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“DEL RIGOR EN LA CIENCIA 

 
...En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía 
logró tal Perfección que el mapa de una sola 
Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el 
mapa del imperio, toda una Provincia. Con el 
tiempo, esos Mapas Desmesurados no 
satisfacieron y los Colegios de Cartógrafos 
levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el 
tamaño del Imperio y coincidía puntualmente 
con él. Menos Adictas al Estudio de la 
Cartografía, las Generaciones Siguientes 
entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y 
no sin Impiedad lo entregaron a las 
Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En los 
desiertos del Oeste perduran despedazadas 
Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y 
por Mendigos; en todo el País no hay otra 
reliquia de las Disciplinas Geográficas. 
 
Suárez Miranda: VIAJES DE VARONES 

PRUDENTES, LIBRO CUARTO, CAP. XLV, Lérida, 
1658.” 
(Borges, 1984 [1974]: 847) 
 
“Eu falo todas as línguas do mundo, eu só me 
atrapalho com Shaninka.” 
(Seu Benedito [iban], um dos informantes da 
língua Saynáwa [Pano], em dezembro de 2008, 
na Terra Indígena Jamináwa do Igarapé Preto, 
Cruzeiro do Sul-AC, Brasil. No momento 
dessa declaração, ele já havia visitado todo o 
estado do Acre, onde a maioria dos povos 
indígenas é da família linguística Pano, exceto 
povos como os Ashaninka (Shaninka, Kámpa), 
integrantes da família Aruák cf. Rodrigues, 
2002) 
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INTRODUÇÃO 
 
 Nesta tese, descrevemos e analisamos a fonologia da língua 
Saynáwa, descrita e analisada preliminarmente em Couto (2010)1.   
 A língua Saynáwa é falada pelos índios Saynáwa/Jamináwa 
que residem na T.I. Jamináwa do Igarapé Preto, no município de 
Cruzeiro do Sul –AC, Brasil.  
 No mapa abaixo, pode-se observar tanto a localização do 
estado do Acre no Brasil (mapa menor), quanto o mapa do Acre com 
os limites dos municípios de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco, no 
último está a capital do Acre. 
 
Fig. 1 Mapa com a localização do Acre no Brasil (mapa menor) e mapa do Acre 
com os municípios de Cruzeiro do Sul e Rio Branco (mapa maior) referentes ao ano 
de 2011 (adaptado de Souza, 2012: 151) 
 

 
  

                                                 
1 A grafia dos etnônimos e das línguas indígenas segue a orientação estabelecida na 
1ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em 1953 (Brasil, 1954). Mas, 
quando fizermos referência a algum trabalho específico, utilizaremos a grafia 
empregada pelo autor. 
Mantém-se a grafia Saynáwa, como proposta em Couto (2010), apesar de os glides y 
w não se confirmarem como fonemas da língua no presente estudo. 



2 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

 A língua Saynáwa corre sério risco de extinção, pois perdeu 
sua função social e não está sendo ensinada às novas gerações2. 
 Restam apenas 7 falantes do Saynáwa3, os quais já não se 
comunicam mais entre si nessa língua, ao menos não em nossa 
presença. Ou seja, ao invés de falantes, seria mais acurado se referir a 
eles como lembradores do Saynáwa. Essas pessoas se comunicam 
apenas em português, língua oficial do Brasil, e estão em uma faixa 
etária entre os 50 e os 80 anos. A geração mais nova, entre 50 e 60 
anos, aprendeu o português entre a infância e a adolescência, e a 
geração mais velha, entre 70 e 80 anos, quando já eram adultos. 
 Os demais índios Saynáwa/Jamináwa não aprenderam a língua 
dos seus ancestrais, mas tão somente o português. Apesar de 
oficialmente existirem escolas bilíngues português-Saynáwa na T.I. 
Jamináwa do Igarapé Preto, os professores não podem ministrar aulas 
em Saynáwa porque desconhecem esta língua e porque não existe 
material didático para o ensino da mesma. 
 A ausência de material didático sobre o Saynáwa é apenas um 
reflexo do desconhecimento sobre essa língua. 

Até Couto (2010), desconhecemos a existência de referência 
bibliográfica sobre a língua Saynáwa ou sobre o povo 
Saynáwa/Jamináwa. Até aquele momento, os habitantes da T.I. 
Jamináwa do Igarapé Preto eram tidos como índios da família 
linguística Pano e como integrantes da etnia Jamináwa, não se 
sabendo ao certo se havia dentre eles falantes da língua Jamináwa. 
Estudos antropológicos sobre os Jamináwa do Brasil explicitavam a 

                                                 
2 Esta situação, infelizmente, não é excepcional dentre as línguas indígenas 
brasileiras. Existem no Brasil cerca de 180 línguas indígenas (Rodrigues, 2002), mas 
esse número era muito maior na época pré-colombiana, calculando-se que no final 
do século XV deveriam existir aproximadamente 1175 línguas indígenas 
(Rodrigues, 1993). Ou seja, do início da colonização do Brasil pelos europeus até 
hoje desapareceu cerca de 85% das línguas indígenas brasileiras. As 180 línguas 
sobreviventes estão quase todas em perigo de extinção e a maioria está morrendo 
sem qualquer estudo ou documentação, causando um estreitamento dos dados 
empíricos linguísticos (Wetzels, 1999). 
3 Os dados demográficos, como número de falantes do Saynáwa e número de 
habitantes da T.I. Jamináwa do Igarapé Preto, são todos de 2010, data da última 
pesquisa de campo. 
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inexistência de dados sobre os índios da T.I. Jamináwa do Igarapé 
Preto, a exemplo de Sáez (1998; 2006)4. 

Em Couto (2010), observamos que os índios da T.I. Jamináwa 
do Igarapé Preto eram um povo Pano, mas não da etnia Jamináwa, 
nem falavam a língua Jamináwa. Naquele estudo, verificamos que eles 
eram índios Saynáwa e falavam a língua homônima, tendo sido 
imposta a eles a denominação Jamináwa a partir da sociedade não-
índia, que adotava o termo genérico Jamináwa para diversos grupos 
Pano (CPI-Acre, 1982; Erikson, 1994). 

O grau de semelhança entre o Saynáwa e o Jamináwa, contudo, 
ainda deve ser analisado em pesquisas futuras. Deve-se investigar se o 
Saynáwa constitui com o Jamináwa e com outras línguas Pano faladas 
no Acre, como o Kaxinawá, um único complexo dialetal. Tal 
investigação deve levar em consideração não apenas o léxico, mas 
também a fonologia e a gramática dessas línguas.  

Esta tese não tem o objetivo de fazer uma análise comparativa 
entre o sistema fonológico do Saynáwa e o das demais línguas Pano, 
mas, nós indicaremos ao longo deste trabalho em quê a fonologia do 
Saynáwa difere da descrita para as línguas da mesma família. Tais 
indicações serão feitas através de notas de rodapé nos capítulos 1 e 2 e 
no decorrer do texto do capítulo 3. Essa exposição visa esclarecer aos 
leitores que o sistema fonológico do Saynáwa não é o mesmo do 
Jamináwa, seja o do Jaminawa (Lanes, 2000), falado no Brasil, seja o 
do Yaminahua (Faust e Loos, 2002; Loos, 2006), falado no Peru.  

Voltando a Couto (2010), apresentamos naquele momento um 
estudo sobre a fonologia do Saynáwa. 

O presente trabalho parte desse estudo preliminar sobre a 
fonologia do Saynáwa (Couto, 2010), revisando e expandindo a 
análise sobre o tema. Revisamos, por exemplo, a interpretação sobre a 
prosódia e a estrutura silábica do Saynáwa, e identificamos processos 

                                                 
4 Índios da família linguística Pano reconhecidos pelo etnônimo Jamináwa 
(Yaminawa, Yaminahua) habitam o Brasil, o Peru e a Bolívia. No Brasil, eles se 
encontram na T.I. Cabeceiras do Rio Acre, município de Assis Brasil-AC, na T.I. 
Mamoadate (alto rio Iaco), na T.I. Jamináwa do Alto Rio Caeté, na T.I. Guajará (rio 
Iaco), município de Sena Madureira-AC, e na T.I. Kayapucá (rio Purus), município 
de Boca do Acre-AC (Sáez, 1998; 2006; Cruz, 2004). 
De acordo com a literatura, os índios Jamináwa do Brasil não são os mesmo do Peru 
(Sáez, 2006) e os Jamináwa deste país constituem 2 povos distintos (Gonçalves, 
1991 com base em Townsley, 1988).   
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fonológicos desconhecidos em Couto (2010). Nesta tese, avançamos 
também no reconhecimento de processos morfofonológicos, o que só 
foi possível graças a um estudo mais detalhado sobre a gramática do 
Saynáwa. 

Ao longo deste trabalho, indicaremos as divergências em 
relação ao exposto em Couto (2010).  

Tanto a revisão quanto o avanço que ora propomos sobre a 
fonologia do Saynáwa só foi possível a partir do maior número de 
dados que passamos a dispor mediante pesquisa de campo realizada 
após Couto (2010). Além disso, expandimos nosso referencial teórico, 
haja vista a inclusão de teorias como a de Operstein (2009), e nos 
debruçamos com maior rigor sobre a análise acústica de alguns dos 
fones do Saynáwa. 

Em relação à etnografia, expomos que em Couto (2010) 
tomou-se a denominação do que parece ter sido um clã como se fosse 
a denominaçãoo de todo um povo, pois o etnônimo Saynáwa, variação 
moderna do antigo etnônimo Saibaibu (“povo do grito”, a partir de sa- 
‘gritar’, -i nominalizador, -bai coletivo, -bu humano genérico), era a 
autodenominação de um grupo específico, não existindo uma 
autodenominação para aquela sociedade em sua totalidade. O grupo 
que não era Saynáwa adotou o etnônimo Jamináwa a partir do contato 
com os não-índios e desconhece a existência de outro etnônimo. Por 
isso, referimo-nos neste trabalho ao povo Saynáwa/Jamináwa e não 
apenas ao povo Saynáwa.  

Os Saynáwa/Jamináwa externaram o desejo de a língua falada 
pelos seus ancestrais ser reconhecida como Saynáwa, pois, segundo 
eles, isso mostraria a diferença entre esta e as demais línguas Pano, 
mais especificamente em relação à língua Jamináwa falada pelos 
Jamináwa do Brasil.  

Independentemente dessa decisão política sobre a 
denominação da língua Saynáwa e independentemente da discussão 
sobre o status do Saynáwa como língua ou dialeto, nós pretendemos 
neste trabalho aprofundar a discussão sobre a fonologia do Saynáwa e, 
assim, acreditamos que podemos dar uma contribuição aos estudos da 
família linguística Pano. 

Ao apresentarmos os dados e análises sobre uma língua até 
pouco tempo desconhecida, acreditamos que podemos contribuir 
também para a expansão do corpus linguístico e das discussões sobre 
o comportamento das línguas naturais. 
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Quanto ao povo Saynáwa/Jamináwa, esperamos que este 
trabalho ajude a preservar um pouco da sua memória e da sua cultura, 
pois a documentação linguística propicia o registro, ainda que bastante 
parcial, de um importante bem cultural, a língua. 

Como exposto na epígrafe desta tese, Borges (1984) nos 
demonstra quão absurdo seria a elaboração de um mapa que refletisse 
a Terra em escala real, pois não poderíamos abrir este mapa e, se o 
fizéssemos, não conseguiríamos observá-lo, tal qual nossa vista não 
abarca toda a Terra. Assim, a representação da realidade sempre é 
reducionista. Nesse sentido, o presente trabalho também é uma 
redução da realidade estudada, a fonologia do Saynáwa, seja em 
relação a qualquer um destes fatores: a necessidade de se fazer 
generalizações para se compreender parte da realidade, a nossa 
percepção como pesquisador, o tempo de contato que tivemos com a 
língua Saynáwa, o estágio de obsolescência da língua. 

O grau de obsolescência da língua Saynáwa, inclusive, é uma 
das limitações deste trabalho. Mas, apesar disso, é surpreendente 
como nossos informantes ainda mantêm aceso o conhecimento da 
língua dos seus ancestrais, em especial Seu Benedito. Não fosse ele 
andar por todo o Acre e, como ele afirma na epígrafe desta tese, falar 
todas as línguas do mundo, ou seja, usar sua língua para se comunicar 
com os demais povos Pano do Acre, não teríamos material linguístico 
para esta tese.  

 
OBJETIVOS E PLANO GERAL DA TESE 
 O objetivo geral desta tese é descrever e analisar a fonologia 
da língua Saynáwa. Estabelecemos esse objetivo porque 
compreendemos que nosso estudo preliminar sobre o tema em Couto 
(2010) deve ser revisto e ampliado. 
 A partir do objetivo geral de descrição e análise da fonologia 
Saynáwa, descreveremos no cap. 1 a fonologia segmental e a estrutura 
silábica dessa língua. O estudo da fonologia segmental é 
acompanhado pela análise acústica de alguns dos fones do Saynáwa, e 
o estudo da sílaba é concluído pela previsão das regras de silabação da 
língua. 
 Além da fonologia segmental e da sílaba, analisaremos no cap. 
2 a prosódia do Saynáwa, identificando seu padrão acentual, na 
palavra e no enunciado fonológico, bem como o papel do ritmo na 
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língua. A investigação sobre a prosódia do Saynáwa é finalizada com 
a identificação dos constituintes prosódicos do Saynáwa.  
 Por fim, analisaremos no cap. 3 os processos fonológicos e 
morfofonológicos identificados no Saynáwa. 
 Ao final desta tese, apresentaremos um vocabulário Saynáwa-
português, no qual incluímos os nomes científicos das espécies 
vegetais e animais, que em sua maioria está de acordo com Cunha e 
Almeida (2002). 
 Para a transcrição fonética e fonológica, utilizamos a fonte SIL 
Doulos IPA935, em conformidade com o Alfabeto Internacional de 
Fonética (IPA). 
 
METODOLOGIA (pesquisas de campo) 
 Nosso estudo dispõe dos corpora obtidos em 2 pesquisas de 
campo que realizamos junto aos Saynáwa/Jamináwa.  
 A primeira pesquisa de campo foi realizada entre 21 de 
novembro e 20 de dezembro de 2008 (30 dias) na T.I. Jamináwa do 
Igarapé Preto. A segunda pesquisa de campo foi dividida em 2 partes, 
uma ocorreu entre 21 de julho e 27 de setembro de 2010 (69 dias) na 
T.I. Jamináwa do Igarapé Preto, e a outra entre 27 de setembro e 31 de 
outubro de 2010 (34 dias) na nossa casa em Recife-PE. 
 Essas pesquisas somam 133 dias, algo em torno de 4 meses e 2 
semanas, e contaram com 7 informantes. No qua. abaixo, seguem as 
informações sobre os informantes e a especificação de quais pesquisas 
de campo eles participaram. Os informantes são identificados por 
números em respeito a sua privacidade. A ordem numérica segue, em 
escala decrescente, do falante com o maior para o menor número de 
entrevistas concedidas durante todas as pesquisas de campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Disponível no site: 
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&item_id=encore-ipa. 



Introdução 7 

  

Qua. nº 1 Relação dos informantes da língua Saynáwa e a participação deles nas 
pesquisas de campo6 
 

Informante Pesquisa de campo na qual 
participou 

Ident. Sexo Idade em 2008 1ª 2ª 2ª, em Recife-PE 
Nº 1 M 59 X X X 
Nº 2 M 57 X X  
Nº 3 M 63  X  
Nº 4 F c. 80 X X  
Nº 5 M 55 X X  
Nº 6 F 78 X   
Nº 7 M c. 50  X  

   
 Todos os 7 informantes falam fluentemente o português e 
aprenderam essa língua quando eram adultos (informantes nº 4, 6), ou 
adolescentes (informantes nº 1-3, 5), ou crianças (informante nº 7). 
 Esses informantes são os últimos falantes do Saynáwa de 
acordo com nosso conhecimento. Em 2008, havia mais um falante, 
Seu Raimundo Nonato (iasan), que devia ter 67 anos naquela época. 
Ele vivia na T.I. Jamináwa do Igarapé Preto e não pôde participar da 
nossa primeira pesquisa de campo. Infelizmente, ele faleceu em 2010. 
Isto ocorreu poucos meses antes da nossa segunda pesquisa de campo.  
 As entrevistas com nossos informantes duravam cerca de 1h e 
eram em sua grande maioria individuais. Conseguimos gravar ainda 
algumas entrevistas com mais de 1 informante e em uma única 
ocasião registramos um diálogo completo de cerca de 10m. Isto só foi 
possível graças a nossa insistência, pois os Saynáwa/Jamináwa já não 
falam mais o Saynáwa entre si em público, ao menos não diante de 
nós. 
 Solicitamos aos nossos informantes a realização na língua 
Saynáwa de dados previamente formulados em questionários. Além 
disso, obtivemos dados a partir da sugestão de temas, sobre os quais 
os informantes discorriam livremente, e da produção espontânea do 
informante. 

                                                 
6 As idades dos informantes são estimadas. A idade da informante nº 4 foi registrada 
erroneamente em Couto (2010) como sendo de 91 anos ao invés de cerca de 80 anos. 
Abreviaturas: Ident. identificação, M masculino, F feminino, c. cerca de. 
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 Utilizamos os seguintes questionários: 
 i. “Léxico para estudos comparativos, composto por itens do 
Rowe Standard Comparative Vocabulary e do léxico de M. Swadesh” 
(Questionário, s.d.); 
 ii. “Pesquisa tipológica das Línguas Indígenas” do Museu 
Nacional (Questionário, s.d.);  
 iii. “Questionário (SIL-Museu Nacional)” (Questionário, s.d.). 
       
 Elaboramos também nossos próprios questionários, a partir não 
apenas das nossas observações, mas também dos seguintes trabalhos: 
 i. vocabulário Caxinauá em Abreu (1914); 
 ii. Comrie e Smith (1977);  
 iii. léxico Poyanáwa em De Paula (1992); 
 iv. Payne (1997); 
 v. léxico Jaminawa, Yawanawa e Kaxarari em Lanes (2000); 
 vi. “Enciclopédia da Floresta” organizada por Cunha e 
Almeida (2002), com nomes de plantas e animais de uma região do 
alto Juruá próxima à T.I. Jamináwa do Igarapé Preto; 
 vii. gramática Yaminahua (Pano) de Faust e Loos (2002); 
 viii. dicionário Capanahua (Pano)  de Loos e Loos (2003); 
 ix. léxico e gramática Shanenawa (Pano) de Cândido (2004); 
 x. gramática Matis de Ferreira (2005); 
 xi. gramática Yawanawá de De Paula (2007); 
 xii. vocabulário Yaminahua (Pano) em Eaken (2008); 
  
 Os questionários eram compostos por itens lexicais, frases e 
pequenos textos. Já a partir da sugestão de temas e da produção 
espontânea do informante, obtivemos textos de diversos tamanhos. 
 Os textos tratavam de relatos pessoais, de situações do 
cotidiano, da cultura e da história Saynáwa/Jamináwa, de mitos e 
histórias fictícias. Obtivemos também alguns cantos e o já referido 
diálogo. 
 A maior parte dos informantes, contudo, só conseguiu produzir 
em Saynáwa itens lexicais e algumas poucas frases. Nossa pesquisa 
levou em consideração tais produções, mas se fundamentou 
basicamente nos dados coletados junto aos informantes que mostraram 
maior fluência no Saynáwa, aqueles que nos propiciaram a coleta de 
textos.  



Introdução 9 

  

Na primeira pesquisa de campo, em 2008, os dados sonoros 
foram captados por Microfone Sony e registrados através de Mini-disc 
Sony (gravação digital) e, em menor número, de gravador de Fita K-7 
Sony, sendo armazenados em mini-disc e fitas k-7, respectivamente. 

Na segunda pesquisa de campo, em 2010, os dados sonoros 
foram captados e registrados através de gravador Marantz PMD 661 e 
armazenados em memória digital SD. 
 Em ambas as pesquisas de campo, gravamos em filmadora 
HDD Sony a realização de uma festa tradicional Saynáwa/Jamináwa, o 
�ab�b�iati, bem como a produção de danças, cantos, mitos e histórias 
do povo Saynáwa/Jamináwa. Participaram também dessas gravações 
outros índios Saynáwa/Jamináwa, além dos nossos informantes. 
 Na segunda pesquisa de campo, em 2010 e já em Recife-PE, 
conseguimos gravar a maior parte das entrevistas também em 
filmadora HDD Sony. 
 Durante as entrevistas, realizamos a transcrição fonética de 
oitiva dos dados cf. o Alfabeto Internacional de Fonética (IPA) de 
2005. Além disso, registramos as informações etnográficas em 
cadernos à parte e as demais observações em diários de campo.  
 Após cada uma das pesquisas de campo, o material coletado 
foi tranferido para o programa computacional Sound Forge 7.0, 
quando então realizamos uma nova transcrição dos dados. 
 Utilizamos o programa computacional Praat para nos auxiliar 
nessa segunda transcrição. A análise acústica dos dados foi realizada a 
partir desse programa. Quanto à fonética articulatória, nos apoiamos 
em estudos como o de Ladefoged e Maddieson (1996) para 
compreendermos alguns aspectos da produção dos fones do Saynáwa.   
 Em seguida, partimos dos procedimentos de descoberta da 
fonologia tradicional, através da abordagem estruturalista 
distribucional (Comrie e Smith, 1977; Gleason, 1978; Lass, 1984). 
 Uma vez descrita a fonologia segmental e a estrutura silábica, 
nos valemos do referencial teórico adotado, como especificado a 
seguir, para guiarmos nossas análises sobre a silabação, o acento, o 
ritmo e os processos fonológicos e morfofonológicos do Saynáwa. 
 Ao longo desta tese, quando se mostrar necessário, 
indicaremos quais procedimentos metodológicos foram empregados 
para a compreensão do fenômeno estudado. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
Esta tese tem por referencial teórico as teorias fonológicas não-

lineares, a autossegmental, a geometria dos traços, a métrica e a 
prosódica, como expostas em Goldsmith (1979; 1995), Nespor e 
Vogel (1986), Clements (1990; 1991a; 1991b; 1999 [1985]), 
Kenstowicz (1994), Clements e Hume (1995) e Hayes (1986a; 1986b; 
1995).  

Nos apoiamos também na teoria de Operstein (2009) e 
observamos os trabalhos de Trubetzkoy (1964 [1929]), Lass (1984), 
van der Hulst (1984; 2010), Hyman (1985), Hamann (2003) e 
Goedemans (2010). 

Para compreendermos a gramática do saynáwa, o que foi 
imprescindível para o estudo da fonologia desta língua, nos guiamos 
por uma perspectiva tipológico-funcional, como presente em Givón 
(1990), Dixon (1994) e Shopen (2007).  

Ao longo desta tese, falaremos sobre as teorias adotadas 
quando maiores explicações se mostrarem necessárias para a 
compreensão do tema em análise.      
   
CLASSIFICAÇÃO LINGUÍSTICA DO SAYNÁWA E A 
BIBLIOGRAFIA PANO 
 O Saynáwa integra a família linguística Pano (Couto, 2010), 
mas a posição dessa língua na classificação interna desta família ainda 
deve ser definida. 
 A família linguística Pano é constituída por aproximadamente 
33 línguas (Fleck, 2013), das quais 15 estão exitintas, mas foram em 
alguma medida documentadas. Das 18 línguas Pano ainda vivas, 6 já 
não são mais faladas no dia a dia.  
 A população de falantes de línguas Pano seria de 40 a 50 mil 
(Fleck, 2013).  
 De acordo com Fleck (2013), algumas das 33 línguas Pano são 
constituídas por vários dialetos, como é o caso do Yaminawa, que 
abrangeria 14 dialetos, dentre os quais o Yaminawa do Brasil, o 
Yaminawa do Peru, o Shanenawa, o Yawanawa etc. Considerando os 
dialetos do Yaminawa e das demais línguas Pano, seriam 
aproximadamente 69 línguas ou dialetos Pano. Deste total, seriam 44 
línguas ou dialetos vivos e 25 já extintos. Das 44 línguas ou dialetos 
vivos, 13 estariam quase extintos. 
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 Os povos Pano se concentram em uma área geográfica 
relativamente contínua, localizada no sudoeste amazônico e que 
abrange 3 países, Peru, Bolívia e Brasil (Erikson, 1994; Sáez, 2006; 
De Paula, 2007). No Brasil, eles podem ser localizados nos estados do 
Amazonas, de Rondônia e do Acre, mas a maior parte de sua 
população vive no último (Gonçalves, 1991; Rodrigues, 2002). 
 No mapa abaixo, pode-se observar a localização de alguns dos 
povos Pano em relação às fronteiras políticas do Brasil, Peru e 
Bolívia, bem como em relação aos rios da bacia amazônica. Cada 
povo Pano é representado neste mapa por uma abreviatura que indica 
o local onde eles habitam. Os Saynáwa/Jamináwa estão representados 
pela abreviatura SA que está circulada.  
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Fig. 2 Mapa da localização dos povos Pano (adaptado de Erikson, 1992 apud 
Valenzuela e Guillaume, no prelo 2016)7 
 

 
    
 Sobre as classificações internas da família linguística Pano, 
observamos as propostas em Rivet e Tastevin (1927), Loukotka 
(1939), Mason (1950), Rivet e Loukotka (1952), McQuown (1955), 
D’Ans (1973), Shell (2008 [1975]), Erikson (1994), Loos (1999), 
Valenzuela (2003), Ribeiro (2006), Fleck (2013), e Valenzuela e 
Guillaume (no prelo 2016).  

                                                 
7 Abreviaturas dos povos Pano cf. Erikson (1992 apud Valenzuela e Guillaume, no 
prelo 2016): AM Amahuaca, AR Arara, AT Atsahuaca, CB Cashibo, CH Chacobo, 
CO Conibo, CP Capanahua, KB Korubo, KN Kaxináwa, KP Kulina Pano, KR 
Karipuna, KT Katukina, KX Kaxarari, MB Marubo, MG Mangeroma, MN 
Marinahua, MS Mastanahua, MT Matis, MY Mayá, MZ Matsés, NK Nukuini, NW 
Nawa, PC Pacaguara, PO Poyanawa, RE Remo, SH Shipibo, SR Sharanahua, YA 
Yamiaca, YM Yamináwa, YW Yawanáwa. 
A abreviatura SA é para os Saynáwa/Jamináwa e R é para “rio”. 
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 Dentre as classificações acima, destacamos a de Fleck (2013). 
Ela não é uma classificação genética, mas baseada na relativa 
similaridade entre as línguas com dados linguísticos disponíveis8. 
Segue na fig. abaixo, a classificação interna da família Pano como 
proposta em Fleck (2013): 
 
Fig. 3 Classificação interna da família linguística Pano cf. Fleck (2013: 11-12 
adaptação e tradução nossa)9  
 
“I. Ramo Mayoruna 
 
 A. Grupo Mayo 
  i. Subgrupo Matses 
   a. língua Matses 
    dialetos: Matses do Peru, Matses do          
                                               Brasil, Paud Usunkid† 
   b. língua Kulina do rio Curuçá* 
    dialetos: Kapishtana*, Mawi*, Chema* 
   c. língua Demushbo† 
  ii. língua Korubo 
    dialetos: Korubo, Chankueshbo* 
  iii. Subgrupo Matis 
   a. língua Matis 
   b. língua Mayoruna do rio Jandiatuba† 
   c. língua Mayoruna do rio Amazonas† (2  
                                       dialetos, um era falado pelos Mayoruna que  
                                       mantinham e outro pelos Mayoruna que não  
                                       mantinham contato regular com os não-  
                                       índios)    

                                                 
8 De acordo com Fleck (2013: 9-10), sua proposta de classificação interna das 
línguas Pano se baseou nos seguintes critérios: foram consideradas as línguas sobre 
as quais se dispunha de pelo menos uma lista de palavras; a identificação das línguas 
não ficou restrita à identidade étnica, ou seja, a diversidade de etnônimos não foi 
considerada a priori como diversidade de línguas, tendo sido observado que alguns 
povos com etnônimos distintos falavam dialetos de uma mesma língua; a inclusão 
das línguas em grupos específicos não se baseou na proximidade geográfica entre 
seus falantes, mas tão somente nas semelhanças linguísticas compartilhadas. 
9 Símbolos: † é para língua ou dialeto extinto, * é para língua ou dialeto próximo da 
extinção, ? é para língua cuja classificação é apenas provável devido à escassez de 
dados linguísticos disponíveis. 
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 B. língua Mayoruna do Tabatinga†  
 
II. Ramo Principal 
 
 A. língua Kasharari 
 
 B. língua Kashibo   
    dialetos: Kashibo (“Kaschinõ” de  
                                               Tessmann), Rubo, Isunubo, Kakataibo,  
                                               Nokaman  
 
 C. Grupo Nawa 
  i. Subgrupo Boliviano 
   a. língua Chakobo/Pakawara (2 dialetos) 
   b. língua Karipuna† (talvez seja dialeto do  
                                       Ckakobo/Pakawara) 
   c. língua Chiriba† (?) 
  ii. Subgrupo Madre de Dios 
   a. língua Atsawaka†/Yamiaka† (2 dialetos) 
   b. língua Arazaire† 
  iii. língua Remo do rio Blanco† 
  iv. língua Kashinawa do rio Tarauacá† 
  v. Subgrupo Marubo 
    a. língua Marubo (da bacia do Javari) 
   b. língua Katukina 
    dialetos: Katukina de Olinda, Katukina  
                                               de Sete Estrelas, Kanamari† 
   c. língua Kulina de São Paulo de Olivença†  
  vi. Subgrupo Poyanawa 
   a. língua Poyanawa* 
   b. língua Iskonawa* 
   c. língua Nukini* 
   d. língua Nawa (do rio Môa)* (?) 
   e. língua Remo do rio Jaquirana† 
  vii. Subgrupo Chama 
   a. língua Shipibo-Konibo 
    dialetos: Shipibo, Konibo (atualmente  
                                               fundido ao Shipibo), Kapanawa do  rio  
                                               Tapiche*   
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   b. língua Pano* 
    dialetos: Pano†, Shetebo*, Piskino* 
   c. língua Sensi† 
  viii. Subgrupo Cabeceiras 
   a. língua Kashinawa do rio Ibuaçu 
    dialetos: Kashinawa do Brasil,  
                                               Kashinawa do Peru, Kapanawa do rio  
                                               Juruá†, Paranawa† 
   b. língua Yaminawa  
    dialetos: Yaminawa do Brasil (2 ou mais  
                                               dialetos), Yaminawa do Peru,  
                                               Chaninawa, Chitonawa, Mastanawa,  
                                               Parkenawa, Shanenawa, Sharanawa,  
                                               Marinawa*, Shawannawa (Arara),   
              Yawanawa, Yaminawa-Arara*,   
                                              Nehanawa†  
   c. língua Amawaka 
    dialetos: Amawaka do Peru, Nishinawa  
                                               (Amawaka do Brasil)†, Yumanawa†  
   d. língua Remo do rio Môa† 
   e. língua Tuchiunawa†” 
 
 Como pode ser observado na fig. acima, Fleck (2013) não 
mencionou o Saynáwa em sua classificação interna da família Pano. 
Esse autor relacionou Couto (2010; no prelo 2016) como sendo 
descrições do dialeto Yaminawa do Brasil, língua Yaminawa (Fleck, 
2013: 40, 101-102). 
 Já na classificação interna da família Pano proposta por 
Valenzuela e Guillaume (no prelo 2016), o Saynáwa não tem uma 
posição definida, observando-se apenas que essa língua talvez possa 
integrar o Subgrupo Pano Ucayalino, composto pelas línguas Shipibo-
Konibo e Kapanawa10. O Subgrupo Pano Ucayalino corresponderia 
aproximadamente ao Subgrupo Chama em Fleck (2013).  

                                                 
10 A classificação interna das línguas Pano proposta por Valenzuela e Guillaume (no 
prelo 2016) se distingue da de Fleck (2013), entre outros aspectos, por considerar o 
Kapanawa e o Shipibo-Konibo como línguas distintas e não dialetos de uma mesma 
língua. 
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 Ainda em Valenzuela e Guillaume (no prelo 2016), o 
Subgrupo Pano Ucayalino integraria o Ramo Centro-Sul ao lado de 
outros subgrupos, como o Subgrupo Pano das Cabeceiras. Este seria 
formado pelas línguas Amawaka, Kashinawa e pelo complexo dialetal 
Yaminawa, com os dialetos Yaminawa, Murunawa, Chitonawa, 
Parkenawa, Shanenawa, Sharanawa, Marinawa, Mastanawa, 
Chandinawa, Shawannawa (Arara) e Yawanawa. O Subgrupo Pano 
das Cabeceiras corresponderia aproximadamente ao Subgrupo 
Cabeceiras em Fleck (2013). 
 De acordo com a hipótese de Valenzuela e Guillaume (no prelo 
2016), portanto, o Saynáwa não integraria sequer o mesmo grupo no 
qual estaria classificado o Yaminawa. 
 Ao largo das classificações de Fleck (2013) e de Valenzuela e 
Guillaume (no prelo 2016), observamos que o Saynáwa poderia talvez 
constituir um único conjuto dialetal com a maioria das línguas Pano 
faladas no Acre caso adotássemos o critério em Payne (1997) para a 
distinção entre língua e dialeto. 
 De acordo com Payne (1997),  

“two speech varieties are said to be dialects of 
one language if speakers of the two varieties 
can understand one another immediately, i.e., 
with no period of familiarization on the part of 
either speaker.” (Payne, 1997: 18-19). 

 
 Em nossas pesquisas de campo, observamos que a língua 
Saynáwa e as seguintes línguas Pano faladas no Acre são mutuamente 
inteligíveis, a saber, o Jamináwa, o Shanenawa, o Jamináwa-Arara 
(Shawã, Arara), o Yawanawá, e o Kaxinawá. A julgar pelo critério de 
Payne (1997) acima, portanto, todas essas línguas seriam na verdade 
dialetos de uma só língua, o que contrariaria o exposto em Fleck 
(2013) e em Valenzuela e Guillaume (no prelo 2016), segundo os 
quais o Kaxinawá seria uma língua distinta do Jamináwa (e demais 
dialetos).  
 Na T.I. Jamináwa do Igarapé Preto, moram 2 índias Jamináwa-
Arara cuja língua materna é o Jamináwa-Arara (Shawã, Arara). Elas 
são provenientes da T.I. Jamináwa-Arara do Rio Bagé, localizado nos 
municípios de Jordão-AC e Marechal Thaumaturgo-AC. Nós pudemos 
presenciar uma dessas mulheres utilizando a língua dos seus ancestrais 
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para se comunicar sem maiores dificuldades com os falantes do 
Saynáwa. 
 Além desse fato, os falantes do Saynáwa nos informaram que 
utilizam a sua língua materna para se comunicar com os falantes do 
Jamináwa, do Shanenawa, do Yawanawá, do Kaxinawá, e até do 
Nukini. Esta língua integraria um subgrupo distinto do Jamináwa e do 
Kaxinawá cf. Fleck (2013) e cf. Valenzuela e Guillaume (no prelo 
2016). 
 É justamente por ser muito semelhante às demais línguas Pano 
faladas no Acre que Seu Benedito, um dos nossos principais 
informantes do Saynáwa, diz falar todas as línguas do mundo, exceto 
o Shaninka (Ashaninka, Kámpa), língua da família linguística Aruák 
(Rodrigues, 2002). Através da língua Saynáwa, Seu Benedito tem 
conseguido se comunicar com os demais índios Pano em suas viagens 
pelo Acre e é em razão desse uso constante que ele mantém viva a 
memória da sua língua materna, apesar de a mesma não ser mais 
falada no dia a dia entre os Saynáwa/Jamináwa. 
 Nós acreditamos, contudo, que o critério da mútua 
inteligibilidade (Payne, 1997) não seria suficiente para definir a 
posição do Saynáwa na classificação interna da família Pano, até 
porque esse critério ainda deveria ser testado junto aos falantes das 
línguas ou dialetos comparados.  
 A posição do Saynáwa frente às demais línguas Pano seria 
seguramente definida após um estudo comparativo que levasse em 
consideração o léxico, a fonologia e a gramática dessas línguas. Em 
trabalhos futuros, pretendemos atender a essa necessidade, mas, por 
enquanto, acreditamos ser possível incluir o Saynáwa entre as línguas 
do Subgrupo Cabeceiras (Fleck, 2013) ou Pano das Cabeceiras 
(Valenzuela e Guillaume, no prelo 2016). 
  
 Sobre a bibliografia Pano, segue abaixo uma relação das obras 
consultadas nesta tese para cada uma das línguas especificadas. 
Denominamos de língua inclusive o que Fleck (2013) e Valenzuela e 
Guillaume (no prelo 2016) denominaram de dialeto: 
 i. Matsés (Dorigo, s.d.), Matses (Fleck, 2003); 
 ii. Korúbo (Oliveira, 2009); 
 iii. Matis (Spanghero Ferreira, 2000; Ferreira, 2001; 2005); 
 iv. Kaxarari (Lanes, 2000; Sousa, 2004; Couto, 2005); 
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 v. Cashibo (Shell, 1950), Kashibo-Kakataibo (Zariquiey, 
2011); 
 vi. Chácobo (Prost, 1967); 
 vii. Marubo (Costa, 1992; 2000); 
 viii. Katukína (Barros, 1987), Katukina (Aguiar, 1994); 
 ix. Poyanáwa (De Paula, 1992); 
 x. Shipibo-Konibo (Valenzuela, 2003), Shipibo-Conibo (Elías-
Ulloa, 2010); 
 xi. Capanahua (Loos e Loos, 2003); 
 xii. Huariapano11 (Parker, 1994; 1998; Gomes, 2010); 
 xiii. Caxinauá (Abreu, 1914), Kaxinawa (Camargo, 1988-
1989), Caxinauá (Camargo, 1991; 1995; 2005); 
 xiv. Cashinahua (Kensinger, 1963); 
 xv. Jaminawa (Lanes, 2000); 
 xvi. Yaminahua (Faust e Loos, 2002; Loos, 2006; Eaken, 
2008); 
 xvii. Shanenawá (Cândido, 1998), Shanenawa (Cândido, 
2004); 
 xviii. Arara (Cunha, 1993; Souza, 2009), Shawã (Souza, 
2012); 
 xix. Marinahua12 (Pike e Scott, 1962); 
 xx. Yawanawa (Lanes, 2000), Yawanawá (De Paula, 2007); 
 
 Ao lado dos estudos acima citados, nós observamos nesta tese 
outras obras que abordam igualmente aspectos da família linguística 
Pano, a exemplo da reconstrução do Proto Pano em Shell (2008 
[1975]) e dos estudos de Loos (1999).  
 Como fonte de referência bibliográfica especializada sobre 
línguas Pano, dispomos de Kensinger (1986), Mori (1993) e Aguiar 
(1994). 
 Ao longo desta tese, as línguas citadas que não tiverem sua 
filiação linguística explicitada são da família linguística Pano, com 
exceção de línguas cuja classificação é largamente conhecida, como o 
português, o inglês etc.  
 

                                                 
11 Huariapano corresponde à língua Pano em Fleck (2013). 
12 Marinahua corresponde à Marinawa em Fleck (2013) e é um dialeto da língua 
Yaminawa cf. este autor. 



Introdução 19 

  

ASPECTOS DA ETNOGRAFIA SAYNÁWA/JAMINÁWA 
 Em Couto (2010), apresentamos uma descrição detalhada da 
etnografia Saynáwa/Jamináwa. Verificamos, contudo, que cometemos 
um equívoco no mencionado estudo.   
 Registramos, erroneamente, a denominação do que parece ter 
sido um clã como se fosse a denominação de todo um povo. 
Consideramos o etnônimo Saynáwa, variação moderna da antiga 
autodenominação Saibaibu (“povo do grito”, a partir de sa- ‘gritar’, -i 
nominalizador, -bai coletivo, -bu humano genérico), como sendo o 
nome de toda a sociedade originalmente falante da língua Saynáwa. 
Na verdade, esta sociedade era possivelmente dividida em clãs. 
 Atualmente, existem apenas remanescentes de 2 desses 
supostos clãs, um que se autodenominava Saibaibu e adotou após o 
contato com a sociedade não-índia o nome Saynáwa, e outro que 
desconhece a existência de sua autodenominação ancestral e recebeu o 
nome Jamináwa após sua inserção entre os não-índios. 
 Por esse motivo, adotamos nesta tese a denominação 
Saynáwa/Jamináwa para todos os remanescentes da sociedade cuja 
língua ancestral era o Saynáwa. Já o nome desta língua, respeita a 
decisão do grupo, que externou em 2010 o desejo de ter sua identidade 
linguística desassociada da língua Jamináwa. 
 A seguir, apresentamos um quadro geral da etnografia 
Saynáwa/Jamináwa. 

 
O povo Saynáwa/Jamináwa vive na T.I. Jamináwa do Igarapé 

Preto, localizada no município de Cruzeiro do Sul-AC e distante cerca 
de 8 horas de barco da cidade sede desse município.  

A T.I. Jamináwa do Igarapé Preto tem 25.651 ha. de superfície 
e 100 km de diâmetro (Brasil, 1993), e encontra-se na margem 
esquerda do igarapé Preto, afluente do rio Paraná dos Mouras, 
tributário do rio Juruá. 

Às margens do igarapé Preto, estão situadas as 4 aldeias da 
T.I.: Morada Nova, Estrema, Nova Vida I e Nova Vida II. Essas 
aldeias distam uma da outra cerca de alguns poucos quilômetros, 
superados por apenas alguns minutos de barco. 

Na T.I. Jamináwa do Igarapé Preto, coabitam os índios 
Saynáwa/Jamináwa e os Jamináwa-Arara, todos são povos da família 
linguística Pano. Os Saynáwa/Jamináwa foram os primeiros a chegar 
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na dita T.I., tendo recebido os Jamináwa-Arara, seus parentes 
próximos, por volta do ano 200013. 

A população da T.I. Jamináwa do Igarapé Preto é de 
aproximadamente 180 pessoas (ano de 2008) e dentre elas 
identificamos 86 índios Saynáwa/Jamináwa e 47 índios Jamináwa-
Arara. Os Saynáwa/Jamináwa representam, portanto, 48% da 
população da referida T.I. 
 Os Saynáwa/Jamináwa que residem na T.I. Jamináwa do 
Igarapé Preto viviam originalmente nas cabeceiras do rio Tarauacá, no 
estado do Acre. De acordo com a tradição, conta-se que eles saíram 
desse local após disputas com outros povos indígenas, provavelmente 
da mesma família Pano. 
 Após serem praticamente dizimados nessas lutas, os 
Saynáwa/Jamináwa migraram por várias localidades do estado do 
Acre e por volta do ano de 1950 passaram a trabalhar para a indústria 
da borracha, administrada e explorada pelos não-índios. É exatamente 
nessa época, que os Saynáwa/Jamináwa passaram a aprender a língua 
portuguesa e deixaram de ensinar a língua de seus ancestrais aos mais 
novos. 
 De acordo com os Saynáwa/Jamináwa mais velhos, eles 
tinham medo de sofrerem discriminação por parte dos não-índios, por 
isso preferiram não ensinar sua língua materna para as novas gerações. 
 Os Saynáwa/Jamináwa só se estabeleceram em definitivo em 
um lugar onde pudessem viver sem o julgo da sociedade não-índia 
quando chegaram ao igarapé Preto por volta do ano de 1983 e a partir 
de então foi iniciado o processo de demarcação da T.I. Jamináwa do 
Igarapé Preto. 
 Na fig. abaixo, pode-se observar um mapa do estado do Acre 
com a identificação da T.I. Jamináwa do Igarapé Preto e do lugar onde 
os Saynáwa/Jamináwa teriam vivido em tempos imemoriais, as 
cabeceiras do rio Tarauacá, vide a região circulada. 
 
 

                                                 
13 Os índios Jamináwa-Arara que vivem na T.I. Jamináwa do Igarapé Preto são 
provenientes da T.I. Jamináwa-Arara do Rio Bagé, nos municípios de Jordão-AC e 
Marechal Thaumaturgo-AC. Dentre eles, há 2 senhoras que ainda falam a língua 
Jamináwa-Arara. 
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Fig. 4 Mapa do estado do Acre com a localização da T.I. Jamináwa do Igarapé Preto 
e da região onde os Saynáwa/Jamináwa viviam em tempos imemoriais (adaptado de 
Lanes, 2005)14  
 

 
 

 
 Os Saynáwa/Jamináwa que hoje vivem na T.I.Jamináwa do 
Iagarapé Preto são remanescentes de 2 famílias e cada qual 
corresponderia a um clã específico.  
 Na fig. abaixo, apresentamos uma árvore genealógica que 
representa essas famílias. A família encabeçada por Dona Raimunda 
corresponde ao suposto clã cuja autodenominação é atualmente 
desconhecida e recebeu o nome de Jamináwa pelos não-índios. A 
família originária de Seu José Marcolino e de Dona Maria Regina se 
autodenomina Saynáwa e reconhece que seus antepassado atendiam 
pelo nome de Saibaibu. Nesta fig., os nomes dos informantes da 
língua Saynáwa estão sublinhados.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Siglas e abreviatura: AM Amazonas, RO Rondônia, R rio. 
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Fig. 5 Árvore Genealógica dos Saynáwa/Jamináwa15 
 
     Família Jamináwa                                      Família Saynáwa 
        ?-Raimunda†                                 José Marcolino†-Mª Regina† 
 
 
 
 
Joaquim Maná†-Mª Joana  Joaquim†-Francisca  Jacinto  Raimundo  José†     
                                                                                               Nonato† 
 
 
 
 
 
Oliveira†  Roseno  Walmir  José  Mª Magnólia†-Benedito  
 
 Como pode ser observado a partir da fig. acima, as 2 famílias 
se uniram com o casamento entre Seu Benedito (iban) e Dona Maria 
Magnólia. Dessa união, a distinção entre os Saynáwa e os Jamináwa, 
que já parecia ser tênue, ficou ainda menos expressiva. 
 Nas fig. abaixo, seguem algumas fotos dos informante da 
língua Saynáwa16. 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Os nomes das pessoas já falecidas são seguidos pelo símbolo †. Os casais são 
indicados pela união de seus nomes através do símbolo -. Os nomes dos informantes 
do Saynáwa estão sublinhados. A abreviatura Mª é para Maria. 
Os nomes indígenas de algumas das pessoas representadas nesta fig. são: u�i José 

Marcolino, tum� Mª Regina, pakamu	a Joaquim Maná, isabati Mª Joana, manku 

Joaquim, 	�nkuani Francisca, t	a	ipak�ti Jacinto, iasan Raimundo Nonato, bus�n 

Oliveira, t�p�itima Roseno, bus�n Walmir, iban Benedito. 
16 Estas fotos foram tiradas por nós em 2008 e em 2010 na T.I. Jamináwa do Igarapé 
Preto. O fotógrafo Martiniano Ferraz editou todas as fotos apresentadas nesta tese. 
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Fig. 6 Dona Francisca 
 

       
 
Fig. 7 Dona Maria Joana 
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Fig. 8 Seu Jacinto 
 

 
 
Fig. 9 Seu José 
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Fig. 10 Seu Roseno na porta da sua casa e em frente à pera (utensílio  
para carregar mandioca) confeccionada por ele 
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Fig. 11 Seu Walmir na porta da sua casa 
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Fig. 12 Seu Benedito em trajes para a festa tradicional  
Saynáwa/Jamináwa denominada de �ab�b�iati (igarapé Preto ao fundo) 
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CAPÍTULO 1 
A FONOLOGIA SEGMENTAL E A ESTRUTURA SILÁBICA 

DO SAYNÁWA 
 
 O presente capítulo tem por objetivo descrever a fonologia 
segmental e a estrutura silábica do Saynáwa.  

Apresentaremos o inventário dos segmentos fonológicos 
consonantais e vocálicos e as respectivas oposições que confirmam o 
estatuto fonológico desses segmentos em 1.1. Em 1.2., iremos expor o 
molde da sílaba fonológica e o da sílaba fonética e identificaremos a 
distribuição dos segmentos fonológicos na palavra e os contatos 
silábicos permitidos, analisando-se ao final do tópico como ocorre a 
silabação e a ressilabação na língua. Por fim, descreveremos em 1.3. 
as alofonias consonantais e vocálicas identificadas no Saynáwa, 
apresentando-se a análise acústica de alguns dos fones dessa língua.   

Os tópicos têm essa ordem de apresentação porque parte das 
alofonias do Saynáwa pode ser compreendida a partir da estrutura 
silábica da língua. 
 
1.1. Os segmentos fonológicos 
 Apresentaremos neste tópico o inventário dos segmentos 
fonológicos do Saynáwa, constituído por 14 consoantes (cf. 2.1.1.) e 
por 4 vogais (cf. 2.1.2.), e as oposições que confirmam o estatuto 
fonológico desses segmentos.  
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1.1.1. Os fonemas e arquifonemas consonantais 
 O Saynáwa apresenta os seguintes fonemas consonantais: 
 
Qua. n° 1 Fonemas consonantais do Saynáwa (cf. IPA revisado em 2005) 
  

MODO DE 

ARTICULAÇÃO 

PONTO DE ARTICULAÇÃO 

LABIAL ALVEOLAR PÓS-

ALVEOLAR 

VELAR GLOTAL 

OCLUSIVA p     b t  k  

NASAL         m             n    

TEPE              !    

FRICATIVA  s �  h 

AFRICADA  ts t�   

 
 Na discussão da distribuição dos fonemas, arquifonemas e 
alofones, usaremos a representação dos segmentos consonantais em 
termos do sistema de traços distintivos, com base em Clements e 
Hume (1995): 
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Qua. n° 2 Fonemas consonantais do Saynáwa (com base em Clements e Hume, 
1995)17 
 

 
-VOC 
-SIL 

 
LAB 

 
COR 

 
DOR 

 
LAR 

 
+ANT 

 
-ANT 

 
-SOA 

 
-CONT 

 
-ESTR 

 
-SON p t  k  

 
+SON b     

 
+ESTR (-SON) 

 ts t�   

 
+CONT 

 
(-ESTR) (-SON) 

    h 
 

(+ESTR) (-SON) 
 s �   

 
+ SOA 

 
NASAL (+SON) m n    

 
+CONT (+SON) 

 !    

