
(Ramirez, 2001).  

A reconstrução do classificador redondo é:  

(10) Japurá-Colômbia 
           Baniwa-Curripaco:  
 Yukuna:

*-(a	)nda 
           -da   

  -a	    la

A análise dessa reconstrução é mais uma evidência de conexão entre 
Arawak (divisão Japurá-Colômbia) com lexemas das línguas Maku 
Orientais. 

Nestas reconstruções, três sons básicos estão envolvidos, citam-se: n, 

d, l. Em Dâw, esses três sons também são atestados em palavras que 
envolvem os semantemas redondo e ou curvado. Uma amostra destas 
ocorrências é reunida na tabela 6.3.  
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Tabela 6.3 Indícios de classificador redondo em Dâw  

l���� pião  
l��k redondinho  
  (buraco, pelota de fezes) 
l�b rodar 
l�k patela 
l�k caroço 
le�  cabelo enrolado 
lem redondo 
len torto 
lep embolado 
lew� nó  
l�k furar redondinho 

lo �d enrolador 

lo �d enrolar 

lo �c brincar de roda 
loc enrolar a caça 
low poço redondinho 
loj curvar-se 

de �b  redondinho (roça) 

d� � torto(olho) 
dej� torto 
d�� partir (objetos redondos, 
 mamão,  abacaxi, coco...) 
dic redondo e pequeno 
    (açaí, caroço de farinha) 
di�  amassado para objetos 

 redondos (panela, copo)  
nem redondo

n� �m dobrar afunilado 

n�w  redondo comprido 
n�w� enrolado 

nu��c amarrar enrolado 
     (cipó, corda) 
n���m� pelota 

n���w� fazer pelotas 

Portanto, estas palavras da língua Dâw são evidências da codificação 
inerente do semantema redondo. Há indícios que este semantema tinha 
forma fonológica próxima ao classificador redondo *-(a�)nda do Japurá-
Colômbia.  

A reconstrução da palavra redondo do PMO é bastante próxima da 
reconstrução do classificador redondo do Japurá-Colômbia. 

(11) Japurá-Colômbia *-(a�)nda 
 Protomaku Oriental                  *da�eb 

6.3.2.1.3 Classificador: serpentiforme/filiforme 

O classificador *-khaa em Japurá-Colômbia é empregado na 
classificação de seres com forma serpentiforme ou filiforme como cobra, 
lagarto, minhoca, etc. A forma fonológica deste classificador é similar à 
reconstrução da palavra *xa �  [	i ‘cobra surucucu’ no PMO. Em Dâw, a 
palavra ‘cobra (genérico)’ é h��
h que resulta da assimilação das vogais aCi
do PMO. 
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(12) Cobra  

Japurá-Colômbia (classificador)

 Protomaku Oriental (surucucu) 

 Dâw (genérico) 

*-khaa 
 *xa �  [�i 
   h���h 

6.3.2.1.4 Classificador: foliforme 

A reconstrução da palavra ‘árvore (genérico)’ do PMO e a 
reconstrução do classificador foliforme do Japurá-Colômbia são muito 
semelhantes. A única diferença entre elas é que o Japurá-Colômbia fez a 
migração de /h/. 

(13) Japurá-Colômbia *-phai 
  PMO    *p’a �hi

Além dessa similaridade entre as duas formas reconstruídas,  
há algumas palavras do Maku Oriental que são relativas à forma folha e que 
possuem formas fonológicas muito próximas ao classificador foliforme *-

phai do Japurá-Colômbia. Nestas palavras, o oclusivo ejetivo *p’ do PMO 
vai para /b/ em Dâw.  

(14)      bep folha de cunuri

be �p  folha de cipó  

b� �b  flecha com ponta em forma de folha 

b�b  em forma de folha 

6.3.2.1.5 Classificador: recipiente

O classificador *-aapi recipiente é empregado na divisão Japurá-
Colômbia para classificar nomes tais como, ‘bacia’, ‘balde’, ‘panela’, 
‘prato’, etc. Estes nomes classificados por *-aapi ‘vasilha recipiente’ têm 
em comum a forma arredondado e de boca grande. Se essa palavra fosse do 
PMO, seu reflexo em Dâw seria �b que corresponde à assimilação de *aCi
>� em 3.2.2.3.3. Há algumas palavras para vasilhas que tem inerentemente 
um sentido de boca grande. 

(15) b��x�b prato 

   n� �m dobrar afunilado  

   n�b redondo-vasilha com boca grande 
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6.3.2.1.6 Classificador: humano feminino

O Baniwa-Curripaco emprega o classificador -ma para humano 
feminino. Este classificador tem forma e significado similares à palavra ma� �m
‘mãe’, termo de tratamento, que ocorre em Dâw. Também o classificador 
-ma apresenta similaridades com a palavra ma�u� ‘moça’ dos dialetos 

Nadëb. Em referência às línguas do Japurá-Colômbia, na palavra ma�u��
‘moça’ há dois morfemas de feminino: um é o classificador humano 
feminino *-ma do Baniwa-Curripaco e o outro é o gênero feminino *-�u�� 
que corresponde às formas -it�o (Achagua) ou  -�u ��� (Yukuna).  