 
 Além desses 12 fonemas consonantais, identificamos 2 
arquifonemas consonantais (Trubetzkoy, 1964 [1929]; Lass, 1984), /S/ 

[-vocálico, -soante, +contínuo] e /N/ [-vocálico, +soante, nasal], o que 
resulta em 14 segmentos fonológicos consonantais.  

No qua. n° 2 acima, estipulamos o traço [±estridente] apenas 
em razão da configuração das regras das alofonias de /i/ (cf. 1.3.2.1.), 
uma vez que esse traço é tradicionalmente (Chomsky e Halle, 1968) 
usado para distinguir as ““noisy” fricatives and affricates 
(labiodentals, sibilants, uvulars) from the “mellow” ones (bilabials, 
dentals, palatals, velars)” (Clements e Hume, 1995: 293) e, no 
Saynáwa, as consoantes [-soante, -contínuo] poderiam ser distinguidas 
por /p, b, t, k/ apresentarem [metástese instantânea]18 e por /ts, t�/ 
apresentarem [metástese retardada], enquanto as consoantes [-soante, 
+contínuo] não precisariam da estipulação de outro traço para sua 
distinção.  

                                                 
17 Abreviaturas: VOC vocálico, SIL silábico, SOA soante, CONT contínuo, ESTR 
estridente, SON sonoro, LAB labial, COR coronal, ANT anterior, DOR dorsal, LAR 
laringal. 
18 Tradução de “release” (Chomsky e Halle, 1968: 318-322) por “metástese” cf. 
Crystal (2000: 171-172). 
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Quanto à distinção [±sonoro], ela se mostrou relevante apenas 
para as consoantes [-soante, -contínuo, -estridente], com o fonema /b/ 
sendo o único a apresentar o traço [+sonoro] dentre as consoantes da 
classe [-soante].  

Já em relação às consoantes /m, n/, decidimos classificá-las 
como [nasal] porque esse traço possibilita por si só a distinção delas 
frente às demais consoantes.  

Os fonemas consonantais do Saynáwa foram identificados a 
partir do método da oposição em par mínimo e em ambiente análogo, 
não se confirmando como fonemas os segmentos 
[c, �, ", �s, ��, ��, �, �, �, w, j]. Seguem abaixo as oposições 
identificadas: 

 
(1) /p/ : /b/ 

[pu�!a�] /pu!a/ timbó                

[bu�!a�] /bu!a/ palmeira   
 
[�poj] ~ [�puj] /pui/ pu-i 
                                 região.dos.intestinos-forma.alongada  
                                 fezes 
[�boj] /bui/ bu-i 
                   colméia-forma.alongada                                                                               
                   cera 
 
(2) /p/ : /m/ 

[jo�pa�] /iupa/ panema    

[jo�ma�] /iuma/ peixe          
 
[t�u�pa�] /t�upa/ mutuca 

[t�u�ma�] /t�uma/ cuia 
 
(3) /b/ : /m/ 

[ba�t�i�] ~ [ba�t�e�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo              

[ma�t�i�] ~ [ma�t�e�] /mat�i/ monte                  
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[ba�ka�] ~ [wa�ka�] /baka/ água, rio 

[ma�ka�] /maka/ ‘rato grande’ 
 
(4) /b/ : /u/ 

[wa�ka�] ~ [ba�ka�] /baka/ água, rio              

[oa�bo�] ~ [ua�bo�] /uabu/ ua-bu   
                                            3-PL   
                                             
[ba�ba�] ~ ["a�ba�] /baba/ neto 

[ba�wa�] ~ ["a�wa�] /baua/ papagaio 
 
[�	i�] /bi/ carapanã 

[o�i�] ~ [u�i�] /ui/ chuva  
 
(5) /t/ : /b/ 

[ta�mo�] /tamu/ bochecha 

[ba�mo�] /bamu/ queixada 
 
(6) /t/ : /ts/ 

[u�ta�] /uta/ sombra        

[u�tsa�] /utsa/ coelho    
 
[toa�ce��] /tuakiN/ atirar 

[tsoa�ce��] /tsuakiN/ chupar                             
 
(7) /t/ : /t�/ 

[ta�!e�] /ta!i/ roupa                              

[t�a�ta�] /t�ata/ Deus, avô, cacique             
 
[ta�pu�] /tapu/ ponte  

[t�a�pu�] /t�apu/ podre 
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(8) /k/ : /p/      

[ta�ku�] /taku/ saracura      

[ta�pu�] /tapu/ ponte     
 
(9) /k/ : /b/ 

[ce�me�] /kimi/ ‘tartaruga da mata’ 

[	e�me�] /bimi/ fruta 
 
(10) /k/ : /t/ 

[po�ko�] /puku/ pu-ku 
                           região.dos.intestinos-forma.arredondada 
                           intestino 
[po�to�] /putu/ pó 

 
(11) /k/ : /t�/ 

[ci��i�] ~ [ce��i�] /ki�i/ coxa   

[t�i�t�i�] /t�it�i/ avó 
 

(12) /ts/ : /t�/ 

[ma�tse�] /matsi/ frio       

[ma�t�e�] ~ [ma�t�i�] /mat�i/ monte   
 
[�tsi:] /tsi/ ferrugem 

[�t�i:] ~ [�t�i�] ~ [�t�e�] /t�i/ fogo 
       
(13) /h/ : /s/ 

[h��n��] /h�n�/ ‘rio grande’    

[s��!��] /s�!�/ pavão 
 

(14) /h/ : /�/  

[h��o�] /h�u/ ‘espécie de sapo’    

[���o�] /��u/ cipó                
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[ha�ka�] /haka/ socó 

[�a�ka�] /�aka/ escama 
 
(15) /h/ : /�/  

[ho�no�] /hunu/ caititu                      

[�o�no�] /�unu/ cobra                 
 
[ho�a�] /hua/ flor 

[�o���] /�u�/ machado 
 
(16) /s/ : /t/      

[sa�pu�] ~ [sa�po�] /sapu/ algodão 

[ta�pu�] /tapu/ ponte 
 
(17) /s/ : /ts/       

[na�sa�] /nasa/ ‘tartaruga de igapó’   

[na�tsa�] /natsa/ baço                
 
(18) /s/ : /t�/ 

[ba�se�] /basi/ capim 

[ba�t�e�] ~ [ba�t�i�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo 
 
(19) /s/ : /�/ 

[p��s��] /p�s�/ cisco            

[p�����] /p���/ casa      
 
[si�na�] /sina/ reima 

[�i�na�] /�ina/ pensar 
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(20) /�/ : /t/ 

[k���a�] /k��a/ k�-�a                

                         região.dos.lábios-?               
                         lábio                   
[���ta�] /��ta/ dente                                        
 
[ne��i�] /ni�i/ cipó envira 

[ne�ti�] /niti/ ni-ti 
           caçar-NMLZ 

                       caminho 
 
(21) /�/ : /ts/ 

[ma��e�] ~ [ma��i�] /ma�i/ areia            

[ma�tse�] /matsi/ frio                           
 
[pa��a�] /pa�a/ cru 

[pa�tsa�] /patsa/ ‘dar tapa no rosto’ 
 

(22) /�/ : /t�/  

["i��i�] /bi�i/ estrela                       

["i�t�i�] /bit�i/ pele19         
 
[�a�na�] /�ana/ manixi 

[t�a�na�] /t�ana/ japiim 
 
(23) /m/ : /n/ 

[k��mo�] /k�mu/ k�-mu     
                             região.dos.lábios-?   
                             saliva                        
[k��no�] /k�nu/ arco 

                                                 
19 Em Couto (2010: 89, 91), registramos ["e�t�e�], mas essa variação é restrita a um 
único informante no corpus de 2008, não tendo sido confirmada na pesquisa de 
campo realizada em 2010.   
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[ma�i�] /mai/ terra                                   

[na�i�] /nai/ céu  
  

(24) /n/ : /t/ 

[no�a�] /nua/ poço                

[to�a�] /tua/ ‘pássaro sim sinhô’                 
 
[na�wa�] /naua/ branco (gente branca) 

[ta�wa�] /taua/ cana, ucuubinha 
 

(25) /�/ : /t/ 

[�a�o�] /�au/ erva, remédio, veneno   

[ta�u�] /tau/ paxiubão 
 

(26) /�/ : /n/ 

[�o���] /�u�/ machado      

[no���] /nu�/ sal     
 
[�a��a�] /�a�a/ bom   

[�a�na�] /�ana/ manixi 
 
1.1.2. Os fonemas vocálicos 

O Saynáwa apresenta 4 fonemas vocálicos: 
 

Qua. n° 3 Fonemas vocálicos do Saynáwa (cf. IPA revisado em 2005) 
 

 ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR 

Não-arredondada Arredondada 

ALTA i  u 

MÉDIA  �  

BAIXA  a  
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Segue abaixo a representação dos segmentos vocálicos em 
termos do sistema de traços distintivos, com base em Clements 
(1991b) e em Clements e Hume (1995):  

 
Qua. n° 4 Fonemas vocálicos do Saynáwa  
(com base em Clements, 1991b e em Clements e Hume, 1995 ) 
 

 
+ VOCÁLICO 
+SILÁBICO 

 
CORONAL 
(-posterior) 

 
DORSAL 

(+posterior) 
 

  
LABIAL 

 
(- ABERTO 1) 
-ABERTO 2 

i  u 

 
- ABERTO 1 
+ABERTO 2 

 �  

 
+ABERTO 1 

(+ABERTO 2) 

 a  

 
A necessidade de um quadro vocálico com 3 graus de abertura, 

com a vogal /�/ em posição medial, como exposto no qua. n° 4 acima 
será justificada em 1.3.2.3.  

Já as regras das alofonias de /b/ (cf. 1.3.1.1.) e de /u/ (cf. 
1.3.2.2.) demonstram o valor contrastivo do articulador [labial], 
enquanto a estipulação do traço redundante [±posterior] se deve tão 
somente ao fato de [+posterior], tradicionalmente ligado a [dorsal] 
(Clements, 1991b), estar envolvido no processo de retroflexão que 
ocorre com as consoantes /�, S/, cf. análise em 3.1.3.6.  

Os fonemas vocálicos do Saynáwa foram identificados a partir 
do método da oposição em par mínimo, não se confirmando como 
fonemas os segmentos [e, i�, e�, i:, e:, o, u�, o�, o:, ��, �:, a�, a:]. Seguem 
abaixo as oposições identificadas: 

 
(27) /i/ : /u/  

["i�t�i�] /bit�i/ pele                

["i�t�u�] /bit�u/ jaburu        
 



A fonologia segmental e a estrutura silábica 39 
 

  

[ta�pi��] /tapiN/ aprender 

[ta�pu��] ~ [ta�po��] /tapuN/ raiz 
 
(28) /i/ : /�/  

[pi�sa�] /pisa/ araçarí     

[p��sa�] /p�sa/ arrombar     
 
[�i�] ~ [�i:] ~ [�e�] ~ [�e:] /i/ árvore (pau), arraia 

[���] /�/ 1SG 
 
(29) /i/ : /a/  

[i�na�] /ina/ rabo, pênis        

[a�na�] /ana/ língua                   
 
[i�si��] ~ [e�si��] ~ [e�se��] /isiN/ manga (rede de pesca) 

[a�si��] /asiN/ mutum 
 
(30) /u/ : /�/  

[ta�u�] /tau/ paxiubão 

[ta���] /ta�/ pé 
 
[�puj] ~ [�poj] /pui/ pu-i   
                                  região.dos.intestinos-forma.alongada 
                                  fezes                 
[�p�j] /p�i/ p�-i 
                   asa-forma.alongada 
                   ‘uma das hastes da asa’ 

 
(31) /u/ : /a/  

[bu�ne�] /buni/ fome               

[ba�ne�] /bani/ pupunha          
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[nu�mi�] ~ [no�mi�] /numi/ sede 

[na�mi�] /nami/ carne 
 
(32) /�/ : /a/  

[���o�] /��u/ cipó                           

[�a�o�] /�au/ osso      
 
[ma�k��] /mak�/ piranha 

[ma�ka�] /maka/ ‘rato grande’ 
 
1.2. A estrutura silábica e a fonotática 
 O Saynáwa tem como molde da sílaba fonológica a estrutura 
(C)V(C), apresentando os padrões silábicos fonológicos /V, CV, VC, 
CVC/, que serão identificados em 1.2.1. concomitantemente à 
descrição da distribuição dos segmentos fonológicos na palavra e dos 
contatos silábicos permitidos na língua.  

Em 1.2.2., apresentaremos a relação dos tipos silábicos 

fonéticos, [V, V�, V:, CV, CV�, CV:, VC, V ��, CVC, CV��], ficando 
restrita ao tópico 1.3. a descrição da distribuição dos segmentos 
fonéticos na palavra e dos contatos silábicos relevantes para a 
ocorrência das alofonias.   

Ainda neste tópico, analisaremos a silabação, em 1.2.3., e a 
ressilabação, em 1.2.4. 
 
1.2.1. A sílaba fonológica e a fonotática 
 Segue abaixo o molde da sílaba fonológica do Saynáwa: 
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Fig. 1 Molde da sílaba fonológica 
  

                           /(C¹)V(C²)/ 
σ 

  
 
             O                         R 
 
            N          C       
 

                /p/ /b/ /t/             /i/        /S/ 

                /k/ /ts/ /t�/          /u/        /N/ 

                /h/ /s/ /�/             /�/ 

                /m/ /n/ /!/           /a/ 
 
 O Saynáwa apresenta os padrões silábicos fonológicos /V, CV, 
VC, CVC/, os quais podem formar palavra mínima, como em (33-36). 
  
(33) [�i�] ~ [�e�] ~ [�i:] ~ [�e:] /i/ V árvore (pau), arraia  
  
(34) [�"i�] /bi/ CV carapanã  
    
(35) [����] /�N/ VC �-N                      
                                1SG-POSS.ATR     
                           
(36) [�ha��] /haN/ CVC sim 

 
Não consideramos */CVVC/ como padrão silábico do 

Saynáwa porque em casos como o da vogal coronal do alomorfe -	iaN 

do morfema de tempo passado pré-hodierno (PAS3) -	ina, vide a vogal 

em negrito em (37) /tu.u.i.a.�iaN.ki/ CV.V.V.V.C(V)VC.CV, a 
mencionada vogal não está silabada como núcleo ou como segmento 
independente. Tal interpretação parte do fato de a vogal coronal em 
análise não ocupar uma posição independente na sílaba fonética, vindo 
à superfície como a articulação secundária [�] em [��], como em (37) 

[to�oja��a��ce�], cf. comprovaremos em 1.3.1.3. Já em 3.2.1., 
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demonstraremos que a realização do alomorfe -	iaN decorre do 

processo morfofonológico de metátese de /a/ no morfema -	ina. 
 

(37) [to�oja��a��ce�] /tu.u.i.a.�iaN.ki/ CV.V.V.V.C(V)VC.CV  

 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE 
                                          engravidar-PAS3-ASSE                                                                                                                               
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
 A posição de onset silábico é ocupada pelos fonemas 
consonantais.  
 Os fonemas consonantais formam sílaba /CV, CVC/ com todos 

os fonemas vocálicos (exs. 38-87). E com exceção de /h/, restrito ao 
início de palavra (exs. 38-41), os fonemas consonantais podem vir em 
início ou em meio de palavra (exs. 39-87), ocorrendo em ambiente 
intervocálico sem restrições, como em (39-70).  
 
(38) [�ha��] /haN/ CVC sim 
 
(39) [h��p��] /h�.p�/ CV.CV palha 
 
(40) [ho�ne�] /hu.ni/ CV.CV homem 
 
(41) [ne��i # he���is] /ni.�i # hiN.i.iS/ CV.CV # CVC.V.VC  

ni�i             hiN-iiS       
cipó.envira    ?-?              
apuí 
 
(42) [p��t�i�] /p�.t�i/ CV.CV as costas 

 

(43) [b���o�] ~ [w���o�] /b�.�u/ CV.CV freijó 
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(44) [!ono�a��] /!u.nu.u.aN/ CV.CV.V.VC  

!unu-uaN 
cobra-AUM 
sucuri, jiboia (‘cobra da água’) 
 
(45) [�a�a�i�] /�a.�a.i/ CV.CV.V marupá 
 
(46) [s��!��] /s�.!�/ CV.CV pavão 
 
(47) [pi�sa�] /pi.sa/ CV.CV araçarí 
 
(48) [jo�so�] /i.u.su/ V.V.CV feijão, fava 
 
(49) [a�si��] /a.siN/ V.CVC mutum 
 
(50) [t���!��] /t��.!�/ CV.CV ‘espécie de periquito’ 
 
(51) [ts�ko�e�] /ts�.ku.i/ CV.CV.V soluço 
 
(52) [ku�t�a�] /ku.t�a/ CV.CV flecha 
 
(53) [m��t��] /m�.t�/ CV.CV mingau 
 
(54) [�i�ma�] /�i.ma/ CV.CV sarapó 
 
(55) [o�tsa�] /u.tsa/ V.CV coelho 
 
(56) [��ne�] /�.ni/ V.CV taxi 
 
(57) [�o�"i��] /�u.biN/ CV.CVC caxinguba 
 
(58) [pi��i��] ~ [pe��i��] /pi.�iN/ CV.CVC pi�i-N  
                                                                  costela-? 
                                                                  esteira 
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(59) [���k��] /��.k�S/ CV.CVC bacuri 
 
(60) [ee�ce�] ~ [ii�ce�] /i.i.ki/ V.V.CV ou [�e:�ce�] ~ [�i:�ce�] /i.ki/ 

V.CV  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
i(i)-ki20  
cantar[ONO]-ASSE 
‘Ele canta.’ 
 
(61) [���ce�] /�.�.ki/ V.V.CV ou [��:�ce�] /�.ki/ V.CV  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
�(�)-ki21 
assustar[ONO]-ASSE 
‘Ele assusta.’ 
 
(62) [tse�pesa�ce�] /tsi.piS.a.ki/ CV.CVC.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(63) [to�oja��a��ce�] /tu.u.i.a.�iaN.ki/ CV.V.V.V.C(V)VC.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE 
                                          engravidar-PAS3-ASSE                                                                                                                                
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(64) [ka��i�ko�] /kaN.�i.ku/ CVC.CV.CV  rim 

                                                 
20 Estes dados serão abordados em 1.3.2.5.  
21 Estes dados serão abordados em 1.3.2.5. 
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(65) [�"a�n�ce�a�] /baS.n�.ki.a/ CVC.CV.CV.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
baSn�ki-a 
derrubar-PAS2 
‘Ele derrubou.’  
(Lit. ‘Derrubou[hoje].’) 
 
(66) [i��i��mu��] /i.�iS.muN/ V.CVC.CVC cansanção, urtiga 
 
(67) [��m���o�ntana�ci�] /��.m�.�uN.ta.na.a.ki/ 

CV.CV.CVC.CV.CV.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’)                                                                      
 
(68) [�isboma�ce�] /iS.bu.ma.ki/ VC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ma-tu-!a-N           [n�-nu      m�N]op2 b�   
 2PL-ENF-FOC-ERG   aqui-LOC INTE       vir  
i-S-bu-ma-ki]op1 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-PL-NEG-ASSE 
‘Vocês! - estão aqui? - não costumam vir.’ 
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(69) [tse�pes�ina�ce�] ~ [tse�pe��ina�ce�] /tsi.piS.�i.na.ki/  
CV.CVC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       �-N        tsipiS-�ina-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG flatulência-PAS3-ASSE 
‘Eu emiti flatulência ontem.’ 
 
(70) [ta�pi�ne�ce�] /ta.piN.ni.ki/ CV.CVC.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                           
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
 
(71) [ai��bo�] ~ [ai�m�bo�] /a.iN.bu/ V.VC.CV aiN-bu 
                                                                           esposa-HUM.GEN 
                                                                           mulher 
 
(72) [�!a�s�!a�] /!aS.!a/ CVC.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[!ab�-S-iSta-ki]op1 [ha-uN            �aS-�a]op2 
 dois-só-DIM-ASSE   3-POSS.ATR.3 genro-FOC 
 pouco-DIM-ASSE                         
‘É pouquinho, que é seu genro.’ (‘São poucos que são seus genros.’) 
(Lit. ‘É pouquinho. É seu genro.’) 
 
(73) [ma��tse�s] /maN.tsiS/ CVC.CVC maN-tsiS  
                                                               liso-? 
                                                               unha    
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(74) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuN.puS/ CVC.CVC nuN-puS 
                                                                                 sobre.a.água-? 
                                                                                 aruá 
 
(75) [�!es�pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] /!iS.pi/ 

CVC.CV corda 
 
(76) [����to��] /�S.tuN/ VC.CVC ‘irmão mais novo’ 
 
(77) [pa��ko�] /paN.ku/ CVC.CV tatu rabo-de-couro 
 
(78) [�is�ko�] /iS.ku/ VC.CV japó 
 
(79) [�a��pa�] /aS.pa/ VC.CV boca 
 
(80) [�i�ci�!a��pa��] /iS.kiN.!aN.paN/ VC.CVC.CVC.CVC jacareúba 
 
(81) [�i�t�o�a��] /iS.t�u.u.aN/ VC.CV.V.VC  

iSt�u-ua-N  
fugir-CAUS.IN-para.exterior                           
espantar  
 
(82) [�j��ka��te�] /i.�S.kaN.ti/ V.VC.CVC.CV i�SkaN-ti 
                                                                          moer-NMLZ                                                                                                    
                                                                          moinho 
 
(83) [ja�t��i��] /i.aN.t�.iN/ V.VC.CV.VC ‘a tarde’ 
 
(84) [ko��ma�] /kuN.ma/ CVC.CV miratauá 
 
(85) [pa��t�o��] /paN.t�uN/ CVC.CVC carapanaúba 
 
(86) [�tso�] ~ [�tso:] /tsu/ CV pulga 
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(87) [�me��] ~ [�mi��] /miN/ CVC mi-N 
                                                     2SG-POSS.ATR                                                

 
Quanto à distribuição tão restrita de /h/, as oposições 

identificadas em 2.1.1. e as apresentadas em (88-89) abaixo dirimem 
as dúvidas sobre o estatuto fonológico dessa consoante. 
 
(88) [hu�a�] /hua/ flor     

        [o�a�] /ua/ 3, esse                                       
 
(89) [�h��] /h�/ formiga 

      [���] /�/ 1SG 
 
Os fonemas consonantais, salvo os segmentos [-vocálico, 

+estridente, +anterior], podem vir após qualquer uma das codas 
permitidas na língua (exs. 90-112). As seguintes realizações foram 
identificadas exclusivamente em juntura de morfema: /b/ após /S, N/ 

(exs. 95, 98), /�, !/ após /S/ (exs. 96, 99) e /ts, n/ após /N/ (exs. 97, 

100). E as consoantes /ts, s/, segmentos [-vocálico, +estridente, 

+anterior], apresentam as seguintes restrições: /ts/ não ocorre após /S/, 

só sendo realizada após /N/ (ex. 100), enquanto /s/ não ocorre após 
segmento [-vocálico], observando-se sua realização apenas em 
ambientes como os expostos em (113-116).  
 
(90) [to�oja��a��ce�] /tu.u.i.a.�iaN.ki/ CV.V.V.V.C(V)VC.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 

1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE                                                                                                                               
                                 engravidar-PAS3-ASSE 
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(91) [ka��i�ko�] /kaN.�i.ku/ CVC.CV.CV  rim 
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(92) [�"a�n�ce�a�] /baS.n�.ki.a/ CVC.CV.CV.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
baSn�ki-a 
derrubar-PAS2 
‘Ele derrubou.’  
(Lit. ‘Derrubou[hoje].’) 
 
(93) [i��i��mu��] /i.�iS.muN/ V.CVC.CVC cansanção, urtiga 
 
(94) [��m���o�ntana�ci�] /��.m�.�uN.ta.na.a.ki/ 

CV.CV.CVC.CV.CV.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’)                                                                      
 
(95) [�isboma�ce�] /iS.bu.ma.ki/ VC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ma-tu-!a-N           [n�-nu      m�N]op2 b�   
 2PL-ENF-FOC-ERG   aqui-LOC INTE       vir  
i-S-bu-ma-ki]op1 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-PL-NEG-ASSE 
‘Vocês! - estão aqui? - não costumam vir.’ 
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(96) [tse�pes�ina�ce�] ~ [tse�pe��ina�ce�] /tsi.piS.�i.na.ki/  
CV.CVC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       �-N        tsipiS-�ina-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG flatulência-PAS3-ASSE 
‘Eu emiti flatulência ontem.’ 
 
(97) [ta�pi�ne�ce�] /ta.piN.ni.ki/ CV.CVC.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                           
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
 
(98) [ai��bo�] ~ [ai�m�bo�] /a.iN.bu/ V.VC.CV aiN-bu 
                                                                           esposa-HUM.GEN 
                                                                           mulher 
 
(99) [�!a�s�!a�] /!aS.!a/ CVC.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[!ab�-S-iSta-ki]op1 [ha-uN            �aS-�a]op2 
 dois-só-DIM-ASSE   3-POSS.ATR.3 genro-FOC 
 pouco-DIM-ASSE                         
‘É pouquinho, que é seu genro.’ (‘São poucos que são seus genros.’) 
(Lit. ‘É pouquinho. É seu genro.’) 
 
(100) [ma��tse�s] /maN.tsiS/ CVC.CVC maN-tsiS  
                                                                 liso-? 
                                                                 unha    
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(101) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuN.puS/ CVC.CVC nuN-puS 
                                                                                   sobre.a.água-? 
                                                                                   aruá 
 
(102) [�!es�pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] 

/!iS.pi/ CVC.CV corda 
 
(103) [����to��] /�S.tuN/ VC.CVC ‘irmão mais novo’ 
 
(104) [pa��ko�] /paN.ku/ CVC.CV tatu rabo-de-couro 
 
(105) [�is�ko�] /iS.ku/ VC.CV japó 
 
(106) [�a��pa�] /aS.pa/ VC.CV boca 
 
(107) [�i�ci�!a��pa��] /iS.kiN.!aN.paN/ VC.CVC.CVC.CVC jacareúba 
 
(108) [�i�t�o�a��] /iS.t�u.u.aN/ VC.CV.V.VC  

iSt�u-ua-N  
fugir-CAUS.IN-para.exterior                           
espantar  
 
(109) [�j��ka��te�] /i.�S.kaN.ti/ V.VC.CVC.CV i�SkaN-ti 
                                                                            moer-NMLZ                                                                                                    
                                                                            moinho 
 
(110) [ja�t��i��] /i.aN.t�.iN/ V.VC.CV.VC ‘a tarde’ 
 
(111) [ko��ma�] /kuN.ma/ CVC.CV miratauá 
 
(112) [pa��t�o��] /paN.t�uN/ CVC.CVC carapanaúba 
 
(113) [s��!��] /s�.!�/ CV.CV pavão 
 
(114) [pi�sa�] /pi.sa/ CV.CV araçarí 



52 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

(115) [jo�so�] /i.u.su/ V.V.CV feijão, fava 
 
(116) [a�si��] /a.siN/ V.CVC mutum 
                                                     
 A posição de núcleo silábico é ocupada pelos fonemas 
vocálicos.  

Os fonemas vocálicos formam sílaba isoladamente /V/, como 
em (117-138), ou formam sílaba /CV, VC, CVC/ com todos os 
segmentos fonológicos consonantais, sejam os fonemas consonantais, 
como já demonstrado acima, sejam os arquifonemas consonantais, 
como em (125-144). As vogais podem vir em início, em meio ou em 
final de palavra (exs. 117-145), podendo formar hiato sem restrições 
(exs. 117-136, 139). 

 
(117) [joi�w��] /i.u.i.u.�/ V.V.V.V.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’  
 
(118) [��wa�] /�.u.a/ V.V.V mãe 
 
(119) [n��a�] /n�.a/ CV.V jacamim 
 
(120) [ee�ce�] ~ [ii�ce�] /i.i.ki/ V.V.CV ou [�e:�ce�] ~ [�i:�ce�] /i.ki/ 

V.CV  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
i(i)-ki  
cantar[ONO]-ASSE 
‘Ele canta.’ 
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(121) [���ce�] /�.�.ki/ V.V.CV ou [��:�ce�] /�.ki/ V.CV  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
�(�)-ki 
assustar[ONO]-ASSE 
‘Ele assusta.’ 
 
(122) [na�w��] /na.u.�/ CV.V.V tabaco 
 
(123) [!��i�] /!�.i/ CV.V juriti 
 
(124) [ta���] /ta.�/ CV.V pé 
 
(125) [�j��ka��te�] /i.�S.kaN.ti/ V.VC.CVC.CV i�SkaN-ti 
                                                                            moer-NMLZ                                                                                                    
                                                                            moinho 
 
(126) [to�oja��a��ce�] /tu.u.i.a.�iaN.ki/ CV.V.V.V.C(V)VC.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 

1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE                                                                                                                              
                                 engravidar-PAS3-ASSE 
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(127) [ja�t��i��] /i.aN.t�.iN/ V.VC.CV.VC ‘a tarde’ 
 
(128) [�"a�n�ce�a�] /baS.n�.ki.a/ CVC.CV.CV.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
baSn�ki-a 
derrubar-PAS2 
‘Ele derrubou.’  
(Lit. ‘Derrubou[hoje].’) 
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(129) [ai��bo�] ~ [ai�m�bo�] /a.iN.bu/ V.VC.CV aiN-bu 
                                                                             esposa-HUM.GEN 
                                                                             mulher 
 
(130) [��m���o�ntana�ci�] /��.m�.�uN.ta.na.a.ki/ 

CV.CV.CVC.CV.CV.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’)                                                                      
 
(131) [ja�i�] /i.a.iS/ V.V.VC tatu 
 
(132) [o�i��] /u.iN/ V.VC vivo 
 
(133) [pu���a��] ~ [po���a��] /puN.i.aN/ CVC.V.VC  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(134) [ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/ CV.CV.VC.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
Maria-Na   �inu-ø           pit�a  i-S-ma-ki 
Maria-ERG macaco-ABS cozer AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Maria não costuma cozer macaco.’ 
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(135) [a.i�.�na] /a.iN.Na/ V.VC.(C)V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na        iaiS-ø     pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
 
(136) [�i�t�o�a��] /iS.t�u.u.aN/ VC.CV.V.VC  

iSt�u-ua-N  
fugir-CAUS.IN-para.exterior                           
espantar  
 
(137) [a�si��] /a.siN/ V.CVC mutum 
 
(138) [tse�pesa�ce�] /tsi.piS.a.ki/ CV.CVC.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(139) [t�i�u��] /t�i.uN/ CV.VC assa-peixe 
 
(140) [�isboma�ce�] /iS.bu.ma.ki/ VC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ma-tu-!a-N           [n�-nu      m�N]op2 b�   
 2PL-ENF-FOC-ERG   aqui-LOC INTE       vir  
i-S-bu-ma-ki]op1 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-PL-NEG-ASSE 
‘Vocês! - estão aqui? - não costumam vir.’ 
 
(141) [t������] /t�.��N/ CV.CVC capeba 
 
(142) [���k��] /��.k�S/ CV.CVC bacuri 
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(143) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puS.tu/ 

CVC.CV pu-S-tu 
                 região.dos.intestinos-REF-? 
                 barriga 
 
(144) [ma��tse�s] /maN.tsiS/ CVC.CVC maN-tsiS  
                                                                 liso-? 
                                                                 unha    
 
(145) [ho�ne�] /hu.ni/ CV.CV homem 

 
As vogais ocorrem após os arquifonemas consonantais apenas 

nos contextos observados em (146-149), ou seja, o contato silábico [-
vocálico].[+vocálico] só é permitido na língua em juntura de morfema 
(exs. 146-147), salvo quando se tem o alomorfe -Na do morfema do 
caso ergativo -N, pois nesse caso o arquifonema nasal se realiza diante 
de segmento [+vocálico] em interior de morfema, como demonstrado 
em (148-149), não se identificando o contato silábico [-
vocálico].[+vocálico] em (149) porque o arquifonema em negrito em 
/a.iN.Na/ V.VC.(C)V não está silabado22. 

 
(146) [tse�pesa�ce�] /tsi.piS.a.ki/ CV.CVC.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(147) [pu���a��] ~ [po���a��] /puN.i.aN/ CVC.V.VC  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 

                                                 
22 A alomorfia -Na decorre do processo morfofonológico de inserção de /a/ sofrido 
pelo morfema de caso ergativo -N, cf. analisaremos em 3.2.2. 
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(148) [ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/ CV.CV.VC.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
Maria-Na   �inu-ø           pit�a  i-S-ma-ki 
Maria-ERG macaco-ABS cozer AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Maria não costuma cozer macaco.’ 
 
(149) [a.i�.�na] /a.iN.Na/ V.VC.(C)V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na        iaiS-ø     pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 

 
A posição de coda silábica é ocupada pelos arquifonemas 

consonantais. 
A coda fonológica do Saynáwa não tem articulador 

especificado. 
Os arquifonemas consonantais formam sílaba /VC, CVC/ e 

vêm em meio ou em final de palavra (exs. 150-162). A única distinção 
entre a distribuição dos arquifonemas /S, N/ é a realização diante de 

/ts/, com apenas o arquifonema nasal podendo preceder esse fonema, 
desde que em juntura de morfema, como em (162). 

 
(150) [�j��ka��te�] /i.�S.kaN.ti/ V.VC.CVC.CV i�SkaN-ti 
                                                                            moer-NMLZ                                                                                                    
                                                                            moinho 
 
(151) [ja�t��i��] /i.aN.t�.iN/ V.VC.CV.VC ‘a tarde’ 
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(152) [�"a�n�ce�a�] /baS.n�.ki.a/ CVC.CV.CV.V  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
baSn�ki-a 
derrubar-PAS2 
‘Ele derrubou.’  
(Lit. ‘Derrubou[hoje].’) 
 
(153) [ai��bo�] ~ [ai�m�bo�] /a.iN.bu/ V.VC.CV aiN-bu 
                                                                             esposa-HUM.GEN 
                                                                             mulher 
 
(154) [ja�i�] /i.a.iS/ V.V.VC tatu 
 
(155) [a�si��] /a.siN/ V.CVC mutum 
 
(156) [tse�pesa�ce�] /tsi.piS.a.ki/ CV.CVC.V.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(157) [pu���a��] ~ [po���a��] /puN.i.aN/ CVC.V.VC  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(158) [�isboma�ce�] /iS.bu.ma.ki/ VC.CV.CV.CV  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ma-tu-!a-N           [n�-nu      m�N]op2 b�   
 2PL-ENF-FOC-ERG   aqui-LOC INTE       vir  
i-S-bu-ma-ki]op1 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-PL-NEG-ASSE 
‘Vocês! - estão aqui? - não costumam vir.’ 
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(159) [�i�t�o�a��] /iS.t�u.u.aN/ VC.CV.V.VC  

iSt�u-ua-N  
fugir-CAUS.IN-para.exterior                           
espantar  
 
(160) [���k��] /��.k�S/ CV.CVC bacuri 
 
(161) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puS.tu/ 

CVC.CV pu-S-tu 
                 região.dos.intestinos-REF-? 
                 barriga 
 
(162) [ma��tse�s] /maN.tsiS/ CVC.CVC maN-tsiS  
                                                                 liso-? 
                                                                 unha    
 
1.2.2. A sílaba fonética 
 Segue abaixo o molde da sílaba fonética do Saynáwa: 
 
Fig. 2 Molde da sílaba fonética 
 

       [(C¹)V(C²)] 
               σ 

  
             O                                  R 
 
               N                         C 
 
                            [p] [b] [t]        [i] [e] [i�]            [�] [h] [s] 

                            [c] [k] [ts]      [e�] [i:] [e:]          [�s] [�] [��] 

                            [t�] ["] [h]      [u] [o] [u�]           [�] [m] [n] 

                            [s] [�] [��]        [o�] [o:] [�]         [�] [�] [w] 

                            [�] [m] [n]      [��] [�:] [a]                  [j] 

                            [�] [w] [!]         [a�] [a:] 

                                   [j] 
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O Saynáwa apresenta os tipos silábicos fonéticos [V, V:, 
CV, CV:, VC, CVC] (exs. 163-190), com [V, CV, VC, CVC] 

podendo ser ocupado por vogal nasal (V �), como em (163-171)23. 
 

(163) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] V.VC.CVC ~ V.V.CVC /aiNbu/  

aiN-bu 
esposa-HUM.GEN 
mulher  
 
(164) [na.�i��] CV.VC /naiN/ bicho preguiça 
 
(165) [�ka�m.�po�] ~ [ka�.�po�] CVC.CVC ~ CV.CVC /kaNpu/ 
‘espécie de sapo’ 
 
(166) [�i.�mu��] CV.CVC /�imuN/ camapum 
 
(167) [ta.pi�.��a��] CV.CV.CVC /ta.piN.i.aN/  

tapiN-ia-N 
aprender-APRO-para.exterior 
saber 
 
(168) [�is.ti.�"i��] ~ [�i�.ti.�"i��] VC.CV.CVC /iStibiN/ sapucaia 
 
(169) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] CV.CVC /nuN.i/  

nuN-i  
sobre.a.água-forma.alongada 
mulateiro  
 
 

                                                 
23 Não estipulamos [V �, CV �, V �C, CV �C] para contemplar os exemplos nos quais a 

vogal é nasal (V �) porque essas sílabas apresentam o mesmo número de moras de [V, 

CV, VC, CVC], e o inventário das sílabas fonéticas proposto se baseia, entre outros 

aspectos, na distinção quanto ao número de moras, com [V, CV] apresentando 1 

mora, e [V:, CV:, VC, CVC] 2 moras , vide fig. 1 em 2.1.1. 
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(170) [ta.�pi�.ne.�ce�]  CV.CV.CV.CVC /ta.piN.ni.ki/   
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                            
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
 
(171) [���] V /�N/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
�-N                  aSpa 
1SG-POSS.ATR boca   
‘Minha boca.’ 
 
(172) [�i�] ~ [�e�] ~ [�i:] ~ [�e:] VC ~ V: /i/  árvore (pau), arraia 
 
(173) [�ta:.i.�ce�] ~ [ta.i.�ce�] CV:.V.CVC ~ CV.V.CVC /taiki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 
(174) [�!e�s.�pe�] ~ [�!e��.�pe�] ~ [�!es.�pe�] ~ [�!i�.�pe�] ~ [�!is.�pe�] 

CVC.CVC /!iSpi/ corda 
 
(175) [�p�h.�t��] CVC.CVC /p�St�/ brasa 
 
(176) [wa.�t�i�] ~ [ba.�t�i�] ~ [ba.�t�e�] CV.CVC /bat�i/ ovo 
 
(177) [�.wa.�pa�] V.CV.CVC /�uapa/ �ua-pa 
                                                              crescer-NMLZ 
                                                              grande 
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(178) [o.a.�paw.�ne�] V.V.CVC.CVC /uapauni/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(179) [jo.�so�] CV.CVC /iusu/ feijão, fava 
 
(180) [a.�ja�] V.CVC /aia/ maracanã 
 
(181) [�maj.�na�] CVC.CVC /maina/ magro 
 
(182) [tse.�pe.sa.�ce�] CV.CV.CV.CVC /tsi.piS.a.ki/    
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(183) [i.�sa�] V.CVC /i.sa/ pássaro 
 
(184) [�na:] ~ [�na�] CV: ~ CVC /na/ este 
 
(185) [�.�.�ce�] V.V.CVC /��ki/ ou [��:.�ce�] V:.CVC /�ki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
�(�)-ki 
assustar[ONO]-ASSE 
‘Ele assusta.’ 
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(186) [�bu�.�ka] CVC.CV /buSka/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka         �ua-pa 
pé  cabelo-REF-? crescer-NMLZ 
      cabeça           grande     
‘O dedão do pé é grande.’      
 
(187) [ma.�i] CV.V /mai/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
mai    t�akabu 
terra  ruim 
‘A terra é ruim.’ 
 
(188) [p�.�taw] CV.CVC /p�tau/ p�-tau 
                                                      asa-completa? 
                                                      ‘a asa com ambas as hastes’ 
 
(189) [�boj] CVC /bui/ bu-i  
                                      colméia-forma.alongada 
                                      cera 
 
(190) [ja.�i�] CV.VC /iaiS/ tatu 
                                         

Diferentemente da sílaba fonológica (cf. 1.2.1.), na sílaba 
fonética, os segmentos têm o articulador especificado.  

A consoante [�] apresenta o ponto default da língua (exs. 191-

197), e [h] o ponto default das demais alofonias de /S/ (ex. 191). Já 

quanto ao arquifonema consonantal /N/, ele pode ter seu articulador 
especificado na superfície, como indicado pelas consoantes em negrito 
em (192-194), mas caso isto não ocorra, /N/ será apagado após a 
nasalização vocálica (exs. 193-196), cf. analisaremos em 2.1.1. 

 
(191) [�p�h.�t��] CVC.CVC /p�St�/ brasa 
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(192) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] CV.CVC /nuN.i/  

nuN-i  
sobre.a.água-forma.alongada 
mulateiro  
 
(193) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] V.VC.CVC ~ V.V.CVC /aiNbu/  

aiN-bu 
esposa-HUM.GEN 
mulher  
 
(194) [�ka�m.�po�] ~ [ka�.�po�] CVC.CVC ~ CV.CVC /kaNpu/ 
‘espécie de sapo’ 
 
(195) [na.�i��] CV.VC /naiN/ bicho preguiça 
 
(196) [ja�.t�.�i��]  CV.CV.VC /iaNt�iN/ ‘a tarde’ 
 
(197) [�i�] ~ [�e�] ~ [�i:] ~ [�e:] VC ~ V: /i/  árvore (pau), arraia 

 
As sílabas [V, CV] não ocorrem em final de enunciado 

fonológico, mas tão somente no interior desse constituinte prosódico, 
cf. a comparação entre (198) e (199), (200) e (201), (202) e (203), 
lembrando-se que limite de palavra isolada corresponde a limite de 
enunciado fonológico. A consoante [�], portanto, só ocorre em final de 
enunciado fonológico24.  

 
(198) [�bu�.�ka�] CVC.CVC /buSka/ bu-S-ka 
                                                            cabelo-REF-? 
                                                            cabeça 
 
 
 
 

                                                 
24 Sobre peso silábico, os constituintes prosódicos e a realização de [�], veja o cap. 
2, em especial os subtópicos 2.1.1., 2.1.3. e 2.2.2.  
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(199) [�bu�.�ka] CVC.CV /buSka/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka         �ua-pa 
pé  cabelo-REF-? crescer-NMLZ 
      cabeça           grande     
‘O dedão do pé é grande.’                                                    
 
(200) [ma.�i�] CV.VC /mai/ terra 
 
(201) [ma.�i] CV.V /mai/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
mai    t�akabu 
terra  ruim 
‘A terra é ruim.’ 
 
(202) [����] VC /�N/ �-N 
                                 1SG-POSS.ATR 
 
(203) [���] V /�N/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
�-N                  aSpa 
1SG-POSS.ATR boca   
‘Minha boca.’ 

 
A sílaba fonética também se distingue da fonológica (cf. 

1.2.1.) porque apresenta segmentos [+vocálico] na margem, caso dos 
glides [w, j] (exs. 204-211)25, e porque os arquifonemas consonantais 
podem ser realizados em onset, como indicado pelas consoantes em 

                                                 
25 Com base em Clements e Hume (1995), os glides têm a mesma estrutura interna 
das vogais a eles homorgânicas, distinguindo-se destas tão somente porque ocupam 
a posição de margem silábica. Assim, tanto os glides quanto as vogais integram a 
classe dos vocóides, que definimos em nosso trabalho pelo traço maior [+vocálico], 
sendo [w, j] segmentos [-silábico] e as vogais [+silábico]. 
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negrito em (212-214). Desse modo, as consoantes [s, n] em onset 

podem ser alofones de /S, N/, como em (213-214), ou de /s, n/, como 

em (215-216), respectivamente. Já a consoante [�], alofone de /N/, é 
identificada em onset no Saynáwa exclusivamente sobre fronteira 
morfológica (ex. 212). 

 
(204) [�.wa.�pa�] V.CV.CVC /�uapa/ �ua-pa 
                                                              crescer-NMLZ 
                                                              grande 
 
(205) [o.a.�paw.�ne�] V.V.CVC.CVC /uapauni/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(206) [p�.�taw] CV.CVC /p�tau/ p�-tau 
                                                      asa-completa? 
                                                      ‘a asa com ambas as hastes’ 
 
(207) [jo.�so�] CV.CVC /iusu/ feijão, fava 
 
(208) [ja�.t�.�i��]  CV.CV.VC /iaNt�iN/ ‘a tarde’ 
 
(209) [a.�ja�] V.CVC /aia/ maracanã 
 
(210) [�maj.�na�] CVC.CVC /maina/ magro 
 
(211) [�boj] CVC /bui/ bu-i  
                                      colméia-forma.alongada 
                                      cera 
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(212) [ta.pi�.��a��] CV.CV.CVC /ta.piN.i.aN/  

tapiN-ia-N 
aprender-APRO-para.exterior 
saber 
 
(213) [tse.�pe.sa.�ce�] CV.CV.CV.CVC /tsi.piS.a.ki/    
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  �-N      tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
 
(214) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] CV.CVC /nuN.i/  

nuN-i  
sobre.a.água-forma.alongada 
mulateiro  
 
(215) [i.�sa�] V.CVC /i.sa/ pássaro 
 
(216) [ta.�pi�.ne.�ce�]  CV.CV.CV.CVC /ta.piN.ni.ki/   
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                            
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 

 
Quanto ao tipo silábico fonético *[CVCC], postulado para o 

Saynáwa em Couto (2010), não o consideramos na presente descrição 
porque o que acreditávamos ser um segmento epentêtico *[j], como 

em “[��ejs.�pe�] ~ [��ej	�pe�] ~ [��es.�pe�] ~ [��i	�pe�]  - /�ispi/  
“corda”” (Couto, 2010: 185), integra na verdade um segmento pré-
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vocalizado [�s, ��], como indicado em negrito em (217) e cf. 
comprovaremos em 1.3.1.4. 

 
(217) [�!e�s.�pe�] ~ [�!e��.�pe�] ~ [�!es.�pe�] ~ [�!i�.�pe�] ~ [�!is.�pe�] 

CVC.CVC /!iSpi/ corda 
 

1.2.3. Silabação  
 Os padrões silábicos do Saynáwa, /V, CV, VC, CVC/ (cf. 
1.2.1.), indicam que o núcleo silábico é um componente obrigatório na 
estrutura silábica da língua, o que é esperado nas línguas do mundo 
(Kenstowicz, 1994: 253). Desse modo, a sílaba no Saynáwa é formada 
primeiramente a partir da atribuição de uma vogal ao núcleo:  
 
Fig. 3 Regras de silabação (retiradas de Kenstowicz, 1994: 254) 
 
Fig. 3a 1ª regra 
 
        “ V →  V 
       
                    N 
 
         N’ 
 

                N” ”    (Kenstowicz, 1994: 254) 
  

Quanto à atribuição de segmentos às demais posições silábicas, 
alguns aspectos indicam que a atribuição do onset é anterior à 
atribuição da coda, dentre eles:  

1) a posição de onset é ocupada por todos os fonemas 
consonantais, enquanto na posição de coda temos apenas os 
arquifonemas consonantais, os quais não têm especificação para o 
ponto de articulação. A realização em coda apenas de /S/ ou de /N/, 
inexistindo nessa posição segmento [-soante, -contínuo], reflete a 
constatação de que a sonoridade: “rises maximally towards the peak 
and falls minimally towards the end” (Clements, 1990: 301); 

2) sequências do tipo /VCV/ silabam como /V.CV/ e não como 
/VC.V/, a exemplo de /isuN/ “urina”, que silaba como /i.suN/ e não 
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como */is.uN/. Essa é uma tendência universal em evitar sílabas sem 
onset (Kenstowicz, 1994: 254) e é conhecida como “CV-rule” ou 
“Maximal Onset Principle” (Blevins, 1995:230). 

 
Portanto, após a atribuição da vogal ao núcleo, uma consoante 

é atribuída à posição de onset: 
 
Fig. 3b 2ª regra 
 
       “ C        V 
       
                    N 
 
         N’ 
 

       N” ”    (Kenstowicz, 1994: 254) 
 
 Assim, temos os padrões silábicos /V, CV/.  

Só então, a partir de uma terceira regra, na qual uma consoante 
é atribuída à posição de coda, é que temos a formação dos padrões 
silábicos /VC, CVC/: 

 
Fig. 3c 3ª regra 
 
                 “ V             C 
       
                    N 
 
         N’ ”    (Kenstowicz, 1994: 254) 
 

Vejamos agora como ocorre a silabação em uma dada palavra 
do Saynáwa. 
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Fig. 4 Aplicação das regras de silabação no dado (218) do Saynáwa (com base em 
Kenstowicz, 1994: 254) 
 
(218) /pi.!uS/ pipira 
 
1ª regra      p   i    !     u  S        
 
 
                       N         N                                                
 
 
                       N’        N’                                                                  
 
 
                      N”        N”                                                                  
 
2ª regra    p     i     !    u     S     
 
 
                       N         N                                                                      
 
 
                       N’        N’                                                                  
 
 
                      N”        N”                                                                  
 
3ª regra     p    i     !    u   S    
 
 
                       N         N               
 
 
                       N’        N’            
 
 
                       N”       N”          
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As sílabas formadas cf. as 3 regras acima expostas são 
classificadas como “core syllables” (Kenstowicz, 1994: 255). A língua 
Saynáwa não necessita de outras regras para formar suas sílabas, pois 
não apresenta onset ou coda ramificados, proibindo-se a silabação de 
mais de 1 segmento no núcleo, no onset ou na coda.  