6.3.2.1.7 Classificador: humano masculino

  
A reconstrução para a palavra ‘gente’ no Protomaku Oriental é 

*jixup, semelhante ao classificador humano masculino -hi�pa do Baniwa.  
  

(16) PMO   *jixup
   Baniwa   -hi �    pa

6.3.2.1.8 Classificador: pontiagudo

Em Baniwa-Curripaco, o classificador -hiwi é usado para objetos 
pontiagudos, tais como ‘agulha’, ‘espinho’, ‘flecha’, ‘anzol’, ‘prego’, 
‘fósforo’, ‘lápis’, ‘dedo’, ‘dente’, ‘pêlo’, etc.. Em Dâw, há a palavra w�ih 

‘agulha’ que possui forma e significado similares ao classificador -hiwi

pontiagudo de Baniwa-Curripaco. Também outras palavras em Dâw que 
codificam ‘objetos pontiagudos’ possuem formas fonológicas próximas ao 
do classificador -hiwi pontiagudo. 

  
(17)   wi� magricelo  comprido e fino (pessoa) 

we� comprido + muito (cabelo, púbis) 

w��w� comprido + pouco (cabelo, púbis, barba) 

n�w� redondo + comprido (cobra, tabaco de rolo, corda) 

lew�  redondo + comprido nó (em corda ou cipó) 

As palavras alistadas em (17) qualificam o objeto quanto à forma que 
possuem, codificando mais de uma noção de forma em um só lexema. 
Baseado na análise destas palavras, propõe-se que a forma destas palavras é  
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advinda de fusão entre lexemas ou de lexemas com classificadores que 
foram fusionados como parte do radical da palavra (cf. 6.3.2.1.2).  

6.3.2.2 Verbalizadores  

Na divisão Japurá-Colômbia foram reconstruídos dois verbalizadores: 
*-mai e *-ni. Em Baniwa, além destes, há o verbalizador -ka. Para o 
Maipure, D. Payne (1991: 379) reconstruiu também um *-d.  Os vestígios 
destes verbalizadores reconstruídos no Arawak são encontrados nas línguas 
do Protomaku Oriental. Contudo, nestas línguas, os verbalizadores não são 
mais produtivos, pois foram fossilizados nos radicais.  

Nas línguas do PMO, é possível estabelecer uma relação de pares de 
palavras (substantivo/verbo) que estão relacionadas aos verbalizadores  
*-mai *-ni do Japurá-Colômbia. Nestas palavras, a transcategorização de 
verbo para substantivo é marcada pela presença de um nasal. 

Dialetos Nadëb 

(18) Roça  k���w 
 Roçar  k���m

(19) Sangue  ma�j��w
 Sangrar  ma�j��m

(20) Zarabatana      �e�o�w 
 Soprar a Zarabatana  �e�o�m 

(21) Moço   pah�w
 Tornar-se moço   pah�m
 
Dâw 

(22) Nu  daw
 Estar sem roupa  dam  

(23) Paralelo   diw� 
 Tornar Paralelo dim�
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O verbalizador *-d reconstruído para o Maipure está relacionado com 
o par de palavra (substantivo/verbo) reconstruído para o PMO: *c� �j
‘gordura’ e *c�d ‘ter gordura, engordurar-se’. 

6.3.2.3 Gênero  

Outra característica das línguas Arawak é a categorização morfológica 
de gênero feminino e masculino (Ramirez 2001: 470). Nas línguas Arawak, 
as marcas de gênero, respectivamente, feminino e masculino, são assim 
distribuídas: Piapoco i, u; Achagua –i/-i�i, -u/-it�o; Yukuna -ri, jo; Kabiyari 
-ri, -ru. Conforme pode ser verificado, estes morfemas possuem formas 
similares, sendo que a forma -i para masculino e de -u para feminino é 
iterável em todas essas línguas.  

Nas línguas Maku Orientais, os gêneros feminino e masculino são 
codificados por palavras lexicais. Entretanto, há, nestas línguas, pares de 
palavras que se opõem pela distinção de gênero, nos quais há vestígios dos 
marcadores de gêneros de Arawak. Nos dialetos Nadëb, ocorre o seguinte 
par de palavras:  

(24) ma�u�� moça   
 ma�ahud homem  

Na forma ma�u� ‘moça’ há uma marca de feminino codificada por  
-�u��. Esta forma é equivalente à forma de feminino em algumas das 
línguas Arawak. Também em Nadëb do Roçado, as palavras k��d ‘tio 
materno’ e k�ad ‘tio paterno’ estão em oposição pela distinção de 
feminino/masculino. O fonema -� estabelece esta distinção de gênero.  

6.3.2.4 Numeral 

Há uma similaridade entre as formas para o número ‘dois’ nas línguas 
Arawak da divisão Japurá-Colômbia com as das línguas do PMO, com está 
apresentada nos exemplos (25) e (26). 

(25) Dois  PMO 
Nadëb RN 
Dâw 

/*t��b/ 
  t�m [w�p 
  t��m 

(26) Dois  Japurá-Colômbia 
Achagua 
Kabiyari 
Baniwa-Curripaco 

/*jama/ 
  t�a�ma 
  t�uma 
  ja�ma- 
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6.3.2.5 Aumentativo  

Há uma similaridade de forma e significado entre o sufixo 
aumentativo -pi que ocorre em Baniwa (Ramirez 2001: 97) e os lexemas de 
Dâw que codificam a noção de grande. Em Dâw, há indícios que as palavras 
designativas do atributo grande fossilizaram em seu radical um morfema de 
aumentativo. A forma fonológica deste morfema provavelmente era 
equivalente ao sufixo -pi aumentativo de Baniwa. Em Dâw, há muitas 
palavras que são iniciadas por p- ou b- e que codificam inerentemente o 
atributo grande. Estas palavras estão em oposição semântica por designarem 
conjuntamente uma outra propriedade do objeto, tais como: grande e largo; 
grande e espesso, etc. 

(27) pe�  grande genérico 

 pe�  grosso e espesso (ex. beiçudo) (p- grande, e� espessura)  

 po� grande e largo (ex. polegar, rio) 

 b�n� grande (roupa) 

 b�c grande (gente, roupa) 

 b�� gordo 

 b�w� gordo 

 bew� bebê grande 

 b�b largo 

 b�� largo 

 ben lábios grande 

6.3.2.6 Pronomes 

As reconstruções dos pronomes nestas duas famílias sugerem certa 
distância. Entretanto, para a primeira pessoa do singular, os dialetos Baniwa 
têm uma conexão mais próxima com o Protomaku Oriental. Nestes dialetos 
as formas de primeira pessoa do singular são: nhu �a [n �o�a �]~[ho ��a �]
(Ramirez 2001: 61). A análise destas duas formas variantes mostra que as 
vogais nasalizadas do PMO vieram de um contexto nasal e que, com o 
apagamento da nasal, a vogal ficou nasalizada e deu origem à oposição vogal 
oral versus vogal nasal.  
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Tabela 6.4 Correspondências entre os Pronomes do PMO do J-C  

 Protomaku Oriental Japurá-Colômbia 
1SG *	a�ho *nu-  
2SG *	a�bo *pi- *-p�
3FSG *ru- 
3MSG

*tiho
*li- 

Na reconstrução do Maipure, D. Payne (1991: 380) reconstrói a 
posposição *-[m]�ni benefactivo, que em algumas línguas aparece com  
-m e em outras como -�ni. Nas línguas do PMO, esta posposição está 
correlacionada ao morfema acusativo/benefactivo que ocorre em Dâw. Nesta 
língua, aparecem as duas formas, sendo que -m ocorre somente com a 
primeira pessoa do singular e -�ni com as demais pessoas. 

Tabela 6.5 Sufixo acusativo/benefactivo em Dâw 

Dâw Agentivo Acusativo/Benefactivo 
1SG 	a�h   m���  
2SG 	a�m 	a�m���j	 
3SG tir tir���j	 
1PL 	id 	id���j	 
2PL n��� n������j	 
3PL rid rid���j	 

 
6.3.3 Afinidades lexicais 

As semelhanças lexicais entre Arawak divisão Japurá-Colômbia e 
Protomaku Oriental são estabelecidas através da lista de palavras do 
vocabulário de Swadesh. Este critério é utilizado para que se possam reunir 
somente palavras menos vulneráveis a serem empréstimos. Além destas 
palavras, há dezenas de outras que são passíveis de serem empréstimos, as 
quais possuem semelhanças fônicas muito próximas. Estas palavras 
designam plantas, animais, peixes, utensílios, conforme mostra o exemplo 
(28).  
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(28) Paxiúba (palmeira) Japurá-Colômbia 

Dâw  

*puupa  
  pu�p

 Caititu (animal) Japurá-Colômbia  

Nadëb Rç 

*jamu- 

jamo�� 

 Surubim (peixe) Japurá-Colômbia 

 Nadëb Rç  

*kuli-li
  ku�id

 Peneira (utensílio) Japurá-Colômbia 

Nadëb Rç  

*dupit�i 
  napi


No estabelecimento das afinidades lexicais, são selecionadas as 
entradas das línguas Arawak que mais se aproximam das línguas do 
Protomaku Oriental. O objetivo desta metodologia é verificar quais línguas 
Arawak são mais próximas das línguas Maku.  

Da lista de cem itens do vocabulário de Swadesh, foram estabelecidas 
cinqüenta e quatro palavras relacionadas entre Arawak e Maku. Nas entradas 
de Arawak, constam quinze línguas desta família, sendo doze da divisão 
Japurá-Colômbia, duas da divisão Alto Orinoco (Yavitero e Maipure) e duas 
da divisão Negro-Roraima (Bahuana e Wapixana). O número de vezes que 
cada uma dessas línguas da divisão Japurá-Colômbia aparece nos conjuntos 
são: Yumana (12), Resígaro (11), Baniwa (10), Passé (9), Yukuna e 
Wapixana (7), Achagua (6), Kauixana (5) e Piapoco (4). Dessas nove línguas 
que mais aparecem nos conjuntos, somente o Wapixana não pertence à 
divisão Japurá-Colômbia.  

As entradas das línguas Arawak provêm da reconstrução para as 
línguas Arawak da Amazônia Setentrional, elaborada por Ramirez (2001).  