As restrições concernentes à silabação no Saynáwa incluem as 
mencionadas regras de silabação e a regra de ressilabação, que será 
analisada em 1.2.4.  
 A silabação no Saynáwa também obedece aos Princípios da 
silabação baseada na sonoridade (Clements, 2006)26, por isso não 
identificamos formações como *[�joj.�w��] (219) no Saynáwa, pois 
pelo princípio do “Syllable Contact”, “sonority drops maximally 
across syllable boundaries” (Clements, 2006: 5), o que não 
aconteceria no exemplo hipotético porque segundo a escala de 
sonoridade (Kenstowicz, 1994: 254; Clements, 2006: 4)27, os glides 
[w, j] estão em um mesmo grau de sonoridade28.  
 

                                                 
26 Os Princípios da silabação baseada na sonoridade (Clements, 2006) são: “Sonority 
Sequencing”, “segments are syllabified in such a way that sonority increases from 
the margin to the peak”; “Sonority-Syllabicity Alignment”, “sonority peaks 
correspond to syllable peaks and vice-versa”; “Sonority Dispersion”, “sonority is 
maximally dispersed in the initial demisyllable and minimally dispersed in the final 
demisyllable”; e “Syllable Contact”, “sonority drops maximally across syllable 
boundaries” (Clements, 2006: 5). 
27 Os diferentes graus de sonoridade dos segmentos podem ser entrevistos nesta 
escala, onde à esquerda temos o elemento mais sonoro e à direita o menos sonoro: 
“vogais > glides > líquidas > nasais > oclusivas” (Kenstowicz, 1994: 254). 
28 O princípio “Syllable Contact” (Clements, 2006: 5), contudo, pode ser 
desrespeitado no Saynáwa em casos como a realização de /�/ após /S/ em juntura de 
morfema, cf. o dado (a) abaixo. Mas como mesmo afirma Clements (2006) sobre os 
Princípios da silabação baseada na sonoridade: “These principles express 
preferences rather than absolute laws (…) Though violations of these principles do 
occur, the presence of a syllable violating one of them in a language usually implies 
the presence of otherwise similar syllables that do not, while the reverse is not true.” 
(Clements, 2006: 5). 
(a) [tse.�pe�.�i.na.�ce�] ~ [tse.�pes.�i.na.�ce�] /tsi.piS.�i.na.ki/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       �-N        tsipiS-�ina-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG flatulência-PAS3-ASSE 
‘Eu emiti flatulência ontem.’ 
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(219) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/ *[�joj.�w��] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’  

 
A análise da sílaba fonética demonstra que o primeiro ciclo de 

silabação no Saynáwa ocorre no domínio do morfema.  
Em (220), por exemplo, a vogal da primeira sílaba está 

nasalizada e, como a nasalização no Saynáwa é um processo 
regressivo e tautossilábico (cf. 3.1.3.4.), isso demonstra que as 
posições silábicas já tinham sido preenchidas antes da estruturação 
morfológica, sendo a realização de /N/ em onset resultado da 
ressilabação desse arquifonema (cf. 1.2.4.). O ex. (221) demonstra 
que o onset nasal não causa a nasalização vocálica. 

 
(220) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-i  
                                                         sobre.a.água-forma.alongada 
                                                         mulateiro  
 
(221) [nu.na.�i�] ~ [no.�naj] /nu.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 

 
A silabação das vogais altas, entretanto, não ocorre 

necessariamente nesse primeiro ciclo, no domínio do morfema. Além 
disso, somente as vogais altas que não silabam como margem é que 
viram núcleo silábico.  

Em (222-223), a formação do glide parece fazer parte do 
domínio do morfema, mas apenas quanto à constituição do ditongo 
crescente, ao passo que o ditongo decrescente seria constituído na 
palavra já estruturada. Em (224-228), podemos ver outros dados com 
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a formação de glide em ditongo crescente (exs. 224-226) e 
decrescente (exs. 227-228). 

 
(222) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’  
 
(223) [to.�o.ja.��a�.�ce�] /tu.u.i.a.�iaN.ki/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 

1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE                                                                                                                              
                                  engravidar-PAS3-ASSE 
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(224) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/ caparari  
 
(225) [tsa.�we�] /tsa.u.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tsau-i 
sentar.se-PROG 
‘Ele está se sentando.’ 
 
(226) [h�.p�.�wa��] /h�.p�.u.aN/ h�p�-uaN    
                                                    palha-AUM                                                  
                                                    piaçabeira  
 
(227) [�poj.pi.�se�] /pu.i.pi.si/ mastruço 
 
(228) [p�.�taw] /p�.ta.u/ p�-tau 
                                        asa-completa? 
                                        ‘a asa com ambas as hastes’ 
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A realização das vogais altas em margem silábica, portanto, 
não decorre da ressilabação como interpretamos em Couto (2010), 
mas da silabação, devendo-se ressaltar que a formação dos ditongos 
também obedece a restrições métricas, como analisaremos em 2.1.2.2. 
e em 2.1.3.  
 
1.2.4. Ressilabação 

A ressilabação consiste em um rearranjo dos segmentos em 
razão das posições silábicas e está integrada à silabação, obedecendo à 
“CV-rule” ou “Maximal Onset Principle” (Kenstowicz, 1994: 254, 
280; Blevins, 1995: 230) e aos Princípios da silabação baseada na 
sonoridade (Clements, 2006) (cf. 1.2.3.). Desse modo, será aplicada a 
regra de ressilabação, cf. a fig. 5, sempre que houver o contato 
silábico [-vocálico].[+vocálico], como podemos observar em (229-
232). 

O dado (233) [o.a.�to� e.�me�] /u.a.tu.uN # i.mi/ demonstra que 
a ressilabação se restringe ao domínio da palavra fonológica, não 
ocorrendo *[o.a.�to� ne.�me�] (233). Já os dados (229-231) 
demonstram que a ressilabação se dá sobre fronteira morfológica, 
salvo quando se tem o alomorfe –Na do morfema do caso ergativo –N 
(ex. 232), pois nesse caso o contato [-vocálico].[+vocálico] se dá em 
interior de morfema29.  
 
Fig. 5 Regra de ressilabação (retirada de Kenstowicz, 1994: 281) 
 
Domínio: palavra fonológica 
              “C.V → .CV” (Kenstowicz, 1994: 281)   

                                                 
29 O morfema ergativo –N se realiza como –Na ao sofrer o processo 

morfofonológico de inserção de /a/ cf. analisaremos em 3.2.2. 

Em dados como (a) abaixo, onde o alomorfe –Na é sufixado à base terminada por 
consoante, não ocorre ressilabação porque o arquifonema em negrito não está 
silabado: 
(a) [a.i�.�na] /a.iN.Na/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                   aiN-Na        iaiS-ø       pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR  esposa-ERG   tatu-ABS    comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
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(229) [!a.b�.�sis.�ta] /!a.b�S.iS.ta/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sikumiS  �ab�-S-iSta-ø    bi-ta-u� 
tiririca     dois-só-DIM-ABS  pegar-ir.e.a.partir.de.lá-IMP 
                pouco-DIM-ABS 
‘Vá e a partir de lá pegue um pouquinho de tiririca!’ 
 
(230) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-i  
                                                          sobre.a.água-forma.alongada 
                                                          mulateiro 
 
(231) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(232) [ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
Maria-Na   �inu-ø           pit�a  i-S-ma-ki 
Maria-ERG macaco-ABS cozer AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Maria não costuma cozer macaco.’ 
 
(233) [o.a.�to� e.�me�] /u.a.tu.uN i.mi/ *[o.a.�to� ne.�me�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
ua-tu-uN                imi 
3-ENF-POSS.ATR.3  sangue                            
‘Seu sangue.’ 

 
1.3. As alofonias 

Descreveremos neste tópico as alofonias identificadas no 
Saynáwa, com o subtópico 1.3.1. dedicado às alofonias consonantais e 
o 1.3.2. às alofonias vocálicas, apresentando-se nesses subtópicos a 
análise acústica de alguns dos fones do Saynáwa. 
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Na fig. 6 abaixo, apresentamos a relação dos fonemas e 
arquifonemas do Saynáwa com suas respectivas realizações 
alofônicas, cabendo destacar que:  

1) a oclusiva glotal [�] não se confirma como segmento 
fonológico ou como alofone de qualquer fonema ou arquifonema da 
língua, sendo tão somente um segmento epentêtico, e será analisada 
em 2.1.3.;  

2) o fone [w] em início de palavra é alofone de /b/ e nas 

demais posições na palavra é alofone de /u/;  
3) mediante a observação da estrutura morfológica da palavra, 

pode-se determinar se os fones [s, n] em onset são alofones de /s, n/ 

ou de /S, N/, respectivamente. 
 
Fig. 6 Inventário das realizações alofônicas do Saynáwa 
 
/p/ → [p]                 /h/ → [h]   /S/ → [h, s, �s, �, ��, �] 

/b/ → [b, ", w]         /s/ → [s]   /N/ → [m, n, �, �] 

/t/ → [t]                  /�/ → [�, ��, �]  /i/ → [i, e, i:, e:, i�, e�, j] 

/k/ → [c, k]             /m/ → [m]  /u/ → [u, o, o:, u�, o�, w] 

/ts/ → [ts]               /n/ → [n]    /�/ → [�, �:, ��] 

/t�/ → [t�]               /!/ → [!]   /a/ → [a, a:, a�] 
 
1.3.1. As alofonias consonantais 

Os fonemas consonantais /p, t, ts, t�, h, s, m, n, !/ apresentam 
apenas 1 alofone, os quais podem ser realizados em sílaba pretônica 
ou tônica, como demonstrado abaixo para [p] (234-235), [t] (236-

237), [ts] (238-239), [t�] (240-241), [h] (242-243), [s] (244-245), [m] 

(246-247), [n] (248-249) e [!] (250-251).  
 
(234) [p�����] /p���/ casa 
 
(235) [ka�p��] /kap�/ jacaré  
 
 
 



A fonologia segmental e a estrutura silábica 77 
 

  

(236) [t���o�] /t��u/ t�-�u 
                                 região.do.pescoço-? 
                           pescoço 
 
(237) [t�a�ta�] /t�ata/ Deus, avô, cacique 
 
(238) [tsi�pes] ~ [tse�pes] /tsipiS/ flatulência    
 
(239) [a�tsa�] /atsa/ mandioca 
 
(240) [t���!��] /t��!�/ ‘espécie de periquito’ 
 
(241) [ku�t�a�] /kut�a/ flecha 
 
(242) [hu�mo�] /humuS/ umbu 
 
(243) [�ha��] /haN/ sim 
 
(244) [s��!��] /s�!�/ pavão  
 
(245) [i�so�] /isu/ ‘macaco preto’ 
 
(246) [mu�ka�] /muka/ amargo ou ‘amargoso (espécie vegetal)’ 
 
(247) [�i��me��] /iSmiN/ urubu-rei 
 
(248) [na�i�] /nai/ céu 
 
(249) [pa�ne�] /pani/ rede de dormir 
 
(250) [�i�ci�!a��pa��] /iSkiN!aNpaN/ jacareúba 
 
(251) [ta�!e�] /ta!i/ roupa 
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 Os fonemas consonantais /b, k, �/ e os arquifonemas 

consonantais /S, N/ apresentam mais de 1 alofone, por isso a descrição 
das alofonias dessas consoantes será realizada nos subtópicos que 
seguem.  
 
1.3.1.1. As alofonias de /b/  

 O fonema /b/ apresenta 3 alofones: o oclusivo labial sonoro 

[b], o fricativo labial sonoro ["] e o glide labial [w].  

A consoante /b/ é realizada como: 

 1) ["], obrigatoriamente, quando estiver diante das vogais 
coronais (exs. 255-258); 

2) ["] ou [w], opcionalmente, quando estiver em início de 

palavra diante das vogais /�, a/, que aqui podem ser definidas pelo 
traço [+aberto2] (exs. 259-264)30; 

3) [b] nos demais contextos (exs. 252-254, 265-267). 
 
Os fones [b, ", w], portanto, variam entre si diante de /�, a/ em 

início de palavra e isso se deve ao processo fonológico de lenização 
sofrido por /b/ cf. analisaremos em 3.1.1.1. Os fones [b, "], por sua 

vez, estão em distribuição complementar, salvo diante de /�, a/ em 
início de palavra, e podem ser realizados em sílaba pretônica ou tônica 
(exs. 252-267), enquanto [w] só é observado em sílaba pretônica (exs. 
261-264). 
 

                                                 
30 Nas línguas Jaminawa e Kaxarari (Lanes, 2000), o fone ["] também varia com o 

fone [w] em início de palavra, sendo postulado como fonema dessas línguas o glide 

labial /w/, e [", w] como suas realizações alofônicas (Lanes, 2000: 69, 71, 111). De 

modo diverso para o Kaxarari, Sousa (2004:48) afirma que /w/ e /"/ são fonemas 

dessa língua. No Shanenawá (Cândido, 1998), [w] está em variação livre com ["] 
quando diante de vogal central (termo da autora), não apenas em início de palavra, 
tendo sido postulado por Cândido (1998: 66-67) que [", w] são alofones de /w/.  

Já no Huariapano (Parker, 1994), foi identificada a variação [b] ~ ["] ~ [w], sendo a 
oclusiva realizada em início de frase e depois de nasal. Parker (1994: 96) interpretou 
o /"/ na base.  
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(252) [bu�ne�] /buni/ fome 
 
(253) [ne�bo�] /nibu/ escorpião  
 
(254) [i�bo��] /ibuN/ mandim preto 
 
(255) [�"i�] /bi/ carapanã 
 
(256) ["e�me�] /bimi/ fruta 
 
(257) [pa"i��ci�] /pabiNki/ orelha  
 
(258) [�o�"i��] /�ubiN/ caxinguba 
 
(259) [b��ne�] ~ ["��ne�] /b�ni/ levantar-se 
 
(260) [ba�!e�] ~ ["a�!e�] /ba!i/ sol, verão  
 
(261) [b���o�] ~ [w���o�] /b��u/ freijó 
 
(262) [ba�ka�] ~ [wa�ka�] /baka/ água, rio 
 
(263) [ba�t�i�] ~ [ba�t�e�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo 
 
(264) ["��!o�] ~ [w��!o�] /b�!u/ b�-!u 
                                                     região.da.face-? 
                                                     olho 
 
(265) [ma�b��] /mab�S/ caiçuma 
 
(266) [m�ba�ko��] /m�bakuN/ arapuá amarela 
 
(267) [�a�ba�] /�aba/ dia 
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Optamos por representar o fonema pela oclusiva labial sonora 
porque ela apresenta uma distribuição mais larga, não se podendo 
escolher o glide labial porque esse fone ocorre nas demais posições na 
palavra como alofone de /u/ e nesses contextos ele nunca flutua com 

[b] ou ["] (ex. 268), confirmando-se a oposição /b/ : /u/ em (268-270).  
 

(268) /b/ : /u/        

[ba�ba�] ~ ["a�ba�] /baba/ neto   

[ba�wa�] ~ ["a�wa�] /baua/ papagaio   
 
(269) /b/ : /u/ 

[�	i�] /bi/ carapanã 

[o�i�] ~ [u�i�] /ui/ chuva 
 
(270) /b/ : /u/ 

[wa�ka�] ~ [ba�ka�] /baka/ água, rio   

[oa�bo�] ~ [ua�bo�] /uabu/ ua-bu   
                                            3-PL 
 
 Em 3.1.1.1., além de analisarmos o processo fonológico de 
lenização de /b/, comentaremos o fato de /b/ ser o único segmento 
sonoro dentre os da classe [-soante] no Saynáwa.    

As regras das alofonias de /b/ estão representadas na fig. 7 e 
são aplicadas na ordem 7a→7b.   
 
Fig. 7 Regras das alofonias de /b/ (7a→7b) 

 
Fig. 7a 
  

/b/ → ["] / __ [+vocálico, coronal] 

                       [b]  
 
Fig. 7b 
 

/b/ → ["] ~ [w]  /  #__ [+aberto2]  
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1.3.1.2. As alofonias de /k/ 

O fonema /k/ apresenta 2 alofones: o oclusivo palatal surdo [c] 

e o oclusivo velar surdo [k].  

A consoante /k/ é realizada como: 

1) [c] quando estiver diante das vogais coronais (exs. 271-
274); 

2) [k] quando estiver diante das vogais dorsais (exs. 275-283). 
 
Os fones [c, k] estão, portanto, em distribuição complementar 

e podem ocorrer em sílaba pretônica ou tônica (exs. 271-283). 
Representamos o fonema pela oclusiva velar surda por ela ser 

mais natural (Lass, 1984: 147-151, 153-155; Ladefoged e Maddieson, 
1996: 33, 43), explicando-se a realização de /k/ como [c] pelo 
processo fonológico de coronalização cf. analisaremos em 3.1.3.2. 

 
(271) [ce�me�] /kimi/ ‘tartaruga da mata’ 
 
(272) [�me��ce�te�] /miSkiti/ miSki-ti 
                                               pedra-INSTR 
                                       anzol 
 
(273) [���ci�] ~ [���ce�] /��ki/ milho 
 
(274) [pa"i��ci�] /pabiNki/ orelha 
 
(275) [ku�!a��] /ku!aN/ seringa 
 
(276) [koi��ka�] /kuiNka/ anu 
 
(277) [ka��i�] /ka�i/ morcego 
 
(278) [iku�a�] /ikua/ iku-a 
                                   abraçar-PTCP 
                                   ‘abraçado’ 
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(279) [taka�!a�] /taka!a/ galinha 
 
(280) [�is�ko�] /iSku/ japó 
 
(281) [���k��] /��k�S/ bacuri 
 
(282) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ 
 
(283) [m��ka��] /m�kaN/ m�-kaN 
                                         região.da.mão-? 
                                        mão 
 
 Vejamos as características acústicas dos fones [c, k]. 

Nos espectrogramas31 das fig. 8-1332, podemos observar a 
maior concentração de energia na realização de [c] quando comparada 

à [k]. Já a comparação entre [k] diante de [�, a] e [k] diante de [o, u] 

não revela uma diferença significativa33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Todos os espectrogramas e os espectruns apresentados nesta tese foram obtidos a 
partir do programa computacional Praat. Os espectrogramas e os espectruns 
consistem em apenas 1 realização da mesma palavra ou segmento(s). 
32 Os dados apresentados nas fig. 8-13 são do informante nº 3 (vide metodologia). 
33 Em outras línguas Pano, como no Shanenawa (Cândido, 2004), foi identificada 
uma distribuição complementar entre [c, k, q], realizando-se a oclusiva palatal surda 
diante de vogais anteriores (termo da autora), a oclusiva uvular surda diante de 
vogais posteriores (termo da autora) e a oclusiva velar surda nos demais ambientes, 
sendo todos esses segmentos realizações alofônicas do fonema /k/ (Cândido, 2004: 
32-33). 



A fonologia segmental e a estrutura silábica 83 
 

  

Fig. 8 Espectrograma de [ci] na palavra [ci��i�] /ki�i/ coxa 
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Fig. 9 Espectrograma de [ce] na palavra [ma�na�ce�!e�] /manaNki!i/  

ma-naN-ki-!i  
ir-rio.acima-perene-para.distante 
‘ir rio acima, com emprego constante de energia, para distante’ 
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Fig. 10 Espectrograma de [ku] na palavra [ku�!a��] /ku!aN/ seringa 
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Fig. 11 Espectrograma de [ko] na palavra [ko��a�] /ku�a/ cedro 
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Fig. 12 Espectrograma de [k�] na palavra [k��na�] /k�na/ cadeira 
 

                                  k� 
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Fig. 13 Espectrograma de [ka] na palavra [kaku�i�] /kakui/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
kaku-i 
abaixar.se-PROG 
‘Ele está se abaixando.’  
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A regra de coronalização de /k/ está representada na fig. 14. 
 
Fig. 14 Regra de coronalização de /k/ 
 

/k/ →  [c]  / __ [+vocálico, coronal] 
    

1.3.1.3. As alofonias de /�/ 

 O fonema /�/ apresenta 3 alofones: o fricativo pós-alveolar 

surdo [�], o fricativo pós-alveolar surdo pós-palatalizado [��] e o 

fricativo retroflexo surdo [�].  

A consoante /�/ é realizada como: 

 1) [�] quando estiver diante das vogais coronais (exs. 284-289); 

 2) [��] quando estiver no alomorfe monossilábico -	iaN do 

morfema de tempo passado pré-hodierno -	ina (exs. 290-291); 

 3) [�] quando estiver diante das vogais dorsais (exs. 292-296). 
 
Os fones [�, ��, �] estão, portanto, em distribuição 

complementar e podem ocorrer em sílaba pretônica ou tônica (exs. 
284-296). 
 Representamos o fonema pela fricativa pós-alveolar surda por 
ela ser mais natural que a fricativa retroflexa surda (Lass, 1984: 154; 
Hamann, 2003: 3-6), com /�/ sendo realizada como [�] devido ao 
processo fonológico de retroflexão cf. analisaremos em 3.1.3.6.  

Já o fone [��] ocorre exclusivamente no alomorfe -	iaN (exs. 
290-291), não tendo sido observado em dados como (284, 295), 
explicando-se tal alofonia pelos seguintes fatos: o morfema de tempo 
passado pré-hodierno -	ina ao ser sufixado à base com número ímpar 

de sílabas sofre o processo morfofonológico de metátese de /a/, vindo 

como o alomorfe monossilábico -	iaN cf. analisaremos em 3.2.1.34, 
mas como a língua não permite a silabação de mais de 1 segmento no 
núcleo ou nas margens (cf. 1.2.3.), a vogal coronal perde sua posição 
silábica e [�] passa a dividir seu tempo de realização com a 

                                                 
34 Em 3.2.1., veremos que o processo morfofonológico de metátese de /a/ está 
relacionado ao ritmo da palavra. 
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mencionada vogal, resultando no segmento com articulação 
secundária [��].   
 
(284) [�i�a�] /�ia/ ‘ardência da pimenta’ 
 
(285) [i��i��mu��] /i�iSmuN/ cansanção, urtiga35 
 
(286) [ka��i�ko�] /kaN�iku/ rim 
 
(287) [ju��i��] /iu�iN/ alma 
 
(288) [ne��i�] /ni�i/ cipó envira 
 
(289) [ma��e�] ~ [ma��i�] /ma�i/ areia  
 
(290) ["i��a��ce�] /bi�iaNki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                  �-N        m�ni-ø       bi-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG  banana-ABS pegar-PAS3-ASSE 
‘Eu peguei banana ontem.’ 
 
(291) [�mi�cita���a��] /miSkita�iaN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
miSki-ta-�iaN 
pedra-ir.e.a.partir.de.lá-PAS3 
‘Ele foi e a partir de lá pescou (com anzol).’ 
(Lit. ‘Foi e a partir de lá pescou[há 1-poucos dias].’) 
 
(292) [�u�mo�] /�umu/ pote 
 
(293) [����o��] /���uN/ cajá 
 
                                                 
35 Sobre a realização de /S/ como [�], veja 1.3.1.4. 
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(294) [ne�o��o�] /ni�u�u/ arruda 
 
(295) [t�a�me "���a��] /t�ami b��aN/ t�ami  b��aN 
                                                           ferida  casca    
                                                           ‘casca de ferida’ 
 
(296) [ti��o�] /ti�u/ cintura 

   

 Vejamos as características acústicas dos alofones [�, �]. 

Analisaremos os espectruns dos fones [�, �] porque segundo 
Hamann (2003) a análise do formato do espectrum não só é outra 
possibilidade para descrever as diferenças acústicas entre os pontos de 
articulação, como é essencial para os casos em que as trajetórias dos 
formantes não são facilmente detectadas, como no caso das fricativas, 
assim, “Spectral information might therefore be more useful than 
vowel transitions for classifying fricatives.” (Hamann, 2003: 63).  

Como os fones [�, �] estão em distribuição complementar e o 
contexto vocálico é um fator importante na variação da realização das 
retroflexas e das coronais como um todo (Hamann, 2003: 16-17, 69-
72), vamos apresentar ao lado dos espectruns de [�] diante de [i] e de 

[�] diante de [o, a], os espectruns de [s]  diante de [i, o, a] para 
melhor compararmos a realização dessas consoantes diante de 
contextos vocálicos idênticos. Disponibilizaremos também a medida 
de frequência do primeiro pico de cada espectrum36: 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 De acordo com Hamann (2003: 15-16), as retroflexas variam bastante entre os 
falantes de uma mesma língua, e os formatos dos espectruns também variam 
consideravelmente entre esses falantes (Hamann, 2003: 63), por isso os dados aqui 
analisados são de um mesmo informante, o de nº 3.  
Os dados apresentados nas fig. 15-20 são apenas ilustrativos, tendo sido feita a 
análise de 106 palavras com os fones [s, �, �] em onset enunciadas por 4 
informantes, os de nº 1-4 (vide metodologia).     
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Fig. 15 Espectrum de [�] diante de   

[i] na palavra [�i�na��] /�inaN/ �ina-N37         
Primeiro pico: 3189 Hz  
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Fig. 16 Espectrum de [s] diante de [i] na 

palavra [sina�i�] /sinai/ sina-i38 
Primeiro pico: 3027 Hz 
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37 �ina-N 
    pensar-NMLZ 
    pensamento 
38 Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sina-i 
ter.raiva-PROG     
‘Ele está tendo raiva.’ 
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Fig. 17 Espectrum de [�] diante de [o] 

na palavra [�oto�ci��] /�utukiN/ empurrar 
Primeiro pico: 1416 Hz  
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Fig. 18 Espectrum de [s] diante de [o] na 

palavra [soo�ka�] /suuka/ inchado (pé inchado) 
Primeiro pico: 1690 Hz 
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Fig. 19 Espectrum de [�] diante de [a] 

na palavra [�a�!a] /�a!a/ bom39   
Primeiro pico: 2675 Hz 
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Fig. 20 Espectrum de [s] diante de [a] 

na palavra [sa�i] /sai/ sa-i40  
Primeiro pico: 5206 Hz 
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39 Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�a�a   ki 
bom   ASSE 
‘Está bom.’ 
40 Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[sa-i]op1          [sa-i-ki]op2 
 gritar-PROG  gritar-PROG-ASSE 
‘Ele está gritando, está gritando.’ 
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A partir dos espectruns apresentados nas fig. 15-20 acima, 
podemos fazer as seguintes observações:  

a) [�] X [s] diante de [i] (fig. 15-16): a energia em [�] é mais 

espalhada ao longo do espectrum; a queda de amplitude em [�] é mais 
compassada, ocorrendo de modo menos abrupto; e o primeiro pico de 
[�] ocorre em uma frequência mais alta que o de [s]; 

b) [�] X [s] diante de [o, a], respectivamente (fig. 17-18, 19-

20): a energia em [s] é um pouco mais espalhada ao longo do 

espectrum; a queda de amplitude é mais abrupta para [�]; e o primeiro 

pico de [s] ocorre em uma frequência mais alta que o de [�].      
 
Assim, comparando os segmentos [s, �, �], podemos afirmar: 

[�] tem a energia mais espalhada ao longo do espectrum que [s], e este 

um pouco mais espalhada que [�]; [�] tem a queda de amplitude menos 

abrupta que [s], e este menos abrupta que [�]; e, não em valores 

absolutos, mas em relação aos contextos vocálicos idênticos, [�] tem o 

primeiro pico em medidas de frequência mais altas que [s], e este em 

medidas mais altas que [�]. 
Para melhor fazermos essas comparações, vejamos 

rapidamente a terminologia fonética a ser adotada. As consoantes 
[s, �, �] são denominadas como coronais porque são realizadas pela 

parte frontal da língua, [s, �] são apicais por serem produzidas pela 

ponta da língua e [�] é laminal por ser produzida pela lâmina da 

língua. Quanto ao ponto de articulação, [�, �] são pós-alveolares e [s] 
é alveolar (Hamann, 2003: 12-14).  

Os espectruns da apical alveolar [s], da laminal pós-alveolar 

[�] e da apical pós-alveolar [�] se caracterizam por: 
“Laminals are distinguished from 
apicals by showing a monotonic 
decrease of amplitude as the frequency 
increases, whereas apicals have a more 
abrupt decrease. This results in a more 
spread spectral energy for laminals than 
for apicals. Apicals in general show a 
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strong mid-frequency peak (Ladefoged 
& Maddieson 1996). This peak is 
narrower for retroflexes, and hence the 
spectrum of a retroflex is less spread 
than that of an apical alveolar (Fant 
1974:138).” (Hamann, 2003: 63)    

 
Portanto, de acordo com Hamann (2003: 63), que recorre às 

observações de Ladefoged e Maddieson (1996: 30) e de Fant (1973: 
138)41, as laminais apresentam a energia mais espalhada ao longo do 
espectrum justamente porque a queda de amplitude, na proporção em 
que a frequência aumenta, é menos abrupta. Isso a distingue das 
apicais, que têm a energia menos espalhada no espectrum por 
apresentarem picos em frequências médias e uma queda de amplitude 
mais abrupta. E dentre as apicais, a retroflexa (apical pós-alveolar) 
apresenta uma energia ainda menos espalhada ao longo do espectrum 
do que a apical alveolar porque o espaço de seus picos é mais estreito, 
apresentando uma queda de amplitude mais abrupta e concentrando 
sua energia em baixas medidas de frequência (Hamann, 2003: 64). 

Esse comportamento é justamente o que observamos para os 
espectruns de [s, �, �] do Saynáwa. [�] tem a energia mais espalhada 
ao longo do espectrum e uma queda de amplitude menos abrupta que 
[s, �], sendo que [�] tem a energia ainda menos espalhada e a queda de 

amplitude ainda mais abrupta que [s], concentrando sua energia em 
baixas medidas de frequência.  

Além disso, o primeiro pico no espectrum de uma fricativa 
pode ser associado ao terceiro formante (F3) da vogal adjacente 
(Shalev, Ladefoged e Bhaskararao, 1993):  

 
“where retroflex vowels and vowel 
transitions of a retroflex consonants 
show a low F3 (which is often enhanced 
by a high F2), the retroflex fricative 
shows a first, high-amplitude peak at 

                                                 
41 Hamann (2003: 63) cita “Fant 1974”, mas a primeira edição desta obra é de 1973 
e é este exemplar que dispomos em nosso referencial bibliográfico, daí citarmos 
Fant (1973) ao invés de “Fant 1974”. 
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roughly the same frequency as this F3” 
(Hamann, 2003: 64). 
  

Assim, como vimos na comparação entre [s, �, �], [�] tem o 
primeiro pico mais baixo em frequência, ou seja, tem F3 mais baixo 
que [s, �], e segundo Hamann (2003: 58-61, 63, 70) as retroflexas 
apresentam F3 mais baixo que as demais coronais, sendo esse, 
inclusive, um dos critérios mais confiáveis para distinguir uma 
consoante retroflexa. 

Portanto, foneticamente, tem-se no Saynáwa a distinção em 
onset entre uma apical alveolar [s], uma laminal pós-alveolar [�] e 

uma apical pós-alveolar [�], confirmando-se na subjacência apenas a 

distinção entre /s, �/, com [�] sendo alofone de /�/. 

Vejamos agora a comprovação de que [��] é um segmento com 
articulação secundária.  

As comparações entre a duração de [��] e a de [�] diante de [i], 

bem como a de [�] diante de [a] no qua. nº 5 revelam que [��] tem 

relativamente a mesma duração de [�, �], não existindo distinção 
significativa inclusive quanto ao fato de os segmentos serem 
realizados em sílaba tônica (exs. 297-298) ou átona (exs. 299-300). 
Isso comprova, portanto, que [��] é um segmento com articulação 

secundária, pois [�] divide seu tempo de realização com a vogal 
coronal. 
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Qua. nº 5 Comparação entre a duração de [��] e a de [�, �] 
  

FONE EXEMPLO DURAÇÃO 
[��]  (297) [�mi�cita���a��] /miSkita�iaN/  

Ex. (em negrito) retirado da oração:  
miSki-ta-�iaN 
pedra-ir.e.a.partir.de.lá-PAS3 
‘Ele foi e a partir de lá pescou (com 
anzol).’ 
(Lit. ‘Foi e a partir de lá pescou[há 1-
poucos dias].’) 

0,136288s. 

[�]  

diante de [i] 

(298) [na��i�] /na�i/ tomar banho 0,164457s. 

[�]  

diante de [a] 

(299) [ka�a�i�] /ka�ai/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ka�a-i 
chorar-PROG 
‘Ele está chorando.’ 

0,141459s. 

[�]  

diante de [a] 

(300) [�a�!a�] /�a!a/ abelha   0,122364s. 

 
 As regras das alofonias de /�/ estão representadas na fig. 21. 
 
Fig. 21 Regras das alofonias de /�/42 
 

 /�/ →  [�] / __ [+vocálico, dorsal] 

   [��] / σ ímpar +__             
                                                PAS3 
 
1.3.1.4. As alofonias de /S/ 

 O arquifonema /S/ apresenta 6 alofones: o fricativo glotal 

surdo [h], o fricativo alveolar surdo [s], o fricativo alveolar surdo pré-

                                                 
42 Nas regras, o símbolo “+” quando não estiver entre colchetes indica juntura de 
morfema.  
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vocalizado [�s], o fricativo pós-alveolar surdo [�], o fricativo pós-

alveolar surdo pré-vocalizado [��] e o fricativo retroflexo surdo [�].  

A consoante /S/ é realizada como:  

1) [s] quando estiver após qualquer uma das vogais da língua 
(exs. 301-303, 316-322, 325); 

2) [s] em posição de onset da sílaba seguinte quando estiver 
diante de segmento [+vocálico] em juntura de morfema (exs. 324-
327); 

3) [�] quando estiver após as vogais coronais (exs. 304-306, 
319-321); 

4) [�] quando estiver após as vogais dorsais (exs. 307-310, 
316-318); 

5) [h] quando estiver após as vogais [o, �, a] em coda medial 
(sílaba pretônica) (exs. 311-312, 318); 

6) [�s] quando estiver após as vogais [e, o, �, a] (exs. 313, 321-
324);  

7) [��] quando estiver após as vogais [e, o, �, a] (exs. 314-315, 
321, 323).  

 
Desse modo, os fones [�, �] estão em distribuição 

complementar e ocorrem as seguintes variações: [s] ~ [�] após [i] (ex. 

319), [s] ~ [�] após [u] (ex. 317), [s] ~ [�] ~ [�s] ~ [��] após [e] (exs. 

320-322) e [s] ~ [�] ~ [h] ~ [�s] ~ [��] após [o, �, a] (exs. 316, 318, 

323). O fone [h] só vem em sílaba pretônica (exs. 311-312, 318), 

enquanto [s, �, �, �s, ��] podem vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 
301-310, 313-327). 

Postulamos a existência em posição de coda do arquifonema 
/S/ (Trubetzkoy, 1964 [1929]; Lass, 1984), caracterizado por ser [-
vocálico, -soante, +contínuo], porque nessa posição silábica as 
oposições entre /h, s, �/ são neutralizadas cf. analisaremos em 3.1.4.1. 
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Esse arquifonema apresenta para [±estridente] o parâmetro default  [-
estridente], que não precisa ser especificado por ser redundante43. 

Na superfície, o arquifonema /S/ terá o ponto de articulação 
especificado como [coronal, + anterior] ou como [coronal, - anterior], 
com a especificação [+ estridente], e será realizado respectivamente 
como [s, �] (exs. 301-306, 316-322, 325) caso não sofra ou o processo 

fonológico de pré-vocalização, quando será realizado como [�s, ��] 
(exs. 313-315, 321-324), ou o processo fonológico de retroflexão, 
quando ao invés de ser realizado como [�], será realizado como [�] 
(exs. 307-310, 316-318).  

O arquifonema /S/ só não terá o Ponto-C especificado como 
[coronal, + anterior] ou como [coronal, - anterior] se sofrer o processo 
fonológico de debucalização, quando será realizado como [h] (exs. 
311-312, 318), segmento este que apresenta o ponto default das 
demais alofonias de /S/ (cf. 1.2.2. e 2.1.1.) e o parâmetro default [-
estridente]. 

Os processos fonológicos de debucalização e de pré-
vocalização constituem estágios do processo fonológico de lenização 
de /S/ cf. analisaremos em 3.1.1.2. com base em Operstein (2009). No 
mesmo capítulo 3, analisaremos ainda o processo fonológico de 
restroflexão de /S/, em 3.1.3.6., e o processo fonológico de 

neutralização de /h, s, �/ em coda, em 3.1.4.1.  

Quanto à realização de /S/ como [s] em posição de onset da 
sílaba seguinte (exs. 324-327), ela decorre da aplicação da regra de 
ressilabação (Kenstowicz, 1994: 281), restrita ao domínio da palavra 
fonológica (cf. 1.2.4.), e se deve ao fato de [s] ser a forma menos 
marcada (Lass, 1984: 151-155). 

 
(301) [�bost�o�ma�] /buSt�uma/ cachorrão 
 
 
 

                                                 
43 O traço [±estridente] está ligado diretamente ao nó Raiz (Clements e Hume, 
1995), e sua estipulação no Saynáwa se deve tão somente à configuração das regras 
das alofonias de /i/ (cf. 1.3.2.1.). 
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(302) [�m�st��bo�] /m�St�bu/ m�St�-bu 
                                                 ?-HUM.GEN 
                                                 ‘homem velho’ 
 
(303) [�pas�pe�] /paSpi/ lança 
 
(304) [i��i�] /i�iS/ mandim mole 
 
(305) [�ni��po�] ~ [�ne��po�] /niSpu/ borra do café 
 
(306) [i��i��mu��] /i�iSmuN/ cansanção, urtiga 
 
(307) [ma�ku��pe�] /makuSpi/ dente canino 
 
(308) [�to��p��] /tuSp�/ bacurau 
 
(309) [����to��] /�StuN/ ‘irmão mais novo’ 
 
(310) [�a��pa�] /aSpa/ boca 
 
(311) [�p�h�t��] /p�St�/ brasa 
 
(312) [�"ahn��ci��] /baSn�kiN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ha-uN          p���-ø    baSn�ki-N 
3-POSS.ATR.3 casa-ABS derrubar-? 
‘Ele derruba sua casa.’ 
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(313) [�!a�s�!a�] /!aS!a/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[!ab�-S-iSta-ki]op1 [ha-uN            �aS-�a]op2 
 dois-só-DIM-ASSE   3-POSS.ATR.3 genro-FOC 
 pouco-DIM-ASSE                         
‘É pouquinho, que é seu genro.’ (‘São poucos que são seus genros.’) 
(Lit. ‘É pouquinho. É seu genro.’) 
 
(314) [�maj�na���ta] /mainaiSta/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
bak�    maina-iSta kuiN 

criança magro-DIM  INT  
‘A criança é bem magrinha.’ 
 
(315) [po�ko t�e�po��] /puku t�ipuS/  

pu-ku                                              t�ipuS 
região.dos.intestinos-forma.arredondada  ? 
intestino 
‘barriga toda (o abdômen e o tórax)’ 
 
(316) [na�ka�] ~ [na�kas] /nakaS/ cupim 
 
(317) [pi�!us] ~ [pi�!u�] /pi!uS/ pipira 
 
(318) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(319) [�isti�"i��] ~ [�i�ti�"i��] /iStibiN/ sapucaia 
 
(320) [�mes�ce�] ~ [�me��ce�] /miSki/ pedra 
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(321) [�!es�pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] 

/!iSpi/ corda 
 
(322) [siko�me�s] ~ [siko�mes] /sikumiS/ tiririca 
 
(323) [!a�t��s�ma�] ~ [!a�t����ma�] /!at�iSma/  

!at�-iSma 
temer-NMLZ.HAB.NPAS.NEG 
‘aquele que não costuma temer (corajoso)’ 
 
(324) [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuS.tuS.i.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tuStuS-i-ki 
pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
‘Está pingando leite da seringa.’ 
 
(325) [!a.b�.�sis.�ta] /!a.b�S.iS.ta/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sikumiS  �ab�-S-iSta-ø    bi-ta-u� 
tiririca     dois-só-DIM-ABS  pegar-ir.e.a.partir.de.lá-IMP 
                pouco-DIM-ABS 
‘Vá e a partir de lá pegue um pouquinho de tiririca!’ 
 
(326) ["�.�so�] /b�S.u/ b�-S-u 
                                     região.da.face-REF-? 
                              rosto 
 
(327) [tse.�pe.sa.�ce�] /tsi.piS.a.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama �-N        tsipiS-a-ki  
d.e.    1SG-ERG  flatulência-PAS2-ASSE 
‘Eu emiti flatulência hoje.’ 
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Comentaremos primeiramente a realização de /S/ como [s] em 
onset da sílaba seguinte, depois analisaremos as características 
acústicas dos fones [s, �, �] em coda e por último comprovaremos que 

[�s, ��] constituem segmentos pré-vocalizados.  

O fone [s] em onset pode ser uma alofonia de /S/, como no 

dado acima (327) [tse.�pe.sa.�ce�] /tsi.piS.a.ki/, ou de /s/, como no 

dado abaixo (328) [pi.�sa�] /pi.sa/ “araçarí”, sendo imprescindível a 
observação da estrutura morfológica da palavra para se identificar 
qual consoante está na base. Diante disso, apresentamos abaixo exs. 
adicionais que comprovam a estrutura morfológica dos dados onde /S/ 

se realiza como [s] em onset. 
Em relação ao dado acima (324) 

[�to�s.�toj.si.�ce�] /tuS.tuS.i.ki/, a fronteira da base verbal é facilmente 

identificada porque tuStuS- é um exemplo de reduplicação. Já as bases 

nominais �ab�S- “pouco” (ex. 325), b�- “região da face” (ex. 326) e 

tsipiS- “flatulência” (ex. 327) são igualmente identificadas nos dados 
abaixo (329), (330-332) e (333), respectivamente.  

 
(328) [pi.�sa�] /pi.sa/ araçarí  
 
(329) [!a.�b�s] /!a.b�S/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sikumiS  �ab�-S  kuiN-ki 
tiririca     dois-só   INT-ASSE 
                pouco 
‘É bem pouca tiririca.’ 
 
(330) ["�.to�.�ko�] ~ [w�.to�.�ko�] /b�.tuN.ku/  

b�-tuN-ku 
região.da.face-?-forma.arredondada 
testa 
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(331) ["�.�!o�] ~ [w�.�!o�] /b�.!u/ b�-!u 
                                                        região.da.face-? 
                                                        olho 
 
(332) [�"��.�pe�] /b�S.pi/ b�-S-pi 
                                          região.da.face-REF-? 
                                          sobrancelha 
 
(333) [tsi.�pes] ~ [tse.�pes] /tsi.piS/ flatulência  
 

Vejamos agora as características acústicas dos fones [s, �, �] 
em coda. 
 Pelos mesmos motivos expostos em 1.3.1.3., nossa análise 
acústica se concentrará nos espectruns de [s, �, �], apresentando-se os 

espectruns de [�] após [i] e de [�] após [o, a] ao lado dos espectruns de 

[s] após [i, o, a]. Disponibilizaremos também a medida de frequência 
do primeiro pico de cada espectrum44: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Pelas razões apresentadas em 1.3.1.3. com base em Hamann (2003: 15-16; 63), os 
dados aqui analisados são de um mesmo informante, o de nº 3 (vide metodologia). 
Os dados apresentados nas fig. 22-27 são apenas ilustrativos, tendo sido feita a 
análise de 103 palavras com os fones [s, �, �] em coda enunciadas por 4 informantes, 
os de nº 1-4 (vide metodologia). 
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Fig. 22 Espectrum de [�] após [i] na 

palavra [ni��po�] /niSpu/ borra do café 
Primeiro pico: 2982 Hz   
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Fig. 23 Espectrum de [s] após [i] na 

palavra [!is�pe�] /!iSpi/ corda 
Primeiro pico: 2061 Hz 
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Fig. 24 Espectrum de [�] após [o] na 

palavra [!o�ko�ce�] /!uSkuki/ epilepsia45     
Primeiro pico: 430 Hz   
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Fig. 25 Espectrum de [s] após [o] na 

palavra [jos�ma�] /iuSma/ iuS-ma 
                                            mão.direita-NEG 
                                            ‘mão esquerda’ 
Primeiro pico: 1238 Hz 
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45 Os exemplos das Fig 24-25 são de outro informante, o de nº 2. Tivemos que optar 
por outro falante porque os espectruns do informante que estávamos utilizando com 
mais recorrência não ficaram visíveis o suficiente para o contexto [o].   



A fonologia segmental e a estrutura silábica 105 
 

  

Fig. 26 Espectrum de [�] após [a] na 

palavra [kuka��ta��] /kukaStaN/ sobrinho     
Primeiro pico: 2788 Hz   
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Fig. 27 Espectrum de [s] após [a] na 

palavra [mapas�ci��] /mapaSkiN/ amassar barro 
Primeiro pico: 5393 Hz 
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A partir dos espectruns apresentados nas fig. 22-27 acima, 

podemos fazer as seguintes observações46:  
a) [�] X [s] após [i] (fig. 22-23): não se vê com muita clareza 

qual dos dois espectruns tem a energia mais espalhada e em qual deles 

                                                 
46 Definimos a terminologia fonética adotada na análise dos fones [s, �, �] em 
1.3.1.3.  
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a queda de amplitude é mais abrupta. Já em relação à altura do 
primeiro pico, vê-se que o primeiro pico de [�] ocorre em uma 

frequência mais alta quando comparado ao de [s];   

b) [�] X [s] após [o, a], respectivamente (fig. 24-25, 26-27): a 

energia em [s] é um pouco mais espalhada ao longo do espectrum; a 

queda de amplitude é mais abrupta para [�]; e o primeiro pico de 

[s] ocorre em uma frequência mais alta que o de [�]. 
      

Apesar de na distinção entre [�] X [s] após [i] não ficar muito 

claro para [�] se a sua energia é mais espalhada ao longo do espectrum 
e se a sua queda de amplitude é menos abrupta, não podemos afirmar 
que seu espectrum se assemelhe ao de uma retroflexa. E o principal 
fato para essa constatação é o pico em [�] ocorrer em uma frequência 

mais alta que em [s], revelando um valor do F3 mais alto para [�] 
(Shalev, Ladefoged e Bhaskararao, 1993; Hamann, 2003: 64). As 
retroflexas deveriam apresentar um comportamento oposto, pois o F3 
delas deve ser o mais baixo entre as coronais e este sim é um critério 
bastante confiável para distingui-las (Hamann, 2003: 58-61, 63, 70). 
Portanto, [�] após [i] não pode ser uma retroflexa porque apresenta o 

F3 mais alto que [s] após [i]. 

Já sobre a distinção [�] X [s] após [o, a], não temos dúvida que 
estamos, respectivamente, diante de uma apical pós-alveolar e de uma 
apical alveolar (Fant, 1973: 138; Shalev, Ladefoged e Bhaskararao, 
1993; Ladefoged e Maddieson, 1996: 30; Hamann, 2003: 58-61, 63-
64, 70). 

Desse modo, foneticamente, também se tem em coda a 
distinção entre uma apical alveolar [s], uma laminal pós-alveolar [�] e 

uma apical pós-alveolar [�]. Essa distinção, contudo, não é fonológica.  

Por último, vejamos a comprovação de que [�s, ��] constituem 
segmentos pré-vocalizados.  

As comparações entre a duração de [�s] e a de [s] após 

[e, o, �, a] no qua. nº 6 revelam que [�s] tem relativamente a mesma 

duração de [s]. E as comparações entre a duração de [��] e a de [�] 

após [e], bem como entre a duração de [��] e a de [�] após [o, �, a] no 



A fonologia segmental e a estrutura silábica 107 
 

  

qua. nº 7 revelam que [��] tem relativamente a mesma duração de 

[�, �], salvo nos dados (344-345), nos quais [�] é mais longo que [��]. 

Essas comparações comprovam, portanto, que [�s, ��] são segmentos 

pré-vocalizados, não constituindo codas complexas, pois [s, �] 

dividem seu tempo de realização com [�]. 
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Qua. nº 6 Comparação entre a duração de [�s] e a de [s] 
 

FONE EXEMPLO DURAÇÃO 
[�s]  

após [e] 

(334) [siko�me�s] /sikumiS/ tiririca 0,179428s. 

[s]  

após [e] 

(335) [siko�mes] /sikumiS/ tiririca 0,149289s. 

[�s]  

após [o] 

(336) [�to�s�tojsi�ce�] /tuStuSiki/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tuStuS-i-ki 
pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
‘Está pingando leite da seringa.’ 

0,154071s. 

[s]  

após [o] 

(337) [�jos�ma�] /iuSma/  

iuS-ma 
mão.direita-NEG 
‘mão esquerda’ 

0,145709s. 

[�s]  

após [�] 

(338) [!a�t��s�ma�] /!at�iSma/  

!at�-iSma 
temer-NMLZ.HAB.NPAS.NEG 
‘aquele que não costuma temer 
(corajoso)’ 

0,099892s. 

[s]  

após [�] 

(339) [�w�s�tes] /b�StiS/  
Ex. (em negrito) retirado da frase: 
b�Sti-S 
um-só 
‘Só um.’  

0,120983s. 

[�s]  

após [a] 

(340) [�pa�s�ma�] /paSma/ ‘insosso’ 0,152240s. 

[s]  

após [a] 

(341) [�haska�ma�] /haSkama/ 
‘enganar-se’ 

0,139891s. 
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Qua. nº 7 Comparação entre a duração de [��] e a de [�, �] 

 
FONE EXEMPLO DURAÇÃO 
[��]  

após [e] 

(342) [�t�e���t��] /t�iSt�/ t�i-S-t� 
                                        fogo-REF-? 
                                        carvão  

0,186372s. 

[�]  

após [e] 

(343) [�ne��po�] /niSpu/ borra do café  0,186294s. 