Cabeça PMO 
Yumana 
Passe 

 /*du��h/ [*nu��h] 
   nuh-la 
   n5uhla 

Cabelo PMO 
Kauixana 
Yumana 
Passé 

 /*pa�t/ 
wape �la 
 la   ta� 
    pi�ty 
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Púbis PMO 
Kabiyari 

/*ca��d/ 
  t�una 

Orelha Dâw 
Wainuma 
Yukuna 
Yumana 

  nu�hu�j 
      hui 
u’uwhi 
      uh5 

Olho PMO  
Achagua  
piapoco 
Wainuma 
Yukuna 

/*ba�t�b/ 
      tui 
      tui 
      tu �hi 
      ilhu � 

Nariz PMO 
Yumana 

/*to �co	/ 
  it�iuku 

Boca PMO 
Resígaro 
Wainuma 

/*do��h/[*do��h] 
   no 
   nuhma 

Dente  PMO 
Wapixana 

/*t���	/ 
 5daku 

Unha PMO 
Achagua 
Yumana 
Passé  

/*po�hp’ok’/ 
      u �bawia 
      upa  
      upah 

Pé PMO 
Achagua 
Yukuna 
Resígaro  

/*c’i�bo / 
     iba 
   hi’ma� 
  hii’pu 

Joelho PMO 
Resígaro 

 */ka�ot’du��h/  
    ho’donau 

Mão PMO 
Maipure 
Yumana 
Passé 

/*de�	bo�h/ 
        po 
     kap5 
     kap5 

Braço PMO 
Yumana 
Wapixana 

  /*bo��h/ 
 anapu5 
anu’ba 

Barriga 1 PMO 
Piapoco 
Wapixana 

/*to	/ 
   tura 
   tu�uba 
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Barriga 2 PMO 
Yukuna 
 Baniwa 

/*wok’/ 
   wo� 
   wawa 

Peito PMO 
Resígaro 
Yumana 

 /*ho�	t� ��/ 
 o’kotaapi�u 
     kupitare 

Seio PMO 
Resígaro 

   /*pu �d/ 
ihnimu 

 Fígado  PMO 
Baniwa 

 /*ho �h/ 
 jhupana 

Sangue PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb Rç65

Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Yavitero 

/*baji�wo/ 
  ma�j��w 
  ma�j��m
  m��j��w 
    j��w 
  biji�w 
    di�w 
 mi �jani 

Carne PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 
Wapixana  

 /*t’api/ 
   dab 
   dab 
   d �p 
   d	ap 
   d	a �p 
      i �ipe 
   d5nai 

Couro PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Resígaro 

 /*p’�k/ 
    b��h 
    b��h 
    b�k 
eemu 

Raiz 1 PMO 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Wapixana 

 /*ti�c/ 

   ti�� 
   ti�h 
   ti�c 
 iti�iba’u 

                                                     
65 Sangrar. 
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Folha PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Bahuana 

/*k’a �ti/ 
  �a��d 
  �a��d 
  k��t 
  k	� �t 
  k	� �t 
  kat� 

Árvore PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Piapoco 

/*p’a �hi/ 
   b���h 
   ba��h 
   b�� 
 i �baina �a  

Árvore PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Passé 

   /*te ��o/ 
        t��� 
        t��� 
        t��� 
        te�� 
        te�� 
kenuleka 

Semente PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Resígaro 
Kauixana 

 /*t�b/ 
   t�m 

   t�m 
   t�m 
   himiu 
   s5mi 

Cauda PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Wapixana 
Resígaro 

/*t’u�b/ 
   d��m 
   n�m 
   dum 
   d	ub 

   d	ub 
   dj5wa 
   tsiipi 
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Ovo PMO 
Nadëb Rç66

Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Kauixana 

   /*ti�po/ 
	e]t��p 
      t�b 
      t�b 
      t� �p 
      ti �p 
      ti�p 
     tsupia� 

Gordura PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Tariano 

   /*c� �j/ 
      ���j 
      ���j 
 i �it�i  

Nome PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Achagua 
Bahuana 

/*xa �to/ 
   h�d 
   h�t 
   h���d 
   xa�t 
   ha�t 
   ha�t 
   hi’na 
  h5 

Homem PMO 
Nadëb Rç 67

Nadëb Rç 68

Nadëb RN 
Hupda 
Yuhup 
Yumana 

  /*ji�	o/ 
	a]j� ��	  
	a]j��	 
	a]j� ��h 
ti]ji �	 
     ji�	 
  aj55wa 

                                                     
66 Estar ovado. 
67 Singular. 
68 Plural. 
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Mulher PMO 
Nadëb Rç69

Nadëb Rç70

Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Baniwa 

/*	a��jo/ 
    	��� 
    	���j 
    	��� 
    	a��j 
ta�]	a�j 
    	a��j 
     i�ina6u 

Gente PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Baniwa71

/*jixup/ 
   jihub 
   juhub 
       xup 
       hup 
   juhup 
       hi�pa

 Peixe PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 
Yumana 
Passé 

/*ha��po/ 
   h����b 
   ha���b 
   ha��p 
   h���p 
   h���p 
   ku�phe 
   kupe 
   kouhub5 

Cão, onça PMO 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Yumana  
Yukuna 

/*ja�	a��b/ 
  j	a�m    [x�	 
  ja�	a�b 
  ja�	a��b 
  jama 
  ja�awi 

                                                     
69 Singular. 
70 Plural. 
71 Classificador humano masculino. 
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Piolho PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Kauixana 