[��]  

após [o] 

(344) [!a�o���ci��] /!auSkiN/  

!au-S-ki-N 
erva-só-perene-para.exterior 
raspar 

0,138969s. 

[�]  

após [o] 

(345) [�!o�ko�ce�] /!uSkuki/ epilepsia 0,229285 s. 

[��]  

após [�] 

(346) [!a�t����ma�] /!at�iSma/  

!at�-iSma 
temer-NMLZ.HAB.NPAS.NEG 
‘aquele que não costuma temer 
(corajoso)’ 

0,153713s. 

[�]  

após [�] 

(347) [�!���ne�] /!�Sni/  

!�-S-ni 
região.do.nariz-REF-pelo    
pelo do nariz  

0,147460s. 

[��]  

após [a] 

(348) [�maj�na���ta] /mainaiSta/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
bak�    maina-iSta kuiN 

criança magro-DIM  INT  
‘A criança é bem magrinha.’ 

0,125467s. 

[�]  

após [a] 

(349) [�a�ci��ce�] /aSkiNki/ respirar    0,149170s. 
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As regras das alofonias de /S/ estão representadas na fig. 28. 
 

Fig. 28 Regras das alofonias de /S/   
 

/S/→  [s] ~ [�]  /  [+vocálico, coronal] _ 

           [s] ~ [�] /   [+vocálico, dorsal] _ 

  .[s]  

[�s] ~ [��] /  [+aberto 2] _ 

   [h] /  [dorsal, +aberto 2] _  
 
1.3.1.5. As alofonias de /N/ 

 O arquifonema /N/ apresenta 4 alofones: o nasal labial [m], o 

nasal alveolar [n], o nasal palatal [�] e o nasal velar [�].  

A consoante /N/ é realizada como: 

1) [m] quando estiver diante de [p, b] em interior de enunciado 
fonológico47 (exs. 355-357); 

2) [n] quando estiver diante de [t] em interior de enunciado 
fonológico (exs. 358-360); 

3) [�] quando estiver diante de [c] em interior de enunciado 
fonológico (exs. 360-362); 

4) [�] quando estiver diante de [k] em interior de enunciado 
fonológico (exs. 358, 363-365); 

5) [�] em posição de onset da sílaba seguinte quando estiver 

diante de /i/ em juntura de morfema e a vogal coronal formar hiato 
(exs. 360, 366-373); 

6) [n] em posição de onset da sílaba seguinte quando estiver 
diante de segmento [+vocálico] em juntura de morfema (ex. 374) ou 
em interior de morfema (exs. 375-376). 

 
Desse modo, os fones [m, n, �, �] estão em distribuição 

complementar e podem vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 355-
376). 

                                                 
47 Sobre os constituintes prosódicos veja 2.2. 
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Postulamos a existência em posição de coda do arquifonema 
/N/ (Trubetzkoy, 1964 [1929]; Lass, 1984), caracterizado por ser [-
vocálico, +soante, nasal], porque nessa posição silábica a oposição 
entre /m, n/ é neutralizada cf. analisaremos em 3.1.4.2.  

O arquifonema /N/ geralmente permanece sem especificação 
para o Ponto-C na superfície, sendo percebido tão somente por causar 
a nasalização vocálica, a exemplo de (350-354), mas ele terá o ponto 
de articulação especificado na superfície caso assimile o Ponto-C das 
consoantes oclusivas em sílaba seguinte, passando a ser realizado 
como [m, n, �, �] em posição de coda (exs. 355-365) cf. analisaremos 
em 3.1.3.3.  

Já a realização de /N/ como [�] em posição de onset da sílaba 
seguinte (exs. 360, 366-373) decorre da aplicação da regra de 
ressilabação (Kenstowicz, 1994: 281), restrita ao domínio da palavra 
fonológica (cf. 1.2.4.), e se deve ao processo fonológico de fusão entre 
/N, i/ em juntura de morfema, o qual corresponde a um dos estágios 

da derivação proposta em (366), /puN.i.aN/ → [pu�N.i.a�N] → 

[pu�.Ni.a�N] → [pu�.��a��] ~ [po�.��a��], cf. analisaremos em 3.1.3.5.   

Quanto à realização de /N/ como [n] em posição de onset da 
sílaba seguinte (exs. 374-376), ela decorre da aplicação da regra de 
ressilabação (Kenstowicz, 1994: 281; cf. 1.2.4.), seja sobre fronteira 
morfológica em (374), seja em interior de morfema em (375), mas 
existe um caso no qual tal alofonia não decorre da ressilabação, é 
quando o alomorfe –Na do morfema do caso ergativo –N é sufixado à 

base terminada por consoante, como em (376) [a.i�.�na] /a.iN.Na/ aiN-

Na, pois nesse contexto o arquifonema em negrito não está silabado48. 

Independentemente desses aspectos, a realização de /N/ como [n] em 

onset se deve ao fato de [n] ser a forma menos marcada (Lass, 1984: 
155-157).  

Apenas a título de exemplo, os dados (357, 374-382) 
demonstram que o alofone [�] é realizado tão somente em razão dos 
processos e contextos acima mencionados, pois a simples 

                                                 
48 Sobre o processo morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do caso 

ergativo, responsável pela alomorfia –Na, veja 3.2.2. 
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contiguidade com a vogal coronal não causa a palatalização de /N/, 
vide os segmentos em negrito nas formas não aceitas em (357, 374-
378), aplicando-se o mesmo para /n/ contíguo à /i/ em (378-382). 

Enquanto em (382), vê-se que os segmentos /n, i/ não se fundem, não 

tendo sido registrado *[a.��a�] para (382) [a.ne.�a�] 

/a.ni.a/ “cunhado”. 
No capítulo 3, analisaremos os seguintes processos fonológicos 

que envolvem o arquifonema /N/: assimilação do ponto de articulação 

por /N/, em 3.1.3.3., nasalização vocálica, em 3.1.3.4., fusão entre 

/N, i/ em juntura de morfema, em 3.1.3.5., apagamento de /N/, em 

3.1.4., e neutralização de /m, n/ em coda, em 3.1.4.2. 
 

(350) [i.�si��] ~ [e.�si��] ~ [e.�se��] /i.siN/ manga (rede de pesca)  
 
(351) [ta.�pu��] ~ [ta.�po��] /ta.puN/ raiz 
 
(352) [bo.�ko��] /bu.kuN/ embaúba 
 
(353) [t�.�����] /t�.��N/ capeba 
 
(354) [ta�.�pa�] /taN.paS/ tucano 
 
(355) [�ka�m.�po�] ~ [ka�.�po�] /kaN.pu/ ‘espécie de sapo’ 
 
(356) [ne.�bo�m # pe.�o.�ce�] /ni.buN # pi.�u.ki/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  kuiN  nibu-N           pi-�u-ki 
d.e.     INT     escorpião-ERG  picar-PAS1-ASSE 
‘O escorpião picou bem agora.’ 
 
(357) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] /a.iN.bu/ aiN-bu                *[a.�i��.�bo�] 
                                                                esposa-HUM.GEN 
                                                                mulher 
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(358) [��a��.ka.�i�n.�te�] ~ [�a�.�ka.i�.�te�] /�aN.ka.iN.ti/  �aNkaiN-ti               
                                                                                        respirar-NMLZ 
                                                                                        pulmão  
 
(359) [�ka�n.�te] /kaN.ti/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(360) [o.a.�to�n # ta.pi�.��a�� # �ce�] /u.a.tuN # ta.piN.i.aN # ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior ASSE 
                    saber 
‘Ele sabe.’ 
 
(361) [�a�.�ci��.�ce�] ~ [�a�.ci�.�ce�] ~ [�a�.ce�.�ce�] /aS.kiN.ki/ respirar 
 
(362) [�to��.�ce�] /tuN.ki/ remar 
 
(363) [�i�.�ti��.�ka�] /iS.tiN.ka/ ‘espécie de sapo’  
 
(364) [�to��.�ko�] /tuN.ku/ tuN-ku  

                               ?-forma.arredondada 
                               nó de corda 

 
(365) [��� # �i.�na�� # ko.�i�� # ka.�i�] /�N # �i.naN # ku.iN # ka.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N        �ina-N         kuiN ka-i 
1SG-ERG pensar-NMLZ INT    ir[INTEN]-adiante 
‘Eu vou adiante na intenção de ter bastante pensamento.’ 
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(366) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
Derivação: /puN.i.aN/ → [pu�N.i.a�N] → [pu�.Ni.a�N] → [pu�.��a��] ~ 

[po�.��a��] 
 
(367) [ne�.�u.�a��] /niN.i.u.aN/ niN-i-uaN                                                       
                                                espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
                                                choaca  
 
(368) [ma.�!i�.�a.�ta�] /ma.!iN.i.a.ta/ ma!iN-iata  
                                                           ?-? 
                                                 mucunã 
 
(369) [a.�i�.�a.�i�] /a.iN.i.a.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
aiN-ia-i 
esposa-APRO-PROG 
‘Ele está se casando.’ 
(Lit. ‘Está tomando esposa.’)   
 
(370) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ ni�i           hiN-iiS       
                                cipó.envira ?-?              
                                apuí 
 
(371) [pi.�tso # t�o�.��o��] /pi.tsu # t�uN.i.uN/  

pitsu           t�uN-i-uN 
periquito    canto.da.espécie.de.periquito[ONO]?-forma.alongada-? 
‘espécie de periquito’ 
 
(372) [ma�.��o��] /maN.i.uN/ maN-i-uN 
                                               liso-forma.alongada-? 
                                               liso (superfície lisa) 
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(373) [i�.��a��] /iN.i.aN/ iN-iaN  
                                      ?-? 
                                      lago 
 
(374) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ *[nu�.��e�] 

nuN-i                                                          
sobre.a.água-forma.alongada 
mulateiro 
 
(375) [kla.�u.d(i�.�na] /kla.u.diN.a/ *[kla.�u.d(i�.��a]  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
klaudi-Na     ha-uN             baka-ø    uka-�u-ki               pani-uaN 
Cláudio-ERG 3-POSS.ATR.3  água-ABS derramar-PAS1-ASSE rede-INST 
‘Cláudio derramou sua água (copo de água) com a rede.’  
(Lit. ‘Cláudio derramou[há poucos instantes] sua água com a rede.’) 
 
(376) [a.i�.�na] /a.iN.Na/ *[a.�i��.�na] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na       iaiS-ø    pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG  tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’  
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
 
(377) [ta.�pi��] /ta.piN/ aprender *[ta.�pi��]  
 
(378) [ta.�pi�.ne.�ce�] /ta.piN.ni.ki/ *[ta.�pi��.ne.�ce�] *[ta.�pi�.�e.�ce�]  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                           
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 



116 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

(379) [ce.�ne�] /ki.ni/ buraco *[ce.��e�]  
 
(380) [i.�na�] /i.na/ pênis, rabo *[i.��a�]  
 
(381) [�maj.�na�] /ma.i.na/ magro *[�maj.��a�]  
 
(382) [a.ne.�a�] /a.ni.a/ cunhado *[a.�e.�a�] *[a.��a�]  
 

Comentaremos primeiramente a realização de /N/ como [�, n] 
em onset da sílaba seguinte, depois apresentaremos os espectrogramas 
nos quais identificamos a realização de [m, n, �, �] em coda.  

O fone [�] em onset é a única alofonia do Saynáwa 

identificada exclusivamente sobre fronteira morfológica. Já o fone [n] 

nessa mesma posição silábica poderá ser uma alofonia de /N/, como 

no dado acima (376) [a.i�.�na] /a.iN.Na/, ou de /n/, como no dado 

acima (378) [ta.�pi�.ne.�ce�] /ta.piN.ni.ki/, sendo imprescindível a 
observação da estrutura morfológica da palavra para se identificar 
qual consoante está na base49. Diante desses fatos, apresentamos 
abaixo exs. adicionais que comprovam a estrutura morfológica dos 
dados onde /N/ se realiza como [�, n] em onset. 

Identificamos a base verbal tapiN- “aprender” não apenas em 

(383), mas também em (384-386), e a base nominal aiN- “esposa” em 

                                                 
49 Os dados (a-c) abaixo, por exemplo, não tiveram suas estruturas morfológicas 
seguramente atestadas, por isso não sabemos se [n] em onset nesses dados é alofone 

de /n/ ou de /N/, devendo-se ressaltar que /n/ só ocorre após /N/ em juntura de 
morfema (cf. 1.2.1.).  
(a) [�o�.�na��] marrom 

/�uN.naN/ �uN-naN   ou   /�uN.aN/ �uN-aN           
                 ?-?                 ?-?                                   
(b) [to�.�no��]  mandim duro 

/tuN.nuN/ tuN-nuN   ou   /tuN.uN/ tuN-uN    
                 ?-?                              ?-? 
(c) [no�.�no��] pato 

/nuN.nuN/ nuN-nuN                             ou   [no�.�no��] /nuN.uN/ nuN-uN      
                   sobre.a.água-sobre.a.água                                          sobre.a.água-? 
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(387-388) também pode ser observada em (389). Os dados (383-384, 
387, 390-391) demonstram ser produtiva a formação de palavras no 
Saynáwa com o morfema apropriativo -ia. 

Já as bases nominais puN- “região dos membros superiores” 

(ex. 392), maN- “liso” (ex. 396) e nuN- “sobre a água” (ex. 399) são 
igualmente realizadas em (393), (397-398) e (400), respectivamente, e 
o processo de composição em (392-393) é semelhante ao observado 
em (394-395). Quanto aos dados (399-400), cabe destacar que 
“mulateiro” (399) denomina uma árvore, também chamada de a	u em 
Saynáwa, cuja madeira era utilizada pelos Saynáwa para fazer canoas, 
enquanto “aruá” (400) é um inseto conhecido por nossos informantes 
por voar rente à superfície da água. 
 
(383) [ta.pi�.��a��] /ta.piN.i.aN/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                 ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior ASSE 
                   saber 
‘Ele sabe.’ 
 
(384) [ta.pi�.��a��] /ta.piN.i.aN/ tapiN-ia-N  
                                                  aprender-APRO-para.exterior 
                                                  saber 
 
(385) [ta.�pi��] /ta.piN/ aprender  
 
(386) [ta.�pi�.ne.�ce�] /ta.piN.ni.ki/   
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                           
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
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(387) [a.�i�.�a.�i�] /a.iN.i.a.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
aiN-ia-i 
esposa-APRO-PROG 
‘Ele está se casando.’ 
(Lit. ‘Está tomando esposa.’)   
 
(388) [a.i�.�na] /a.iN.Na/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na        iaiS-ø     pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
 
(389) [a.�i��] /a.iN/ esposa 
 
(390) ["�.�n�.ja.�i�] /b�.n�.i.a.i/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
b�n�-ia-i 
esposo-APRO-PROG 
‘Ela está se casando.’ 
(Lit. ‘Está tomando esposo.’) 
 
(391) [�o.ma.�ja�] /�u.ma.i.a/ �u-ma-ia 
                                                         região.das.mamas-?-APRO 
                                                seios-APRO 
                                                moça50 
 
 
 

                                                 
50 De acordo com nossos informantes, uma pessoa do sexo feminino passa a ser 
chamada de 	umaia “moça” quando seus seios crescem.  
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(392) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(393) [po�.�poh.�to�] ~ [pu�.�poh.�to�] /puN.puS.tu/  

puN-pu-S-tu  
região.dos.membros.superiores-região.dos.intestinos-REF-? 
região.dos.membros.superiores-barriga 
‘músculo do membro superior’ 
 
(394) ["i.�ta�] ~ ["e.�ta�]   /bi.taS/ bi-taS 

                                                                           região.dos.membros.inferiores-? 
                                             perna 

 
(395) ["i.�poh.�to�] ~ ["i.�pos.�to�] /bi.puS.tu/  

bi-pu-S-tu 
região.dos.membros.inferiores-região.dos.intestinos-REF-? 
região.dos.membros.inferiores-barriga 
panturrilha 
 
(396) [ma�.��o��] /maN.i.uN/ maN-i-uN 
                                               liso-forma.alongada-? 
                                               liso (superfície lisa) 
 
(397) [ma�.�ko�] /maN.ku/ maN-ku 
                                           liso-forma.arredondada 
                                           careca 
 
(398) [ma�.�tse�s] /maN.tsiS/ maN-tsiS  
                                               liso-? 
                                               unha 
 
(399) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-i                                                  
                                                         sobre.a.água-forma.alongada 

                                              mulateiro 
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(400) [�nu�m.�po�] ~ [nu�.�po�] /nuN.puS/ nuN-puS 
                                                                   sobre.a.água-? 
                                                                   aruá 

 
Em relação às bases nominais niN- (ex. 401) e t	uN- (ex. 402), 

apesar de elas não terem sido identificadas em outros dados, não se 
sabendo ao certo qual o significado delas, a comparação entre (403-
404) demonstra que, assim como observado para (401), é comum o 
uso do morfema aumentativo -uaN nas denominações de espécies 

vegetais, e quanto à base nominal t	uN- (ex. 402), as informações 
coletadas com nossos informantes parecem indicar que ela se trata de 
uma onomatopeia, representando o canto da denominada “espécie de 
periquito”.  

Apenas as estruturas morfológicas dos dados (405-407) ainda 
não foram seguramente atestadas. 
 
(401) [ne�.�u.�a��] /niN.i.u.aN/ niN-i-uaN                                                       
                                                espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
                                                choaca  
 
(402) [pi.�tso # t�o�.��o��] /pi.tsu # t�uN.i.uN/  

pitsu           t�uN-i-uN 
periquito    canto.da.espécie.de.periquito[ONO]?-forma.alongada-? 
‘espécie de periquito’ 
 
(403) [h�.�p��] /h�.p�/ palha 
 
(404) [h�.p�.�wa��] /h�.p�.u.aN/ h�p�-uaN    
                                                    palha-AUM                                                  
                                                    piaçabeira                                     
 
(405) [ma.�!i�.�a.�ta�] /ma.!iN.i.a.ta/ ma!iN-iata  
                                                           ?-? 
                                                 mucunã 
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(406) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ ni�i             hiN-iiS        
                                cipó.envira    ?-?              
                                apuí 
 
(407) [i�.��a��] /iN.i.aN/ iN-iaN  
                                      ?-? 
                                      lago 
 

Vejamos agora a realização de /N/ como [m, n, �, �] em coda. 
Identificamos nos espectrogramas das fig. 29-32 os fones 

[m, n, �, �] em coda51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Nos espectrogramas, as linhas brancas contínuas delimitam os fones analisados e 
as linhas brancas pontilhadas demonstram as trajetórias dos formantes.   
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Fig. 29 Espectrograma da palavra [a�i�m�bo] /aiNbu/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
aiN-bu               bak�-iSta     t�aNpa  
esposa-HUM.GEN  criança-DIM  baixo 
mulher  
‘A menininha é baixa.’ 
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Fig. 30 Espectrograma da palavra [�ka�n�te] /kaNti/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’) 
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Fig. 31 Espectrograma da palavra [�a��ci���ce�] /aSkiNki/ respirar 
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Fig. 32 Espectrograma da palavra [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ 
 

 
 
As regras das alofonias de /N/ estão representadas na fig. 33. 

 
Fig. 33 Regras das alofonias de /N/52 
 

/N/  →   ø ~ [m] / __ [p, b]...] U 

            ø ~ [n] / __ [t]...]U 

    ø ~ [�] / __ [c]...]U 

            ø ~ [�] / __ [k]...]U 

                      .[�] /  __ + [+vocálico, coronal] [+vocálico]  

                      .[n]  
 
 
 
 

                                                 
52 Nas regras, o símbolo “()” significa opcional.   
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1.3.2. As alofonias vocálicas                
Os fonemas vocálicos apresentam mais de 1 alofone, por isso a 

descrição das alofonias vocálicas será realizada nos subtópicos que 
seguem, sendo reservado o subtópico 1.3.2.5. às vogais alongadas.  
 
1.3.2.1. As alofonias de /i/ 

O fonema /i/ apresenta 7 alofones: o alto coronal não-

arredondado oral [i], o médio-alto coronal não-arredondado oral [e], o 

alto coronal não-arredondado oral alongado [i:], o médio-alto coronal 

não-arredondado oral alongado [e:], o alto coronal não-arredondado 

nasal [i�], o médio-alto coronal não-arredondado nasal [e�] e o glide 

palatal [j].  
Neste subtópico, demonstraremos primeiramente em quais 

contextos ocorrem os alofones [i, e, i�, e�], depois em quais contextos 

ocorre a formação dos ditongos crescente e decrescente com [j] e por 

último analisaremos as características acústicas dos fones [i, e, i�, e�]. 

As alofonias [i:, e:] serão abordadas no subtópico 1.3.2.5., quando 
descreveremos os contextos nos quais ocorrem as vogais alongadas da 
língua.   

Vejamos em quais contextos ocorrem os alofones [i, e, i�, e�].  

A vogal /i/ é realizada como: 

1) [e, e�] ou como [i, i�] quando estiver em sílaba com acento 
primário (exs. 408-421, 428-432, 437-439) ou quando estiver diante 
de sílaba ocupada pela vogal média-alta coronal (exs. 415-421), não 
sendo realizada como [e, e�] quando for precedida por vogal dorsal 

(exs. 422-432) ou por /t�, �/ (exs. 433-439);   

2) [i, i�] nos contextos não previstos para o abaixamento ou 
para a assimilação da altura vocálica, como em (440-445), devendo-se 
ressaltar que /i/ só assimila altura de vogal homorgânica;  

3) [i�, e�] quando estiver diante de /N/ (exs. 409-410, 418-419, 
426-428, 432, 436, 445).  

Desse modo, a variação entre os alofones altos e os médios-
altos não é livre e os alofones orais estão em distribuição 
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complementar com os nasais. Os fones [i, e, i�, e�] podem vir em sílaba 
pretônica ou tônica (exs. 408-445). 

A realização da vogal /i/ como os alofones médios-altos se 
deve à maior sonoridade vocálica criada pelo acento primário cf. 
analisaremos em 2.1.2.1. e em 3.1.2., bem como se deve ao processo 
fonológico de assimilação da altura vocálica cf. analisaremos em 
3.1.3.1., momento no qual investigaremos também a razão de as 
consoantes /t�, �/ impedirem a realização da vogal coronal como 

média-alta. Já a realização de /i/ como os alofones nasais se deve ao 
processo fonológico de nasalização vocálica cf. analisaremos em 
3.1.3.4. 

 
(408) [�e�] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�i:] /i/  árvore(pau), arraia   
 
(409) [�me��] ~ [�mi��] /miN/ mi-N 
                                              2SG-POSS.ATR                                                
 
(410) [sa�ne��] /saniN/ piabinha 
 
(411) [���ce�] ~ [���ci�] /��ki/ milho 
 
(412) [�ne�] ~ [�ne:] /ni/ floresta  
 
(413) [tsa�we�] /tsaui/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tsau-i 
sentar.se-PROG 
‘Ele está se sentando.’           
 
(414) [ta�!e] /ta!i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta�i    u�ini-pa 
roupa vermelho-ADJ 
‘A roupa está vermelha.’                                     
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(415) [e�me�] ~ [i�mi�] /imi/ sangue 
 
(416) [�!es�pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] 

/!iSpi/ corda  
 
(417) [ee�ce�] ~ [ii�ce�] /iiki/ ou [�e:�ce�] ~ [�i:�ce�] /iki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
i(i)-ki  
cantar[ONO]-ASSE 
‘Ele canta.’ 
 
(418) [�a�ce��ce�] ~ [�a��ci���ce�] ~ [�a�ci��ce�] /aSkiNki/ respirar  
 
(419) [te��ce�] /tiNki/ cair 
 
(420) [e�"e�] /ibi/ i-bi    

                                                 árvore[pau]-casca 
                    ‘casca de árvore’ 

 
(421) [�mes�ce�] ~ [�me��ce�] /miSki/ pedra 
 
(422) [u�i�] ~ [o�i�] /ui/ chuva *[u�e�] ~ *[o�e�]  
 
(423) [!��i�] /!�i/ juriti *[!��e�] 
 
(424) [ja�i�] /iaiS/ tatu *[ja�e�] 
 
(425) [na�i�] /nai/ céu *[na�e�]  
 
(426) [bo�i��] /buiN/ pica-pau *[bo�e��] 
 
(427) [a�i��] /aiN/ esposa *[a�e��] 
 
(428) [hui��te�] /huiNti/ coração *[hue��te�]  
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(429) [joi�e] /iuii/ *[joe�e] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto: 
[mi-ø      u�a      ka-tsi      ka-i-N-a]op1                           
 2SG-ABS dormir  ir-NMLZ  ir-rio.abaixo-para.exterior-PAS2 
[�-N        iui-i]os(op1)                       
 1SG-ERG contar.história-SW.REF 
[mi-N       niNka a-ma                   i-�u-ki]op2 
 2SG-ERG   ouvir   AUX(obter)-NEG AUX(ser)-PAS1-ASSE                                                
‘Você foi rio abaixo para fora sonolento, cochilando, enquanto eu 
contava história. Você não ouviu.’ 
(Lit. ‘Você foi[hoje] rio abaixo para fora sonolento, enquanto eu 
contava história. Você não ouviu[há poucos instantes].’) 
 
(430) [tai�ce�] ~ [�ta:i�ce�] /taiki/ *[tae�ce�] ~ *[�ta:e�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 
(431) [�saj�ce�] /saiki/ *[sae�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sa-i-ki 
gritar-PROG-ASSE  
‘Ele está gritando.’ 
 
(432) [��a��ka�i�n�te�] ~ [�a��kai��te�] /�aNkaiNti/       

*[��a��ka�e�n�te�] ~ *[�a��kae��te�] 
 
�aNkaiN-ti 
respirar-NMLZ 
pulmão 
 
(433) [p��t�i�] /p�t�i/ ‘as costas’ *[p��t�e�] 
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(434) [jo�t�i�] /iut�i/ pimenta *[jo�t�e�] 
 
(435) [�i��i�] /�i�i/ quati *[�i��e�] 
 
(436) [ju��i��] /iu�iN/ alma *[ju��e��] 
 
(437) [t�at�i�te�] /t�at�iti/ t�at�i-ti               *[t�at�e�te�]53 
                                           furar-NMLZ 

                               facão (com ponta) 
 
(438) [�i�ne�] /�ini/ marajá *[�e�ne�] 
 
(439) [na�i�te�] /na�iti/ na�i-ti          *[na�e�te�] 
                                       tomar banho-NMLZ 
                                       porto 
 
(440) [pi�u�] /piu/ guariúba *[pe�u�] 
 
(441) [pi�no�] /pinu/ beija-flor *[pe�no�] 
 
(442) [i�so��] /isuN/ urina *[e�so��] 
 
(443) [joi�w��] /iuiu�/ *[joe�w��] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(444) [i�a�] /ia/ piolho *[e�a�]  

                                                 
53 Apresentamos o dado “[t�at�e�te�] - /t�at�iti/  “facão”” em Couto (2010: 81), 
mas em pesquisa de campo posterior a Couto (2010), observamos que tal realização 
fonética, restrita a um único informante no corpus de 2008, não era confirmada pelo 
mesmo informante nem pelos demais falantes do Saynáwa. O registro correto desse 
dado é [t�at�i�te�] (437). 
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(445) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ *[�e��te���ka�] 
 
A realização de /i/ como [e, e�] em (446-452, vide os fones em 

negrito) parece excepcional, mas o que há em comum entre esses 
dados é a contiguidade com onset nasal (446-450) ou a nasalização 
(451-452). Como veremos na análise acústica dos fones [i, e, i�, e�], 
ainda neste subtópico, o traço [nasal] causa o aumento do 1° formante 
(F1) das vogais coronais e, assim, promove a percepção dessas vogais 
como médias-altas. 
 
(446) [ne�w��] /niu�/ araçá 
 
(447) [ne�!u�] ~ [ne�!o�] /ni!u/ macaco bule-bule 
 
(448) [ne�ti�] ~ [ne�te�] /niti/ ni-ti 
                                                 floresta-INSTR 
                                                 caminho 
 
(449) [ane�a�] /ania/ cunhado  
 
(450) [me�seno�te�] ~ [me�sino�te�] /misinuti/ piau 
 
(451) [no�e��] ~ [no�i��] /nuiN/ minhoca 
 
(452) [ne��u�a��] /niNiuaN/ niN-i-uaN                                                      

                                            espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
                                            choaca  
 

Já a realização de /i/ como [e] em (453-461, vide os fones em 
negrito), que é muito pouco frequente em nossos corpora, parece 
mostrar talvez o início de uma variação entre as alofonias altas e as 
médias-altas que está se generalizando na língua. De qualquer modo, 
essas vogais pouco se distinguem entre si do ponto de vista acústico, 
com a diferença entre a variação média de altura do F1 de [i] e a de 
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[e] sendo de apenas 16,4369 Hz. cf. veremos na análise acústica mais 
adiante.  
 
(453) [�t�e�] ~ [�t�i�] ~ [�t�i:] /t�i/ fogo 
 
(454) [e�si��] ~ [i�si��] ~ [e�se��] /isiN/ manga (rede de pesca) 
 
(455) ["e�ta�] ~ ["i�ta�] /bitaS/ bi-taS 

                                                                      região.dos.membros.inferiores-? 
                                        perna 

 
(456) [pe��i��] ~ [pi��i��] /pi�iN/ pi�i-N    
                                                   costela-? 
                                                   esteira 
 
(457) [ce��i�] ~ [ci��i�] /ki�i/ coxa  
 
(458) [ts�ko�e�] /ts�kui/ soluço 
 
(459) [ma��e�] ~ [ma��i�] /ma�i/ areia 
 
(460) [ma�t�e�] ~ [ma�t�i�] /mat�i/ monte 
 
(461) [ba�t�e�] ~ [ba�t�i�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo 

 
Vejamos agora em quais contextos ocorre a formação dos 

ditongos crescente e decrescente com [j]54.  

A vogal /i/ é realizada como [j], formando ditongo crescente 
(exs. 462-470) ou decrescente (exs. 471-479) com as vogais dorsais, 
quando outro segmento não silaba na mesma margem, pois a silabação 
em onset ou em coda é restrita a 1 segmento (cf. 1.2.3), por isso não 
observamos a formação do ditongo em (480-483).  

                                                 
54 Utilizamos o recurso da solicitação aos informantes de fala silabada para 
identificarmos a realização dos ditongos na língua. 
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Além disso, /i/ deve estar em palavra com 3 ou mais sílabas 

fonológicas para ser realizada como [j] (exs. 462-476), demonstrando-
se nas comparações em (485-487) que o ditongo não será formado 
caso essa restrição não seja observada. Contudo, quando se tem o 
morfema nominal -i ‘forma alongada’, a restrição quanto ao número 
de sílabas fonológicas não será obedecida, como em (477-479). 

A restrição à formação de ditongos cujo resultado seja palavra 
monossilábica é motivada pelo sistema métrico da língua cf. 
analisaremos em 2.1.3., observando-se em 2.1.2.2., que a exceção a 
essa restrição se deve à extrametricalidade do morfema nominal –i 
‘forma alongada’ sufixado à base terminada em vogal. 

A formação de ditongo decrescente é variável, não categórica, 
como vemos em (475) e na comparação entre (474) [�saj.�ce�] /sa.i.ki/ 

e (484) [ta.i.�ce�] ~ [�ta:.i.�ce�] /ta.i.ki/, salvo quando se tem o 

morfema nominal -i ‘forma alongada’ em final de palavra (exs. 477-
479), sendo igualmente categórica a formação de ditongo crescente 
(exs. 462-470).  

Desse modo, [j] em posição de onset ou como o morfema 

nominal -i ‘forma alongada’ em final de palavra está em distribuição 

complementar com [i], variando com este alofone nos demais casos. O 

fone [j] pode vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 462-479). 
 
(462) [ju.�m��] /i.u.m�/ linha de costura 
 
(463) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/ caparari 
 
(464) [jo.�pa�] /i.u.pa/ panema 
 
(465) [t�i�.k�.�jo�] /t�iN.k�.i.u/ periquito jandaia 
 
(466) [�j��.ka�.�te�] /i.�S.kaN.ti/ i�SkaN-ti 
                                                    moer-NMLZ                                                                                                    
                                                    moinho 
 
(467) [ja.���] /i.a.�/ biorana  
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(468) [�o.�ja�] /�u.i.a/ ‘espécie de rato’ 
 
(469) [a.�ja�] /a.i.a/ maracanã 
 
(470) [ja�.t�.�i��] /i.aN.t�.iN/ ‘a tarde’  
 
(471) [�huj.pi.�!i�] /hu.i.pi.!i/ rã 
 
(472) [sa.�koj] /sa.ku.i/ ‘dança tradicional’ 
 
(473) [t�.�p�j.ti.�ma�] /t�.p�.i.ti.ma/ ‘nome próprio’ 
 
(474) [�saj.�ce�] /sa.i.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sa-i-ki 
gritar-PROG-ASSE  
‘Ele está gritando.’ 
 
(475) [no.�naj] ~ [nu.na.�i�] /nu.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(476) [�t�aj.�pa�] /t�a.i.pa/ t�a-i-pa 
                                           ?-forma.alongada-ADJ 
                                   comprido 
 
(477) [�puj] ~ [�poj] /pu.i/ pu-i  

                                    região.dos.intestinos-forma.alongada 
                                            fezes 
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(478) [�p�j] /p�.i/ p�-i 
                              asa-forma.alongada 
                              ‘uma das hastes da asa’ 
 
(479) [�baj] /ba.i/ ba-i  
                              passear-forma.alongada 
                              roçado 
 
(480) ["i.a.�na�] /bi.a.na/ carrapicho *["ja.�na�] 
 
(481) [a.ne.�a�] /a.ni.a/ cunhado *[a.�nja�] 
 
(482) [o.�is.ma.�ce�] /u.i.iS.ma.ki/ *[�ojs.ma.�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
n�-nu-!a        ui-iSma-ki 
aqui-LOC-FOC  chover-NMLZ.HAB.NPAS.NEG-ASSE 
‘Aqui é onde não costuma chover.’ 
 
(483) [ko.i�.�ka�] /ku.iN.ka/ anu *[�koj�.�ka�] 
 
(484) [ta.i.�ce�] ~ [�ta:.i.�ce�] /ta.i.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 
(485) Comparação entre os dados: 
(a) [ja.���] /i.a.�/ biorana    
 
(b) [i.�a�] /i.a/ piolho *[�ja�] 
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(486) Comparação entre os dados: 
(a) [no.�naj] ~ [nu.na.�i�] /nu.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(b) [na.�i�] /na.i/ céu *[�naj] 
 
(487) Comparação entre os dados: 
(a) [�kaj.�ne] /ka.i.ni/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[�-N         ma!i-ø      [ku�i     ka-i-ni]op2                 at�i-pai      
 1SG-ERG  cutia-ABS   correr  ir[INTEN]-adiante-ir pegar-DES  
i-bi-a]op1 
AUX(ser)-FRUST-PAS2 
‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis pegar 
a cutia, mas não consegui.’ 
(Lit. ‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis 
pegar[hoje] a cutia, mas não consegui.’) 
 
(b) [ka.�i�] /ka.i/ *[�kaj] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[Rosa !ama kuiN ka-i-N-�u-ki]op1                          
          agora INT    ir-adiante-para.exterior-PAS1-ASSE   
[ua      b�tsa-bu             b�-ta-N         pana-ø      bi            
 esse   companheiro-PL  COM-?-ERG   açaí-ABS    apanhar  
ka-i]op2 
ir[INTEN]-adiante      
‘Rosa saiu bem agora, juntamente com essas companheiras foram 
adiante na intenção de apanhar açaí.’ 
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Como demonstrado em 1.2.3., não identificamos a realização 
de glides em contiguidade, a exemplo da não ocorrência de 
*[�joj.�w��] para (488) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/ ou de *[�b�j.�wa��] para 

(489) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/, o que decorre de um dos Princípios da 
silabação baseada na sonoridade (Clements, 2006), qual seja, o 
princípio do “Syllable Contact” (Clements, 2006: 5). Os dados (488-
489) também demonstram que somente as vogais altas que não 
silabam como margem é que viram núcleo silábico e que a formação 
do glide parece fazer parte do domínio do morfema, mas apenas 
quanto à constituição do ditongo crescente, ao passo que o ditongo 
decrescente seria constituído na palavra já estruturada. 
 
(488) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/ *[�joj.�w��] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(489) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/ caparari *[�b�j.�wa��]  
 

Nossa decisão em não considerar o segmento [j] como 

fonológico, mas como uma das alofonias de /i/ se baseia55:  

                                                 
55 Nas demais línguas Pano, os glides palatal e labial costumam ser interpretados 
como segmentos fonológicos, inclusive postulando-se /*j, *w/ (representamos /*y/ 

por /*j/) na reconstrução do Proto-Pano (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999), mas essa 
interpretação adotada pelos estudiosos das demais línguas Pano pode estar 
relacionada à base teórica por eles adotada. Nesse sentido, temos em De Paula 
(2007: 64-67) sobre o Yawanawá, em Costa (2000: 55) sobre o Marubo, e em 
Spanghero Ferreira (2000: 48) e Ferreira (2001: 35) sobre o Matis, a afirmação de 
que /w/ foi interpretado como fonema em razão da teoria linear aplicada, mas que 

poderia ser interpretado como alofone de /u/, tendo em vista uma análise não-linear. 
Apenas a título de registro, o glide palatal é interpretado como fonema nas seguintes 
línguas Pano: Shanenawa (Cândido, 2004: 31), Matis (Spanghero Ferreira, 2000: 28; 
Ferreira, 2005: 30), Cashinahua (Kensinger, 1963: 208), Huariapano (Parker, 1994: 
2), Shipibo-Conibo, Capanahua, Cashinahua, Amahuaca, Marinahua (Shell, 2008 
[1975]: 35), Kaxarari (Sousa, 2004: 59), Yawanawá (De Paula, 2007: 40), Jaminawa 
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a) no aporte teórico adotado. De acordo com Clements e Hume 
(1995), [j] tem a mesma estrutura interna de /i/, distinguindo-se desta 
vogal tão somente porque ocupa a posição de margem silábica; 

b) no fato de [j] ter uma realização previsível. Como já 

descrevemos neste subtópico, é possível prever a realização de [j] no 
Saynáwa; 

c) no fato de [j] ter uma distribuição restrita. Como também já 

descrevemos neste subtópico, [j] forma ditongo apenas com as vogais 

dorsais, não se identificando *ji, *je, *ij, *ej, ou seja, [j] não forma 
ditongo crescente ou decrescente com as vogais coronais. Restrições 
dessa natureza, contudo, não são observadas para os segmentos 
fonológicos consonantais do Saynáwa, os quais podem formar sílaba 
com todas as vogais da língua cf. observamos em 1.2.1. 

Quanto à decisão de representar o fonema por /i/, ela se baseia 
na maior naturalidade da vogal alta quando comparada, por exemplo, 
à vogal [e] (Lass, 1984: 131, 139-147). Inclusive, considerar */e/ → 

[i] → [j] em detrimento de /i/ → [j] exigiria a formulação de regras 
adicionais para a descrição do Saynáwa56.  

Por último, vejamos as características acústicas dos fones 
[i, e, i�, e�]. 

 
 
 

                                                                                                                   
(Lanes, 2000: 72), Katukína (Barros, 1987: 29), Katukina (Aguiar, 1994: 45, 58-60, 
86) e Chácobo (Prost, 1967: 62).  
No Arara (Cunha, 1993: 22, 67), contudo, o glide palatal é alofone de /i/. 
56 Cf. a bibliografia consultada, outras línguas Pano também apresentam o fone 
[e] como alofone de /i/, caso por exemplo das línguas: Arara (Cunha, 1993), 
Poyanáwa (De Paula, 1992), Shanenawa (Cândido, 2004), Katukína (Barros, 1987) e 
Caxinauá (Camargo, 1991). Já as línguas Matis (Spanghero Ferreira, 2000; Ferreira, 
2001, 2005), Cashibo (Shell, 2008 [1975]) e Matses (Loos, 1999) apresentam /e/ 
como fonema.  
Lanes (2000) não identificou a produção de [e] na língua Jaminawa. 
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Segue na fig. 34 o espectrograma de [i] e na fig. 35 o 

espectrograma de [e] com o valor da altura do 1° formante (F1)57: 
 

Fig. 34 Espectrograma de [i] na palavra [�"i�] /bi/ carapanã  
Altura do F1: 364,5599 Hz 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 Os dados utilizados na análise acústica das vogais, não apenas das coronais, são 
de informantes do sexo masculino (os de nº 1-2, vide metodologia), uma vez que 
existe diferença para o valor dos formantes em razão do sexo (Hamann: 2003, 15-
16). 
Nos espectrogramas, a vogal em análise encontra-se no intervalo compreendido 
pelas linhas brancas pontilhadas. 
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Fig. 35 Espectrograma de [e] na palavra [�pe�] /pi/ comer 
Altura do F1: 388,3090 Hz 
 

 
                                  

Além dos exemplos dos espectrogramas, identificamos em 
mais dados o F1 dos fones [i, e]58 e calculamos uma variação de 

364,0762 Hz para a altura do 1° formante de [i] e uma variação de 

380,5131 Hz para a altura do 1° formante de [e]: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Os valores referentes à altura do F1 identificados nesses dados são recorrentes ao 
longo de nossos corpora. Os qua. n° 8-9 e os demais qua. relacionadas aos valores da 
altura do F1 das vogais orais são apenas ilustrativos. 
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Qua. nº 8 Valor da altura do F1 de [i] 

 
FONE [i] 

EXEMPLO ALTURA 1° FORMANTE 
(vogal em negrito no exemplo) 

(490) [i�a�] /ia/ piolho 391,2388 Hz 

(491) [ce��i�] /ki�i/ coxa 351,3812 Hz 

(492) [�"i�] /bi/ carapanã 364,5599 Hz 

(493) [ko�i�] /kui/  
Ex. (em negrito) retirado da 
oração:  
ku-i  
estar.quente-PROG 
‘Está fazendo calor (está 
quente).’ 

331,6380 Hz 

(494) [i�no�] /inu/ onça 381,5632 Hz 
 VARIAÇÃO 364, 0762 Hz 
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Qua. nº 9 Valor da altura do F1 de [e] 

 
FONE [e] 

EXEMPLO ALTURA 1° 
FORMANTE  

(vogal em negrito no 
exemplo) 

(495) [m��"e�] /m�bi/  

m�-bi 
região.da.mão-? 
punho 

393,9899 Hz 

(496) [ce��i�] /ki�i/ coxa 357,7739 Hz 

(497) [�pe�] /pi/ comer 388,3090 Hz 

(498) [�mes�ce�] ~ [�me��ce�] /miSki/  
pedra 

378,3008 Hz 

(499) [e�se��] /isiN/  
manga (rede de pesca) 

384,1922 Hz 

 VARIAÇÃO 380,5131 Hz 
  

Os valores dos qua. n° 8-9 acima demonstram que apesar de a 
vogal [i] ter em média o F1 mais baixo que a vogal [e], essa diferença 
é muito pequena, de apenas 16,4369 Hz. Além disso, em exemplos 
como (490, 494) acima, a altura do F1 de [i] equivale à do F1 de 

[e] (exs. 495-499). Os fones [i, e], portanto, pouco se diferenciam 
acusticamente.  

Quanto à realização da vogal coronal oral contígua a onset 
nasal, como em (500) abaixo, ou à realização da vogal coronal nasal 
(ex. 501), observamos que quanto mais próxima do onset ou da coda 
nasal maior será o valor do F1 da vogal, cf. qua. n° 10-1159, ou seja, o 

                                                 
59 Procedimento de análise acústica cf. o adotado por Elías-Ulloa (2010) para o 
Shipibo-Conibo, no qual se despreza o início e o fim da realização da vogal a fim de 
evitar interferência dos segmentos contíguos, analisando-se a parte medial, cerca de 
80% da duração da vogal. Assim, quando falamos em “F1 da vogal” estamos 
medindo o F1 da parte medial. Esta parte por sua vez é subdividida, medindo-se para 
cada metade o valor do seu F1, correspondendo essas medidas ao que denominamos 
por F1 da 1ª e da 2ª parte da vogal.  
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traço [nasal] causa o aumento do F1 das vogais coronais. A análise do 
dado (500) também sugere que a vogal coronal sofre maior alteração 
na trajetória do seu F1 quando seguida por segmento nasal. 

 
Qua. nº 10 Valor da altura do F1 de [i] contíguo a onset nasal 

 
Exemplo Vogal 

analisada  
(em negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 1ª 
parte da 
vogal 

F1 da 2ª 
parte da 
vogal 

(500) [i�sini�pa�] 

/isinipa/  

isini-pa 
raiva-ADJ                            
zangado 

[i�sini�pa�] 437 
Hz 

424 Hz 451 Hz 

[i�sini�pa�] 372 
Hz 

415 Hz 330 Hz 

 
Qua. nº 11 Valor da altura do F1 de [i�] 

  
Exemplo Vogal 

analisada  
(em negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 
1ª parte 
da 
vogal 

F1 da 2ª 
parte da 
vogal 

(501) [�i��ci� na�to�]  

/iSkiN natu/  

iSkiN natu  
bode   tripa 
‘tripa do bode’ 

[�i��ci� na�to�] 433Hz 429 Hz 437 Hz 
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As regras das alofonias de /i/ estão representadas na fig. 36 e 
as regras na fig. 36a e na fig. 36b são aplicadas na ordem 36a→36b.  
 
Fig. 36 Regras das alofonias de /i/ (36a→36b) 
  

/i/→ [i�, e�] / __ /N/ 

                    .[j] / #; [+silábico] __ [+silábico, dorsal] em ω c/ 3 σ ou   
                                                                                                         mais 
                    [i] ~ [j]. / [+silábico, dorsal] __. [-vocálico]; # em ω c/ 3                              
                                                                                                 σ ou mais 
                    [j]. / [+silábico, dorsal] + __ # 
                                                          + forma.alongada 
         
Fig. 36a 
  

/i/→ [i] nda 
 
Fig. 36b 
 

/i/→ [i] ~ [e] / __ 
                                   [+acento] 
                     [i] ~ [e] / __ ([-vocálico]) [coronal, -aberto1, +aberto2] 

                     [i] nda 
                           
 A descrição que acabamos de apresentar se distingue da 
exposta em Couto (2010) por não mais considerar como livre a 
variação entre as vogais altas e as médias-altas coronais e por não 
mais interpretar o glide palatal em coda como segmento fonológico, 
não existindo a oposição “/j/ : /i/” que supúnhamos em Couto (2010: 
64), como citada na fig. 37.  

Deve-se ressaltar que de acordo com pesquisa de campo 
realizada após Couto (2010), o dado interpretado como sendo um 
verbo em sua forma infinitiva e traduzido como “nadar” (fig. 37) está 
na verdade flexionado, como exposto em (502), sendo esse o mesmo 
caso de “passear” (fig. 37), haja vista (503). E o dado interpretado 
como sendo um nome e traduzido como “quente” (fig. 37) é na 
verdade uma oração constituída por apenas 1 verbo flexionado, como 
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exposto em (504)60, sendo esse o mesmo caso de “raiva” (fig. 37), 
haja vista (505). Já os dados “queixo” e “roçado” (fig. 37), 
apresentam a estrutura morfológica exposta em (506-507), 
respectivamente.   
 
(502) [no.�naj] ~ [nu.na.�i�] /nu.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(503) [ba.�i�] /ba.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ba-i 
passear-PROG 
‘Ele está passeando.’ 
 
(504) [ko.�i�] /ku.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ku-i  
estar.quente-PROG 
‘Está fazendo calor (está quente).’ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
60 A raiz verbal ku- ‘estar quente’ também pode ser identificada na nominalização 
(em negrito) presente nesta oração:  
!au  ku-bi-ai                         ma matsi-a-ki 
chá  estar.quente-FRUST-NMLZ já   frio-PTCP-ASSE 
‘O chá está sem conseguir estar quente, já está esfriado.’ 
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(505) [si.�naj] ~ [si.na.�i�] /si.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sina-i 
ter.raiva-PROG     
‘Ele está tendo raiva.’ 
 
(506) [�koj] /ku.i/ ku-i 
                              ?-forma.alongada 
                              queixo 
 
(507) [�baj] /ba.i/ ba-i  
                              passear-forma.alongada 
                              roçado 
 
Fig. 37 Citação de Couto (2010: 64) com a oposição “/j/ : /i/”   
 

 “/j/  :  /i/ 

 (30)  [�koj] - /kuj/  ‘queixo’               

          [ko�i�] - /kui/  ‘quente’                      
  

(31)  [no�naj] - /nunaj/  ‘nadar’         

       [na�i�] - /nai/  ‘céu’ 
 
(32)  [si�naj] - /sinaj/  ‘raiva’   

                [sina�i�] - /sinai/  ‘reima’   
 
           (33) [�baj] - /baj/  ‘roçado’ 

                  [ba�i�] - /bai/  ‘passear’”  
 
1.3.2.2. As alofonias de /u/  

O fonema /u/ apresenta 6 alofones: o alto dorsal labial oral [u], 

o médio-alto dorsal labial oral [o], o médio-alto dorsal labial oral 
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alongado [o:], o alto dorsal labial nasal [u�], o médio-alto dorsal labial 

nasal [o�] e o glide labial [w].  
Neste subtópico, demonstraremos primeiramente em quais 

contextos ocorrem os alofones [u, o, u�, o�], depois em quais contextos 

ocorre a formação dos ditongos crescente e decrescente com [w] e por 

último analisaremos as características acústicas dos fones [u, o, u�, o�]. 

A alofonia [o:] será abordada no subtópico 1.3.2.5., reservado para a 
descrição dos contextos nos quais ocorrem as vogais alongadas da 
língua.  

Vejamos em quais contextos ocorrem os alofones [u, o, u�, o�].  

A vogal /u/ é realizada como: 

1) [o, o�] ou como [u, u�] quando estiver em sílaba com acento 
primário (exs. 508-525, 539-547) ou quando estiver contigua a 
segmento [+vocálico] (exs. 525-538)61 ou quando estiver diante de 
sílaba ocupada pela vogal média-alta labial (exs. 514-515, 531-533, 
538-547); 

2) [u, u�] nos contextos não previstos para o abaixamento ou 
para a assimilação da altura vocálica, como em (548-553), devendo-se 
ressaltar que /u/ só assimila altura de vogal homorgânica;  

3) [u�, o�] quando estiver diante de /N/ (exs. 513-515, 521-524, 
545-548). 

Desse modo, a variação entre os alofones altos e os médio-
altos não é livre e os alofones orais estão em distribuição 
complementar com os nasais. Os fones [u, o, u�, o�] podem vir em 
sílaba pretônica ou tônica (exs. 508-553). 

A realização da vogal /u/ como os alofones médios-altos se 
deve à maior sonoridade vocálica criada pelo acento primário cf. 

                                                 
61 Não identificamos a realização de /u/ como [o�, u�] em decorrência de a vogal 
labial estar contigua a segmento [+vocálico], mas suspeitamos que isso se deva à 
limitação dos nossos corpora, pois é possível o contato /V.uN/, como exposto em (a) 
abaixo. 
Não utilizamos como parâmetro o dado (b) abaixo, apresentado em Couto (2010: 
104), porque suspeitamos que ele seja um empréstimo do português.     
(a) [�a.�u��] /�a.uN/ jacundá 

(b) “[sau��ke�] - /saunki/  “salgar”” (Couto, 2010: 104) 



148 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

analisaremos em 2.1.2.1. e em 3.1.2., bem como se deve ao processo 
fonológico de assimilação da altura vocálica cf. analisaremos em 
3.1.3.1. Em 3.1.2., abordaremos também o abaixamento da vogal 
labial quando contígua a segmento [+vocálico]. 

Já a realização de /u/ como os alofones nasais se deve ao 
processo fonológico de nasalização vocálica cf. analisaremos em 
3.1.3.4. 

 
(508) [�poj] ~ [�puj] /pui/ pu-i  

                                   região.dos.intestinos-forma.alongada 
                                           fezes 
 
(509) [ka�mo�] ~ [ka�mu�] /kamuS/ pico de jaca  
 
(510) [sa�po�] ~ [sa�pu�] /sapu/ algodão 
 
(511) [�tso�] ~ [�tso:] /tsu/ pulga 
 
(512) [ai��bo] /aiNbu/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
aiN-bu                �u-t�i 
esposa-HUM.GEN    região.das.mamas-? 
mulher                    peito     
‘peito da mulher’ 
 
(513) [ta�po��] ~ [ta�pu��] /tapuN/ raiz 
 
(514) [nu��to�] /nuNtu/ rolinha 
 
(515) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuNpuS/ nuN-puS 
                                                                sobre.a.água-? 
                                                                aruá 
 
(516) [k��no�] /k�nu/ arco 
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(517) [�a��t�o�] /�aNt�u/ caranguejo 
 
(518) [t�a��o�] /t�a�uS/ espécie de sapo (conhecido como ‘sapo de 
enxurrada’)  
 
(519) [�i�o�] /�iu/ mosca piu �  
 
(520) [�a�o�] /�au/ osso 
 
(521) [i�bo��] /ibuN/ mandim preto  
 
(522) [ba�to��] /batuN/ piau-de-flecha 
 
(523) [pa��t�o��] /paNt�uN/ carapanaúba 
 
(524) [����o��] /���uN/ cajá 
 
(525) [oa�bo�] ~ [ua�bo�] /uabu/ ua-bu  
                                                     3-PL 
 
(526) [o�i�] ~ [u�i�] /ui/ chuva 
 
(527) [bo���] ~ [bu���] /bu�/ curimatã 
 
(528) [�i�t�o�i�] /iSt�ui/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iSt�u-i 
fugir-PROG 
‘Ele está fugindo.’ 
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(529) [joi�w��] /iuiu�/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(530) [�pojpi�se�] /puipisi/ mastruço 
 
(531) [to�oja��a��ce�] /tuuia�iaNki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN-ki 

1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3-ASSE                                                                                                                               
                                  engravidar-PAS3-ASSE 
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(532) [jono����] /iunu�N/ tarumã  
 
(533) [popo�a��] /pupuuaN/ pupu-uaN  

                                                               tipo.de.coruja-AUM 
                                             ‘corujão’ 
 
(534) [toa��te�] /tuaNti/ remo 
 
(535) [jo�ma�] /iuma/ peixe 
 
(536) [m�o�te�] /m�uti/ m�-u-ti 
                                        região.da.mão-?-INSTR 
                                        pulseira 
 
(537) [jao��i�] /iau�i/ sovino 
 
(538) [soo�ka�] /suuka/ inchado (pé inchado) 
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(539) [ho�no�] ~ [hu�no�] /hunu/ caititu 
 
(540) [po�po�] ~ [pu�po�] /pupu/ ‘tipo de coruja’  
 
(541) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu   
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(542) [po�pos] /pupuS/ lama 
 
(543) [�o�no�] /�unu/ samaúma 
 
(544) [jo�so�] /iusu/ feijão, fava 
 
(545) [po��poh�to�] ~ [pu��poh�to�] /puNpuStu/  

puN-pu-S-tu  
região.dos.membros.superiores-região.dos.intestinos-REF-? 
região.dos.membros.superiores-barriga 
‘músculo do membro superior’ 
 
(546) [bo�ko��] /bukuN/ embaúba 
 
(547) [�to���ko�] /tuNku/ tuN-ku 
                                         ?-forma.arredondada 
                                         nó de corda 
 
(548) [ta�ku�ka�!i�] /takuNka!i/ kakuri (utensílio para pesca) 

*[ta�ko�ka�!i�] 
 
(549) [ku�ci�] /kuki/ caçuá *[ko�ci�] 
 
(550) [bu�ne�] /buni/ fome *[bo�ne�]                                       
 
(551) [tu�m��] /tum�/ ‘nome próprio’ *[to�m��] 
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(552) [pu�!a�] /pu!a/ timbó *[po�!a�]                             
 
(553) [u�na��] /unaN/ saúva *[o�na��] 
 
 O traço [nasal] causa o aumento do F1 não apenas das vogais 
coronais, cf. vimos em 1.3.2.1., mas também das vogais labiais, como 
veremos na análise acústica dos fones [u, o, u�, o�] mais adiante. Esse 
aumento promove a percepção das vogais labiais como médias-altas, 
haja vista os exemplos onde a vogal labial está em contiguidade com 
onset nasal (exs. 554-556) ou sofreu a nasalização (exs. 557-559), 
vide os fones em negrito nos exs. mencionados, e que, em princípio, 
não ocorreria o abaixamento ou a assimilação da altura vocálica de 
acordo com as regras até aqui desenvolvidas.  
 
(554) [no�mi�] ~ [nu�mi�] /numi/ sede 
 
(555) [mo��a�] /mu�a/ espinho  
 
(556) [me�seno�te�] ~ [me�sino�te�] /misinuti/ piau  
 
(557) [po���a��] ~ [pu���a��] /puNiaN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(558) [bo��ka�] /buNkaS/ cana-de-macaco 
 
(559) [�to���ce�] /tuNki/ remar 
 
 Como indicado para as vogais coronais em 1.3.2.1., as vogais 
labiais provavelmente também estão no início de uma variação 
generalizada entre as alofonias altas e as médias-altas, como sugerem 
os dados (560-564, vide os fones em negrito), que são muito pouco 
frequentes em nossos corpora. De qualquer modo, a distinção acústica 
entre essas alofonias é muito tênue, com a diferença entre a variação 
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média de altura do F1 de [u] e a de [o] sendo de apenas 17,0893 Hz 
cf. a análise acústica mais adiante.  
 
(560) [ko��a�] ~ [ku��a�] /ku�a/ cedro 
 
(561) [�bo��te�] ~ [�bu��te�] /buSti/ bu-S-ti 
                                                          cabelo-REF-INSTR 
                                                          pente 
 
(562) [ko��i�] /ku�i/ correr 
 
(563) [bo�ka�] /buka/ irara 
 
(564) [�to�mua�ci��] /tuSmuakiN/ borbulhar  
 

Vejamos agora em quais contextos ocorre a formação dos 
ditongos crescente e decrescente com [w]. 

 A vogal /u/ é realizada como [w], formando ditongo crescente 

com [e, �, ��, a, a�] (exs. 565-572) ou ditongo decrescente com [a] (exs. 
573-574), quando outro segmento não silaba na mesma margem, pois 
a silabação em onset ou em coda é restrita a 1 segmento (cf. 1.2.3), 
por isso não observamos a formação do ditongo em (575)62.   
 A vogal /u/ também deve estar em palavra com 3 ou mais 

sílabas fonológicas para ser realizada como [w] (exs. 565-574). Essa 
restrição à formação de ditongos cujo resultado seja palavra 
monossilábica é motivada pelo sistema métrico da língua cf. 
analisaremos em 2.1.3. 

                                                 
62 Dados como (a) abaixo não serviriam para exemplificar essa restrição da silabação 
do Saynáwa porque esse não seria o único impedimento para a realização de [w] em 

posição de coda em (a), não tendo sido identificado em nossos corpora dado que 

tivesse tão somente essa restrição para a formação de ditongo decrescente com [w]. 

(a) [!a.�o��.�ci��] /!a.uS.kiN/ !au-S-ki-N                               *[�!aw��.�ci��] 
                                             erva-só-perene-para.exterior 
                                             raspar 
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 Sobre a formação do ditongo crescente, cabe destacar que 
/u/ não poderá ser realizada como [w] em início de palavra, não 

ocorrendo a formação do ditongo em (576), pois o fone [w] nessa 

posição é alofone de /b/, como pode ser observado em (577-578) e cf. 
descrevemos em 1.3.1.1.  

Sobre a formação do ditongo decrescente, cabe destacar que 
/u/ só é realizada como [w] em posição de coda quando estiver no 
mesmo morfema da vogal com a qual ela formará ditongo decrescente 
(exs. 573-574), o que não ocorre em (579), não tendo sido identificada 
a formação desses ditongos na raiz (exs. 580-581). Essa restrição 
sugere que a silabação de /u/ como coda ocorre sempre logo no 
primeiro ciclo de silabação, no domínio do morfema (cf. 1.2.3.), o que 
não desrespeita o condicionamento do número de sílabas fonológicas 
porque a base na qual o morfema será sufixado apresenta pelo menos 
mais 1 sílaba. 

A formação de ditongo crescente ou decrescente com [w] é 
categórica.  

Desse modo, [w] está em distribuição complementar com 

[u, o]. O fone [w] pode vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 565-
574). 
 
(565) [tsa.�we�] /tsa.u.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tsau-i 
sentar.se-PROG 
‘Ele está se sentando.’   
 
(566) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’                                           
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(567) [�a.�w��] /�a.u.�/ jabuti 
 
(568) [ba.�ne� ma.�w���] /ba.niN ma.u.�N/ tucum 
 
(569) [�.wa.�i�] /�.u.a.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�ua-i 
crescer-PROG 
‘Ele está crescendo.’ 
 
(570) [ta.�wa�] /ta.u.a/ cana, ucuubinha 
 
(571) [ja.pa.�wa��] /i.a.pa.u.aN/ iapa-uaN 
                                                   espécie.de.peixe?-AUM 
                                                   matrinxã 
 
(572) [�a.�wa��] /�a.u.aN/ arara 
 
(573) [o.a.�paw.�ne�] /u.a.pa.u.ni/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(574) [p�.�taw] /p�.ta.u/ p�-tau63 
                                       asa-completa? 
                                       ‘a asa com ambas as hastes’ 

                                                 
63 O morfema -tau não foi identificado em outros dados, não se sabendo ao certo 

qual o seu significado, mas identificamos a raiz p�- “asa” em: 

(a) [�p�j] /p�.i/ p�-i 
                          asa-forma.alongada 
                          ‘uma das hastes da asa’ 
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(575) [pu.a.�ci��] /pu.a.kiN/ fumar *[pwa.�ci��] 
 
(576) [o.a.�bo�] ~ [u.a.�bo�] /u.a.bu/ ua-bu *[wa.�bo�] 
                                                           3-PL 
 
(577) [wa.�t�i�] ~ [ba.�t�i�] ~ [ba.�t�e�] /ba.t�i/ ovo 
 
(578) [�wa�.to�.�ko�] /baS.tuN.ku/ baS-tuN-ku 
                                                       ?-?-forma.arredondada 
                                            cotovelo 
 
(579) [t�.u.�te�] /t�.u.ti/ t�-u-ti64                            *[�t�w.�te�] 
                                               região.do.pescoço-?-INSTR  
                                       colar 
 
(580) [na.u.�mi�] /na.u.mi/ canela *[�naw.�mi�] 
 
(581) [ja.o.��i�] /i.a.u.�i/ sovino *[�jaw.��i�] 

 
Como demonstrado em 1.2.3., não identificamos a realização 

de glides em contiguidade, a exemplo da não ocorrência de 
*[�joj.�w��] para (582) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/ ou de *[�b�j.�wa��] para 

(583) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/, o que decorre de um dos Princípios da 

                                                 
64 O morfema -u, cujo significado ainda não conseguimos distinguir, também pode 

ser identificado em dados como (a) abaixo. Já as bases nominais t�- “região do 

pescoço” e m�- “região da mão” são igualmente realizadas, respectivamente, nos 
dados (b-c) abaixo.   
(a) [m�.o.�te�] /m�.u.ti/ m�-u-ti    
                                       região.da.mão-?-INSTR                                 
                                       pulseira 
(b) [t�.��o�] /t�.�u/ t�-�u 
                               região.do.pescoço-? 
                               pescoço 

(c) [m�.�ka��] /m�.kaN/ m�-kaN 
                                      região.da.mão-? 
                                      mão 
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silabação baseada na sonoridade (Clements, 2006), qual seja, o 
princípio do “Syllable Contact” (Clements, 2006: 5). Os dados (582-
583) também demonstram que somente as vogais altas que não 
silabam como margem é que viram núcleo silábico e que a formação 
do glide parece fazer parte do domínio do morfema, mas apenas 
quanto à constituição do ditongo crescente, ao passo que o ditongo 
decrescente seria constituído na palavra já estruturada.  

 
(582) [jo.i.�w��] /i.u.i.u.�/ *[�joj.�w��] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(583) [b�.ju.�a��] /b�.i.u.aN/ caparari *[�b�j.�wa��]  
                                              

Nossa decisão em não considerar o segmento [w] como 

fonológico, mas como uma das alofonias de /u/ se baseia65:  
a) no aporte teórico adotado. De acordo com Clements e Hume 

(1995), [w] tem a mesma estrutura interna de /u/, distinguindo-se 
desta vogal tão somente porque ocupa a posição de margem silábica; 

b) no fato de [w] ter uma realização previsível. Como já 

descrevemos neste subtópico, é possível prever a realização de [w] no 
Saynáwa; 

                                                 
65 Cf. nossa bibliografia, os demais estudos sobre as línguas Pano tendem a 
considerar o glide labial como fonema, inclusive postulando-se /*w/ na reconstrução 
do Proto-Pano (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999). Entretanto, como indicamos em 
NR em 1.3.2.1., esse posicionamento pode estar relacionado à base teórica adotada 
nesses estudos. Nesse sentido, temos em De Paula (2007: 64-67) sobre o Yawanawá, 
em Costa (2000: 55) sobre o Marubo, e em Spanghero Ferreira (2000: 48) e Ferreira 
(2001: 35) sobre o Matis, a afirmação de que /w/ foi interpretado como fonema em 
razão da teoria linear aplicada, mas que poderia ser interpretado como alofone de 
/u/, tendo em vista uma análise não-linear. 
Já na língua Yaminahua, por exemplo, segundo a interpretação de Faust e Loos 
(2002), o glide labial foi considerado apenas como uma realização alofônica, mas 
por razões diversas das nossas. 
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c) no fato de [w] ter uma distribuição tão restrita. Como 

também já descrevemos neste subtópico, [w] forma ditongo crescente 

apenas com as vogais [e, �, ��, a, a�], não se identificando *wi, *wu, 

*wo, ou seja, [w] não forma ditongo crescente com as vogais altas 

nem com as labiais. Além disso, [w] em início de palavra é alofone de 

/b/ cf. demonstramos em 1.3.1.1. Já quanto à formação de ditongo 

decrescente com [w], vimos no presente subtópico que ela só é 
observada em um contexto muito específico, em interior de morfema, 
e ocorre apenas com a vogal [a], não se identificando *iw, *ew, *uw, 

*ow, *�w. Todas essas restrições, contudo, são estranhas aos 
segmentos fonológicos consonantais do Saynáwa, salvo em relação a 
/h/, que apresenta uma restrição quanto à posição na palavra cf. 
observamos em 1.2.1. 

 
Em relação à decisão de representar o fonema por /u/, ela se 

baseia na maior naturalidade da vogal alta quando comparada, por 
exemplo, à vogal [o] (Lass, 1984: 131, 139-147). Devendo-se 

ponderar também que caso considerássemos */o/ → [u] → [w] em 

detrimento de /u/ → [w], regras adicionais deveriam ser formuladas 
para a descrição do Saynáwa66.    

                                                 
66 Segundo a bibliografia consultada, também foi identificado o fonema /u/, 

inexistindo o fonema */o/, nas seguintes línguas Pano: Arara (Cunha, 1993), 
Poyanáwa (De Paula, 1992), Shanenawa (Cândido, 2004), Yawanawá (De Paula, 
2007), Yaminahua (Faust e Loos, 2002), Jaminawa (Lanes, 2000), Caxinauá 
(Camargo, 1991), Cashinahua (Kensinger, 1963), Katukína (Barros, 1987), Marubo 
(Costa, 2000) e Kaxarari (Lanes, 2000). 
Em outras línguas Pano, contudo, o fonema /o/ foi identificado, inexistindo no 

sistema fonológico a vogal */u/, como em: Shipibo-Conibo (Shell, 2008 [1975]), 
Capanahua (Shell, 2008 [1975]), Cashibo (Shell, 1950, 2008 [1975]), Amahuaca 
(Shell, 2008 [1975]), Marinahua (Pike e Scott, 1962), Huariapano (Parker, 1994) e 
Chácobo (Prost, 1967). Shell (2008 [1975]), possivelmente por ter baseado seu 
estudo em grande parte dessas línguas, defendeu a existência de /*o/ e não de /*u/ 
para o Proto-Pano.  
A co-existência das vogais /u, o/ como fonemas foi identificada para as línguas: 
Matis (Spanghero Ferreira, 2000; Ferreira, 2001, 2005) e Kaxarari (Sousa, 2004). 
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Por último, vejamos as características acústicas dos fones 
[u, o, u�, o�].  

Segue na fig. 38 o espectrograma de [u] e na fig. 39 o 

espectrograma de [o] juntamente com o valor da altura do F1: 
 
Fig. 38 Espectrograma de [u] na palavra [hu�mo�] /humuS/ umbu  
Altura do F1: 381,6593 Hz 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

Fig. 39 Espectrograma de [o] na palavra [ma�po�] /mapu/ cinzas  
Altura do F1: 382,3282 Hz 
 

 
                                                    

 
Além desses exemplos dos espectrogramas, identificamos em 

mais dados o F1 dos fones [u, o] e calculamos uma variação de 

370,6243 Hz para a altura do F1 de [u] e uma variação de 387,7136 

Hz para a altura do F1 de [o]: 
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Qua. n° 12 Valor da altura do F1 de [u] 
 

FONE [u] 
EXEMPLO ALTURA 1° FORMANTE  

(vogal em negrito no exemplo) 
(584) [hu�mo�] /humuS/ umbu 381,6593 Hz 

(585) [a�nu�] /anu/ paca 353,1079 Hz 

(586) [bu��i�] /bu�iS/ jatobá 367,4713 Hz 

(587) [u�i�] /ui/ chuva 389,3607 Hz 

(588) [na�i o�u�pa�] /nai u�upa/  

nai  u�u-pa 
céu  branco-ADJ 
nuvem 

361,5225 Hz 

 VARIAÇÃO 370,6243 Hz 
 
Qua. n° 13 Valor da altura do F1 de [o] 

 
FONE [o] 

EXEMPLO ALTURA 1° FORMANTE 
(vogal em negrito no exemplo) 

(589) [�bo�] /bu/ cabelo 392,0682 Hz 

(590) [ma�po�] /mapu/ cinzas 382,3282 Hz 

(591) [hu�mo�] /humuS/ umbu 387,7935 Hz 

(592) [ko�i�] /kui/  
Ex. (em negrito) retirado da 
oração:  
ku-i  
estar.quente-PROG 
‘Está fazendo calor (está 
quente).’ 

378,7761 Hz 

(593) [bo�ko��] /bukuN/ embaúba  397,6020 Hz 
 VARIAÇÃO 387,7136 Hz 
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Os valores dos qua. n°12-13 acima demonstram que apesar de 
a vogal [u] ter em média o F1 mais baixo que a vogal [o], essa 
diferença é de apenas 17,0893 Hz. Além disso, em exemplos como 
(584, 587) acima, a altura do F1 de [u] equivale à do F1 de [o] (exs. 

589-593). Os fones [u, o], portanto, pouco se diferenciam 
acusticamente e esse comportamento é idêntico ao observado para os 
fones [i, e] em 1.3.2.1., revelando ser muito pequena a distinção 
acústica entre as vogais altas e as vogais médias-altas do Saynáwa. 

O traço [nasal] causa o aumento do F1 das vogais labiais, 
demonstrando-se ser esse um comportamento comum às vogais altas e 
médias-altas da língua, tendo em vista o que já havíamos observado 
em 1.3.2.1. No qua. nº1467 abaixo, vê-se que quanto mais próxima do 
onset nasal maior será o valor do F1 de [o], não ficando claro se o 
aumento é mais significativo quando a vogal está diante ou após o 
segmento nasal, ao passo que os dados (584-585) do qua. nº 12 acima 
sugerem que [u] sofre maior alteração na trajetória do seu F1 quando 
seguida por segmento nasal. No qua. nº 15 abaixo, observa-se que 
quanto mais próxima da coda nasal maior será o valor do F1 de [o�]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Procedimento de análise acústica cf. o adotado por Elías-Ulloa (2010) para o 
Shipibo-Conibo e detalhado em NR em 1.3.2.1.  
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Qua. nº 14 Valor da altura do F1 de [o] contíguo a onset nasal 

 
Exemplo Vogal 

analisada 
(em 
negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 1ª 
parte da 
vogal 

F1 da 2 ª 
parte da 
vogal 

(594) [no��] /nu�/ 
Ex. (em negrito) 
retirado da oração:  
nu� !ab�-iSta-ø       
sal   dois-DIM-ABS    
a-u� 
obter-IMP 
‘Coloque um 
pouquinho de sal!’ 
(Lit. ‘Obtenha um 
pouquinho de sal!’) 

[no��] 393 Hz 408 Hz 377 Hz 

(595) [no�ko�] /nukuN/  
Ex. (em negrito) 
retirado da frase:  
nu-ku-N                 
1PL-ENF-POSS.ATR    
ta� 
pé 
‘Nosso pé.’ 

[no�ko�] 486 Hz 495 Hz 478 Hz 

(596) [ho�ne�] /huni/ 
homem 

[ho�ne�] 486 Hz 476 Hz 496 Hz 
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Qua. nº 15 Valor da altura do F1 de [o�] 

 
Exemplo Vogal 

analisada  
(em negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 
1ª 
parte 
da 
vogal 

F1 da 
2ª 
parte 
da 
vogal 

(597) [�wa�to��ko�] 

/baStuNku/  

baS-tuN-ku 
?-?-forma.arredondada  
cotovelo 

[�wa�to��ko�] 511 
Hz 

458  
Hz 

562 
Hz 

(598) [pi�tso�] /pitsuN/  
Ex. (em negrito) retirado da 
oração:  
pitsu-N                          
periquito-ERG  
iu!a-ø 
gente-abs.    
k�iu      
morder  
i-S-ma-ki 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-
NEG-ASSE 
‘Periquito não costuma 
morder gente.’ 

[pi�tso�] 555 
Hz 

496  
Hz 

614 
Hz 
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As regras das alofonias de /u/ estão representadas na fig. 40. 
 
Fig. 40 Regras das alofonias de /u/68 
 

/u/ → [u] ~ [o] / __ 
                                      [+acento] 
                      [u] ~ [o] / [+vocálico] __ [-silábico] 
                                        #; [-silábico] __ [+vocálico] 
                       [u] ~ [o] / __ ([-vocálico]) [labial, -aberto1, +aberto2] 

                       [u] nda                                    

                  [u�, o�] / __ /N/ 

                      .[w] / [+silábico] __ [+aberto2] 

                      [w]. / + ([-vocálico]) [+aberto1] __. (+) [-vocálico]; #       
 
A descrição que acabamos de apresentar se distingue da 

exposta em Couto (2010) por termos identificado a formação de 
ditongo decrescente com [w] e por não mais considerarmos como 
livre a variação entre as vogais altas e as médias-altas labiais.  
 
1.3.2.3. As alofonias de /�/ 

O fonema /�/ apresenta 3 alofones: o médio dorsal não-

arredondado oral [�], o médio dorsal não-arredondado oral alongado 

[�:] e o médio dorsal não-arredondado nasal [��]. 

Neste subtópico, descreveremos apenas os alofones [�, ��], bem 
como justificaremos a postulação de um quadro vocálico fonológico 
com 3 graus de abertura para o Saynáwa, com a vogal /�/ em posição 

medial. Quanto à alofonia [�:], ela será abordada juntamente com as 
demais vogais alongadas da língua no subtópico 1.3.2.5.  

A vogal /�/ é realizada como: 

1) [��] quando estiver diante de /N/ (exs. 599-603); 

2) [�] quando estiver nos demais ambientes (exs. 603-617). 

                                                 
68 Não especificamos nas regras que /u/ deve estar em palavra com 3 ou mais sílabas 

fonológicas para ser realizada como [w] porque a configuração da regra já explicita 
essa condição.   



166 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

 
Os fones [�, ��] estão, portanto, em distribuição complementar 

e eles podem vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 599-617). 
A realização de /�/ como [��] se deve ao processo fonológico de 

nasalização vocálica cf. analisaremos em 3.1.3.4.   
 

(599) [����] /�N/ �-N 
                           1SG-POSS.ATR                
 
(600) [����koa�ne�] /��Nkuani/ ‘nome próprio’ 
 
(601) [�o���ce�] /�u�Nki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
�u�-N-ki 
sopro?-para.exterior-ASSE 
‘Ele sopra.’ 
 
(602) [jono����] /iunu�N/ tarumã 
 
(603) [t������] /t���N/ capeba 
 
(604) [���] /�/ 1SG 
 
(605) [�p�j] /p�i/ p�-i 
                             asa-forma.alongada 
                             ‘uma das hastes da asa’ 
 
(606) [���ce�] /��ki/ ou [��:�ce�] /�ki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
�(�)-ki 
assustar[ONO]-ASSE 
‘Ele assusta.’ 
 
(607) [����to��] /�StuN/ ‘irmão mais novo’ 
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(608) [�j��ka��te�] /i�SkaNti/ i�SkaN-ti 
                                               moer-NMLZ                                                                                            
                                               moinho 
 
(609) [b���o�] ~ [w���o�] /b��u/ freijó 
 
(610) ["��!o�] ~ [w��!o�] /b�!u/ b�-!u 
                                                     região.da.face-? 

                                          olho 
 
(611) [!��i�] /!�i/ juriti 
 
(612) [��i��ka�] /��iNka/ cancão 
 
(613) [���k��] /��k�S/ bacuri 
 
(614) [!��w��] /!�u�/ taquari, flauta (flauta feita de taquari) 
 
(615) [ja�t��i��] /iaNt�iN/ ‘a tarde’ 
 
(616) [na�n��] /nan�/ jenipapo 
 
(617) [bo���] ~ [bu���] /bu�/ curimatã  
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Vejamos as características acústicas dos fones [�, ��]. 

Segue na fig. 41 o espectrograma de [�] juntamente com o 
valor da altura do F1: 
 
Fig. 41 Espectrograma de [�] na palavra [m��"e�] /m�bi/  

m�-bi 
região.da.mão-?                                 
punho 
Altura do F1: 457,4274 Hz 
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Além desse exemplo do espectrograma, identificamos em mais 
dados o F1 do fone [�] e calculamos uma variação de 454,2183 Hz 
para a altura do seu 1° formante: 

 
Qua. n° 16 Valor da altura do F1 de [�] 
 

FONE [�] 
EXEMPLO ALTURA 1° FORMANTE 

(vogal em negrito no exemplo) 
(618) [��pa�] /�pa/ pai 417,9613 Hz 

(619) [m��"e�] /m�bi/  

m�-bi 

região.da.mão-?   
punho 

457, 4274 Hz 

(620) [k���a�] /k��a/  

k�-�a 
região.dos.lábios-? 
lábio 

434,2141 Hz 

(621) [h��p��] /h�p�/ palha 450,9884 Hz 

(622) [o����] /u��/ lua 510,5007 Hz 
 VARIAÇÃO 454,2183 Hz 

 
Para melhor compreendermos a posição do fone [�] no quadro 

vocálico fonético do Saynáwa, comparamos no qua. nº 17 a variação 
da altura do F1 calculada para esse fone com a das demais vogais 
orais e observamos para as vogais [i, u] uma variação geral da altura 

do F1 de 367,3502 Hz69, para as vogais [e, o] uma variação geral de 

384,1133 Hz e para a vogal [a] uma variação geral de 687,0572 Hz, 
demonstrando-se que foneticamente o Saynáwa apresenta vogais altas 
[i, u], médias-altas [e, o], média [�] e baixa [a]. 

                                                 
69 Sabemos que a comparação do 1° formante de vogais com articuladores distintos 
pode ser a princípio imprecisa, entretanto, quando observamos os valores das vogais 
coronais e das labiais em suas diversas alturas, percebemos que elas mantêm, com 
uma pequena margem de diferença, o mesmo padrão, demonstrando que para o 
Saynáwa o articulador não influencia nos resultados do F1 das vogais.      
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Qua. n° 17 Comparação da variação da altura do F1 dos fones vocálicos orais 
 

 FONES VARIAÇÃO 
GERAL DA 

ALTURA DO 
1° 

FORMANTE 
VOGAIS 
ALTAS 

[i]  
364,0762 Hz 
(cf. qua. n° 8 
em 1.3.2.1.) 

[u]  
370,6243 Hz  
(cf. qua. n° 12 em 
1.3.2.2.) 

367,3502 Hz 

VOGAIS 
MÉDIAS-
ALTAS 

[e]  
380,5131 Hz 
(cf. qua. n° 9 
em 1.3.2.1.) 

[o]  
387,7136 Hz  
(cf. qua. n° 13 em 
1.3.2.2.) 

384,1133 Hz 

VOGAL 
MÉDIA 

[�] 454,2183 Hz  
(cf. qua. n° 16 neste subtópico) 

454,2183 Hz 

VOGAL 
BAIXA 

[a] 687,0572 Hz  
(cf. qua. n° 18 em 1.3.2.4.) 

687,0572 Hz 

 
A vogal média destoa do comportamento observado para as 

vogais altas e médias-altas (cf. 1.3.2.1. e 1.3.2.2.) quanto ao efeito do 
traço [nasal] na trajetória do seu F1, pois a contiguidade com onset 
nasal ou a nasalização pouco modificam o valor do F1 da vogal 
média, elevando-o minimamente como pode ser obervado em (619) 
acima e em (623) abaixo.  

Esse fato é mais uma comprovação que [�] não é realizada na 

mesma altura de [e, o] e sugere que o traço [nasal] promove no 
Saynáwa a realização das vogais em uma altura mediana, pois ele 
causa o abaixamento do F1 de [a] cf. veremos em 1.3.2.4.  

Desse modo, [nasal] abaixa as vogais altas e médias-altas ao 
aumentar o F1 dessas vogais e eleva a vogal baixa ao abaixar seu F1, e 
como [�] já está em uma altura intermediária, a trajetória do seu F1 
não é muito alterada70. 

                                                 
70 Ao observarmos o valor da altura do F1 de [o] contíguo a onset nasal no qua. nº 

14 em 1.3.2.2., o valor da altura do F1 de [o�] no qua. nº 15 em 1.3.2.2. e o valor da 
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(623) [t������] /t���N/ capeba 

Valor do F1 de [��]: 462 Hz 
  
Por último, vejamos os fatos que demonstram a necessidade de 

se postular um quadro vocálico fonológico com 3 graus de abertura 
para o Saynáwa, com a vogal /�/ em posição medial: 

a) as vogais /�, a/ constituem uma classe natural (Hyman, 

1975) distinta das vogais /i, u/ nas regras das alofonias de /b/, com /b/ 

só podendo ser realizada como [b], ["] ou [w] quando estiver diante 

de /�, a/ e em início de palavra cf. vimos em 1.3.1.1.; 

b) a vogal /�/ é realizada em altura distinta das vogais altas, 

pois cf. vimos nas regras das alofonias de /u/ em 1.3.2.2., [w] só pode 

formar ditongo crescente com as vogais [e, �, ��, a, a�], não se 

identificando *wi, *wu, *wo, ou seja, não forma ditongo crescente 
com as vogais altas nem com as labiais; 

c) a vogal /�/ não constitue uma classe natural juntamente com 

a vogal /a/ em uma das regras das alofonias de /u/, pois [w] só forma 

ditongo decrescente com a vogal [a], não se identificando *iw, *ew, 

*uw, *ow, *�w cf. vimos em 1.3.2.2.;  

d) a vogal /�/ é dorsal assim como as vogais /u, a/, pois ela 

promove juntamente com /u, a/ a retroflexão de /�, S/, processo 

fonológico este que se dá justamente pela assimilação por /�, S/ do 

traço [+posterior] presente nas vogais /u, �, a/ e tradicionalmente 
ligado a [dorsal] (Clements, 1991b) cf. analisaremos em 3.1.3.6.   

 
Desse modo, a vogal /�/ não pode estar no mesmo grau de 

abertura de /i, u/ nem de /a/, não se podendo defender que /�, a/ 
estejam em um mesmo grau de abertura e a distinção entre elas seja o 
fato de /�/ não ter articulador especificado. 

                                                                                                                   
altura do F1 de [�] no qua. n° 16 neste subtópico, constatamos que [o] contíguo a 

onset nasal poderá ser realizado na mesma altura de [�] e [o�] poderá ser realizado 

em uma altura ainda mais baixa que [�].   
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           O quadro vocálico fonológico das demais línguas Pano 
apresenta geralmente apenas 2 graus de abertura, com 3 vogais altas e 
1 baixa71, variando tão somente pela presença de /*/ (Shipibo-Conibo 

cf. Elías-Ulloa, 2010) ou /u/ (Cashinahua cf. Shell, 2008 [1975]; 
Katukína cf. Barros, 1987; Caxinauá cf. Camargo, 1991; Poyanáwa cf. 
De Paula, 1992; Arara cf. Cunha, 1993; Katukina cf. Aguiar, 1994; 
Marubo cf. Costa, 2000; Jaminawa, Kaxarari, Yawanawa cf. Lanes, 
2000; Shanenawa cf. Cândido, 2004; Yawanawá cf. De Paula, 2007) 
ou /o/ (Chácobo cf. Prost, 1967; Amahuaca, Capanahua, Marinahua, 
Shipibo-Conibo cf. Shell, 2008 [1975]; Huariapano cf. Gomes, 
2010)72, por isso no Proto-Pano o quadro vocálico teria apenas 2 graus 
de abertura /*i, *+, *o, *a/73 (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999), 

considerando-se a existência de /*o/ certamente porque a maior parte 
das línguas Pano com as quais Shell (2008 [1975]) trabalhou 
apresentavam essa vogal como fonema.   

Assim, apesar de permanecer com 4 vogais, o quadro vocálico 
fonológico do Saynáwa apresenta um grau de abertura adicional, 
sendo a vogal /�/ uma inovação, surgida possivelmente de /*+/, como 
pode ser observado nas equivalências entre as formas reconstruídas do 
Proto-Pano (Shell, 2008 [1975]: 80) e os dados do Saynáwa em (624-
626): 

 
(624) “*ïpï” “‘clase de palmera’” (Shell, 2008 [1975]: 80) → /h�p�/ 
palha 
 
(625) “*s ,ïta” “‘diente, pico’” (Shell, 2008 [1975]: 80) → /��ta/ dente 
 
(626) “*nïa” “‘pájaro trompetero’” (Shell, 2008 [1975]: 80) → /n�a/ 
jacamim  
 

                                                 
71 O Cashibo (Shell, 1950) e o Korúbo (Oliveira, 2009) também apresentam 2 graus 
de abertura vocálica, mas com 3 vogais altas e 3 vogais baixas.  
72 Cabe ressaltar que o fonema /o/ pode ser realizado como [u] nas línguas Chácobo 
(Prost, 1967), Amahuaca, Marinahua (Shell, 2008 [1975]) e, segundo Parker (1998), 
no Huariapano.  
73 Representamos /*ï/ por /*+/. 
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E nos parece plausível assumir que os processos fonológicos 
sincrônicos responsáveis pela realização de /i, u/ como médias-altas, 
cf. analisaremos em 2.1.2.1., 3.1.2. e 3.1.3.1., tenham de modo 
diacrônico causado a mudança de /*+/ para /�/ no Saynáwa, restando 

saber se teríamos na verdade /*u/ e não /*o/ no Proto-Pano e se as 
línguas Pano que apresentam vogais médias fonológicas teriam 
passado por processos semelhantes aos identificados no Saynáwa.  

O fonema /�/ seria uma inovação específica do Saynáwa 
porque ele não é identificado nas demais línguas Pano que têm em seu 
quadro vocálico 3 graus de abertura (Cashinahua cf. Kensinger, 1963; 
Matis cf. Ferreira, 2005; Matses cf. Fleck, 2003; Kaxarari cf. Sousa, 
2004; Kashibo-Kakataibo cf. Zariquiey, 2011).  

No Matis, Spanghero Ferreira (2000) e Ferreira (2001) 
consideraram o schwa como fonema, mas em Ferreira (2005) essa 
análise foi revista, não tendo sido sequer identificado o fone [�], o 
qual é pouco frequente nas demais línguas Pano e quando identificado 
é interpretado como alofone de /a/ (Cashinahua cf. Kensinger, 1963; 

Arara cf. Cunha, 1993; Marubo cf. Costa, 2000) ou de /+/ (Jaminawa, 
Yawanawa cf. Lanes, 2000; Kaxarari cf. Couto, 2005; Korúbo cf. 
Oliveira, 2009)74. 

A regra da nasalização de /�/ está representada na fig. 42. 
 
Fig. 42 Regra da nasalização de /�/  
 

/�/ →  [��]  / __ /N/ 
  
 
 
 
           
 

                                                 
74 Camargo (2005) traz a representação ortográfica “�” em alguns dados analisados 
em seu artigo sobre a gramática do Caxinauá, mas a mesma autora em trabalho 
anterior (Camargo, 1991) não identificou o schwa no quadro fonético ou fonológico 
dessa língua, por isso não sabemos se “�” em Camargo (2005) é tão somente uma 
convenção ortográfica. 
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1.3.2.4. As alofonias de /a/ 
O fonema /a/ apresenta 3 alofones: o baixo dorsal não-

arredondado oral [a], o baixo dorsal não-arredondado oral alongado 

[a:] e o baixo dorsal não-arredondado nasal [a�].  

Neste subtópico, descreveremos apenas os alofones [a, a�], pois 

a alofonia [a:] será abordada juntamente com as demais vogais 
alongadas da língua no subtópico 1.3.2.5.  

A vogal /a/ é realizada como: 

1) [a�] quando estiver diante de /N/ (exs. 627-636);  

2) [a] nos demais ambientes (exs. 633-652). 
 
Os fones [a, a�] estão, portanto, em distribuição complementar 

e eles podem vir em sílaba pretônica ou tônica (exs. 627-652). 
A realização de /a/ como [a�] se deve ao processo fonológico de 

nasalização vocálica cf. analisaremos em 3.1.3.4.  
 
(627) [�ha��] /haN/ sim 
 
(628) [ma���o��] /maNiuN/ maN-i-uN 
                                           liso-forma.alongada-? 
                                           liso (superfície lisa) 
 
(629) [�ka�m�po�] ~ [ka��po�] /kaNpu/ ‘espécie de sapo’ 
 
(630) [ka��ka��] /kaNkaN/ abacaxi 
 
(631) [nuta��te�] /nutaNti/ alguidar (copo pequeno) 
 
(632) [!ono�a��] /!unuuaN/ !unu-uaN 
                                            cobra-AUM 
                                            sucuri, jiboia (‘cobra da água’) 
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(633) [��a��ka�i�n�te�] ~ [�a��kai��te�] /�aNkaiNti/ �aNkaiN-ti      
                                                                             respirar-NMLZ 
                                                                             pulmão  
 
(634) [ta��pa�] /taNpaS/ tucano 
 
(635) [a�ma��] /amaN/ capivara 
 
(636) [baba�wa��] /babauaN/ baba-uaN 
                                               neto?-AUM 
                                               nora 
 
(637) [�ma�] /ma/ não, já 
 
(638) [�t�aj] /t�ai/ t�a-i 
                              ?-forma.alongada 
                              longe 
 
(639) [a�to�] /atu/ estômago 
 
(640) ["a�!e�] ~ [ba�!e�] /ba!i/ sol, verão 
 
(641) [ta�u�] /tau/ paxiubão  
 
(642) [!a�o�] /!au/ erva, remédio, veneno 
 
(643) [wa�ka�] ~ [ba�ka�] /baka/ água, rio 
 
(644) [ta�wa�] /taua/ cana, ucuubinha 
 
(645) [t�a�!a�] /t�a!aS/ ariramba 
 
(646) [a�ja�] /aia/ maracanã 
 
(647) [�a�a�i�] /�a�ai/ marupá 
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(648) ["ia�na�] /biana/ carrapicho 
 
(649) [pi�sa�] /pisa/ araçarí 
 
(650) [p��taw] /p�tau/ p�-tau 
                                     asa-completa? 

                         ‘a asa com ambas as hastes’ 
 
(651) [�i�a�] /�ia/ ‘ardência da pimenta’ 
 
(652) [pu�a�] /pua/ inhame    
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Vejamos as características acústicas dos fones [a, a�]. 
 
Segue na fig. 43 o espectrograma de [a] juntamente com o 

valor da altura do F1: 
 

Fig. 43 Espectrograma de [a] na palavra [a�tsa�] /atsa/ mandioca 
Altura do F1: 686,7943 Hz 
 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

Além desse exemplo do espectrograma, identificamos em mais 
dados o F1 do fone [a] e calculamos uma variação de 687,0572 Hz 
para a altura do seu 1° formante: 

 
Qua. n° 18 Valor da altura do F1 de [a] 
 

FONE [a] 
EXEMPLO ALTURA 1° FORMANTE 

(vogal em negrito no exemplo) 
(653) [taka�!a�] /taka!a/ galinha 659,7183 Hz 

(654) [a�tsa�] /atsa/ mandioca 686,7943 Hz 

(655) [i�a�] /ia/ piolho 691,7172 Hz 

(656) [k���a�] /k��a/  

k�-�a 
região.dos.lábios-? 
lábio 

646,3334 Hz 

(657) [ma�po�] /mapu/ cinzas 750,7232 Hz 
 VARIAÇÃO 687,0572 Hz 

                          
O traço [nasal], ao contrário do que pode sugerir o dado (657) 

do qua. nº 18 acima, causa o abaixamento do F1 da vogal baixa, 
podendo-se observar nos qua. nº 19-2075 abaixo que quanto mais 
próxima do onset ou da coda nasal menor será o valor do F1 da vogal. 
Esse abaixamento, contudo, só é relevante quando ocorre a 
nasalização, como podemos ver no qua. nº 20.          

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Procedimento de análise acústica cf. o adotado por Elías-Ulloa (2010) para o 
Shipibo-Conibo e detalhado em NR em 1.3.2.1. 
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Qua. nº 19 Valor da altura do F1 de [a] contíguo a onset nasal 
 

Exemplo Vogal 
analisada 
(em negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 1ª 
parte da 
vogal 

F1 da 
2ª parte 
da 
vogal 

(658) [i�na�] /ina/ 
rabo, pênis  

[i�na�] 705 Hz 701 Hz 710 Hz 

(659) [na�w��] 

/nau�/ tabaco 

[na�w��] 728 Hz 717 Hz 737 Hz 

(660) [a�ma��] 

/amaN/ capivara 

[a�ma��] 650 Hz 676 Hz 625 Hz 

(661) [a�na�] /ana/ 
língua 

[a�na�] 760 Hz 802 Hz 719 Hz 

[a�na�] 771 Hz 767 Hz 774 Hz 

 
Qua. nº 20 Valor da altura do F1 de [a�] 
 

Exemplo Vogal 
analisada  
(em negrito) 

F1 da 
vogal 

F1 da 
1ª 
parte 
da 
vogal 

F1 da 
2ª 
parte 
da 
vogal 

(662) [��a��ka�i�n�te�]  

/�aNkaiNti/  

�aNkaiN-ti      
respirar-NMLZ 
pulmão    

[��a��ka�i�n�te�] 652  
Hz 

655 
Hz 

650 
Hz 

(663) [pa��t�o��]  

/paNt�uN/  
carapanaúba 

[pa��t�o��] 546  
Hz 

551 
Hz 

541 
Hz 

 
A regra da nasalização de /a/ está representada na fig. 44. 

 
Fig. 44 Regra da nasalização de /a/ 
 

/a/ →  [a�]  / __ /N/ 
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1.3.2.5. As vogais alongadas 
 Identificamos no Saynáwa a realização das vogais alongadas 
[i:, e:, o:, �:, a:] e supomos que a não identificação de [u:] se deva à 
limitação dos nossos corpora, por isso em Couto (2010: 120) 
afirmamos ser possível a realização desta vogal alongada. 

Utilizamos como critério para distinguirmos vogais breves de 
vogais longas o estabelecido em Hayes (1995: 81) para línguas 
iâmbicas, caso do Saynáwa cf. veremos no cap. 2, com os elementos 
longos devendo ser 1,5 ou 2,0 vezes mais longos que os elementos 
breves para se obter o efeito iâmbico. 

De acordo com nossos dados, apenas sílaba monomoráica 
(vide 2.1.1.) pode ter seu núcleo alongado e esse alongamento, que é 
variável, ocorre nas seguintes situações:  
 1) em palavra monomoráica em final de enunciado fonológico, 
como em (664-668)76. Esse alongamento se deve ao processo 
fonológico de alongamento vocálico, o qual repara pé degenerado ao 
conferir peso à sílaba (Hayes, 1995: 95-98) e possibilita a atribuição 
do acento mais proeminente no enunciado fonológico cf. analisaremos 
em 2.1.3. e 3.1.5.77; 

2) em palavra onomatopaica, como em (669-671). Esse 
alongamento se deve a fatores pragmáticos, podendo a vogal 
alongada, inclusive, variar com a realização da vogal em núcleos 
silábicos distintos, como em (669-670)78.    

 
(664) [�i:] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�e�] /i/  árvore (pau), arraia 
 
(665) [�t�i:] ~ [�t�i�] ~ [�t�e�] /t�i/ fogo 

                                                 
76 Limite de palavra isolada corresponde a limite de enunciado fonológico.  
77 Nos subtópicos 2.1.3. e 3.1.5., explicitaremos a razão desse alongamento, ao 
contrário do defendido em Couto (2010), não poder ser caracterizado como 
alongamento iâmbico (Hayes, 1995: 82-85, 206). 
78 Em Couto (2010: 110), interpretamos a vogal alongada (em negrito) de [�i:.�ce�] 

(669) como sendo a realização fonética de /i.i.ki/, comportamento que seria 
semelhante ao da língua Yawanawá (De Paula, 2007:43), entretanto, diante dos 
dados coletados após Couto (2010), observamos ser possível também a realização 
[i.i.�ce�] (669) e percebemos que ii é a representação sonora da atividade denotada 

pelo verbo, por isso pode ser realizada como ii ou como i:, a depender do efeito 
desejado pelo enunciador. O mesmo se aplica aos exs. em (670). 
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(666) [�ne:] ~ [�ne�] /ni/ floresta 
 
(667) [�tso:] ~ [�tso�] /tsu/ pulga 
 
(668) [�na:] ~ [�na�] /na/ este 
 
(669) [�i:.�ce�] ~ [�e:.�ce�] /i.ki/ ou [i.i.�ce�] ~ [e.e.�ce�] /i.i.ki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
i(i)-ki  
cantar[ONO]-ASSE 
‘Ele canta.’ 
 
(670) [��:.�ce�] /�.ki/ ou [�.�.�ce�] /�.�.ki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
�(�)-ki 
assustar[ONO]-ASSE 
‘Ele assusta.’ 
 
(671) [�ta:i�ce�] ~ [tai�ce�] /taiki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 

Em relação às vogais nasais, elas são relativamente mais 
longas que as vogais orais não alongadas, mas esse alongamento não é 
significativo, com a vogal nasal não chegando a 1,5 vezes a duração 
da vogal oral, o que segundo Hayes (1995: 81) não revela um 
contraste de duração significativo.  
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No qua. nº 2179, por exemplo, a diferença entre a duração das 
vogais dos dados (672-673) e (674-675) é respectivamente de 
0,032791 s. e de 0,022423 s.:  

 
Qua. n° 21 Comparação da duração das vogais orais e nasais 
 

EXEMPLO DURAÇÃO DA VOGAL 
(em negrito no exemplo) 

(672) [na�i�] /nai/ céu 0,141440 s. 

(673) [na�i��] /naiN/ bicho preguiça 0,174231 s. 

(674) [ma�i�] /mai/ terra 0,126188 s. 