/*da��bi/ 
   na�m 
   na�m 
   n���m 
   d���b 
   d���b   
   napi 

Sol PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Baniwa 

/*papa��jo/ 
  pap���j 
  papa��j 
  ka�mui 

Estrela PMO 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Kabiyari 

/*wedo	be��h/ 
           m	���h 
    wedob	��h 
    wedob	���h 
    wirinhu 

Água PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 

 /*da	eko/ 

     na	�� 
     na	�� 
     n��x 
     de�h 
     de�h 
 u �uni 

Chuva  PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 

 /*t’oco	/ 
    do�� 
    do
 
    du�� 
    do
 
    d	o
 
    d	o
 
i �idza 

Vento PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Kauixana 

/*bahu �to/ 
  bahu�d 
      ho�d 
       ho�t 
   boho�t 
  woho�t 
  wahari 
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Pedra PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Werequena 

 /*pa	o/ 
    p�	 
    p�	 
hi �pa 

Neblina PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Hupda  
Yuhup 
Tariano 
Resígaro 

  /*c’� �k’/ 
     
 ��� 
     
 ��� 
     c	��k 
     c	��k 
    isaku�ma 
 iitshu 

 Fogo PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 72

Hupda  
Yuhup 
Passé 

 /*te ��o/ 
   t��� 
   t��� 
   t��	 
   te�� 
   te�� 
 hek5e 

Noite PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Piapoco 
Achagua 

/*c’ebo/ 
   
�m 

   
�m 

   cem 
   c	�b 
   c	�b 
  ta�aja �pi 
  ta�ayebee 

Preto  PMO 
Nadëb RN 
Nadëb Rç 
Resígaro 

/*	ac’a�b/ 
  	aca�m 
  	aca�m 
     tsapho’ 

Cheio Dâw 
Resígaro 
Yukuna 

pi
 
pitshi’mo 
pu’uthe �

                                                     
72 Acender. 
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Beber PMO 
Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda  
Yuhup 
Passé 

/*	���	
  	��k 
  	�� 
  	�� 

  	�� 
  	�� 
  	�� 
    iktenau 

Mastigar, comer PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yumana 

/*ja	wa	/ 
        wa	 
    	awa��	 
    	awa	 
    	aw  	 
   j	aw  	 

        sawaha 
Ouvir, saber PMO 

Nadëb Rç  
Nadëb Rç  
Nadëb RN  
Dâw  
Hupda 
Yuhup 
Wapixana 

    /*pa��h/ 
        p�h 
        p��h  
        pa�h 
        pa�h 
hi] pa�h 
         pa�h 
aita-pa 

Dizer (Reportativo) Dâw 
Yukuna 
Achagua 

 ma�h 
ima 
  ma 

Eu  PMO 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 

 /*	a�ho/ 
    	��h 
    	��h 
    	a�h 
    	a�h 
    	a�h 
     nhua 

Dois  PMO 
Nadëb RN 
Dâw 
Kabiyari 
kauixana 

/*t� �b/ 
  t�m [w�p 
  t��m  
t�uma  
petah5ma 
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Na análise destes grupos de palavras, constata-se que o apagamento 
ocorreu no final de palavras do Protomaku Oriental foi o fator 
desencadeador do aparente distanciamento entre línguas Arawak e Maku 
Orientais. Essa mudança na estrutura da palavra atingiu tanto à fonologia 
quanto à morfologia. Na fonologia, as línguas Maku Orientais ampliaram o 
quadro vocálico através de assimilação de traços, desenvolveram outro 
padrão silábico que acarretou na mudança de acento. Na morfologia, essa 
reestruturação da palavra causou o desaparecimento dos sufixos 
classificadores, dos marcadores de gênero masculino e feminino, dos 
verbalizadores, etc. Esses sufixos, quando não desapareceram por completo, 
ficaram fossilizados nos radicais (cf. 6.3.2.5). 

Estes conjuntos de afinidades lexicais estabelecidos mostram que 
Yumana, Passé e Kauixana possuem um estreito parentesco com Maku, 
conforme foi assinalado pela primeira vez por Rivet e Loukotka (1952: 
1108). Entretanto, não são somente estas línguas Arawak que se aproximam 
de Maku, mas também todas as línguas da divisão Japurá-Colômbia. No 
entanto, para se estabelecer com maior precisão o ponto de bifurcação 
Arawak-Maku e o grau de parentesco entre essas duas famílias, sugere-se 
que devem ser feitos os seguintes trabalhos: 

1. estudos mais profundos das línguas Puinave, Nukak e Kakua (que 
estão em preparação); 

2. a reconstrução fonológica do Protomaku Ocidental (Puinave, Nukak e 
Kakua), juntamente com a verificação da hipótese de Mattei-Muller et 
alii (1996) sobre a possibilidade de o Hod� ser Maku;  

3. a reconstrução gramatical do Protomaku;  

4. a reconstrução dos classificadores de gênero masculino e feminino do 
Arawak. É preciso verificar o sistema de gênero nestas línguas, pois as 
assimilações de vogais do PMO exigiram que no fim de palavra 
houvesse as vogais *o/*i. Nas línguas Arawak, as respectivas vogais 
o/i marcam feminino e masculino; 

5. levantar um corpus específico para a reconstrução de Arawak-Maku, 
pois há muitas palavras preservadas nas línguas das duas famílias que 
só são percebidas como cognatas ao agrupá-las. Com esse corpus, 
deve-se estabelecer o parentesco entre estas famílias através do 
método histórico-comparativo.  
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Somente com os resultados destes trabalhos é que se poderá dizer se 
há definitivamente um relacionamento genético entre essas famílias ou se 
estas afinidades resultam de uma grande influência de uma sobre a outra, 
ocorrida em um passado bem remoto. 