(675) [ma��tse�s] /maNtsiS/ maN-tsiS 
                                             liso-? 
                                             unha 

0,148611 s. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
79 Este qua. é apenas ilustrativo, as durações das vogais orais e nasais nela 
apresentadas são relativamente recorrentes nos demais dados. 
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CAPÍTULO 2 
A PROSÓDIA DO SAYNÁWA  

 
O presente capítulo tem por objetivo analisar a prosódia do 

Saynáwa. 
O tópico 2.1. é dedicado à análise da estrutura métrica e do 

acento do Saynáwa e ele é subdividido nos seguintes subtópicos: 
2.1.1., sobre o peso silábico; 2.1.2., sobre a atribuição do acento na 
palavra; 2.1.3., sobre a atribuição do acento na frase e no enunciado 
fonológico; e 2.1.4., com a exposição de um quadro geral sobre o que 
foi analisado.  

Demonstraremos ao longo do tópico 2.1. que:  
a) o peso silábico é conferido no Saynáwa pela presença na 

sílaba de 2 moras (vide 2.1.1.);  
b) o acento no Saynáwa é métrico (Hayes, 1995), derivando-se 

do padrão rítmico iâmbico e aplicando-se a Regra final à direita para 
construir os níveis da palavra, da frase e do enunciado fonológico 
(vide 2.1.2. e 2.1.3.);  

c) as vogais altas podem ser realizadas como médias-altas em 
sílaba com acento primário porque o acento mais proeminente tende a 
criar maior sonoridade vocálica (vide 2.1.2.1.);  

d) a formação de ditongos cujo resultado seja palavra 
monossilábica é proibida em razão dos princípios de eurritmia do 
Saynáwa, e a exceção a essa restrição se deve à extrametricalidade do 
morfema nominal –i ‘forma alongada’ sufixado à base terminada em 
vogal (vide 2.1.3. e 2.1.2.2.);  

e) o alongamento vocálico em palavra monomoráica ou a 
realização de [�] em posição de coda têm por finalidade a reparação de 
pé métrico mal formado na posição do acento mais proeminente do 
enunciado fonológico (vide 2.1.3.).  

 
O tópico 2.2. é dedicado à identificação dos seguintes 

constituintes prosódicos do Saynáwa: sílaba (σ), pé (Σ), palavra 
fonológica (ω), frase fonológica (�) e enunciado fonológico (U).  

O capítulo tem essa disposição porque os mencionados 
constituintes prosódicos podem ser identificados a partir da análise da 
estrutura métrica do Saynáwa.  

Ao final, apresentaremos nossas conclusões em 2.3. 
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Sobre o marco teórico utilizado neste capítulo, cabe destacar 
que nos basearemos em Hyman (1985) e em Clements e Hume (1995) 
ao tratarmos do peso silábico, em Hayes (1995) ao analisarmos a 
estrutura métrica e a atribuição do acento, e em Nespor e Vogel 
(1986) ao identificarmos os constituintes prosódicos do Saynáwa. 
Além desses autores, não deixaremos de observar o exposto em Lass 
(1984), em van der Hulst (1984; 2010) e em Goedemans (2010).  

Quanto à representação dos segmentos consonantais e 
vocálicos do Saynáwa em termos do sistema de traços distintivos, ela 
tem como base o exposto em Clements (1991b) e em Clements e 
Hume (1995). 
 
2.1. A estrutura métrica e o acento 

No Saynáwa, o acento deriva da análise métrica, que é 
realizada na derivação, em um domínio superior à palavra fonológica, 
por isso nos subtópicos seguintes faremos referência à realização 
fonética, salvo quando indicado em contrário, aplicando-se a última 
ponderação também aos dados apresentados, os quais em princípio 
foram elicitados de forma isolada, devendo-se ressaltar que limite de 
palavra ou de frase fonológica isoladas coincide com o limite do 
enunciado fonológico, o mais alto constituinte na hierarquia prosódica 
(Nespor e Vogel, 1986), como bem pontua van der Hulst (2010): 
“Often, phonologists speak of the rhythmic structure of words without 
realizing, or making explicit, that these words are considered in 
isolation which effectively provides them with the realization of a 
phrase.” (van der Hulst, 2010: 24). 

 
2.1.1. O peso silábico 

O peso silábico é conferido no Saynáwa pela presença na 
sílaba de 2 moras, sendo leves ( �) as sílabas (C)V (fig. 1a) e pesadas 

(-) as sílabas (C)VC e (C)V: (fig. 1b)80. O arquifonema /N/, caso não 
tenha seu articulador especificado na superfície (cf. 1.2.4. e 3.1.3.3.), 
será apagado após a nasalização vocálica (cf. 3.1.3.4.), por isso as 

sílabas (C)V e (C)VC ocupadas por vogal nasal (V �) (fig. 1c) 

                                                 
80 Como indicado em 1.3.2.5., utilizamos o seguinte critério para distinguir vogais 
breves de vogais longas (Hayes, 1995: 81): os elementos longos devem ser 1,5 ou 
2,0 vezes mais longos que os elementos breves. 
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correspondem a (C)V da Fig. (1a) e (C)VC da Fig. (1b)81, 
respectivamente82. 

 
Fig. 1 Sistema de peso silábico do Saynáwa (com base em Hyman, 1985 e em 
Clements e Hume, 1995) 
 
Fig. 1a Sílabas leves 
 
             (C)V            

     σ                                                                     
                  
                 μ                                          

 

(C)V                  
 

Fig. 1b Sílabas pesadas 
 
             (C)VC                                 (C)V:                      
                  σ                                         σ                         
                   
                  μ                μ                       μ   μ                    
 
           (C)  V               C                (C) V:                     
 

Fig. 1c Sílabas ocupadas por vogal nasal (V�) 
 
             (C)V    (C)VC 

     σ                                            σ                             
                  
                 μ           μ                               μ         μ                        μ 

 

(C)V         N                        (C) V        N                       C 

                                                 
81 As sílabas (C)VC ocupadas por vogal nasal (V �) não são exemplo de sílabas 
fonéticas com coda complexa porque o ponto não está foneticamente realizado, vide 
1.2.2. e 1.2.3. 
82 No Shanenawa (Cândido, 2004), diferentemente do Saynáwa, a coda nasal torna a 
sílaba pesada mesmo quando ela se faz perceber na superfície tão somente pela 
nasalização vocálica. 
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O sistema de peso silábico do Saynáwa como apresentado na 
fig. 1 acima é confirmado pelos seguintes fatos:  

a) as sílabas (C)V se distinguem de (C)VC e (C)V: porque não 
podem ser realizadas em final de enunciado fonológico cf. a 
comparação entre (1-2), (3-4), (5-6) e (7-8). Isto ocorre porque a 
última sílaba é acentuada e para tanto ela deve ser pesada;  

b) as sílabas (C)VC e (C)V: sempre são acentuadas no 
Saynáwa. Elas recebem acento secundário quando não estiverem em 
final de palavra, por isso esse acento é atribuído em [�ta:.i.�ce�] (9) ou 

em [�ka�m.�po�] (10), mas não em [ta.i.�ce�] (9) ou em [ka�.�po�] (10);  
c) o processo fonológico de alongamento vocálico é observado 

em [�na:] (1), mas não em *[���:] (5) nem em *[�me�:] ~ *[�mi�:] (7), 
revelando que esse processo apresenta uma restrição quanto ao 
número de moras, só ocorrendo em palavras monomoráicas, e que a 
nasalidade da vogal condiciona uma regra de inserção da consoante 
glotal no final do enunciado fonológico, que bloqueia o alongamento 
vocálico.  

No Saynáwa, portanto, a sílaba sempre será pesada quando 
apresentar vogal alongada (exs. 1, 9) ou quando tiver sua coda 
ocupada: por [w, j] (exs. 13-14), por um dos alofones de /S/ (exs. 12, 

15)83, por um dos alofones de /N/ (exs. 10-11) ou pela oclusiva glotal 

[�] (exs. 1, 3, 5, 7, 9-13), que apresenta o ponto default do Saynáwa. 
 
(1) [�na:] ~ [�na�] /na/ este 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 O arquifonema /S/, ao contrário de /N/, sempre tem seu ponto de articulação 

especificado na superfície e poderá ser realizado como [h], que apresenta o ponto 

default das demais alofonias de /S/, caso sofra o processo fonológico de 
debucalização, o qual constitui um dos estágios do processo fonológico de lenização 
(Operstein, 2009) cf. analisaremos em 3.1.1.2. 
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(2) [�na] /na/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:84  
[�na # ba�k��ta�!a�] /na # bak�iSta!a/ na    bak�-iSta-!a 
                                                              este  criança-DIM-FOC 
                                                              ‘É esta criancinha.’ 
 
(3) [ma�i�] /mai/ terra 
 
(4) [ma�i] /mai/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
[ma�i # t�aka�bo�]85 /mai # t�akabu/ mai    t�akabu  
                                                             terra  ruim 
                                                             ‘A terra é ruim.’ 
 
(5) [����] /�N/ �-N                        *[���:] 
                      1SG-POSS.ATR                       
 
(6) [���] /�N/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
[��� # �a��pa�] /�N # aSpa/ �-N                   aSpa 
                                          1SG-POSS.ATR  boca   
                                          ‘minha boca’ 
 
(7) [�me��] ~ [�mi��] /miN/ mi-N                 *[�me�:] ~ *[�mi�:] 
                                           2SG-POSS.ATR                                                
 
 
 
 

                                                 
84 Neste ex., bem como no restante do presente cap., as palavras fonológicas são 
separadas pelo símbolo #. 
85 Em 2.1.2., falaremos sobre a ausência de acento na sílaba leve em palavras com 3 
ou mais sílabas a despeito de a língua ser iâmbica. 
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(8) [�mi�] /miN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
[�mi� # k��no�] /miN # k�nu/ mi-N                k�nu 
                                               2SG-POSS.ATR  arco 
                                               ‘teu arco’ 
 
(9) [�ta:.i.�ce�] ~ [ta.i.�ce�] /ta.i.ki/ 86  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 
(10) [�ka�m.�po�] ~ [ka�.�po�] /kaN.pu/ ‘espécie de sapo’  
 
(11) [oa�to�n # tapi���a�� # �ce�] /uatuN # tapiNiaN # ki/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                 ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior  ASSE 

                                      saber  
                  ‘Ele sabe.’ 

 
(12) [�poh�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pos�to�] /puStu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Este ex. é uma onomatopeia, e como indicado em 1.3.2.5., palavras 
onomatopaicas também podem apresentar vogal alongada a depender de fatores 
pragmáticos. 
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(13) [no�naj] ~ [nuna�i�] /nunai/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(14) [p��taw] /p�tau/ p�-tau 

                       asa-completa?                                                   
                       ‘a asa com ambas as hastes’ 

 
(15) [ja�i�] /iaiS/ tatu 
 
2.1.2. A atribuição do acento na palavra 

De acordo com o qua. nº 1, o Saynáwa apresenta monossílabos 
tônicos (exs. 16-18) e o acento primário é predizível na última sílaba 
das palavras sem estrutura morfológica (exs. 19-24, 28-29, 33-34) ou 
com estrutura morfológica (exs. 25-27, 30-32, 35-44)87, revelando que 
o acento no Saynáwa não é morfológico88 (Hayes, 1995: 31-32).  

Quanto ao número de sílabas, as palavras não estruturadas são 
geralmente dissilábicas (exs. 19-24), ocorrendo poucos monossílabos 
(exs. 16-17) e raramente palavras com três (exs. 28-29) ou quatro 
sílabas (exs. 33-34), enquanto as palavras estruturadas podem ser 
constituídas por uma ou até nove sílabas (exs. 18, 25-27, 30-32, 35-
44). 

Além do acento primário, que é atribuído à última sílaba da 
palavra independentemente do seu peso (exs. 19-43), a língua 
apresenta acento secundário, que é atribuído às sílabas pesadas que 
não estejam em final de palavra (exs. 24-25, 27, 29-30, 34-36, 38-39, 
41, 43) ou às sílabas leves a espaços regulares em palavras com quatro 

                                                 
87 Isso reforça a informação de que o etnônimo Saynáwa não era uma autoreferência, 
tendo sido adotado pelo grupo recentemente, uma vez que o acento nessa palavra 
contradiz o padrão acentual da língua, enquanto o etnônimo Saibaibu, tido como a 
antiga autoreferência do grupo, condiz com o acento da língua, recaindo o acento 
primário na última sílaba.  
88 Já no Marubo, Costa (2000: 140) identificou um sistema acentual misto: 
morfológico e rítmico. 
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ou mais sílabas (exs. 33, 37, 39-43). Desse modo, sílaba pesada 
sempre é acentuada no Saynáwa. 

 
Qua. nº 1 Acento na palavra 
 

ACENTO NA PALAVRA 
Número 
de 
sílabas 
fonéticas 

Exemplos 

1 σ (16) [�i�] ~ [�i:] /i/ árvore (pau), arraia 

(17) [�bo] /bu/  
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
bu       t�a-i-pa 
cabelo ?-forma.alongada-ADJ 
‘Cabelo comprido.’  
(18) [�baj] /bai/ ba-i  

              passear-forma.alongada  
                          roçado 

2 σ (19) [ja.�i�] /iaiS/ tatu 

(20) [a.�i��] /aiN/ esposa 

(21) [ta.�pi��] /tapiN/ aprender 

(22) [�.�wa�] /�ua/ mãe 

(23) [ma.�i] /mai/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
mai    t�akabu  
terra  ruim 
‘A terra é ruim.’ 
(24) [�maj.�na�] /maina/ magro 
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(25) [�a�.�pa] /aSpa/  
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[�-N       �au-ø       k�iu-a]op1       
1SG-ERG osso-ABS morder-PAS2  
[�-N                aSpa-ø     
 1SG-POSS.ATR boca-ABS  
t�aka           ua                     ki]op2 
machucado fazer[CAUS.IN] ASSE   
‘Eu mordi o osso. Faz minha boca ficar machucada.’ (‘O 
osso que eu mordi machucou minha boca.’) 
(Lit. ‘Eu mordi[hoje] o osso. Faz minha boca ficar 
machucada.’) 
(26) [p�.�taw] /p�tau/ p�-tau 

                       asa-completa?                                                  
                                   ‘a asa com ambas as hastes’ 
(27) [�kah.�maj] /kaSmai/  
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
mi-ø     ana           iama~iama-i                   
2SG-ABS novamente cantar~cantar[ITE]-adiante  
ka-S-ma-i 
AUX(ir)-DES.NEG-NEG-DES.NEG 
‘Você não quer cantar repetidamente adiante 
novamente.’ 

3 σ (28) [ta.ka.�!a�] /taka!a/ galinha 

(29) [i.��i�.�mu��] /i�iSmuN/ cansanção, urtiga 

(30) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] /aiNbu/ aiN-bu 
                                                esposa-HUM.GEN  

                                                            mulher 

(31) [ta.pi�.��a��] /tapiNiaN/ tapiN-ia-N  
                                             aprender-APRO-para.exterior 
                                             saber 
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(32) [ka.m��.�na] /kam�Nna/  
Ex. (em negrito) retirado da oração89:  
kam�N-Na      !unu-ø      k�iu-a-ki 
cachorro-ERG cobra-ABS morder-PAS2-ASSE 
‘O cachorro mordeu a cobra.’ 
(Lit. ‘O cachorro mordeu[hoje] a cobra.’) 

4 σ  (33) [me.�se.no.�te�] /misinuti/ piau 

(34) [�i�.ci�.!a�.�pa��] /iSkiN!aNpaN/ jacareúba 

(35) [ja.m�.�!i�.�ta] /iam�!iiSta/  
Ex. (em negrito) retirado do texto: 
[huni    b�-!a-ø          iam��i-iSta kuiN   
 homem COM-FOC-ABS cedo-DIM      INT   
[�aba-i-N-aN]os                                  ni           
 amanhecer-adiante-para.exterior-SW.REF floresta   
bu-a-bu]op 
voltar-PAS2-PL 
‘Os homens voltaram juntos da floresta bem cedinho, 
enquanto amanhecia.’ 
(Lit. ‘Os homens juntos voltaram[hoje] da floresta bem 
cedinho, enquanto amanhecia.’) 
(36) [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuStuSiki/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tuStuS-i-ki 
pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
‘Está pingando leite da seringa.’ 

5 σ  (37) [ma.�po.t�.!e.�pe�] /maput�!ipi/  

mapu-t�-!ipi 
cabeça-região.do.pescoço-? 
nuca 
 
 
 
 

                                                 
89 Este exemplo demonstra que no Saynáwa, ao contrário do Marubo (Costa, 2000: 
140-182, 247-254), a marcação de caso não acarreta mudança no acento. 
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(38) [i.mi.�ni�.ma.�i�] /iminiiSmai/  

imini-iSma-i 
sangrar-NMLZ.HAB.NPAS.NEG-? 
‘aquilo que não costuma sangrar’ (serve para estancar o 
sangue) 

6 σ (39) [��.m�.��o�n.ta.na.�ci�] /��m��uNtanaaki/   
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, 
milho para galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá 
debulhou, enquanto retornava, milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], 
enquanto vinha, milho para galinha.’)                                                                   

7 σ (40) [a.�sa.k�.�a.na.bo.�ce�] /asak�anabuki/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:   
!ama asa-k�a-n-a-bu-ki 
d.e.   afogar.se-PROS.PAS-CONS.LIG-PAS2-PL-ASSE  
‘Eles quase se afogaram hoje.’   
(41) [a.�na.a.na.�i��.ka.�ce�] /anaanaiNkaki/  
Ex. (em negrito) retirado do texto:   
[u-nu     atsa hu-a       �-N         nukua-iN-a]op1 
 ali-LOC roça vir-PTCP 1SG-ERG chegar-de.encontro-PAS2 
[iu�a-bu-ø                    
 fêmea-HUM.GEN-ABS  
 mulher.velha-ABS 
ana~ana-i-N-k-a-ki] 
vomitar?~vomitar?[ITE]-adiante-para.exterior-
CONS.LIG-PAS2-ASSE 
‘Vindo ali da roça, eu cheguei de encontro à velha que 
vomitou repetidamente.’ 
(Lit. ‘Vindo ali da roça, eu cheguei[hoje] de encontro à 
velha que vomitou repetidamente[hoje].’) 
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8 σ (42) [a.�sa.k�.�a.�i.�na.bo.�ce�] /asak�a�inabuki/   
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-bu asa-k�a-�ina-bu-ki  
3-PL    afogar.se-PROS.PAS-PAS3-PL-ASSE 
‘Eles quase se afogaram.’ 
(Lit. ‘Eles quase se afogaram[há 1-poucos dias].’) 

9 σ (43) [ja.�ma.ja.�maj.ko.�"i.!a."i.�a�] 

/iamaiamaikubi!abia/  
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ni-ti              tanaima   
caçar-NMLZ  todo?       
caminho 
iama~iama-i-ku-bi-�a-bi-a 
cantar~cantar[ITE]-rio.abaixo-intermitente-acima-
ao.encontro-FRUST-PAS2 
‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente rio abaixo, 
de forma intermitente, acima e ao encontro (de nós), 
todo o caminho.’  
(Lit. ‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente[hoje] 
rio abaixo, de forma intermitente, acima e ao encontro 
(de nós), todo o caminho.’)  

 
Diante dessas características, podemos afirmar que o acento no 

Saynáwa é métrico (Hayes, 1995: 31-32), sendo atribuído a partir do 
padrão rítmico iâmbico (Hayes, 1995: 62-85).  

De acordo com a Lei Iâmbica-Trocáica, os elementos que 
contrastam em intensidade formam grupos com proeminência inicial, 
enquanto os que contrastam em duração formam grupos com 
proeminência final (Hayes, 1995: 80). Hayes (1995: 81) defende que 
essa lei influencia os padrões rítmicos, e ao propor o inventário 
métrico, composto por pés do tipo trocáico silábico, trocáico moráico 
e iâmbico (Hayes, 1995: 71), demonstra que o padrão rítmico iâmbico 
é formado por pés métricos com contraste de duração, formando, 
portanto, grupos com proeminência final, à direita (Hayes, 1995: 82). 

 
Desse modo, o padrão iâmbico forma pés métricos do tipo 

(Hayes, 1995: 71, 205): 
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                    (. X)                              (X) 

           �  σ           ou                   -   

 
E o pé canônico do padrão iâmbico é formado por uma sílaba 

leve seguida de uma pesada (Hayes, 1995: 82, 205): 
            (. X) 

    �   -           

Os pés iâmbicos são formados no Saynáwa de forma iterativa 
da esquerda para a direita (Hayes, 1995: 113), como pode ser 
observado no estágio (i) nas análises métricas em (44-48)90. 

Após a construção dos pés, aplica-se a Regra final à direita 
(“End Rule Right”) (Hayes, 1995: 61), criando-se o nível da palavra e 
marcando-se nesse constituinte a posição mais à direita, a qual deve 
ter marca no nível do pé em conformidade com a Restrição da Coluna 
Contínua (“Continuous Column Constraint”) “A grid containing a 
column with a mark on layer n + 1 and no mark on layer n is ill-
formed. Phonological rules are blocked when they would create such 

                                                 
90 Na língua Matsés (Dorigo, s.d.), classificada como sendo iâmbica defectiva, os 
iambos são formados da direita para a esquerda cf. a análise de Dorigo (s.d.: 10), 
enquanto no Shanenawa (Cândido, 2004), apesar de Cândido (2004: 46-47) concluir 
que o acento é atribuído segundo a regra da “Sensibilidade Quantitativa” (grifo da 
autora) (Cândido, 2004: 47), a mesma autora demonstra que a análise em pés 
métricos ocorreria nesta língua de forma não-iterativa, sendo formado um iambo na 
extremidade direita da palavra. Já o Marubo (Costa, 2000), cf. análise de Costa 
(2000: 140-215), também apresenta iambos como pés métricos, mas eles convivem 
com troqueus, sendo a língua um tipo misto, trocáico-iâmbica silábica, com a análise 
métrica ocorrendo da esquerda para a direita. Costa (2000) adotou a teoria de Kager 
(1993 apud Costa, 2000: 213) ao lado da de Hayes (1995) para explicar o acento 
nesta língua.  
De acordo com Costa (2000: 178), são iâmbicas silábicas as línguas Caxinauá 
(Camargo, 1995), Matsés (Dorigo e Costa, 1997 apud Costa, 2000: 178) e Katukina 
(Barros, 1987; Aguiar, 1994). E ainda de acordo com Costa (2000: 178), são 
trocáicas silábicas as línguas Shipibo-Conibo, Capanahua e Cashibo (Shell, 2008 
[1975]), convivendo nestas línguas troqueus e iambos (Costa, 2000: 178), sendo 
também trocáico silábico o idioma Wariapano (Valenzuela, 1998 apud Costa, 2000: 
178).  
O Huariapano, por sua vez, segundo Parker (1994: 105), é do tipo trocáico moráico 
(moraic trochee). E o Yaminahua é “a trochaic language” (González, 2005: 50 com 
base em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González, 2003, 2005). 
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a configuration.” (Hayes, 1995: 34, 61), assim, o acento primário é 
atribuído à sílaba com marca no nível da palavra e o acento secundário 
às demais sílabas com marca no nível do pé, cf. o estágio (ii) nas 
análises métricas em (44-48)91. 
 
(44) [�bo] /bu/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
bu       t�a-i-pa 
cabelo ?-forma.alongada-ADJ 
‘Cabelo comprido.’ 
 
Análise métrica: 
(i)       (X)  Nível do pé 
              �    Nível da sílaba 

           bo 
 
(ii)      (X)  Nível da palavra fonológica (RFD)92 
           (X)  Nível do pé 
               �   Nível da sílaba 

           �bo 
 

(45) [�baj] /bai/ ba-i  
              passear-forma.alongada  

                          roçado 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Os processos fonológicos de alongamento vocálico ou de inserção da oclusiva 
glotal [�] são prosódicos e ocorrem tão somente quando da atribuição do acento no 
enunciado fonológico cf. veremos em 2.1.3., por isso não consideramos os 
segmentos resultantes desses processos quando da atribuição do acento na palavra, 
vide a análise métrica em (48). 
92 Nas análises métricas, RFD significa “Regra final à direita”. 
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Análise métrica:   
(i)       (X)  Nível do pé 
              �    Nível da sílaba 

           ba<i>93  
 
(ii)      (X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 
           (X)  Nível do pé 
               �   Nível da sílaba 

           �ba<j> 
 
(46) [ja.�i�] /iaiS/ tatu 
 
Análise métrica: 
(i)       (. X)  Nível do pé 
              �  -    Nível da sílaba 

         jai� 
 
(ii)      (  X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 
           (. X)  Nível do pé       
              �   -   Nível da sílaba 

         ja�i� 
 
(47) [ma.�i] /mai/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
mai    t�akabu  
terra  ruim 
‘A terra é ruim.’ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 Sobre a extrametricalidade veja 2.1.2.2.  
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Análise métrica: 
(i)       (.  X)  Nível do pé 
              �   �    Nível da sílaba 

         mai 
 
(ii)      (   X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 
           (.  X)  Nível do pé       
              �    �   Nível da sílaba 

         ma�i 
 
(48) [me.�se.no.�te�] /misinuti/ piau 
 
Análise métrica: 
(i)      (.   X)(. X)  Nível do pé 
             �    �     �   �    Nível da sílaba 

          mesenote 
 
(ii)     (              X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
          (.   X) (.  X)  Nível do pé 
             �     �     �    �    Nível da sílaba 

          me�seno�te 
 

A análise métrica em (44) acima, por exemplo, demonstra que 
pé degenerado (�  �)94, ou seja, um pé monossilábico constituído por 
sílaba leve, é permitido em posição forte na palavra fonológica 
(Hayes, 1995: 86-105, 205).  

As línguas podem apresentar proibição forte ou fraca para a 
formação de pés degenerados (Hayes, 1995: 86-105). No primeiro 
caso, pés degenerados são absolutamente proibidos e, no segundo, são 
permitidos apenas em posições fortes, “when dominated by another 
grid mark” (Hayes, 1995: 87), sendo este o caso do Saynáwa, onde o 
pé degenerado subsiste apenas se em decorrência da aplicação da 

                                                 
94 Os parênteses em (�  �) e em (  ��  �) representam os limites do pé e o símbolo “ � ” 
não corresponde aqui ao acento primário, ele indica tão somente que a sílaba à sua 
direita é a cabeça do pé.  
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Regra final à direita (Hayes, 1995: 61) ele for dominado por marca no 
nível da palavra (Hayes, 1995: 87). 

Desse modo, por permitir pé degenerado em posição forte, a 
forma mínima da palavra fonológica no Saynáwa é constituída por 1 
sílaba leve95. 

Além de pé degenerado, o Saynáwa permite também o iambo 
de forma (  ��  �), como pode ser observado nas análises métricas em 
(47-48) acima. Esse pé viola a Lei Iâmbica-Trocáica porque não 
apresenta contraste de duração e mesmo assim tem proeminência final 
(Hayes, 1995: 81-85).  

Isso não significa, entretanto, que o Saynáwa deva ter sua 
estrutura métrica analisada a partir de pés do tipo trocáico silábico ou 
trocáico moráico, pois ambos os padrões apresentam proeminência 
inicial e o primeiro é insensível ao peso silábico (Hayes, 1995: 62-85), 
enquanto o Saynáwa apresenta proeminência final e é sensível ao peso 
silábico. Além disso, mesmo sendo um pé mal formado, o pé (  ��  �) é 
considerado como uma forma iâmbica legítima, atribuindo-se sua 
existência à necessidade de se analisar o maior número de sílabas da 
sequência (Hayes, 1995: 66, 82). 

Palavras com número ímpar de sílabas, como abaixo em 
[a.i�.�bo�] (49) ou em (50-55), ou com sílaba pesada em posição inicial 
ou medial, como em (56-57), podem apresentar uma sequência 
ternária final, haja vista a sequência em negrito em 
[ma.�po.t�.�e.�pe�] (53) e [�i�.ci�.�a�.�pa��] (56). A teoria por nós 
adotada, entretanto, não admite pé ternário (Hayes, 1995), por isso 
impõe-se a interpretação pela não metrificação da antepenúltima 
sílaba dessas palavras.  

Essa interpretação, contudo, não é puramente teórica, pois a 
língua de fato privilegia a formação de palavras com número par de 

                                                 
95 Hayes (1995: 47-48, 87-89 com base em Prince, 1980 e em McCarthy e Prince, 
1986, 1990) defende que toda palavra fonológica deve conter ao menos um pé e se 
pé degenerado é permitido em posição forte em uma dada língua, então, ela deve ter 
palavra constituída tão somente por pé degenerado, devendo-se identificar entre as 
“content words” a existência de “degenerate-size words”, uma vez que, apesar de 
isso não ser recorrente no Saynáwa, “Function words are typically phonologically 
bound to a neighboring content word and need not be independently footed.”, por 
isso o dado (44) é uma prova substancial de que pé degenerado é permitido em 
posição forte no Saynáwa.       
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sílabas através de processos fonológico e morfofonológicos, como é o 
caso do processo fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de 
morfema cf. analisaremos em 3.1.3.5. e dos processos 
morfofonológicos de metátese de /a/ no morfema de tempo passado 

pré-hodierno -	ina e de inserção de /a/ no morfema do caso ergativo –
N cf. analisaremos em 3.2.1. e 3.2.2., respectivamente.  

Parece-nos ser plausível que a língua prefira palavras com 
número par de sílabas porque assim essas palavras poderão ser 
completamente analisadas em pés métricos, o que geralmente não é 
possível em palavras com número ímpar de sílabas96. 

Quanto ao motivo de a antepenúltima sílaba não ser analisada 
em pés métricos em [a.i�.�bo�] (49) ou em (50-57), poderia-se 
argumentar que no Saynáwa o acento primário é atribuído de forma 
distinta do acento secundário, seja pela teoria do “Primary Accent 
First (PAF)”, com o acento primário derivando de uma regra lexical e 
apenas o acento secundário derivando da análise métrica (van der 
Hulst, 1984; 2010), seja porque mesmo ambos os acentos sendo 
métricos, o acento primário seria atribuído a partir de um pé 
construído de forma não iterativa na extremidade direita da palavra e 
os acentos secundários derivariam da análise iterativa da esquerda 
para a direita, ocorrendo algo semelhante em idiomas como o Lenakel 
(“Austronesian”), o Piro (Aruák) e o Garawa (“Karawic”) (Hayes, 
1995: 46, 99, 167-178, 201-203). 

Essas propostas, contudo, não se aplicam ao Saynáwa porque a 
formação dos ditongos é anterior à atribuição do acento primário e é 
condicionada pelo sistema métrico da língua, vide a comparação entre 
os dados em (61-62), [no.�naj] ~ [nu.na.�i�] /nu.na.i/ X 

[na.�i�] /na.i/ *[�naj] (61), [�kaj.�ne] /ka.i.ni/ X [ka.�i�] /ka.i/ *[�kaj] 
(62). 

Como descrevemos em 1.3.2.1. e 1.3.2.2., os glides [j, w] são 

realizações apenas fonéticas e só ocorrem se /i, u/, respectivamente, 

                                                 
96 A quantidade de sílabas em uma palavra, par ou ímpar, pode motivar mudanças 
fonológicas em muitas línguas Pano (Loos, 1999: 232-234), tendo sido demonstrado 
em González (2005: 42) que “At least eight out of the thirty Panoan languages have 
alternations that have been previously described as dependent on syllable count”, 
alternâncias estas que tanto podem ser fonológicas quanto morfofonológicas 
(González, 2005).    
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estiverem em palavra com 3 ou mais sílabas fonológicas, como em 
(58-59), demonstrando-se nas comparações em (60-62) que o ditongo 
não será formado caso essa restrição não seja observada. E como 
veremos em 2.1.3., a restrição à formação de ditongos cujo resultado 
seja palavra monossilábica é motivada pelo sistema métrico da língua.  

Caso adotássemos a proposta do “Primary Accent First (PAF)” 
(van der Hulst, 1984; 2010), teríamos que estabelecer regras 
adicionais para a atribuição do acento primário, não existindo razão 
para o considerarmos como lexical no Saynáwa porque ele é regular 
tal qual o acento secundário, não apresentando exceções lexicais.  

Já pela segunda proposta, na qual tanto o acento primário 
quanto o secundário seriam métricos, mas atribuídos de formas 
distintas, a formação dos ditongos só poderia ser permitida após a 
atribuição do acento primário, pois ao se formar o iambo na 
extremidade direita da palavra, do qual derivaria o acento primário, 
não teria ainda como se verificar o número total de sílabas da palavra, 
o que é imprescindível para a formação dos ditongos (vide 2.1.2.2.). 

 
(49) [a.i�.�bo�] ~ [a.�i�m.�bo�] /aiNbu/ aiN-bu 

                                                esposa-HUM.GEN  
                                                            mulher 
 
(50) [ta.ka.�!a�] /taka!a/ galinha 
 
(51) [ta.pi�.��a��] /tapiNiaN/ tapiN-ia-N  
                                             aprender-APRO-para.exterior 
                                             saber 
 
(52) [ka.m��.�na] /kam�Nna/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
kam�N-Na      !unu-ø      k�iu-a-ki 
cachorro-ERG cobra-ABS morder-PAS2-ASSE 
‘O cachorro mordeu a cobra.’ 
(Lit. ‘O cachorro mordeu[hoje] a cobra.’) 
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(53) [ma.�po.t�.!e.�pe�] /maput�!ipi/ mapu-t�-!ipi 
                                                            cabeça-região.do.pescoço-? 
                                                            nuca 
 
(54) [a.�sa.k�.�a.na.bo.�ce�] /asak�anabuki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:   
!ama asa-k�a-n-a-bu-ki 
d.e.   afogar.se-PROS.PAS-CONS.LIG-PAS2-PL-ASSE  
‘Eles quase se afogaram hoje.’ 
 
(55) [ja.�ma.ja.�maj.ko.�"i.!a."i.�a�] /iamaiamaikubi!abia/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ni-ti              tanaima   
caçar-NMLZ  todo?       
caminho 
iama~iama-i-ku-bi-�a-bi-a 
cantar~cantar[ITE]-rio.abaixo-intermitente-acima-ao.encontro-
FRUST-PAS2 
‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente rio abaixo, de forma 
intermitente, acima e ao encontro (de nós), todo o caminho.’  
(Lit. ‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente[hoje] rio abaixo, de 
forma intermitente, acima e ao encontro (de nós), todo o caminho.’) 
 
(56) [�i�.ci�.!a�.�pa��] /iSkiN!aNpaN/ jacareúba 
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(57) [��.m�.��o�n.ta.na.�ci�] /��m��uNtanaaki/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’) 
 
(58) [sa.�koj] /sa.ku.i/ ‘dança tradicional’     
 
(59) [p�.�taw] /p�.ta.u/ p�-tau  

                         asa-completa?                                                   
                                     ‘a asa com ambas as hastes’ 
 
(60) Comparação entre os dados: 
(a) [ja.���] /i.a.�/ biorana    
 
(b) [i.�a�] /i.a/ piolho *[�ja�] 
 
(61) Comparação entre os dados: 
(a) [no.�naj] ~ [nu.na.�i�] /nu.na.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(b) [na.�i�] /na.i/ céu *[�naj] 
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(62) Comparação entre os dados: 
(a) [�kaj.�ne] /ka.i.ni/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[�-N          ma!i-ø      [ku�i     ka-i-ni]op2                 at�i-pai     i-bi-a]op1 
 1SG-ERG  cutia-ABS    correr  ir[INTEN]-adiante-ir pegar-DES 

AUX(ser)-FRUST-PAS2 
‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis pegar 
a cutia, mas não consegui.’ 
(Lit. ‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis 
pegar[hoje] a cutia, mas não consegui.’) 
 
(b) [ka.�i�] /ka.i/ *[�kaj] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[Rosa !ama kuiN ka-i-N-�u-ki]op1                          
          agora INT    ir-adiante-para.exterior-PAS1-ASSE   
[ua      b�tsa-bu             b�-ta-N         pana-ø       
 esse   companheiro-PL COM-?-ERG   açaí-ABS 
bi           ka-i]op2 
apanhar ir[INTEN]-adiante      
‘Rosa saiu bem agora, juntamente com essas companheiras foram 
adiante na intenção de apanhar açaí.’ 
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Defendemos, então, que a não metrificação da antepenúltima 
sílaba em [a.i�.�bo�] (49) ou em (50-57) acima é motivada pela 
aplicação da regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (Hayes, 
1995: 36-37), tal qual ocorre com o dado [��.m�.��o�n.ta.na.�ci�] (57) 
acima e com os dados (63-65) abaixo, que apresentam sílaba não 
metrificada em outras posições na palavra, a exemplo da sílaba em 
negrito em [i.mi.�ni�.ma.�i�] (64)97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Uma alternativa para explicar a não análise das sílabas em negrito em (63) 
[ja.m�.�!i�.�ta], (64) [i.mi.�ni�.ma.�i�], (65) [a.�na.a.na.�i��.ka.�ce�], seria a de que a 
língua daria prioridade à formação de um pé binário com cabeça pesada, daí ter-se-ia 
#ja(m��!i�)(�ta)# para o ex. (65). 
Esta interpretação, contudo, deixa de explicar a não análise da sílaba em negrito em  
[a.i�.�bo], vide (a) abaixo, pois não se teria um pé binário com cabeça pesada em 

#a(i��bo)#. 
Outra alternativa, tendo em vista dados como o (a) abaixo, seria a de que a língua, 
ao fazer a análise métrica, toma como janela de análise as 3 primeiras sílabas da 
esquerda para a direita e coloca como cabeça de pé a sílaba pesada ou a sílaba em 
final de palavra fonológica, e, apenas na ausência destas, é que o iambo seria 
formado logo no início da janela, ou seja, a segunda sílaba seria cabeça de pé. A 
análise seria iterativa. 
Esta última alternativa nos parece possível. Há na literatura (Hayes, 1995), contudo, 
a previsão de outra alternativa que explica a existência de sílabas não metrificadas 
no Saynáwa.       
(a) [ai��bo] /aiNbu/ aiN-bu 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
aiN-bu               �u-t�i 
esposa-HUM.GEN região.das.mamas-? 
mulher                 peito     
‘peito da mulher’ 
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(63) [ja.m�.�!i�.�ta] /iam�!iiSta/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto: 
[huni    b�-!a-ø          iam��i-iSta kuiN   
 homem COM-FOC-ABS cedo-DIM      INT   
[�aba-i-N-aN]os                                  ni          bu-a-bu]op 
 amanhecer-adiante-para.exterior-SW.REF floresta  voltar-PAS2-PL 
‘Os homens voltaram juntos da floresta bem cedinho, enquanto 
amanhecia.’ 
(Lit. ‘Os homens juntos voltaram[hoje] da floresta bem cedinho, 
enquanto amanhecia.’) 
 
(64) [i.mi.�ni�.ma.�i�] /iminiiSmai/  

imini-iSma-i 
sangrar-NMLZ.HAB.NPAS.NEG-? 
‘aquilo que não costuma sangrar’ (serve para estancar o sangue) 
 
(65) [a.�na.a.na.�i��.ka.�ce�] /anaanaiNkaki/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:   
[u-nu     atsa hu-a       �-N         nukua-iN-a]op1 
 ali-LOC roça vir-PTCP 1SG-ERG chegar-de.encontro-PAS2 
[iu�a-bu-ø                    
 fêmea-HUM.GEN-ABS  
 mulher.velha-ABS 
ana~ana-i-N-k-a-ki] 
vomitar?~vomitar?[ITE]-adiante-para.exterior-CONS.LIG-PAS2-
ASSE 
‘Vindo ali da roça, eu cheguei de encontro à velha que vomitou 
repetidamente.’ 
(Lit. ‘Vindo ali da roça, eu cheguei[hoje] de encontro à velha que 
vomitou repetidamente[hoje].’) 

 
Dessa forma, assim como aponta Hayes (1995: 240, 251-252) 

para o subdialeto “Chevak Yupik” (dialeto “Hooper Bay/Chevak”) da 
língua “Central Alaskan Yupik” (“Yupik”), a generalização da 
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aplicação da regra da desacentuação simplifica as regras da construção 
dos pés métricos no Saynáwa, não sendo necessário postular pé 
ternário ou estabelecer regras adicionais para a metrificação.  

Regras de desacentuação “appear always to involve the 
removal of one stress on a syllable adjacent to another stress; that is, 
they resolve “stress clashes.””, sendo aplicadas no domínio onde 
ocorre o conflito (Hayes, 1995: 36 mencionando Prince, 1983 e 
Hammond, 1984). Essas previsões também são identificadas no 
Saynáwa, cuja regra de desacentuação elimina o conflito de acento 
(stress clash) no domínio da palavra fonológica, revelando que é mais 
importante no Saynáwa eliminar o conflito de acento do que analisar 
todas as sílabas da palavra em pés métricos.   
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No Saynáwa, a regra da desacentuação é aplicada de forma 
categórica e iterativa98: 
 
Fig. 2 Regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (com base em Hayes, 1995: 
36-37)99 
 
Domínio: palavra fonológica 

X → ø / __ X 

                 �  
 
Por não se aplicar à sílaba pesada, a regra da desacentuação 

não elimina o conflito de acento em [a.�i�m.�bo�] (66) ou em (67-69), 
nem o segundo conflito de acento em (70), vide as estruturas em 
negrito nas análises métricas em (66-70), revelando que os pés bem 
formados (  ��  -), cf. a análise métrica em (66), e ( �  -), cf. a análise 
métrica em (67-69), são preservados e que a formação do iambo 

                                                 
98 A regra da desacentuação também é aplicada de forma iterativa no dialeto 
“General Central Yupik” da língua “Central Alaskan Yupik” (“Yupik”) (Hayes, 
1995: 239-260) e na língua “Southern Sierra Miwok” (“Miwok-Costanoan”) (Hayes, 
1995: 250-251; 261 com base em Broadbent, 1964), que também se assemelham ao 
Saynáwa por serem idiomas iâmbicos, por aplicarem a regra da desacentuação da 
esquerda para a direita e, no caso específico do “General Central Yupik”, por formar 
iambos da esquerda para a direita (Hayes, 1995: 239-261).    
99 Hayes (1995) propõe para a regra da desacentuação a seguinte configuração:  
“Destressing in Clash  a. X → ø/__ X 

                                     b. X → ø/ X __” (Hayes, 1995: 36-37) 
Essa configuração é aplicada sem nenhuma especificação adicional para algumas 
línguas, como no idioma semítico “Egyptian Radio Arabic” (Hayes, 1995: 130-132), 
mas para outras, como no Lenakel (“Austronesian”) ou no “Asheninca” (Ashaninka) 
(Aruák) (Hayes, 1995: 167-178, 288-296), algumas modificações são previstas, 
inclusive estipulando-se para as duas últimas línguas, dentre outras previsões, que a 
sílaba a ser desacentuada seja leve, tal qual ocorre com o Saynáwa. 
A ordem de aplicação da regra no Saynáwa foi indicada apenas por questões 
didáticas, pois ela é necessariamente da esquerda para a direita, uma vez que sílaba 
com marca no nível da palavra não poderia perder sua marca no nível do pé sob 
pena de desrespeitar a Restrição da Coluna Contínua (“Continuous Column 
Constraint”) (Hayes, 1995: 34, 36-37) e o conflito de acento entre duas sílabas leves 
no Saynáwa só ocorre em final de palavra, vide a análise métrica de [ka.m��.�na] (74) 
mais adiante.          
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canônico é privilegiada em detrimento do pé binário sem contraste de 
duração (  ��  �), cf. a análise métrica em (70-73). 

Assim, apesar de a grande ocorrência do pé (  ��  �) no Saynáwa 
demonstrar que o iambo Saynáwa tem do ritmo iâmbico basicamente a 
propriedade de ter a cabeça à direita, a configuração da regra da 
desacentuação aponta que o contraste de duração ainda é privilegiado 
na língua100. 

Na análise métrica em (70-77), podemos observar passo a 
passo a derivação que estamos propondo para explicar a existência de 
sílabas não metrificadas no Saynáwa. 

Diante do conflito de acento, cf. as estruturas em negrito no 
estágio (i) nas análises métricas em (70-77), aplica-se a regra da 
desacentuação e, consequentemente, elimina-se o pé associado à 
marca apagada (Hayes, 1995: 37; 41)101, cf. o estágio (ii) em (70-77).  

Em seguida, como o Saynáwa apresenta formação persistente 
de pés (“Persistent Footing”), o que pode ser comprovado pelo fato de 
a língua acionar processos fonológico e morfofonológicos para 
garantir a completa metrificação da palavra cf. já indicamos neste 
subtópico, a segunda sílaba solta (“stray”) será reanalisada, sendo 
incorporada ao pé seguinte de acordo com a operação “a. Single stray 
syllables are adjoined to existing feet if the result is well formed.”102, 
como pode ser observado no estágio (iii) em (70-77), mas a primeira 

                                                 
100 Isso não significa dizer que a regra da desacentuação no Saynáwa seja uma 
estratégia para reparar pés métricos mal formados, pois no Saynáwa o iambo (  ��  �) 
persiste quando não está em conflito, vide o primeiro pé na análise métrica de 
[ma.�po.t�.!e.�pe�] (76) mais adiante, e nem sempre se obtém um pé bem formado 

com a aplicação da regra da desacentuação, vide a análise métrica de [ka.m��.�na] 
(74) mais adiante. Portanto, não se aplicaria ao Saynáwa a sugestão de Levin (1985b 
apud Hayes, 1995: 313) para o Cayuvava (língua isolada) de abandonar a assunção 
de que a regra da desacentuação é aplicada em ambiente de conflito de acento e de 
considerar que a característica geral da desacentuação seria sua aplicação em “feet 
that are of non-maximal size for the particular stress rule”.    
101 Em respeito à Condição de fidelidade (“Faithfulness Condition”), pela qual “Grid 
marks must be in one-to-one correspondence with the domains that contain them.”, 
convencionou-se que “Destressing removes the brackets associated with the deleted 
grid mark.” (Hayes, 1995: 37, 41). 
102 A formação persistente de pés aplica as seguintes operações na ordem de 
apresentação: “a. Single stray syllables are adjoined to existing feet if the result is 
well formed. b. Otherwise, sequences of stray syllables may be converted into feet.” 
(Hayes, 1995: 115 com a operação “a.” baseada em Steriade, 1988b). 
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sílaba solta não é reanalisada, não se aplicando a operação “b. 
Otherwise, sequences of stray syllables may be converted into feet.”, 
porque isso implicaria a formação de pé degenerado em posição fraca 
(Hayes, 1995: 86-105, 114-115 com a operação “a.” baseada em 
Steriade, 1988b).    
 
(66) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] /aiNbu/ aiN-bu 

                                                esposa-HUM.GEN  
                                                mulher 

 
Análise métrica de [a.�i�m.�bo�]: 
               (        X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
               (.  X)(X)  Nível do pé 

      �    !     �    Nível da sílaba 

   a�i�m�bo 
   

(67) [�a�.�pa] /aSpa/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[�-N       �au-ø       k�iu-a]op1       
1SG-ERG osso-ABS morder-PAS2  
[�-N                aSpa-ø    t�aka           ua                     ki]op2 
 1SG-POSS.ATR boca-ABS machucado fazer[CAUS.IN] ASSE   
‘Eu mordi o osso. Faz minha boca ficar machucada.’ (‘O osso que eu 
mordi machucou minha boca.’) 
(Lit. ‘Eu mordi[hoje] o osso. Faz minha boca ficar machucada.’) 
 
Análise métrica: 
               (     X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
               (X)(X)  Nível do pé 
                   !     �    Nível da sílaba 

            �a��pa 
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(68) [�kah.�maj] /kaSmai/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
mi-ø     ana           iama~iama-i                   
2SG-ABS novamente cantar~cantar[ITE]-adiante  
ka-S-ma-i 
AUX(ir)-DES.NEG-NEG-DES.NEG 
‘Você não quer cantar repetidamente adiante novamente.’ 
 
Análise métrica: 
               (       X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
               (X)  (X)  Nível do pé 
                   !       !    Nível da sílaba 

            �kah�maj 
 
(69) [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuStuSiki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tuStuS-i-ki 
pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
‘Está pingando leite da seringa.’ 
 
Análise métrica:  
               (               X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (X) (X)(.  X)  Nível do pé 
       -      -     �    �   Nível da sílaba 

  �to�s�tojsi�ce 
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(70) [ja.m�.�!i�.�ta] /iam�!iiSta/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto: 
[huni    b�-!a-ø          iam��i-iSta kuiN   
 homem COM-FOC-ABS cedo-DIM      INT   
[�aba-i-N-aN]os                                  ni          bu-a-bu]op 
 amanhecer-adiante-para.exterior-SW.REF floresta  voltar-PAS2-PL 
‘Os homens voltaram juntos da floresta bem cedinho, enquanto 
amanhecia.’ 
(Lit. ‘Os homens juntos voltaram[hoje] da floresta bem cedinho, 
enquanto amanhecia.’) 
 
Análise métrica: 
(i)           (              X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (.  X)(X)(X)  Nível do pé 
      �    �     -      �   Nível da sílaba 

  ja�m��!i��ta  
 

(ii)          (             X)                     (iii)         (              X)    
          (X)(X)           →                         (.   X) (X)         
     �    �     -     �                                         �    �     -      �   

  jam��!i��ta                                      jam��!i��ta 
 

(71) [i.mi.�ni�.ma.�i�] /iminiiSmai/  

imini-iSma-i 
sangrar-NMLZ.HAB.NPAS.NEG-? 
‘aquilo que não costuma sangrar’ (serve para estancar o sangue) 
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Análise métrica: 
(i)           (                X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (. X)(X)(.  X)  Nível do pé 
      �   �     -     �    �   Nível da sílaba 

   i�mi�ni�ma�i 

 
(ii)          (                X)                       (iii)         (               X)    

         (X) (.  X)       →                              (.   X)(.  X) 
      �   �    -     �    �                                           �   �     -     �    � 

   imi�ni�ma�i                                         imi�ni�ma�i 
 
(72) [��.m�.��o�n.ta.na.�ci�] /��m��uNtanaaki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’) 
 
Análise métrica: 
(i)           (                         X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (.    X) (X)(. X)(X)  Nível do pé 
      �      �      -     �   �     �    Nível da sílaba 

   ���m���o�nta�na�ci 
 
(ii)          (                       X)                  (iii)         (                      X)    

             (X)       (X)     →                             (.    X)    (.  X) 
      �     �      -    �   �     �                                       �    �      -     �   �    � 

   ��m���o�ntana�ci                                   ��m���o�ntana�ci 
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(73) [a.�na.a.na.�i��.ka.�ce�] /anaanaiNkaki/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:   
[u-nu     atsa hu-a       �-N         nukua-iN-a]op1 
 ali-LOC roça vir-PTCP 1SG-ERG chegar-de.encontro-PAS2 
[iu�a-bu-ø                    
 fêmea-HUM.GEN-ABS  
 mulher.velha-ABS 
ana~ana-i-N-k-a-ki] 
vomitar?~vomitar?[ITE]-adiante-para.exterior-CONS.LIG-PAS2-
ASSE 
‘Vindo ali da roça, eu cheguei de encontro à velha que vomitou 
repetidamente.’ 
(Lit. ‘Vindo ali da roça, eu cheguei[hoje] de encontro à velha que 
vomitou repetidamente[hoje].’) 
 
Análise métrica: 
(i)           (                       X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (. X)(.X)(X)(.  X)  Nível do pé 
      �   �    �   �     -    �    �    Nível da sílaba 

   a�naa�na�i��ka�ce 
 

(ii)          (                     X)                   (iii)         (                     X)    
   (. X)     (X)(.  X)     →                         (. X)  (.  X)(.  X) 
      �   �   �   �    -    �     �                                      �    �   �   �    -    �     � 

   a�naana�i��ka�ce                                    a�naana�i��ka�ce 
 
(74) [ka.m��.�na] /kam�Nna/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
kam�N-Na      !unu-ø      k�iu-a-ki 
cachorro-ERG cobra-ABS morder-PAS2-ASSE 
‘O cachorro mordeu a cobra.’ 
(Lit. ‘O cachorro mordeu[hoje] a cobra.’) 
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Análise métrica: 
(i)             (         X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 
             (.   X)(X)  Nível do pé 

                �     �     �    Nível da sílaba 

             ka�m���na           
 

(ii)            (        X)                      (iii)           (        X)   
                    (X)         →                             (.   X) 

                   �     �     �                                           �    �     � 

             kam���na                                       kam���na 
 

(75) [�i�.ci�.!a�.�pa��] /iSkiN!aNpaN/ jacareúba 
 
Análise métrica: 
(i)           (            X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  

   (X)(.X)(X)  Nível do pé 
       -    �   �     �   Nível da sílaba 

   �i�ci��!a��pa�  

 
(ii)          (           X)                       (iii)         (          X)    

   (X)     (X)         →                         (X)  (.  X) 
       -    �  �    �                                            -   �   �    �   

   �i�ci�!a��pa�                               �i�ci�!a��pa� 
 
(76) [ma.�po.t�.!e.�pe�] /maput�!ipi/ mapu-t�-!ipi 
                                                            cabeça-região.do.pescoço-? 

                                                nuca 
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Análise métrica: 
(i)             (                  X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
                 (.    X)(. X)(X)  Nível do pé 
                    �      �    �    �     �   Nível da sílaba 

              ma�pot��!e�pe  
 
(ii)            (                  X)                  (iii)            (                X)  
                 (.    X)       (X)       →                         (.    X)   (.  X) 
                    �      �    �   �     �                                         �      �    �   �    � 

              ma�pot�!e�pe                                      ma�pot�!e�pe 
 
(77) [ja.�ma.ja.�maj.ko.�"i.!a."i.�a�] /iamaiamaikubi!abia/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ni-ti              tanaima   
caçar-NMLZ  todo?       
caminho 
iama~iama-i-ku-bi-�a-bi-a 
cantar~cantar[ITE]-rio.abaixo-intermitente-acima-ao.encontro-
FRUST-PAS2 
‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente rio abaixo, de forma 
intermitente, acima e ao encontro (de nós), todo o caminho.’  
(Lit. ‘(Você) não conseguiu cantar repetidamente[hoje] rio abaixo, de 
forma intermitente, acima e ao encontro (de nós), todo o caminho.’) 
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Análise métrica: 
(i)           (                                   X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 

   (.   X)(.   X)(.  X)(. X)(X)  Nível do pé 
       �     �    �     -     �    �    �    �    �    Nível da sílaba 

             ja�maja�majko�"i!a�"i�a  
 
(ii)           (                                 X)                 

    (.  X)(.   X)(.   X)     (X)     →              
       �    �    �     -     �     �    �   �   �                                  

    ja�maja�majko�"i!a"i�a                                   
 
(iii)          (                                 X)    

    (.   X)(.    X)(.  X)   (.X) 
       �     �    �      -     �    �    �   �   � 

               ja�maja�majko�"i!a"i�a 
 
A análise que acabamos de propor difere da por nós 

apresentada em Couto (2010: 138-158), a qual também se baseava em 
Hayes (1995).  

Em Couto (2010: 138-158), considerávamos que os iambos 
eram formados no Saynáwa da direita para a esquerda103, sustentando-
se essa interpretação na aplicação da análise local fraca (“Weak Local 
Parsing”) (Hayes, 1995: 308)104, que explicava a existência de sílaba 
não metrificada.  

Diante de dados coletados após Couto (2010)105, entretanto, 
verificou-se que a análise local fraca não é aplicada no Saynáwa, pois 

                                                 
103 Iambos construídos da direita para a esquerda não foram seguramente atestados 
em Hayes (1995: 262-266), sendo mais comum sua construção da esquerda para a 
direita (Hayes, 1995: 205-269). 
104 O Parâmetro de localidade da análise de pé métrico (“Foot Parsing Locality 
Parameter”) prevê a análise local forte (“Strong Local Parsing”) “When a foot has 
been constructed, align the window for further parsing at the next unfooted syllable” 
e a análise local fraca (“Weak Local Parsing”) “When a foot has been constructed, 
align the window for further parsing by skipping over / �/, where possible.” (Hayes, 
1995: 308). 
105 Nosso corpus em Couto (2010) era limitado a palavras com até 5 sílabas 
fonéticas. 
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em palavras com 8 sílabas ocorre (  ��  �)(  ��  �)(  ��  �)(  ��σ) ao invés de 

ocorrer *(  ��  �)  �(  ��  �)  �(  ��σ), como em [a.�sa.k�.�a.�i.�na.bo.�ce�] (78)106. 
 

(78) [a.�sa.k�.�a.�i.�na.bo.�ce�] /asak�a�inabuki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-bu asa-k�a-�ina-bu-ki  
3-PL    afogar.se-PROS.PAS-PAS3-PL-ASSE 
‘Eles quase se afogaram.’ 
(Lit. ‘Eles quase se afogaram[há 1-poucos dias].’)  

 
Já em relação à formação de pé degenerado ou do iambo (  ��  �), 

considerávamos em Couto (2010: 138-158) que o primeiro era 
absolutamente proibido no acento na palavra e que o segundo era 
proibido em final de palavra, mas essa conclusão teve por base um 
equívoco metodológico, qual seja, não considerar limite de palavra 
isolada como limite de enunciado fonológico.  
 
2.1.2.1. O acento primário e a sonoridade vocálica 

O acento primário tende a criar maior sonoridade vocálica e 
isso é demonstrado pelo fato de as vogais altas poderem ser realizadas 
como médias-altas em sílaba com acento primário, sendo esse o único 
fator relevante para o abaixamento das vogais altas nesse contexto, 
                                                 
106 Acreditávamos em Couto (2010: 138-158) que se a formação dos iambos fosse da 
esquerda para a direita não teríamos como explicar o fato de a sílaba inicial 
(antepenúltima) não ser analisada em palavras com 3 sílabas, como em (a) abaixo, 
não sendo defensável a extrametricalidade à esquerda por essa ser a forma marcada 
da restrição e pelo fato de a antepenúltima sílaba das palavras com 5 sílabas também 
não ser metrificada, como em (b) abaixo, confirmando-se, assim, a hipótese da 
análise local fraca. 
A análise local fraca não seria observada em palavras com 4 sílabas, como em (c) 
abaixo, porque isso resultaria na formação de pé degenerado em posição fraca e, por 
conseguinte, na não análise das duas primeiras sílabas, o que seria evitado pela 
formação persistente de pés (Couto, 2010: 138-158 com base em Hayes, 1995). 
(a) [ta.ka.�!a�] /taka!a/ galinha 

(b) [ma.�po.t�.!e.�pe�] /maput�!ipi/ mapu-t�-!ipi 
                                                          cabeça-região.do.pescoço-? 
                                                          nuca 
(c) [me.�se.no.�te�] /misinuti/ piau 
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como em (79-84)107, o que não se aplica à vogal coronal quando ela 
for precedida por vogal dorsal (ex. 85) ou por /t�, �/ (exs. 86-87). Os 
dados (79-80) confirmam que a criação da maior sonoridade vocálica 
pelo acento primário é apenas uma tendência.  
 
(79) [�e�] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�i:] /i/  árvore (pau), arraia     
 
(80) [ka�mo�] ~ [ka�mu�] /kamuS/ pico de jaca 
 
(81) [ta�!e] /ta!i/   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta�i    u�ini-pa 
roupa vermelho-ADJ 
‘A roupa está vermelha.’                                     
 
(82) [sa�ne��] /saniN/ piabinha    
 
(83) [ai��bo] /aiNbu/ aiN-bu 
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
aiN-bu               �u-t�i 
esposa-HUM.GEN   região.das.mamas-? 
mulher                  peito     
‘peito da mulher’ 
 
(84) [ba�to��] /batuN/ piau-de-flecha 
 
(85) [!��i�] /!�i/ juriti *[!��e�] 
 
(86) [jo�t�i�] /iut�i/ pimenta *[jo�t�e�] 
 

                                                 
107 Cf. demonstramos em 1.3.2.2., a vogal labial também pode sofrer o abaixamento 
vocálico quando estiver contígua a segmento [+vocálico], como em: [o�i�] ~ 

[u�i�] /ui/ “chuva”. 
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(87) [�i��i�] /�i�i/ quati *[�i��e�]    
 

Além de fazer com quê as vogais altas sofram o processo 
fonológico de abaixamento vocálico, a ser analisado em 3.1.2., o 
acento primário ao criar maior sonoridade vocálica torna a sílaba 
acentuada ainda mais proeminente.  

A proeminência silábica (“prominence”) (Hayes, 1995; van der 
Hulst, 2010; Goedemans, 2010) é baseada na maior saliência 
perceptual que certas sílabas podem apresentar em razão de aspectos 
como, por exemplo, a altura do núcleo silábico, relacionada à 
sonoridade vocálica (Goedemans, 2010).  

As sílabas ocupadas por vogais baixas são mais proeminentes 
(Hayes, 1995; van der Hulst, 2010) porque além de essas vogais serem 
mais sonoras, elas são “typically acoustically louder” (Denes e 
Pinson, 1963; Lehiste, 1970 cf. Hayes, 1995: 276) e são relativamente 
mais longas que as vogais altas (Lass, 1984), por isso a sílaba com 
núcleo [+aberto 2] no Saynáwa é mais proeminente (fig. 3).  

 
Fig. 3 Escala de proeminência baseada na sonoridade vocálica108  

 

[a, �, e, o]  > [i, u]  

/a, �/ > /i, u/ 

  
Outras propriedades silábicas além da quantidade de moras 

podem ser consideradas como base para regras do acento e dentre 
essas propriedades está a sonoridade vocálica (Hayes, 1995; van der 
Hulst, 2010; Goedemans, 2010). No Saynáwa, contudo, a sonoridade 
vocálica não exerce tal papel porque é justamente o acento primário o 
fator que cria a maior sonoridade vocálica, a exemplo do que ocorre 
no português em dialetos do sul do Brasil (Wetzels, 2010).  

Desse modo, a maior ou menor proeminência silábica baseada 
na sonoridade vocálica não altera a regra do acento primário, como 
podemos observar em [!a�b�b�ja�ci�] (88), não se aplicando a 

“Prominence-governed End Rule (Right/Left)” (Hayes, 1995: 273-

                                                 
108 Símbolo: > os segmentos à esquerda são mais proeminentes que os à direita. 
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276) ao Saynáwa, por isso não identificamos *[!a�b�b�ja�ci�] para o 
dado (88)109. 

A maior ou menor proeminência silábica baseada na 
sonoridade vocálica também não torna a sílaba leve em uma sílaba 
pesada no Saynáwa, haja vista que a penúltima sílaba em [na.�n��] 
(89) tem maior sonoridade vocálica e mesmo assim não recebe acento 
secundário, não se identificando *[�na.�n��] para esse dado. 
 
(88) [!a�b�b�ja�ci�] /!ab�b�iakiN/ *[!a�b�b�ja�ci�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
[bak�-b�-ø           [�ab�b�ia-kiN]os   m��u-a-ki]op 
 criança-COM-ABS   brincar-SW.REF     sujar-PAS2-ASSE 

                  ‘As crianças juntas sujaram enquanto brincavam.’ 
                  (Lit. ‘As crianças juntas sujaram[hoje] enquanto brincavam.’) 

 
Análise métrica:  
(                 X)       plano métrico                                                                          
(.    X)   (.  X)                                                                                                                     
   �      �    �    �   �                                                                                            

[!a�b�b�ja�ci�]                   
       *         *          plano da proeminência           
       *  
 
(89) [na.�n��] /na.n�/ jenipapo *[�na.�n��] 

 
                                                 
109 Hayes (1995: 273-276) propõe a “Prominence-governed End Rule (Right/Left)” 
para as línguas que consideram outras propriedades silábicas além da quantidade de 
moras na atribuição do acento, pela qual se faz as seguintes previsões:  
a) o plano métrico deve ser independente do plano da proeminência;  
b) deve-se estabelecer uma hierarquia de proeminência entre as sílabas;  
c) devem ser projetadas no plano da proeminência todas as sílabas que são cabeça de 
pés métricos;  
d) projeta-se no plano da proeminência, entre as sílabas já marcadas, quais são mais 
proeminentes cf. a hierarquia estabelecida;  
e) marca-se no nível da palavra a sílaba mais à direita que tenha a mais alta marca 
no plano da proeminência, caso a língua adote a Regra final à direita;  
f) apaga-se o plano da proeminência.   
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A escala de proeminência baseada na sonoridade vocálica 
postulada para o Saynáwa na fig. 3 acima se assemelha à de outras 
línguas Pano, como estabelece Fleck (2003: 151) para o Matses “a, �, 
o, e > i, u”, baseando-se nos processos que essas vogais sofrem 
quando em ambiente vocálico, e González (2005: 51 com base em 
Prince e Smolenksy, 1993) para o Yaminahua “a prom> 

e,o prom > i,u”, baseando-se no processo morfofonológico de 

metátese identificado no morfema “[ti	o ~ to	i] ‘on arriving’” do 
Yaminahua (González, 2005: 45, 50-54 com base em Eakin, 1991; 
Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005) e que ocorre para assegurar 
a realização de vogal mais proeminente (sonora) na sílaba cabeça de 
pé métrico e de vogal menos proeminente (sonora) na sílaba fraca do 
pé, garantindo-se a maior proeminência da sílaba forte em relação à 
sílaba fraca do pé métrico110.  

O Saynáwa se distingue do Yaminahua (González, 2005 com 
base em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005) 
porque as diferenças de proeminência baseada na sonoridade vocálica 
não são comumente utilizadas para aumentar o contraste entre a sílaba 
forte e a fraca do pé métrico, como revelam os dados abaixo (90), no 
qual a vogal labial da sílaba fraca do pé assimilou a altura da vogal 
homorgânica em sílaba cabeça de pé, e (91), no qual a vogal labial não 
sofre o abaixamento vocálico apesar de estar em sílaba cabeça de pé.  

O abaixamento das vogais altas em sílaba com acento primário 
no Saynáwa tem, portanto, motivação prosódica, mas não métrica. 
 
(90) [�o�no�] /�unu/ samaúma 
 
Análise métrica:  
               (    X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
               (.   X)  Nível do pé 
                  �     �    Nível da sílaba 

               �o�no 
 

                                                 
110 O Yaminahua é “a trochaic language with only one stress per word, usually on 
the first syllable of the word” (González, 2005: 50). Além disso, a sílaba cabeça de 
pé métrico não recebe necessariamente acento (González, 2005 com base em Eakin, 
1991; Faust e Loos, 2002; González, 2003, 2005).  
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(91) [ta�ku�ka�!i�] /takuNka!i/ kakuri (utensílio para pesca) 
 
Análise métrica:  
               (            X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
               (.  X)(.  X)  Nível do pé 
                  �    �    �    �    Nível da sílaba 

               ta�ku�ka�!i 
 
2.1.2.2. A extrametricalidade  

A restrição à formação de ditongos cujo resultado seja palavra 
monossilábica, como em (92-94), é motivada pelo sistema métrico da 
língua cf. veremos em 2.1.3. e encontra uma exceção quando se tem o 
morfema nominal –i ‘forma alongada’, como pode ser observado em 
(95-99). Isso se deve à extrametricalidade desse morfema quando 
sufixado à base terminada em vogal cf. a fig. 4.  

De acordo com Hayes (1995: 57), “An extrametricality rule 
designates a particular prosodic constituent as invisible for purposes 
of rule application: the rules analyze the form as if the extrametrical 
entity were not there.”, e as restrições concernentes à 
extrametricalidade impõem que apenas constituintes (segmento, 
sílaba, pé, palavra fonológica, afixo) em fronteira de domínio poderão 
ser extramétricos, com a fronteira direita sendo a forma não marcada, 
e a regra da extrametricalidade não pode ser aplicada se ela causar a 
extrametricalidade de todo o domínio da regra do acento (Hayes, 
1995: 57-58), que no Saynáwa é a palavra fonológica.  

Desse modo, como a análise métrica não atua sobre o morfema 
nominal –i ‘forma alongada’ sufixado à base terminada em vogal, o 
acento recairá sobre a penúltima sílaba e a silabação da vogal coronal 
como margem não poderá ser impedida, cf. os estágios (i-ii) da análise 
métrica em (95). Já no estágio (iii) da análise métrica em (95), ocorre 
a incorporação do material extramétrico (“Incorporation of 
Extrametrical Material”) (Hayes, 1995: 111-112) quando da 
atribuição do acento no enunciado fonológico a fim de reparar o pé 
mal formado, pois pés mal formados111 não são permitidos em final de 
enunciado fonológico cf. demonstraremos no próximo subtópico.  

                                                 
111 Os pés (�  �) e (  ��  �) são pés mal formados no padrão iâmbico (Hayes, 1995: 81-
105, 205). 
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O dado (100) demonstra que a extrametricalidade não é do 
próprio morfema nominal –i ‘forma alongada’, pois se fosse teríamos 
acento na penúltima sílaba em palavras como *[�nu�.ne] ~ *[�no�.ne] 
(100), o que não acontece. 

 
(92) [i.�a�] /i.a/ piolho *[�ja�] 
 
(93) [na.�i�] /na.i/ céu *[�naj] 
 
(94) [ka.�i�] /ka.i/ *[�kaj] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[Rosa !ama kuiN ka-i-N-�u-ki]op1                          
          agora INT    ir-adiante-para.exterior-PAS1-ASSE   
[ua      b�tsa-bu             b�-ta-N         pana-ø       
 esse   companheiro-PL  COM-?-ERG   açaí-ABS 
bi           ka-i]op2 
apanhar ir[INTEN]-adiante      
‘Rosa saiu bem agora, juntamente com essas companheiras foram 
adiante na intenção de apanhar açaí.’ 
 
(95) [�baj] /ba.i/ ba-i  
                           passear-forma.alongada 
                           roçado 
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Análise métrica: 
(i)                                               
      (X)     Nível do pé         
          �       Nível da sílaba               → 

      ba<i>                                              
                 
(ii)   (X)    Nível da palavra fonológica (RFD) 
        (X)    Nível do pé 
            �      Nível da sílaba              →           

        �ba<j> 
 
(iii)   (X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
         (X)  Nível da frase fonológica  
         (X)  Nível da palavra fonológica 
         (X)  Nível do pé 
             -   Nível da sílaba 

         �baj 
 
(96) [�p�j] /p�.i/ p�-i 
                           asa-forma.alongada 
                           ‘uma das hastes da asa’ 
 
(97) [�poj] ~ [�puj] /pu.i/ pu-i 

                                  região.dos.intestinos-forma.alongada 
                                          fezes   

 
(98) [�boj] /bu.i/ bu-i  
                            colméia-forma.alongada 
                            cera 
 
(99) [�koj] /ku.i/ ku-i 
                            ?-forma.alongada 
                            queixo 
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(100) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-i  
                                                          sobre.a.água-forma.alongada 
                                                          mulateiro    

 
Fig. 4 Regra da extrametricalidade do morfema nominal –i ‘forma alongada’ 
sufixado à base terminada em vogal (com base em Hayes, 1995: 58) e sua aplicação 
ao dado (96) 
 
Domínio: palavra fonológica 
             -forma.alongada → <-forma.alongada> / V __ ]ω    

                                                                                
p � <-i> 
CV <-forma.alongada> 

 
Apenas para comprovarmos a estrutura morfológica dos dados 

(95-100) acima112, vejamos os exs. adicionais abaixo. 
As bases nominais p�- “asa” (ex. 96), pu- “região dos 

intestinos” (ex. 97), bu- “colméia” (ex. 98) e nuN- “sobre a água” 
(ex. 100) são igualmente identificadas nos dados abaixo (101), (102-
103), (104) e (105), respectivamente. Relembrando, como destacamos 
em 1.3.1.5., que o dado acima “mulateiro” (100) designa uma árvore, 
também chamada de a	u em Saynáwa, cuja madeira era utilizada pelos 
Saynáwa para fazer canoas e o dado abaixo “aruá” (105) é um inseto 
conhecido por nossos informantes por voar rente à superfície da água. 

Apenas a base nominal ku- em (99) acima não foi identificada 
em outros dados, não se sabendo ao certo qual o seu significado. 

Quanto ao dado acima “roçado” (95), ele é um exemplo de 
nominalização e é formado a partir da raiz verbal ba- “passear, ir pelo 
caminho”, igualmente identificada nos dados (106-107) abaixo. 
Supomos que “roçado” tenha a estrutura morfológica exposta em (95) 
acima por alusão à rede de caminhos que circunda e penetra a 

                                                 
112 O morfema nominal -i ‘forma alongada’ talvez tenha se originado de um 

processo de composição no qual estaria envolvido o dado (a) abaixo. Assim, -i 
‘forma alongada’ faria alusão à estrutura alongada do caule da “árvore (pau)” ou do 
ferrão da “arraia”.  
(a) [�e�] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�i:] /i/ árvore (pau), arraia 
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plantação ou por referência ao espaço em si, uma longa faixa 
desmatada no meio da floresta113.  
 
(101) [p�.�taw] /p�.ta.u/ p�-tau 
                                       asa-completa? 
                                       ‘a asa com ambas as hastes’ 
 
(102) [po.�ko�] /pu.ku/ pu-ku 
                                      região.dos.intestinos-forma.arredondada 
                                      intestino 
 
(103) [�poh.�to�] ~ [�po�.�to�] ~ [�pos.�to�] /puS.tu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(104) [bu.�na�] /bu.na/ bu-na 
                                      colméia-POSS.PRED? 

                 mel, abelha 
 
(105) [�nu�m.�po�] ~ [nu�.�po�] /nuN.puS/ nuN-puS 
                                                                   sobre.a.água-? 
                                                                  aruá 
 
(106) [ba.�i�] /ba.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ba-i 
passear-PROG 
‘Ele está passeando.’ 

                                                 
113 Os Saynáwa tanto podem denominar o espaço destinado às plantações por bai 

“roçado”, como por atsa “roça”. Esta denominação é certamente uma alusão ao 

principal produto cultivado nas plantações Saynáwa, atsa, traduzido pelos Saynáwa 

como “roça” ou “mandioca”. Nesta tese, preferimos traduzir atsa como “mandioca” 
quando a referência for o produto vegetal e como “roça” quando a referência for o 
espaço destinado às plantações.  
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(107) ["a.�paw.ni.�ci] /ba.pa.u.ni.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ua-!a-N      !auma                          ba-pau-ni-ki  
3-FOC-ERG vários.dias.a.partir.do.d.e.  passear-HAB.PAS-PAS4-ASSE 
a-nu-!a        atsa  nu 
em-LOC-FOC  roça  LOC 
‘Ele costumava passear na roça antigamente.’ 

 
As comparações em (108-110) abaixo demonstram que a 

silabação da vogal coronal como margem em (108a, 109a, 110a) 
permite que o morfema nominal –i ‘forma alongada’ seja facilmente 
identificado em contraposição ao morfema verbal de aspecto 
progressivo –i em (108b, 109b, 110b). 
 
(108) Comparação entre os dados: 
(a) [�baj] /ba.i/ ba-i  
                         passear-forma.alongada 
                         roçado 
 
(b) [ba.�i�] /ba.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ba-i 
passear-PROG 
‘Ele está passeando.’ 
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(109) Comparação entre os dados: 
(a) [�boj] /bu.i/ bu-i  
                          colméia-forma.alongada 
                          cera 
 
(b) [bu.�i�] /bu.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
bu-i 
levar.objetos-PROG  
‘Ele está levando carga.’ 
 
(110) Comparação entre os dados: 
(a)  [�koj] /ku.i/ ku-i 
                          ?-forma.alongada 
                          queixo 
 
(b) [ko.�i�] /ku.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ku-i  
estar.quente-PROG 
‘Está fazendo calor (está quente).’ 

 
2.1.3. A atribuição do acento na frase e no enunciado fonológico 

Hayes (1995) trata do acento frasal sem considerar os 
constituintes prosódicos, mas no Saynáwa a Regra final é aplicada a 
esses constituintes, como previsto por Nespor e Vogel (1986), por isso 
trataremos neste subtópico do acento na frase fonológica e no 
enunciado fonológico114.  

                                                 
114 Os constituintes prosódicos não são considerados por Hayes (1995: 367-399) em 
sua análise do acento frasal porque segundo esse autor não há consenso na literatura 
se a Regra final se aplica às estruturas morfossintáticas ou aos constituintes 
prosódicos e também devido à dificuldade no inglês, a principal língua utilizada em 
sua análise, em se determinar como esses constituintes prosódicos estão 
organizados.     
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Hayes (1995) também demonstra que o acento nos compostos 
pode ser distinto do acento na frase, mas no Saynáwa os compostos 
morfológicos comportam-se como frases fonológicas (exs. 114-116), 
por isso eles não serão analisados separadamente115.  

Vejamos abaixo a análise métrica das frases fonológicas, 
incluindo-se os compostos morfológicos, e dos enunciados 
fonológicos116: 
 
(111) [ai��bo # it�a�pa�] /aiNbu # it�apa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
aiN-bu              it�apa 
esposa-HUM.GEN  muito 
‘muitas mulheres’ 
 
Análise métrica: 

(                  X)  Nível da frase fonológica (RFD)   
(     X)(       X)  Nível da palavra fonológica 

                  (. X)   (.   X)  Nível do pé 
                  �  �    �    �   �     �    Nível da sílaba 

             ai��bo it�a�pa 
 
(112) [�bo # �t�aj�pa�] /bu # t�aipa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
bu      t�a-i-pa  
cabelo ?-forma.alongada-ADJ 
‘cabelo comprido’ 
 
 

                                                 
115 Devemos ressaltar que as conclusões de Hayes (1995: 367-399) sobre o acento 
frasal se baseiam nas observações sobre a língua inglesa e a holandesa.  
116 Os processos fonológicos de alongamento vocálico ou de inserção de [�] são 
prosódicos e ocorrem tão somente quando da atribuição do acento no enunciado 
fonológico cf. veremos mais adiante neste subtópico, por isso não consideramos os 
segmentos resultantes desses processos quando da atribuição do acento na frase 
fonológica, vide as análises métricas em (111-115). 
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Análise métrica: 
(             X)  Nível da frase fonológica (RFD)   
(X)  (      X)  Nível da palavra fonológica 
(X)  (X)(X)  Nível do pé 

                   �       -      �    Nível da sílaba 

            �bo �t�aj�pa 
 
(113) [!o�no # ma�wa�] /!unu # maua/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�unu-ø       maua-a 
cobra-ABS  morrer-PAS2 
‘A cobra morreu.’ 
(Lit. ‘A cobra morreu[hoje].’) 
 
Análise métrica: 

(               X)  Nível da frase fonológica (RFD)   
               (    X) (     X)  Nível da palavra fonológica 
               (.   X) (.    X)  Nível do pé 
                  �     �      �     �    Nível da sílaba 

            !o�no ma�wa 
 
(114) [h��n� # i�no�] /h�n� # inu/ h�n�           inu  
                                                        rio.grande  onça 
                                                        lontra                     
 
Análise métrica:                                                                                      

(           X)  Nível da frase fonológica (RFD)  
(   X) (  X)  Nível da palavra fonológica 
(.  X) (. X)  Nível do pé 
   �    �     �   �    Nível da sílaba 

h��n� i�no 
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(115) [ta�� # �bu��ka�] /ta� # buSka/ ta�  bu-S-ka  
                                                            pé   cabelo-REF-? 
                                                                   cabeça 
                                                            ‘dedão do pé’ 
 
Análise métrica:                                                

(              X)  Nível da frase fonológica (RFD)  
(  X) (      X)  Nível da palavra fonológica 
(. X) (X)(X)  Nível do pé 
   �   �      -      �    Nível da sílaba 

ta�� �bu��ka 
 
(116) [ta�� # �bu��ka # �wa�pa�] /ta� # buSka # �uapa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka          �ua-pa 
pé  cabelo-REF-?  crescer-NMLZ 
      cabeça            grande      
‘O dedão do pé é grande.’ 
 
Análise métrica:  

(                           X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
               (              X)(        X)  Nível da frase fonológica (GD)117 
               (  X) (     X)(        X)  Nível da palavra fonológica 
               (. X) (X)(X)   (.    X)  Nível do pé 
                  �   �      -      �    �   �      -    Nível da sílaba 

            ta�� �bu��ka �wa�pa� 
 
(117) [oa�to�n # tapi���a�� # �ce�] /uatuN # tapiNiaN # ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                  ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior   ASSE 
                    saber 
‘Ele sabe.’ 

                                                 
117 Nas análises métricas, GD significa “Geração de Domínio”. 
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Análise métrica: 
                                  (                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)    
                               (    X)  (               X)  Nível da frase fonológica (AB)118 
                                  (    X)  (       X)  (X)  Nível da palavra fonológica            
                                    (. X)     (.   X)  (X)  Nível do pé 
                                    �  �    -      �   �     -        -   Nível da sílaba 

                                  oa�to�n tapi���a�� �ce� 
 
(118) [�t�i # �t�aj�ma # tsa�wa�] /t�i # t�aima # tsaua/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
t�i      t�ai-ma       tsau-a 
fogo   longe-NEG  sentar-PTCP 
‘Ele está sentado perto do fogo.’ 
 
Análise métrica: 

(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)  
               (              X)(       X)  Nível da frase fonológica (GD) 
               (X)   (     X)(       X)  Nível da palavra fonológica 
               (X)   (X)(X)(.      X)  Nível do pé 
                   �        -      �     �       -    Nível da sílaba 

            �t�i �t�aj�ma tsa�wa� 
                         
(119) [kam���na # !o�no # k��joa�ce�] /kam�Nna # !unu # k�iuaki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
kam�N-Na       �unu-ø        k�iu-a-ki 
cachorro-ERG  cobra-ABS  morder-PAS2-ASSE 
‘O cachorro mordeu a cobra.’ 
(Lit. ‘O cachorro mordeu[hoje] a cobra.’) 
 
 
 
 
 

                                                 
118 Nas análises métricas, AB significa “Adição de batida”. 
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Análise métrica: 
(                                  X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(                 X) (          X)  Nível da frase fonológica (GD) 
(        X) (  X) (          X)  Nível da palavra fonológica 
    (.   X) (. X) (.  X)(. X)  Nível do pé 
   �    �     �      �    �     �    �    �    -   Nível da sílaba 

kam���na !o�no k��joa�ce�      
 

As análises métricas em (111-119) acima demonstram que a 
formação dos pés métricos é realizada no domínio da palavra 
fonológica, não ocorrendo reanálise nos domínios da frase ou do 
enunciado fonológico. E tanto o acento na frase fonológica (exs. 111-
119) quanto no enunciado fonológico (exs. 116-119) são atribuídos a 
partir da Regra final à direita (Hayes, 1995: 61), apresentando o que 
Hayes (1995: 368-370) prevê como sendo mais comum para o acento 
frasal que é a Regra do acento nuclear (“Nuclear Stress Rule”), pela 
qual “The rightmost member of a phrase is strongest” (Hayes, 1995: 
368)119.  

Quanto aos compostos morfológicos apresentados em (114-
116) acima, observa-se que eles têm as mesmas características das 
frases fonológicas, inclusive não apresentam o que Hayes (1995: 368-
370) considera como mais comum para o acento nos compostos 
(“Compound Stress Rule”), que é “The leftmost member of a 
compound is strongest” (Hayes, 1995: 368)120. Já o fato de o 
composto morfológico ser constituído por mais de 1 palavra 
fonológica, como em (114-116) acima, revela que a palavra 
morfológica não coincide sempre com a palavra fonológica no 
Saynáwa.  

                                                 
119 A Regra do acento nuclear (“Nuclear Stress Rule”) em Hayes (1995: 368-370) 
tem por base o comportamento das frases sintáticas na língua inglesa.  
120 A Regra do acento do composto (“Compound Stress Rule”) em Hayes (1995: 
368-370) tem por base o comportamento dos compostos na língua holandesa. 
A língua Matsés, assim como o Saynáwa, apresenta para os compostos a Regra final 
à direita (Dorigo, s.d.: 10), enquanto o Marubo apresenta proeminência inicial para 
os compostos (Costa, 2000: 156). 
Já quanto ao Shanenawa (Cândido, 2004: 47-48), as “palavras complexas do tipo 
compostos” apresentam proeminência final e, diferentemente do Saynáwa, 
comportam-se como palavras e não como frases fonológicas. 
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Em respeito à Restrição da coluna contínua (“Continuous 
Column Constraint”) (Hayes, 1995: 34)121 e para que o acento seja 
atribuído no enunciado fonológico, faz-se necessário a previsão da 
Geração de domínio (“Domain Generation”) nas análises métricas 
acima em (116, 118-119, vide as estruturas em negrito). Assim, 
aplica-se nessas análises métricas a Convenção de equalização do 
acento (“Stress Equalization Convention”) revista por Hayes (1995: 
376-382):  

“When two metrical constituents are 
concatenated, and their tallest grid 
columns are unequal, then grid marks 
are assigned to the shorter column if 
necessary to avoid violating the 
Continuous Column Constraint” (Hayes, 
1995: 378) 

 
Já na análise métrica acima em (117, vide a estrutura em 

negrito), prevê-se a Adição de batida (“Beat Addition”) (Hayes, 1995: 
367-399), que “has the effect of increasing the degree of rhythmic 
alternation in a phrase by increasing the level of stress on particular 
syllables”, sendo aplicada “when it improves the degree of eurhythmy” 
(Hayes, 1995: 371, 381).  

Os princípios de eurritmia (“eurhythmy”) prevêem a 
combinação harmoniosa dos acentos, os quais devem estar a intervalos 
nem tão curtos nem tão longos um do outro (Hayes, 1995: 372-373) e 
a Adição de batida em (117) acima proporciona essa harmonização ao 
possibilitar a alternância rítmica no Nível da frase fonológica. 

Ainda de acordo com os princípios de eurritmia, acentos 
adjacentes devem ser fortemente evitados (Hayes, 1995: 372-373). 

Por essa razão, a silabação das vogais altas como margem 
silábica é impedida no Saynáwa quando o resultado for a formação de 
monossílabo, pois tal formação acarreta acentos adjacentes em 
domínios maiores à palavra fonológica e nesses domínios o conflito de 
acento (stress clash) não pode ser eliminado pela regra da 
desacentuação (“Destressing in Clash”) (Hayes, 1995: 36-37) porque 

                                                 
121 Sobre a Restrição da coluna contínua (“Continuous Column Constraint”) (Hayes, 
1995: 34) veja o subtópico 2.1.2. 
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essa regra só é aplicada no domínio da palavra fonológica, como 
demonstramos em 2.1.2.122.  

Assim, identifica-se [ka.�i�] no dado (120) abaixo, mas não 

*[�kaj] (120). E para comprovarmos as afimações acima, vejamos a 

análise métrica do enunciado fonológico onde [ka.�i�] (120) é 

realizado e onde *[�kaj] (120) seria hipoteticamente realizado. 

Na análise métrica do enunciado fonológico [pa�na �"i ka�i�] 

em (120a), onde [ka.�i�] (120) é realizado, não ocorre acento adjacente 

na frase fonológica [�"i ka�i�] (120a). Por outro lado, na análise 

métrica do enunciado fonológico *[pa�na �"i �kaj] em (120b), onde 

*[�kaj] (120) seria hipoteticamente realizado, ocorre acento adjacente 

na frase fonológica *[�"i �kaj] (120b, vide as estruturas em negrito). 
Portanto, para evitar acentos adjacentes em domínios onde a 

regra da desacentuação não pode atuar, a formação dos ditongos só é 
permitida em palavra com 3 ou mais sílabas fonológicas, quando 
também poderá ocorrer conflito de acento, mas no domínio da palavra 
fonológica, onde a regra da desacentuação poderá ser aplicada, o que 
não ocorre em (121, as estruturas em negrito indicam o conflito de 
acento) tão somente por uma restrição dessa regra, qual seja, sílaba 
pesada não pode ser desacentuada, como também demonstramos em 
2.1.2. 
 
(120) [ka.�i�] /ka.i/ *[�kaj] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[Rosa !ama kuiN ka-i-N-�u-ki]op1                          
          agora INT    ir-adiante-para.exterior-PAS1-ASSE   
[ua      b�tsa-bu             b�-ta-N         pana-ø       
 esse   companheiro-PL  COM-?-ERG   açaí-ABS 
bi           ka-i]op2 
apanhar ir[INTEN]-adiante      
‘Rosa saiu bem agora, juntamente com essas companheiras foram 
adiante na intenção de apanhar açaí.’ 
                                                 
122 Comportamento comum nas línguas do mundo: “Destressing appears to occur 
more often as a word-internal rule than as a phrasal one.” (Hayes, 1995: 371).  
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(120a) Análise métrica do enunciado fonológico onde [ka.�i�] é 

realizado: [pa�na # �"i # ka�i�] /pana # bi # kai/     
(                  X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)                       
(    X)(         X)  Nível da frase fonológica (AB em negrito)                                
(    X)(X)(   X)  Nível da palavra                                             
(.   X)(X)(.  X)  Nível do pé                                                     
   �     �     �     �    -    Nível da sílaba                                                 

pa�na �"i ka�i�                                                                        
 
(120b) Análise métrica do enunciado fonológico onde *[�kaj] seria 

hipoteticamente realizado: *[pa�na # �"i # �kaj] 
(                X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(    X)(       X)  Nível da frase fonológica (AB em itálico) 
(    X)(X) (X)  Nível da palavra 
(.   X)(X) (X)  Nível do pé 
   �     �     �      -     Nível da sílaba 

          *pa�na �"i �kaj 
 
(121) [�kaj.�ne] /ka.i.ni/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[�-N          ma!i-ø      [ku�i     ka-i-ni]op2                  
 1SG-ERG  cutia-ABS    correr  ir[INTEN]-adiante-ir  
at�i-pai     i-bi-a]op1 
pegar-DES AUX(ser)-FRUST-PAS2 
‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis pegar 
a cutia, mas não consegui.’ 
(Lit. ‘Eu, fui adiante na intenção de correr, enquanto ia, porque quis 
pegar[hoje] a cutia, mas não consegui.’) 
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Análise métrica do enunciado fonológico onde [�kaj.�ne] é realizado: 

[ko��i # "kaj�ne # a�t�ipa�i i"i�a�] /ku�i # kaini # at�ipai # ibia/  
(                                        X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)          
(               X)(                    X)  Nível da frase fonológica (GD em                                                                   
(   X) (     X)(          X)(    X)  Nível da palavra                            itálico)                                               
(.  X) (X)(X)(. X)(. X)   (.X)  Nível do pé                                                     
   �    �      -      �    �    �    �   �    �   �  -    Nível da sílaba                                                

ko��i "kaj�ne a�t�ipa�i  i"i�a� 
 
Em Couto (2010), a restrição à formação dos ditongos foi 

interpretada como estratégia para construir o iambo canônico (  ��  -) 
(Hayes, 1995: 82, 205) em final de palavra, mas observamos na 
análise métrica em (122) que a construção desse pé não é uma 
consequência obrigatória, enquanto na palavra [�t�aj�pa�] em 

[�bo "t�aj�pa�] (123), análise métrica em (123a), vê-se que é possível a 
formação do ditongo mesmo quando ele impede a constituição do 
iambo canônico, como poderia ter ocorrido caso o ditongo não tivesse 
sido formado, como na realização hipotética *[t�ai�pa�] em 

*[�bo t�ai�pa�] (123)123, e após a inserção de [�] cf. a análise métrica 
em (123b). 

Também não é defensável que a restrição à formação dos 
ditongos seja uma estratégia para obter palavras com número par de 
sílabas, como ocorre com os processos fonológico e morfofonológicos 
indicados em 2.1.2., porque identificamos dados como (124), 
evitando-se, portanto, tão somente a formação de monossílabos. 

E evitar a formação de monossílabos, por sua vez, não seria 
consequência da forma mínima da palavra fonológica no Saynáwa 
porque ela é constituída por 1 sílaba leve cf. indicamos em 2.1.2. e 
podemos comprovar na palavra [�bo] em (123).  

Desse modo, a restrição à formação de ditongos cujo resultado 
seja palavra monossilábica tem uma motivação métrica, relacionada 
aos princípios de eurritmia do Saynáwa. 

                                                 
123 A realização [t�ai�pa�] não foi identificada em nossos corpora, mas ela seria 
hipoteticamente possível porque a vogal coronal pode ocorrer nesse contexto como 
[i] ou [j] cf. vimos em 1.3.2.1. 
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(122) [ma.�i] /ma.i/ *[�maj] 
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
mai    t�akabu 
terra   ruim 
‘A terra é ruim.’ 
 
Análise métrica de [ma.�i]: 
           (   X)  Nível da palavra fonológica (RFD) 
           (.  X)  Nível do pé       
              �    �   Nível da sílaba 

         ma�i 
 
(123) [�bo # "t�aj�pa�] /bu # t�aipa/ *[�bo # t�ai�pa�]  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
bu      t�a-i-pa  
cabelo ?-forma.alongada-ADJ 
‘cabelo comprido’ 
 
(123a) Análise métrica de [�bo # "t�aj�pa�]: 
       (             X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(             X)          (             X)  Nível da frase fonológica  
(X)  (      X)          (X) (      X)  Nível da palavra fonológica 
(X)  (X)(X)    →  (X) (X) (X)  Nível do pé 
    �       -      �               �       -      -    Nível da sílaba 

�bo "t�aj�pa         �bo "t�aj�pa�  
 
(123b) Análise métrica de *[�bo # t�ai�pa�]: 
       (            X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
  (            X)         (            X)  Nível da frase fonológica  
  (X)  (     X)        (X) (      X)  Nível da palavra fonológica 
  (X)     (. X)   → (X)    (.  X)  Nível do pé 
      �      �   �   �              �     �   �    -    Nível da sílaba 

*�bo t�ai�pa      *�bo t�ai�pa�  
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(124) [�huj.pi.�!i�] /hu.i.pi.!i/ rã 
 

De acordo com Loos (1999), a quantidade par ou ímpar de 
sílabas em uma palavra pode motivar modificações fonológicas em 
muitas línguas Pano, e de acordo com González (2005), essas 
alternâncias fonológicas e também morfofonológicas, sensíveis à 
contagem silábica, seriam motivadas pela estrutura métrica dessas 
línguas.  

Por isso, o fato de a formação dos ditongos se basear na 
contagem silábica e estar condicionada pelo sistema métrico no 
Saynáwa não seria uma novidade dentre as línguas Pano (Loos, 1999; 
González, 2005), salvo no que diz respeito aos seguintes pontos: 

a) nas línguas Pano analisadas em González (2005), o sistema 
métrico atua sobre as vogais apenas na interface morfofonológica e 
não no componente fonológico, não tendo sido identificado em 
González (2005) que a silabação das vogais altas obedeceria a 
restrições métricas, como observado para o Saynáwa; 

b) as motivações métricas que condicionam as alternâncias 
estudadas por González (2005) estariam relacionadas, segundo a 
autora, ou à necessidade de potencializar o contraste de proeminência 
entre a sílaba forte e a fraca do pé métrico ou às restrições 
concernentes ao alinhamento do pé (“foot-alignment constraints”) 
(González 2005: 54), não se fazendo referência direta ao acento, ao 
passo que no Saynáwa, a motivação métrica que condiciona a 
formação dos ditongos está relacionada aos princípios de eurritmia da 
língua, em referência direta à necessidade de se evitar acentos 
adjacentes.  

 
Falemos agora especificamente sobre o acento no enunciado 

fonológico, atribuído cf. as análises métricas em (125-128).  
Pé degenerado (�  �) e pé binário sem contraste de duração (  ��  �), 

que constituem pés mal formados no padrão iâmbico (Hayes, 1995: 
81-105, 205), não são permitidos em final de enunciado fonológico, 
ocorrendo tão somente em seu interior como demonstram as análises 
métricas em (125-127). 

O acento no enunciado fonológico, portanto, tal qual o acento 
na palavra, cf. vimos em 2.1.2., apresenta proibição fraca para a 
formação de pé degenerado (Hayes, 1995: 86-105). Todavia, não se 
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admite pé degenerado ou qualquer pé mal formado na posição do 
acento mais proeminente do enunciado fonológico.  

Desse modo, quando houver sílaba leve em final de enunciado 
fonológico, a oclusiva glotal [�] será inserida na posição de coda, 
como em (125-134), ou a vogal será alongada, como em (129-131), a 
fim de reparar o pé mal formado. Devendo-se ressaltar que o processo 
fonológico de inserção de [�] tanto pode reparar (  ��  �) (exs. 125-127, 
134), quanto pé degenerado (exs. 128-133), enquanto o processo 
fonológico de alongamento vocálico só ocorre em palavra 
monomoráica e com vogal oral (exs. 129-131), por isso não repara pé 
degenerado que esteja em outro contexto (exs. 132-133) nem pé 
binário sem contraste de duração (  ��  �) (ex. 134)124. 
 
(125) [ta�� # �bu��ka # �wa�pa�] /ta� # buSka # �uapa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka          �ua-pa 
pé  cabelo-REF-?  crescer-NMLZ 
      cabeça             grande      
‘O dedão do pé é grande.’ 
 
Análise métrica:  
(                           X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(              X)(        X)  Nível da frase fonológica (GD em negrito) 
(  X) (     X)(        X)  Nível da palavra fonológica 
(. X) (X)(X)   (.    X)  Nível do pé 
   �   �      -      �    �   �      -    Nível da sílaba 

ta�� �bu��ka �wa�pa� 
 
(126) [�t�i # �t�aj�ma # tsa�wa�] /t�i # t�aima # tsaua/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
t�i      t�ai-ma       tsau-a 
fogo   longe-NEG  sentar-PTCP 
‘Ele está sentado perto do fogo.’ 

                                                 
124 Sobre quantidade de moras e peso silábico veja o subtópico 2.1.1. 
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Análise métrica: 
(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)   
(              X)(       X)  Nível da frase fonológica (GD em negrito) 
(X)   (     X)(       X)  Nível da palavra fonológica 
(X)   (X)(X)(.      X)  Nível do pé 
    �        -      �     �       -    Nível da sílaba 

�t�i �t�aj�ma tsa�wa� 
        
(127) [kam���na # !o�no # k��joa�ce�] /kam�Nna # !unu # k�iuaki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
kam�N-Na       �unu-ø         k�iu-a-ki 
cachorro-ERG  cobra-ABS    morder-PAS2-ASSE 
‘O cachorro mordeu a cobra.’ 
(Lit. ‘O cachorro mordeu[hoje] a cobra.’) 
 
Análise métrica: 
(                                  X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(                 X) (           X)  Nível da frase fonológica (GD em negrito) 
(        X)  (  X) (          X)  Nível da palavra fonológica 
    (.   X)  (. X) (.  X)(. X)  Nível do pé 
   �    �     �      �    �     �    �    �    -   Nível da sílaba 

kam���na !o�no k��joa�ce�      
 
(128) [oa�to�n # tapi���a�� # �ce�] /uatuN # tapiNiaN # ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-N       tapiN-ia-N                                  ki 
3-ENF-ERG   aprender-APRO-para.exterior   ASSE 
                     saber 
‘Ele sabe.’ 
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Análise métrica: 
(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)    

                (    X)  (               X)  Nível da frase fonológica (AB em negrito) 
                  (    X)  (       X)  (X)  Nível da palavra fonológica            
                    (. X)     (.   X)  (X)  Nível do pé 
                    �  �    -      �   �     -        -   Nível da sílaba 

                  oa�to�n tapi���a�� �ce� 
 
(129) [�i:] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�e�] /i/ árvore (pau), arraia  
 
(130) [�tso:] ~ [�tso�] /tsu/ pulga 
 
(131) [�na:] ~ [�na�] /na/ este      
 
(132) [�a��pa�] /aSpa/ boca *[�a��pa:] 
 
(133) [����] /�N/ �-N                  *[���:]                                                                                                                             
                           1SG-POSS.ATR 
 
(134) [��wa�] /�ua/ mãe *[��wa:]                         

 
As comparações em (135-137) confirmam que os processos 

fonológicos de alongamento vocálico e de inserção de [�] ocorrem 
somente quando da atribuição do acento no enunciado fonológico, 
sendo observados em palavra fonológica isolada (exs. 135a, 136a, 
137a-137b) ou em frase fonológica isolada (exs. 135b, 136b, 137c) 
porque limite de palavra ou de frase fonológica isoladas coincide com 
o limite do enunciado fonológico. 
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(135) Comparação entre os dados: 
(a) [�na:] ~ [�na�] /na/ este 
 
(b) [�na # ba�k��ta�!a�] /na # bak�iSta!a/  
 
Ex. (em engrito) retirado da oração:  
na   bak�-iSta-�a 
este criança-DIM-FOC 
‘É esta criancinha.’ 
 