6.3.4 Empréstimos do Arawak para as línguas Maku 

Há muitas palavras que são empréstimos recentes do Arawak para as 
línguas Maku Orientais. Estas palavras são classificadas como empréstimos 
por dois motivos: primeiro, a maioria delas são nomes de animais e objetos; 
segundo, as formas fônicas são muito próximas, tendo pequenas variações. 

Brilhar  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

kama ��a-i  
�aba���h 
�aba�� ��� 
�o�aba � 

Caititu  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

j a� m u � itu] 
j a� m o� �| 
j a� m �� �
 

Caxiri Baré 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 
 Baniwa 

j  a  �  a  k   i 
j  a  �  a  k  �  /
 
        �  �  k  �  	
 
        l  a� k
   
j  a  l  a�  kh  i  

Farinha  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

 ma t� u �  k  a 
  ma� � o� k
 
  mi� � u� k
 
       � u�   k
 

Galinha Baniwa 
Dâw 
Nadëb Rç 

k a l a�  k  a 
      l aî  ka� h 
   k a � a� k| 

Lago  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

k a l i t � a    
k a � a j a�	a 	
 
k a � i j  a�	a h 

Peneira  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

d u p i� t� i 
n a� p i d �
 
n a� p i�d�
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Quati 2  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN  

k a p i t � i 
k a b � 	
 
k a b � 	
 

Remédio  Baniwa 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

t a � p ee  
t a b i� dn 

t a b i� dn 
Surubim  Baniwa 

Nadëb RN 
Nadëb Rç 

k o � i� 6 i 
k u � i d
 
k u � i d
 

  
6.4 Empréstimos 

O povo Maku Oriental habita uma área de grande diversidade 
lingüística. Conforme foi descrito na seção 1.2.3, no que se refere às 
questões de contato lingüístico e cultural na região do Alto Rio Negro, os 
Maku têm integrado ao seu léxico palavras provenientes das línguas Baré, 
Baniwa, Tukano, Nheengatu e português. Essas palavras tomadas 
emprestadas são submetidas às estruturas fonológicas e morfológicas das 
línguas Maku. Por exemplo, a palavra [ya�aki] ‘caxiri’, empréstimo do 
Arawak (Baré ou Baniwa), tem estrutura silábica CV.CV.CV [ya�aki]. Ao 
ser integrada ao léxico Nadëb do Roçado, no qual a sílaba tônica tem 
estrutura pesada (CVC), passou a ter estrutura silábica CV.CV.CVC 
[yarak�	 ]. Já em Dâw, que tem tendência à monossilabificação, esta 
palavra foi adaptada como CV:C [la%�k]. 

Há dezenas de empréstimos no léxico das línguas Maku Orientais. No 
entanto, nesta apresentação, foram selecionadas somente as palavras que 
foram emprestadas por mais de uma língua Maku Oriental, cujas fontes são 
as línguas Tukano e Nheengatu. 

6.4.1 Empréstimos do Tukano 

Abacate  Tukano 

Dâw 
Hupda 
Yuhup 

   u �yu �  
       hu��m   
   ju��hu ��b 
   ju�hu ��b 
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Arco-íris  Tukano 

Yuhup 
Dâw 

bu �e �we��da� 
      wa� d 
     	wa�  d 

Dabucuri, dançar  Tukano 

Yuhup 
Hupda 

po �o � 
p�/ 
p�	 

Nariz  Tukano 

Nadëb Rç 
Nadëb RN 

po�e   
po�h 
po�h 

Peixe tucunaré  Tukano 

Yuhup 
Dâw 
Hupda 

bu	u � 
b	o �	 
b o �	 
b	o �	 

Sal  Tukano 

Hupda 
Yuhup 

mo�a �   
b	o �h 
 b	o �h 

Umbigo  Tukano 

Nadëb Rç 
Nadëb RN 

sumu ��a 
�abu�	 
�abu�	 

6.4.2 Empréstimos do Nheengatu
73

Cachorro  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

jawa�a  
	awa�� 
	awa��        

                                                     
73 Língua da família lingüística Tupi-Guarani (cf. Rodrigues 1986). Essa língua foi 
sistematizada pelos padres jesuítas e falada até o séc. XIX por tribos que habitavam o litoral. 
Hoje, está restrita à bacia do rio Negro. O Nheengatu foi introduzido na região do rio Negro 
or volta de 1740 e era usado como instrumento de comunicação intertribal. No entanto, 
acabou se tornando a língua materna de caboclos e de algumas tribos Arawak. Esta língua 
também é falada pelos Tukano em situações de transações comerciais (cf. Grenand & Ferreira 
1989).
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Gato  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Dâw 
Hupda 
Yuhup 
Baniwa 
Tukano 

pi ��a ��na ��h]   
pi�a�n 
    �a��n	 

pi �ca�da 
pica�na 
pit�a ��na 
pisa�na 

Jirau  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

ju�a 
 wa�a��	a�	 
ja�a�h 

Peixe tucunaré  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 

�okonan   
�okona�n 
�okona�n 

Peito  Nheengatu 
Nadëb RN 
Nadëb Rç 

ka�mbi  
      bi�	 
      bi�	 

Sábado  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Dâw 
Yuhup 

�aw  �u   
�awa�oh 
�aw  luh  
caw  �uh 

Sal  Nheengatu 
Nadëb Rç 
Nadëb RN 
Dâw 

juki�a   
juki�� 
juki�  
    xil	 

Examinando a série de empréstimos apresentada, traçamos algumas 
considerações na tentativa de explicar o porquê dos Maku Orientais terem 
tomado por empréstimos essas palavras alistadas e de quais línguas elas 
procederiam. Na verdade, cada palavra introduzida em uma outra língua tem 
a sua própria história; porém, generalizando, dividimos os empréstimos 
Maku Oriental em duas classes. A primeira classe é composta pelas palavras 
que designam um referente novo introduzido na cultura e, nesse caso, a 
língua de origem é a portadora do objeto desconhecido: abacate, cachorro, 
galinha, gato, peneira, remédio, sábado, saia, sal. A segunda classe, é 
constituída por conceitos comuns e que, aparentemente, não tinham 
nenhuma razão para ser emprestados de outra língua e, nesse caso, o 
empréstimo é oriundo de uma língua de prestígio: arco-íris, brilhar, caititu, 
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caxiri, dançar, farinha, jirau, lago, tucunaré, quati, surubim. Os 
empréstimos nariz, peito e umbigo mostram uma interferência mais profunda 
no léxico dessas línguas.  



Conclusão 

Os lingüistas que, isoladamente, têm se dedicado à pesquisa de uma 
ou outra língua Maku mencionam em seus trabalhos a necessidade de 
estudos adicionais sobre a língua em que estão pesquisando, para que 
possam compreender alguns procedimentos fonológicos e gramaticais das 
mesmas. Na verdade, isto é natural, pois estamos sempre em busca do 
conhecimento, que é uma fonte inesgotável. Na elaboração desta tese, na 
qual lidamos com dados de todas as línguas que compõem o bloco Maku 
Oriental, muitos dos questionamentos sobre as línguas Maku puderam ser 
esclarecidos. Foi possível definir o porquê dos dialetos Nadëb terem uma 
vogal a mais em relação às outras línguas da família; mostramos também 
que Yuhup, diferentemente do que era esperado, é a língua que mais 
preserva o sistema tonal do Protomaku Oriental; analisamos os processos de 
enfraquecimento de sons ocorridos na evolução da língua e como o sistema 
foi reorganizado buscando o equilíbrio nas línguas derivadas. 

A classificação interna da família Maku que estabelecemos pôde 
confirmar através de dados lingüísticos as hipóteses classificatórias que 
havia sobre essas línguas, as quais antes eram baseadas somente na intuição 
de antropólogos e lingüistas. A distância entre esses grupos foi demonstrada 
através da aplicação de um método rigoroso e confiável.  

Finalmente, formulamos a hipótese sobre as possíveis conexões 
genéticas da família Maku com outras famílias no nível do Ameríndio e 
propomos a realização de outras pesquisas que se fazem necessárias para a 
elucidação destas conjecturas.  
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RESUMO 

As línguas Dâw, Hupda, Nadëb do Rio Negro, Nadëb do Roçado e 
Yuhup formam o grupo Maku Oriental. O objetivo desta tese é oferecer a 
Reconstrução Fonológica do Protomaku Oriental. Este trabalho foi 
elaborado nos moldes da reconstrução histórico-comparativa.  

A tese está dividida da seguinte maneira. No Capítulo I, são 
explicitados os referenciais teóricos e metodológicos da Lingüística 
Histórico-Comparativa, utilizados neste trabalho, bem como a descrição e 
localização das línguas que pertencem ao grupo Maku Oriental. 

O Capítulo II são apresentados os aspectos fonológicos da cada língua 
pertencente a esse grupo. Nove aspectos fonológicos são tratados em 
detalhe, a saber, fonemas, sílaba, acento, tom, nasalização, laringalização, 
duração, neutralização de sonoridade e harmonia vocálica. 

A reconstrução da fonologia do Protomaku Oriental, através da 
comparação dos sistemas fonológicos das línguas aparentadas, está descrita 
no Capítulo III.  

No Capítulo IV, mediante a reconstrução fonológica do Protomaku 
Oriental, é reconstruído um léxico composto por 591 itens. Essas entradas 
lexicais são apresentadas por tópicos e procura-se identificar os aspectos 
semânticos deste léxico reconstruído, bem como seu desenvolvimento 
semântico nas línguas atuais. 

No Capítulo V, é estabelecida a reconstrução interna das línguas, na 
qual demonstra-se que o Protomaku Oriental está dividido em duas 
ramificações: de um lado, as  línguas Nadëb do Rio Negro e Nadëb do 
Roçado e,  do outro lado, as línguas Dâw, Hupda e Yuhup. Esta última 
ramificação se subdivide em duas, de um  lado, encontra-se o Dâw e, de 
outro, o Hupda e Yuhup.  

No Capítulo VI, são apresentadas evidências fonológicas, 
morfológicas e lexicais que mostram o estreito relacionamento de parentesco 
entre o Protomaku Oriental e o Japurá-Colômbia, pertencente à família 
Arawak.  

A reconstrução do Protomaku Oriental comprova, portanto, através de 
dados lingüísticos, as hipóteses classificatórias sobre esta família lingüística 
e evidencia os processos fonológicos que ocorreram na evolução dessas 
línguas na busca do equilíbrio de seus sistemas. 





SAMENVATTING (Resumo em Holandês) 

Dâw, Hupda, Nadëb do Rio Negro, Nadëb do Roçado en Yuhup 
vormen de taalfamilie van het Oost-Maku. Doel van dit proefschrift is de 
klankstructuur te reconstrueren van het Proto Oost-Maku volgens de 
historisch-comparatieve methode.   

Het proefschrift is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk I worden de 
literatuur en de methode van de historisch-comparatieve taalkunde 
besproken, voorzover relevant voor deze studie. Bovendien bevat dit 
hoofdstuk een beschrijving van de Oost-Maku talen en van hun locatie. 

In hoofdstuk II worden de fonologische eigenschappen gepresenteerd 
van elke taal die tot het Oost-Maku behoort. De volgende aspecten komen 
aan de orde: foneemsystemen, lettergreepstructuur, woordaccent, toon, 
nasaliteit, laringalisering, duur, neutralisatie van stem en vokaalharmonie. 

De reconstructie van het Proto-Oost-Maku wordt beschreven in 
hoofdstuk III, gebaseerd op een vergelijking van de klanksystemen van de 
hedendaagse talen. 

De reconstructie van de klankstructuur van de proto-taal stelt ons in 
staat een proto- lexicon samen te stellen, waarvan 591 items worden 
besproken in hoofdstuk IV. Deze items worden per onderwerp 
gepresenteerd, waarbij tevens wordt getracht de semantische eigenschappen 
van dit gereconstrueerde lexicon te identificeren, evenals de semantische 
ontwikkeling daarvan in de hedendaagse talen. 

 In hoofdstuk V wordt de interne reconstructie van de talen bepaald. 
Er wordt aangetoond dat het Proto Oost-Maku zich in eerste instantie in twee 
takken heeft verdeeld: één tak wordt gevormd door de talen Nadëb do Rio 
Negro en Nadëb do Roçado en de andere door de talen Dâw, Hupda en 
Yuhup. Deze laatste groep splitst zich in twee verdere takken met aan de ene 
kant het Dâw en aan de andere kant het Hupda en het Yuhup.  

In hoofdstuk VI worden de fonologische, morfologische en lexicale 
bewijzen gegeven die een nauwe verwantschap aantonen tussen het Proto-
Oost-Maku en het Japurá-Colombia, dat behoort tot de Arawak familie. 

De reconstructie van het Proto-Oost-Maku levert het taalkundige 
bewijs voor de hier verdedigde hypothese betreffende de klassificatie van de 
bestudeerde talen en brengt de fonologische processen aan het licht die 
hebben plaatsgevonden in hun geschiedenis, waarin zij zochten naar het 
evenwicht in hun taalsystemen. 





SUMMARY (Resumo em Inglês) 

Together, Dâw, Hupda, Nadëb do Rio Negro, Nadëb do Roçado en 
Yuhup constitute the languages of the Oriental Maku linguistic family. This 
thesis aims at reconstructing the sound structure of Proto Oriental Maku 
following the historical-comparative method.  

The thesis is constructed in the following manner. In chapter I, the 
literature and methods of the historical/comparative method are discussed, to 
the extent relevant to this study. This chapter contains also a description of 
the individual Maku languages and their locations. 

In chapter II, the phonological properties are presented of each 
language that belongs to this group. The following aspects are discussed in 
detail: phoneme systems, syllable structure, word stress, tone, nasality, 
laringalization, duration, voice neutralization, and vowel harmony. 

The reconstruction of Proto Oriental Maku is described in chapter III, 
based on the comparison of the sound systems of the modern languages. 

The reconstruction of the proto language allows the composition of a 
proto-lexicon of which 591 items are discussed in chapter IV. These items 
are presented by subject. An attempt is made to identify the semantic 
properties of this reconstructed lexicon as well as its semantic evolution in 
the daughter languages.  

In chapter V the internal structure of the Maku languages is 
established. It is demonstrated that Proto Oriental Maku first splits into two 
branches. One branch contains the languages Nadëb do Rio Negro and 
Nadëb do Roçado, whereas the other branch consists of the languages Dâw, 
Hupda and Yuhup. The latter group splits up once more, setting apart Dâw 
from the languages Hupda and Yuhup.  

In chapter VI the phonological, morphological and lexical proofs are 
provided that reveal a close relationship between Proto Oriental Maku and 
Japurá-Columbia, that belongs to the Arawak family.

The reconstruction of Proto Oriental Maku provides the evidence for 
the hypothesis defended here regarding the classification of this linguistic 
family on the basis of language data and reveals the processes that occurred 
in the history of these languages in search for a balanced phonological 
system.
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