(136) Comparação entre os dados: 
(a) [ma�i�] /mai/ terra 
 
(b) [ma�i # �p��] /mai # p�/  
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
mai    p�  
terra  bom 
‘A terra é boa, fértil.’ 
 
(137) Comparação entre os dados: 
(a) [ta���] /ta�/ pé 
 
(b) [�bu��ka�] /buSka/ bu-S-ka 
                                    cabelo-REF-? 
                                    cabeça 
 
(c) [ta�� # �bu��ka�] /ta� # buSka/ ta�  bu-S-ka  
                                                        pé   cabelo-REF-? 
                                                               cabeça 
                                                        ‘dedão do pé’                                                    
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(d) [ta�� # "bu��ka # �wa�pa�] /ta� # buSka # �uapa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka         �ua-pa  
pé  cabelo-REF-? crescer-NMLZ 
      cabeça           grande     
‘O dedão do pé é grande.’ 

 
Por repararem pés métricos mal formados, os processos 

fonológicos de alongamento vocálico e de inserção de [�] confirmam 
a afirmação de Hayes (1995: 82) de que “The foot structure of a 
language can (...) motivate the segmental changes themselves.”, sendo 
comum a ocorrência de processos segmentais que reparam pé 
degenerado ou que transformam o iambo (  ��  �) em um iambo canônico 

(  ��  -) (Hayes, 1995: 82-83, 95-98), mas esses processos do Saynáwa 
são prosódicos e não rítmicos porque eles são ativados tão somente 
para atender à restrição do enunciado fonológico, que exige pé bem 
formado na posição do acento mais proeminente.  

Além disso, o processo fonológico de alongamento vocálico 
não pode ser considerado como alongamento iâmbico (Hayes, 1995: 
82-85, 206), como defendido em Couto (2010), porque ele não 
confere contraste de duração ao pé125. 

Mesmo não sendo rítmico, o processo fonológico de inserção 
de [�] ao reparar o pé (  ��  �) demonstra, assim como a configuração da 
regra da desacentuação cf. vimos em 2.1.2., que o contraste de 
duração ainda é privilegiado no Saynáwa apesar de o iambo dessa 
língua ter do ritmo iâmbico basicamente a dominância à direita, não 
apresentando geralmente o referido contraste como previsto pela Lei 
Iâmbica-Trocáica (Hayes, 1995: 81-85). 

Tendo em vista que a oclusiva glotal é realizada tão somente 
para tornar pesada a sílaba em final de enunciado fonológico, não a 
interpretamos como segmento fonológico ou como alofone de 
qualquer fonema ou arquifonema do Saynáwa, mas tão somente como 

                                                 
125 No Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010) e no Kashibo-Kakataibo (Zariquiey, 
2011), diferentemente do Saynáwa, as vogais são alongadas em monossílabos para 
atender à forma mínima da palavra fonológica. 
Sobre a forma mínima da palavra fonológica no Saynáwa veja o subtópico 2.1.2. 
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segmento epentético, destinando-se o subtópico 3.1.6. à análise do 
processo fonológico de inserção de [�]. 

Nesse sentido, nossa interpretação se assemelha à de Cândido 
(2004) para o Shanenawa, onde a oclusiva glotal também é apenas um 
segmento epentético motivado pela prosódia da língua, mas o 
Saynáwa e o Shanenawa (Cândido, 2004) apresentam algumas 
distinções quanto à inserção de [�] em posição de coda, como 
pontuaremos em 3.1.6., dentre as quais está o fato de no Shanenawa 
(Cândido, 2004), [�] ser inserida para travar a sílaba em final de 
palavra fonológica, seja ela constituída por palavra simples ou 
composta126.  
 
 
 
 
                                                 
126 Cf. a bibliografia consultada, encontramos em outras línguas Pano, além do 
Shanenawa (Cândido, 2004), um comportamento parecido com o do Saynáwa em 
relação à realização da oclusiva glotal:  

a) em Kaxinawa (Camargo, 1988-1989: 41-42), a oclusiva glotal não tem 
valor distintivo e é realizada em final de palavras terminadas em sílaba aberta, já 
segundo Kensinger (1963: 214), a língua Cashinahua apresenta oclusiva glotal em 
final de frase fonológica;  

b) em Marinahua (Pike e Scott, 1962), a oclusiva glotal ocorre em final de 
palavras, frases ou sentenças e constitui um traço distintivo de uma unidade 
fonológica maior, “the phonological discourse, or, possibly, the phonological 
paragraph” (Pike e Scott, 1962: 4);  

c) em Huariapano (Parker, 1994: 97), a oclusiva glotal é realizada de modo 
variável em final de palavras isoladas terminadas em sílaba aberta.     
A oclusiva glotal é identificada como fonema nas seguintes línguas Pano: Cashibo 
(Shell, 1950), Shipibo-Conibo, Capanahua, Amahuaca (Shell, 2008 [1975]), 
Chácobo (Prost, 1967), Kaxarari (Couto, 2005), Katukína (Barros, 1987), Pacanawa 
e Camannawa (Loos, 1999: 230).  
Já nestas outras línguas Pano, a oclusiva glotal é identificada apenas como 
realização fonética: Matis (Ferreira, 2005), Arara (Souza, 2009), Yaminahua (Faust 
e Loos, 2002). 
Em algumas línguas Pano, entretanto, a oclusiva glotal não é identificada nem na 
subjacência nem na superfície: Arara (Cunha, 1993), Marubo (Costa, 2000), 
Poyanáwa (De Paula, 1992), Yawanawá (De Paula, 2007), Matis (Spanghero 
Ferreira, 2000), Cashinahua, Marinahua (Shell, 2008 [1975]), Kaxarari (Sousa, 
2004).  
Shell (2008 [1975]) e Loos (1999) assumiram a oclusiva glotal como fonema do 
Proto-Pano.     
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2.1.4. Quadro geral da estrutura métrica e do acento 
 
A estrutura métrica e o acento no Saynáwa apresentam as 

seguintes características: 
 

Qua. n° 2 Panorama da estrutura métrica e do acento no Saynáwa 
 

- As sílabas fonéticas (C)VC e (C)V: são pesadas, enquanto (C)V 
são leves; 
- o arquifonema nasal, caso não tenha seu ponto especificado, é 
apagado na superfície após a nasalização vocálica; 
- o acento não é fonológico127; 
- o acento é métrico e o padrão rítmico é iâmbico; 
- a construção de pés 
métricos: 

é realizada na superfície e no domínio da 
palavra fonológica, não ocorrendo reanálise 
nos domínios da frase ou do enunciado 
fonológico; 
é iterativa; 
forma iambos da esquerda para a direita; 
é persistente (“persistent footing”); 
forma pé binário sem contraste de duração  
(  ��  �); 
forma pé degenerado em posição forte 
(proibição fraca para a formação de pé 
degenerado)128; 

- o acento secundário é atribuído à sílaba que tem marca apenas no 
nível do pé; 
- a palavra fonológica deve ser constituída por no mínimo 1 sílaba 
leve; 
 

                                                 
127 O acento também não é fonológico na maior parte das línguas Pano, como no 
Katukina (Barros, 1987; Aguiar, 1994), Matis (Spanghero Ferreira, 2000), 
Yawanawá (De Paula, 2007), Poyanáwa (De Paula, 1992), Arara (Cunha, 1993), 
Yaminahua (Faust e Loos, 2002) e Shanenawa (Cândido, 2004). 
128 O Matsés (Dorigo, s.d.: 10) admite pé degenerado em interior de frase, enquanto 
os pés (  ��  �) podem ser produzidos nessa língua em qualquer posição, inclusive em 
final de palavra ou de frase, por isso a língua foi interpretada como iâmbica 
defectiva. No Marubo (Costa, 2000: 180), pés degenerados são fortemente proibidos 
no acento frasal e fracamente proibidos no acento na palavra. 
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- construção do nível da palavra, da frase e do enunciado 
fonológico: Regra final à direita129; 
- regra da 

desacentuação 

(“Destressing in 

Clash”):  

X → ø / ___ X 

               � 

é aplicada no domínio da palavra 
fonológica;  

é categórica e iterativa; 

- o acento primário tende a criar maior sonoridade vocálica, 
tornando a sílaba acentuada ainda mais proeminente cf. a Escala de 
proeminência baseada na sonoridade vocálica: 
[a, �, e, o]  > [i, u]  

/a, �/ > /i, u/; 
- o morfema nominal –i ‘forma alongada’ quando sufixado à base 
terminada em vogal é extramétrico:  
-forma.alongada → <-forma.alongada> / V __ ]ω; 
- os compostos morfológicos comportam-se como as frases 
fonológicas; 
 

                                                 
129 Nas línguas Katukina (Aguiar, 1994: 69, 87), Shanenawa (Cândido, 2004: 46) e 
Matsés (Dorigo, s.d.: 10), a dominância também é à direita, mesmo caso do 
Huariapano, onde segundo González (2005: 43 com base em Parker, 1998), o acento 
primário é “quantity–sensitive and is assigned to the rightmost moraic trochee”, 
enquanto o acento secundário é “quantity–insensitive and assigned to syllabic 
trochees, either left–to–right (...) or right–to–left”. Já no Marubo, o acento na 
palavra prevê a Regra final à esquerda e o acento frasal a Regra final à direita 
(Costa, 2000: 180).  
Em línguas como Matis (Spanghero Ferreira, 2000), Yawanawá (De Paula, 2007) e 
Poyanáwa (De Paula, 1992), o acento recai na última sílaba, mas não é afirmado 
pelos autores desses estudos se estas línguas possuem acento métrico. Tal afirmação 
também não é feita para o Yaminahua, onde o acento na palavra pode ocorrer nas 
duas primeiras sílabas na raiz de verbo transitivo e na primeira sílaba na raiz de 
verbo intransitivo ou na frase nominal (Faust e Loos, 2002: 18). González (2005: 50 
com base em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González, 2003, 2005), entretanto, 
diz que o Yaminahua é “a trochaic language with only one stress per word, usually 
on the first syllable of the word”. 
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- a Geração de domínio é prevista no Nível da frase fonológica para 
atribuir o acento no enunciado fonológico sem desrespeitar a 
Restrição da coluna contínua; 
- princípios de 
eurritmia:  

prevêem a Adição de batida no Nível da 
frase fonológica; 
evitam, quando possível, acentos adjacentes; 

- pé degenerado e pé binário sem contraste de duração (  ��  �) não são 
permitidos em final de enunciado fonológico, sendo reparados 
através da incorporação de material extramétrico, da inserção de [�] 
em posição de coda ou, apenas em palavras monomoráicas e como 
alternativa à coda glotal, do alongamento vocálico. 

  
2.2. Os constituintes prosódicos 

Neste tópico, faremos primeiramente algumas considerações 
sobre a Fonologia prosódica e sobre os constituintes prosódicos, em 
2.2.1., para só então identificarmos alguns dos constituintes 
prosódicos do Saynáwa, em 2.2.2.   

 
2.2.1. A Fonologia prosódica e os constituintes prosódicos 

A Fonologia Prosódica tem por objeto de estudo o sistema 
prosódico e pode ser definida como “a theory of the way in which the 
flow of speech is organized into a finite set of phonological units” 
(Nespor e Vogel, 1986: 299). Essas unidades são denominadas de 
constituintes prosódicos, os quais estão hierarquicamente organizados 
e se configuram em domínios onde se aplicam as regras fonológicas, 
razão pela qual a teoria prosódica representa uma teoria dos domínios 
(Nespor e Vogel, 1986: 1, 301).   
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Segundo Nespor e Vogel (1986: 11), os constituintes 
prosódicos estão hierarquicamente organizados na seguinte ordem 
decrescente:   

 
Qua. n° 3 Constituintes prosódicos (cf. Nespor e Vogel, 1986: 11) 
 

Enunciado fonológico (“phonological utterance”) U 
Frase entonacional (“intonational phrase”) I 
Frase fonológica (“phonological phrase”)  � 
Grupo clítico (“clitic group”)    C 
Palavra fonológica (“phonological word”)  ω 
Pé (“foot”) Σ 
Sílaba (“syllable”) σ 

 
A hierarquia prosódica pode ser representada pelo seguinte 

diagrama arbóreo: 
 

Fig. 5 Diagrama arbóreo com a hierarquia prosódica (retirado de Bisol, 2005: 244)  
 
                                      U    enunciado fonológico  
 
                                I         ( I )  frase entonacional  
 
                          �         (�)  frase fonológica  
 
                   C         (C)  grupo clítico  
                        
              ω        (ω)  palavra fonológica  
               
        Σ          (Σ)  pé  
 
 σ          (σ)  sílaba  
    

Os constituintes prosódicos têm sua estrutura interna 
construída a partir da seguinte regra: “Join into an n-ary branching Xp 
all Xp-1 included in a string delimited by the definition of the domain 
of Xp” (Nespor e Vogel, 1986: 7), em que Xp é um constituinte, por 
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exemplo, o pé (Σ), e Xp-1 é o constituinte imediato inferior, seguindo 
o exemplo, a sílaba (σ). 

Em sua delimitação, os constituintes prosódicos utilizam além 
de critérios fonológicos, informações não-fonológicas, o que revela 
uma interação entre a fonologia e os demais componentes gramaticais. 
A sílaba e o pé, por exemplo, são formados tendo por base critérios 
fonológicos, já os demais constituintes se valem também de 
informações morfossintáticas e semânticas. Isso não implica, contudo, 
em isomorfismo entre estes constituintes prosódicos e os demais 
constituintes gramaticais (Nespor e Vogel, 1986: 2, 299). 

Ainda segundo Nespor e Vogel (1986: 58-60), 4 critérios 
podem ser utilizados para se identificar uma dada sequência como um 
constituinte prosódico:  

1°) se há regras da gramática que em sua formulação 
necessitam se referir a esse constituinte; ou,  

2°) se há regras que utilizam esse constituinte como seu 
domínio de aplicação; ou,  

3°) se a sequência é o domínio de restrições fonotáticas; ou,  
4°) se há relações de proeminência relativa entre os elementos 

da sequência, ou seja, se o constituinte tem a função de delimitar os 
domínios dos padrões acentuais. 

 
A identificação dos constituintes prosódicos é importante 

porque permite que os processos e regras fonológicas façam referência 
direta a componentes fonológicos e não a constituintes 
morfossintáticos, que não constituem domínios para a aplicação de 
certas regras fonológicas (Nespor e Vogel, 1986: 27, 301).  
 
2.2.2. Os constituintes prosódicos do Saynáwa 

Como observamos em 2.1.3., o padrão rítmico e a Regra final 
(Hayes, 1995: 61) atuam sobre os constituintes prosódicos no 
Saynáwa130, por isso utilizamos o 4° critério exposto por Nespor e 
Vogel (1986: 58-60) para identificarmos a maioria dos constituintes 
prosódicos do Saynáwa. Pelo 4° critério, cf. exposto em 2.2.1., 

                                                 
130 Essa relação identificada no Saynáwa corrobora com o exposto em Nespor e 
Vogel (1986), que defendem uma interação entre o sistema prosódico e os demais 
sistemas do componente fonológico, tais como os estudados pela teoria métrica e 
pela teoria autossegmental (Nespor e Vogel, 1986: 6, 301). 
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observa-se as relações de proeminência relativa entre os elementos da 
sequência, ou seja, se o constituinte tem a função de delimitar os 
domínios dos padrões acentuais (Nespor e Vogel, 1986: 58-60). 

Desse modo, os constituintes métricos correspondem aos 
constituintes prosódicos sílaba (σ), pé (Σ), palavra fonológica (ω), 
frase fonológica (�) e enunciado fonológico (U) cf. as análises 
métricas em (138-139) e cf. a fig. 6, a qual demonstra como esses 
constituintes prosódicos estão hierarquicamente organizados no 
Saynáwa. 

 
(138) [oa�to�n # tapi���a�� # �ce�] /uatuN # tapiNiaN # ki/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-N       tapiN-ia-N                                 ki 
3-ENF-ERG   aprender-APRO-para.exterior  ASSE 
                     saber 
‘Ele sabe.’ 
 
Análise métrica: 
(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)    

                (    X)  (               X)  Nível da frase fonológica (AB em negrito) 
                  (    X)  (       X)  (X)  Nível da palavra fonológica            
                    (. X)     (.   X)  (X)  Nível do pé 
                    �  �    -      �   �     -        -   Nível da sílaba 

                  oa�to�n tapi���a�� �ce� 
 
(139) [�t�i # �t�aj�ma # tsa�wa�] /t�i # t�aima # tsaua/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
t�i      t�ai-ma       tsau-a 
fogo   longe-NEG  sentar-PTCP 
‘Ele está sentado perto do fogo.’ 
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Análise métrica: 
(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)   
(              X)(       X)  Nível da frase fonológica (GD em negrito) 
(X)   (     X)(       X)  Nível da palavra fonológica 
(X)   (X)(X)(.      X)  Nível do pé 
    �        -      �     �       -    Nível da sílaba 

�t�i �t�aj�ma tsa�wa� 
 

Fig. 6 Diagrama arbóreo com a hierarquia prosódica do Saynáwa (com base em 
Bisol, 2005: 244) 
 
                         U   Enunciado fonológico 
                                 
                    �       (�)  Frase fonológica 
                        
              ω        (ω)  Palavra fonológica  
               
        Σ          (Σ)  Pé  
 
 σ          (σ)  Sílaba131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131 Ao considerarem a sílaba como o menor constituinte prosódico, Nespor e Vogel 
(1986) não negam que a sílaba tenha uma estrutura interna, podendo ser dividida em 
onset e rima. As autoras acreditam apenas que é supérfluo referir uma regra ao 
domínio da rima, por exemplo, quando se pode referir essa mesma regra à sílaba 
(Nespor e Vogel, 1986: 12-13, 104), não servindo os subcomponentes da sílaba 
como domínios para a aplicação de regras fonológicas. Seguiremos esse 
entendimento.    
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Assim, a partir do dado exposto em (139) acima, identificamos 
os seguintes constituintes prosódicos em (140) abaixo: 
 
(140)  
Dado: 
[�t�i # �t�aj�ma # tsa�wa�] /t�i # t�aima # tsaua/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
t�i      t�ai-ma       tsau-a 
fogo   longe-NEG  sentar-PTCP 
‘Ele está sentado perto do fogo.’ 
 
Constituintes prosódicos: 
[[[[[�t�i] σ] Σ] ω  [[[�t�aj] σ] Σ  [[�ma] σ] Σ] ω] �  

[[[[tsa] σ [�wa�] σ] Σ] ω] �]U 
 
No interior do enunciado fonológico, os limites entre as 

palavras fonológicas e entre as frases fonológicas são facilmente 
identificados em razão de o acento mais proeminente ser sempre 
atribuído à última sílaba desses constituintes, como vimos em 2.1.2. e 
2.1.3., tendo sido percebido também a existência de uma breve pausa 
entre as frases fonológicas132.  

Quanto aos limites entre os enunciados fonológicos, além do 
auxilio do acento, sempre atribuído à última sílaba desse constituinte 
cf. 2.1.3., a oclusiva glotal também poderá auxiliar na delimitação, 
visto que [�] só é realizada no Saynáwa quando se tem sílaba leve em 
final de enunciado fonológico, devendo-se ressaltar que o enunciado 
fonológico pode ser constituído por apenas 1 palavra fonológica, 
como em (141), ou por apenas 1 frase fonológica, como em (141-142). 

 
(141) [o��o�] /u�u/ branco 
 
 
 

                                                 
132 Esta pausa não se caracteriza como uma oclusão glotal segundo nossas análises 
acústica e articulatória.   
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(142) [o��o �i�no�] /u�u �inu/ u�u      �inu 
                                                 branco  macaco 
                                                 macaco-cairara  

 
O papel da oclusiva glotal como delimitadora de constituintes 

prosódicos parece se repetir em outras línguas Pano, a exemplo das 
seguintes línguas: 

a) no Shanenawa (Cândido, 2004), a oclusiva glotal parece 
delimitar a palavra fonológica, pois de acordo com Cândido (2004: 34, 
43-44, 46-49), [�] é inserida para travar a sílaba em final de palavra 
fonológica; 

b) no Huariapano (Parker, 1994), a oclusiva glotal em 
princípio parece delimitar a palavra fonológica, pois cf. Parker (1994: 
97), [�] ocorre de modo variável em final de palavras isoladas 
terminadas em sílaba aberta. Neste caso, levando-se em conta as 
considerações em van der Hulst (2010), resta a dúvida se limite de 
palavra isolada não coincidiria com limite de algum constituinte 
prosódico mais alto na hierarquia prosódica (Nespor e Vogel, 1986);   

c) no Cashinahua (Kensinger, 1963), a oclusiva glotal parece 
delimitar a frase fonológica, pois de acordo com Kensinger (1963: 
214), [�] é realizada no final desse constituinte prosódico. Observação 
diversa da de Camargo (1988-1989) sobre o Kaxinawa, onde 
[�] ocorre em final de palavra terminada em sílaba aberta (Camargo, 
1988-1989: 41-42) e, portanto, parece delimitar a palavra fonológica; 

d) no Marinahua (Pike e Scott, 1962), a oclusiva glotal 
constitui um traço distintivo de uma unidade fonológica maior, “the 
phonological discourse, or, possibly, the phonological paragraph” 
(Pike e Scott, 1962: 4).  

 
Quanto aos constituintes prosódicos grupo clítico (C) e frase 

entonacional (I) do Saynáwa, eles deverão ser analisado em trabalhos 
futuros. A identificação do constituinte prosódico grupo clítico (C), 
por exemplo, envolve aspectos da gramática do Saynáwa (Nespor e 
Vogel, 1986: 145-163).  

 
2.3. Conclusões sobre a prosódia do Saynáwa 

A prosódia exerce um papel fundamental sobre a fonologia do 
Saynáwa, o que reflete a afirmação de Hayes (1995), falando 
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especificamente sobre a estrutura métrica, de que “metrical structure 
is not just a means of deriving stress but serves as a general 
organizing principle for the phonology of a language.” (Hayes, 1995: 
82).  

A forte influência da prosódia sobre a fonologia do Saynáwa 
pode ser observada tanto nos processos fonológicos que não têm 
motivação métrica, caso do abaixamento das vogais altas, da inserção 
de [�] e do alongamento vocálico, quanto no processo fonológico e 
nas restrições motivados pelo sistema métrico, caso do processo 
fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de morfema, a ser 
analisado em 3.1.3.5., da restrição à formação de ditongos cujo 
resultado seja palavra monossilábica e da exceção a essa restrição 
através da extrametricalidade.  

O papel de princípio organizador assumido pela prosódia e, 
mais especificamente, pelo sistema métrico, não se limita ao 
componente fonológico do Saynáwa, fazendo-se presente também na 
interface morfofonológica, a exemplo dos processos morfofonológicos 
de metátese de /a/ no morfema de tempo passado pré-hodierno -�ina e 

de inserção de /a/ no morfema do caso ergativo –N, os quais serão 
analisados juntamente com os já mencionados processos fonológicos 
no capítulo 3. 

Indicamos ao longo do presente capítulo, com base em 
González (2005), que o sistema métrico também exerce uma forte 
influência sobre as demais línguas Pano. Ao longo do próximo 
capítulo, trataremos com mais detalhes quais são os pontos em comum 
e quais as divergências entre o Saynáwa e as línguas Pano analisadas 
em González (2005). 

Quanto aos aspectos gerais da estrutura métrica e dos 
constituintes prosódicos do Saynáwa, destacamos:  

a) o iambo Saynáwa tem do ritmo iâmbico basicamente a 
dominância à direita, não apresentando comumente contraste de 
duração como previsto pela Lei Iâmbica-Trocáica (Hayes, 1995: 81-
85), apesar de o referido contraste ainda ser privilegiado através da 
configuração da regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) 
(Hayes, 1995: 36-37) e da reparação do pé (  ��  �) mediante a inserção 

de [�];  
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b) um dos principais imperativos na estrutura métrica do 
Saynáwa é evitar o conflito de acento (stress clash), seja na palavra 
fonológica, através da regra da desacentuação, seja em domínios 
maiores à palavra, através da restrição à formação dos ditongos, sendo 
mais importante eliminar o conflito de acento do que metrificar todas 
as sílabas da palavra, por isso no capítulo seguinte veremos que os 
processos fonológico e morfofonológicos com motivação métrica são 
uma alternativa para se garantir a completa metrificação da palavra 
sem deixar de se evitar o conflito de acento no domínio da palavra 
fonológica; 

c) o padrão rítmico e a Regra final (Hayes, 1995: 61) atuam 
sobre os constituintes prosódicos no Saynáwa, por isso identificamos a 
correspondência entre os constituintes métricos e os constituintes 
prosódicos sílaba (σ), pé (Σ), palavra fonológica (ω), frase fonológica 
(�) e enunciado fonológico (U). 
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CAPÍTULO 3 
OS PROCESSOS FONOLÓGICOS E MORFOFONOLÓGICOS 

DO SAYNÁWA 
 

Neste capítulo, analisaremos os processos fonológicos e 
morfofonológicos identificados no Saynáwa, com o tópico 3.1. 
dedicado aos processos fonológicos e o 3.2. aos processos 
morfofonológicos.  

A formalização dos processos fonológicos e morfofonológicos 
segue principalmente as representações sugeridas em Kahn (1976) e a 
representação dos segmentos consonantais e vocálicos do Saynáwa em 
termos do sistema de traços distintivos tem como base Clements 
(1991b) e Clements e Hume (1995). 

 
3.1. Os processos fonológicos 

Identificamos 13 processos fonológicos no Saynáwa: lenização 
de /b/, lenização de /S/, abaixamento das vogais altas, assimilação da 

altura vocálica pelas vogais altas, coronalização de /k/, assimilação do 

ponto de articulação por /N/, nasalização vocálica, fusão entre /N, i/ 

em juntura de morfema, retroflexão de /�, S/, neutralização de /h, s, �/ 

em coda, neutralização de /m, n/ em coda, alongamento vocálico e 

inserção de [�].      
Parte desses processos pode ser explicada à luz da Geometria 

dos Traços (Clements, 1991a, 1991b, 1999 [1985]; Clements e Hume, 
1995), com as regras fonológicas obedecendo ao princípio 
“phonological rules perform single operations only” (Clements e 
Hume, 1995: 250) e atuando sobre a organização hierárquica dos 
traços dos segmentos. A partir dessa base teórica poderemos ter uma 
compreensão mais acurada de alguns dos processos do Saynáwa, uma 
vez que essa teoria tem por objetivo “to seek a formalism capable of 
expressing common processes in terms of simple descriptive 
parameters” (Clements e Hume, 1995: 296).  

Alguns processos, contudo, não poderão ser compreendidos à 
luz da Geometria dos Traços ou apenas tendo como base esse marco 
teórico, pois estão relacionados ou às restrições concernentes à 
silabação ou à prosódia do Saynáwa, incluindo-se na última o sistema 
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métrico da língua, por isso basearemos nossas análises também em 
Kenstowicz (1994) e em Hayes (1995).  

Como as regras fonológicas atuam em domínios específicos, 
os constituintes prosódicos apresentados em 2.2.2., identificaremos 
em quais constituintes essas regras se aplicam, em conformidade com 
Nespor e Vogel (1986). 

Além disso, nos basearemos em Trubetzkoy (1964 [1929]), 
Lass (1984), Hyman (1985), Hayes (1986a, 1986b) e em Hamann 
(2003), apesar de a formalização defendida pela última não ser 
adotada em nossa análise do processo fonológico de retroflexão de 
/�, S/, e quanto à análise do processo fonológico de lenização de /S/, 
adotaremos o modelo proposto em Operstein (2009), momento no 
qual falaremos com maiores detalhes sobre a proposta da autora.  

 
3.1.1. Lenização 

Identificamos a ocorrência de processos fonológicos de 
lenização com as consoantes /b, S/. 

 
3.1.1.1. Lenização de /b/ 

O fonema /b/ quando está em início de palavra e diante das 

vogais /�, a/ apresenta a flutuação [b] ~ ["] ~ [w] (exs. 1-6) devido ao 
processo fonológico de lenização, o qual não é categórico (exs. 1-5) e 
não é observado nas demais posições na palavra, quando /b/ é 

realizado tão somente como [b] (exs. 7-9).  

Não ocorre a flutuação [b] ~ ["] ~ [w] quando /b/ está diante 

das demais vogais da língua, /i, u/ (exs. 10-17), mesmo que elas sejam 
realizadas como vogais médias-altas (exs. 11, 15-17), podendo-se 
observar que /b/ é realizado tão somente como ["] quando está diante 

de /i/ (exs. 10-13) ou como [b] quando está diante de /u/ (exs. 14-17). 

Apenas as vogais /�, a/, portanto, promovem o processo 

fonológico de lenização de /b/.   
 

(1) [b��ne�] ~ ["��ne�] /b�ni/ levantar-se 
 
(2) [ba�!e�] ~ ["a�!e�] /ba!i/ sol, verão 
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(3) [b���o�] ~ [w���o�] /b��u/ freijó 
 
(4) [ba�ka�] ~ [wa�ka�] /baka/ água, rio 
 
(5) [ba�t�i�] ~ [ba�t�e�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo 
 
(6) ["��!o�] ~ [w��!o�] /b�!u/ b�-!u 
                                                 região.da.face-? 
                                                 olho 
 
(7) [ma�b��] /mab�S/ caiçuma 
 
(8) [m�ba�ko��] /m�bakuN/ arapuá amarela 
 
(9) [�a�ba�] /�aba/ dia 
 
(10) [�"i�] /bi/ carapanã 
 
(11) ["e�me�] /bimi/ fruta 
 
(12) [pa"i��ci�] /pabiNki/ orelha  
 
(13) [�o�"i��] /�ubiN/ caxinguba 
 
(14) [bu�ne�] /buni/ fome 
 
(15) [bo�ko��] /bukuN/ embaúba 
 
(16) [ne�bo�] /nibu/ escorpião  
 
(17) [i�bo��] /ibuN/ mandim preto 

 
Nos processos de lenização, os valores para os traços [soante], 

[consonantal] ou [contínuo] são geralmente modificados (Clements e 
Hume, 1995: 265) e esses processos podem ser representados pela 
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hierarquia “Stop> Fricative> Approximant> Zero” (Lass, 1984: 
177)133, pela qual se tem uma escala decrescente de resistência à 
passagem de ar no trato vocal (“openness”) (Lass, 1984: 177-178).  

No Saynáwa, cf. a escala de lenização exposta na fig. 1, vai-se 
do maior impedimento em [b] até a livre passagem do fluxo de ar em 

[w]. Esse movimento de abertura no Saynáwa implica em mudança de 
valores dos traços [contínuo] e [soante] (Clements e Hume, 1995: 
265), pois [b] é [-contínuo], enquanto ["] é [+contínuo] e [b, "] são [-

soante], enquanto [w] é [+soante] (fig. 2). 
 

Fig. 1 Escala de lenização de /b/ (com base em Lass, 1984: 177)134 
 

Oclusiva (b) > Fricativa (") > Glide (w) 
 

Fig. 2 Modificação dos valores dos traços [contínuo] e [soante] para /b/ 
 

                   [b]                                  ["]                            [w] 
 
- soante                  →   (- soante)           →    + soante   
- contínuo                      + contínuo                (+ contínuo)  
 
 
A consoante /b/ é o único segmento sonoro dentre os [-soante] 

do Saynáwa, não se podendo postular a existência de */o/, com [w] - 

salvo em início de palavra - e [u, o, o:, u�, o�] como alofones de */o/, 

enquanto /u/ sofreria o processo de fortalecimento */u/ → *[w] → 

*["] → *[b], porque o Saynáwa passaria a ter 5 vogais fonológicas, o 
que iria de encontro ao sistema de 4 vogais comumente observado nas 
línguas Pano cf. vimos em 1.3.2.3., e porque identificamos a oposição 
/b/ : /u/ tanto em início (exs. 18-19) como em meio de palavra (ex. 

20). A oposição /p/ : /b/ também foi identificada em (21-22).  

                                                 
133 Lass (1984: 178) expande essa hierarquia, mas a representação tradicional é 
suficiente para entendermos o processo fonológico do Saynáwa ora em análise, por 
isso nos baseamos apenas nela. 
134 Denominamos “Approximant” (Lass, 1984: 177) de glide. 
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(18) /b/ : /u/       

[�	i�] /bi/ carapanã     

[u�i�] ~ [o�i�] /ui/ chuva    
 
(19) /b/ : /u/ 

[wa�ka�] ~ [ba�ka�] /baka/ água, rio 

[ua�bo�] ~ [oa�bo�] /uabu/ ua-bu 
                                            3-PL                                                                                                         
 
(20) /b/ : /u/                     

[ba�ba�] ~ ["a�ba�] /baba/ neto     

[ba�wa�] ~ ["a�wa�] /baua/ papagaio    
 
(21) /p/ : /b/ 

[pu�!a�] /pu!a/ timbó 

[bu�!a�] /bu!a/ palmeira 
 
(22) /p/ : /b/ 

[japa�wa��] /iapauaN/ iapa-uaN 
                                    espécie.de.peixe?-AUM 
                                    matrinxã 

[�a�ba�] /�aba/ dia 
 
 Outras línguas Pano também apresentam um único segmento [-
soante, +sonoro], caso do Katukina (Aguiar, 1994: 45), Katukína 
(Barros, 1987: 29), Chácobo (Prost, 1967: 61), Yawanawá (De Paula, 
2007: 40), Kaxarari (Sousa, 2004: 59), Shipibo-Conibo, Capanahua, 
Cashibo (Shell, 2008 [1975]: 35) e Huariapano (Parker, 1994: 2), 
tendo-se inclusive postulado para o Proto-Pano a consoante /*"/135, 
único segmento sonoro entre os [-soante] na reconstrução (Shell, 2008 
[1975]; Loos, 1999).  

                                                 
135 Representamos /*b-/ por /*"/. 
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Acreditamos que para a discussão sobre a existência de 
segmentos [-soante, +sonoro] nas línguas Pano, seria de grande 
importância a investigação sobre o estatuto fonológico dos glides 
[w, j] nessas línguas, como fizemos para o Saynáwa em várias 
passagens desta tese, a saber, em 1.2., 1.3.2.1., 1.3.2.2., 2.1.2.2. e 
2.1.3. Pois, muitas vezes a interpretação dos glides como segmentos 
fonológicos nas línguas Pano se respalda tão somente no referencial 
teórico adotado, a fonologia linear, como muito apropriadamente é 
apontado para o Marubo (Costa, 2000), para o Matis (Spanghero 
Ferreira, 2000; Ferreira, 2001) e para o Yawanawá (De Paula, 2007), 
devendo-se investigar se de fato teríamos /*w, *j/136 no Proto-Pano 

(Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999) e quanto a /*w/, confirmando-se sua 

reconstrução, distinguir quais formas derivariam de /*w/ e quais de 

/*u/ (/*o/ cf. Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999) e se entre as primeiras 
não estariam - salvo a consoante nasal - as consoantes labiais sonoras, 
não mais se postulando /*"/ (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999).  

 No Kaxarari, por exemplo, de acordo com Lanes (2000), 

ocorre uma variação entre [", w] como variantes do fonema /w/137. 
Seguindo essa interpretação, Lanes (2000: 111-112) considera para o 
Kaxarari que a margem esquerda da palavra favorece processos de 
fortalecimento consonantal, em que o glide passa a se realizar como 
uma fricativa.  

Isso poderia ser um reflexo da hipótese que levantamos para o 
Proto-Pano, distinguindo-se o Saynáwa do Kaxarari porque essa 
mudança só poderia ser observada no Saynáwa de forma diacrônica, 
com o /b/ do Saynáwa tendo derivado de /*w/ através do processo 
diacrônico de fortalecimento (Lass, 1984: 177-183). Decidimos não 
postular um fonema */w/ para o Saynáwa porque acreditamos que 
essa análise se distanciaria da realização fonética, assim, explicamos a 
flutuação [b] ~ ["] ~ [w] pelo processo sincrônico de lenização de /b/. 

No Huariapano (Parker, 1994), onde também ocorre a variação 
entre os fones [b, ", w], todos alofones de /"/, Parker (1994) relata 
                                                 
136 Representamos /*y/ por /*j/. 
137 Sousa (2004: 48) apresenta para o Kaxarari uma interpretação distinta da de 
Lanes (2000). Segundo a autora, os segmentos /w, "/ confirmam-se como fonemas 
da língua. 
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que quando /"/ é realizado como um glide, “it sounds to my ear as 
though it has been completely neutralized with /w/, but the Shipibo 
speaker who assisted me always seemed to be able to distinguish the 
two” (Parker, 1994: 96).  

O Saynáwa apresenta algo semelhante, com o falante não 
tendo problemas em distinguir quando [w] é alofone de /b/ ou de /u/, 
mas isso se dá por razões diversas das do Huariapano (Parker, 1994: 
96), pois no Saynáwa a distinção é facilmente percebida porque [w] 

em início de palavra não pode ser alofone de /u/, mas tão somente de 

/b/ (ex. 23), com /u/ se realizando nesse ambiente como [u, o] (ex. 

23), e [w] nas demais posições na palavra jamais flutua com [b, "], 

sendo alofone tão somente de /u/ (ex. 24), ou seja, não existe overlap 
fonológico (Lass, 1984: 27-30). 

 
(23) /b/ : /u/        

[wa�ka�] ~ [ba�ka�] /baka/ água, rio    

[ua�bo�] ~ [oa�bo�] /uabu/ ua-bu    
                                            3-PL                                                                                                                     
                                             
(24) /b/ : /u/ 

[ba�ba�] ~ ["a�ba�] /baba/ neto 

[ba�wa�] ~ ["a�wa�] /baua/ papagaio 
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O processo fonológico de lenização de /b/ ocorre no domínio 
da palavra fonológica e pode ser representado cf. a fig. 3, sendo 
necessário estipular a ordem de aplicação 3a→3b porque o processo 
não é promovido pelas vogais altas mesmo que elas sejam realizadas 
como vogais médias-altas. 
 
Fig. 3 Processo fonológico de lenização de /b/ (3a→3b)138 
 
Domínio: palavra fonológica 
 
Fig. 3a 
                  σ                                           σ                                 
 
           /b/  V [coronal]         ;          /b/  V [labial]                                                                     
            ↓                                           ↓ 
           ["]                                       [b] 
 
Fig. 3b 
         
                ( σ (...)) ω                                                                                                         
 
          /b/  V [+aberto2]                                                                                         
           ↓                                          
 [b] ~ ["] ~ [w]                                        
 
3.1.1.2. Lenização de /S/    

A consoante /S/ pode ser realizada como [�s, ��] quando 

estiver após as vogais [e, o, �, a] (exs. 25-31) e como [h] quando 

estiver após as vogais [o, �, a] em coda medial (sílaba pretônica) (exs. 
32-34).  

Essas alofonias ocorrem graças ao processo fonológico de 
lenização de /S/, que não é categórico (exs. 25-26, 32, 35-38) e é 
constituído pelos processos de pré-vocalização, responsável por 
[�s, ��], e de debucalização, responsável por [h]. Portanto, seguindo o 

                                                 
138 Nas representações, o símbolo “(...)” indica que a realização de outras sílabas na 
sequência é opcional. 
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exposto em Operstein (2009), a pré-vocalização e a debucalização 
constituem estágios do processo fonológico de lenização sofrido por 
/S/ no Saynáwa. 

A consoante /S/ não sofre lenização quando vem após as 

vogais [i, u] (exs. 25, 32, 39-42) e não sofre a debucalização quando 

vem após a vogal [e] (ex. 25).  
 

(25) [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] ~ [�!es�pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] 

/!iSpi/ corda 
 
(26) [siko�me�s] ~ [siko�mes] /sikumiS/ tiririca 
 
(27) [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuS.tuS.i.ki/  
 
Exemplo retirado da oração: tuStuS-i-ki 
                                              pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
                                              ‘o leite da seringa está pingando’ 
 
(28) [po�ko # t�e�po��] /puku # t�ipuS/  

pu-ku                                              t�ipuS 
região.dos.intestinos-forma.arredondada  ? 
intestino 
‘barriga toda (o abdômen e o tórax)’ 
 
(29) [!a�t��s�ma�] ~ [!a�t����ma�] /!at�iSma/  

!at�-iSma 
temer-NMLZ.HAB.NPAS.NEG 
‘aquele que não costuma temer (corajoso)’ 
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(30) [�!a�s�!a�] /!aS!a/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[!ab�-S-iSta-ki]op1 [ha-uN            �aS-�a]op2 
 dois-só-DIM-ASSE   3-POSS.ATR.3 genro-FOC 
 pouco-DIM-ASSE                         
‘É pouquinho, que é seu genro.’ (‘São poucos que são seus genros.’) 
(Lit. ‘É pouquinho. É seu genro.’) 
 
(31) [�maj�na���ta] /mainaiSta/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: bak�     maina-iSta    kuiN 

                                                          criança   magro-DIM     INT  
                                                          ‘criança bem magrinha’ 
 
(32) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(33) [�p�h�t��] /p�St�/ brasa 
 
(34) [�"ahn��ci��] /baSn�kiN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ha-uN          p���-ø    baSn�ki-N 
3-POSS.ATR.3 casa-ABS derrubar-? 
‘Ele derruba sua casa.’ 
 
(35) [�to��p��] /tuSp�/ bacurau 
 
(36) [����to��] /�StuN/ ‘irmão mais novo’ 
 
(37) [�a��pa�] /aSpa/ boca 
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(38) [na�ka�] ~ [na�kas] /nakaS/ cupim 
 
(39) [�isti�"i��] ~ [�i�ti�"i��] /iStibiN/ sapucaia 
 
(40) [i��i�] /i�iS/ mandim mole  
 
(41) [ma�ku��pe�] /makuSpi/ dente canino 
 
(42) [pi�!us] ~ [pi�!u�] /pi!uS/ pipira 

 
Operstein (2009) propõe tanto para as consoantes com 

articulação secundária, quanto para as que ela denomina de “plain 
nonlaryngeal consonants”, um modelo bigestual para sua estrutura 
intrasegmental, composto por um componente consonantal ou “C-
gesture”, especificado “by the consonant’s primary constriction”, e 
por um componente vocálico ou “V-gesture”, que corresponde à 
articulação secundária nas consoantes com articulação secundária e 
que é especificado nas “plain nonlaryngeal consonants” de acordo 
com a posição “of the tongue body (and, in relevant cases, also lips)” 
(Operstein, 2009: 33-59). 

Concentrando-nos apenas nas “plain nonlaryngeal 
consonants”, vemos em Operstein (2009: 46-56), que elas são 
divididas em duas classes baseadas no grau de mobilidade do corpo da 
língua durante sua produção, as “whose primary constriction leaves 
the body of the tongue (relatively) free for coarticulation” e as “whose 
constriction involves the tongue body as the primary articulator” 
(Operstein, 2009: 46).  

As consoantes do primeiro tipo são, dentre outras, as 
alveolares e as do segundo tipo são, por exemplo, as palatoalveolares, 
que nós denominamos aqui de pós-alveolares (Operstein, 2009: 46-56, 
113-114). Nas alveolares, o corpo da língua é relativamente livre para 
a co-articulação, pois seu movimento é separado daquele que produz a 
constrição primária da consoante, e, geralmente, o corpo da língua nas 
alveolares assume uma posição anterior ou central (Operstein, 2009: 
46-56), enquanto nas pós-alveolares, o movimento do corpo da língua 
não é separado daquele que produz a constrição primária porque o 
corpo da língua está envolvido nessa constrição, portanto, a posição 
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do corpo da língua assumida pelas pós-alveolares é anterior 
(Operstein, 2009: 46-56, 77-78).  

Desse modo, com base na posição do corpo da língua, o 
componente vocálico ou “V-gesture” das alveolares será anterior ou 
central e o das pós-alveolares será anterior (Operstein, 2009: 46-56, 
77-78).  

Esse componente vocálico geralmente não é realizado na 
superfície, mas existem situações em que observaremos sua 
realização, como, por exemplo, a pré-vocalização.  

A pré-vocalização sofrida pelas “plain nonlaryngeal 
consonants” é denominada de “plain CP”139 (Operstein, 2009: 1-59) e 
ela faz com que o “V-gesture” se antecipe ao componente 
consonantal, removendo parcialmente o último e promovendo a 
realização do primeiro como um vocóide subfonêmico. Esse processo 
causa um realinhamento dos componentes intrasegmentais da 
consoante, por isso o componente vocálico será percebido na 
superfície (Operstein, 2009: 33-59). 

As alofonias [�s, ��] do Saynáwa são exemplos de “plain CP” 

(Operstein, 2009: 1-59) e isso é comprovado pelo fato de [�s, ��] 
apresentarem relativamente a mesma duração de um segmento não 
pré-vocalizado cf. vimos em 1.3.1.4. 

Desse modo, [�] é o vocóide subfonêmico (Operstein, 2009: 
46), ou pré-vogal (Operstein, 2009: 3 com base em Wetzels, 1993), 
que corresponde ao “V-gesture”140, enquanto [s, �] correspondem ao 
“C-gesture” e são denominadas como consoantes-gatilho 
(““Triggering consonant””) porque são a fonte da pré-vogal 
(Operstein, 2009: 4).  

                                                 
139 Operstein (2009: 1) utiliza a abreviatura “CP” para se referir à pré-vocalização. 
As consoantes com articulação secundária também podem sofrer pré-vocalização, 
mas, de acordo com Operstein (2009), a pré-vocalização sofrida por essas 
consoantes tem motivação e resultados distintos aos observados na “plain CP”, pois 
a “CP of secondarily modified consonants” objetiva realçar a articulação secundária 
e não resulta na redução do componente consonantal (Operstein, 2009: 1-59). 
140 Outro fato que demonstra não ser [�] de [�s, ��] o glide palatal é sua realização 

após a vogal [e], não tendo sido identificado no Saynáwa ditongo *ej cf. vimos em 
1.3.2.1. Fatos como esse também são utilizados por Operstein (2009: 11-15) para 
distinguir a pré-vocalização da formação de ditongo.  
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A pré-vogal do Saynáwa é “[i]-like” justamente porque o 
componente vocálico de [s, �] é de uma qualidade anterior, em razão 
da posição que o corpo da língua assume na realização dessas 
consoantes, algo esperado para as consoantes alveolar e pós-alveolar 
cf. já vimos neste subtópico com base em Operstein (2009: 33-59, 77-
78).   

A pré-vocalização identificada no Saynáwa está representada 
na fig. 4 com base no modelo proposto por Operstein (2009: 33-59) 
para a consoante alveolar (fig. 4a) e para a pós-alveolar (fig. 4b), 
devendo-se ressaltar que [�s, ��] só podem ser percebidas após a 

especificação do Ponto-C da coda /S/ como [coronal, + anterior] ou 
como [coronal, - anterior], respectivamente, ocorrendo em ambos os 
casos a especificação [+ estridente] (cf. 1.3.1.4.). 
 
Fig. 4 Representação da pré-vocalização (com base em Operstein, 2009: 33-59) 
 
Fig. 4a [�s] 

 
Fig. 4b [��] 
 

 
 
Como a pré-vogal e a consoante-gatilho são componentes de 

uma mesma estrutura, elas dividem o tempo de realização que uma 
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consoante cognata tem quando não sofre a pré-vocalização, por isso as 
consoantes-gatilho têm seu tempo de realização reduzido, tendo sido 
observado para o Saynáwa em 1.3.1.4., que [s, �] em [�s, ��] dividiam 

seu tempo de realização com [�]. Essa redução temporal é típica de 
segmentos que sofreram pré-vocalização (Wetzels e Sluyters, 1995: 
124-125; Operstein, 2009: 1-59).    

A pré-vocalização no Saynáwa também apresenta outras 
características da “plain CP” (Operstein, 2009: 1-59): afeta 
fricativas141, sendo [s, �] consoantes tipicamente afetadas pela pré-
vocalização (Operstein, 2009: 15-18, 113-114, 126-128); afeta 
consoantes em coda, considerada como uma posição silábica mais 
fraca (Operstein, 2009: 15-18, 39-44); não é categórica (Operstein, 
2009: 7-11); e é relativamente independente da qualidade da vogal 
precedente142, podendo ocorrer no Saynáwa com vogais dorsais ou 
coronais, salvo com as vogais altas, sendo comum nas línguas do 
mundo a preferência por vogais mais baixas (Operstein, 2009: 7-11, 
15-18). 

De todas essas características, contudo, a mais relevante é a 
diminuição do tempo de realização da consoante-gatilho, por isso a 
pré-vocalização que ocorre no Saynáwa se caracteriza por ser um 
subtipo de lenização (Operstein, 2009: 1-59).  

A pré-vocalização, que resulta na redução temporal, 
geralmente é “a preliminary step toward full vocalization of the 
consonant” (Operstein, 2009: 41), situando-se no início de um 
contínuo de lenização da consoante que passa, dentre outros 
processos, pela debucalização e termina na vocalização da consoante, 
quando o componente consonantal é removido completamente 
(Operstein, 2009: 1-59). 

Em [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuS.tuS.i.ki/ tuStuS-i-ø-ki (43), não 
ocorre a vocalização da coda da antepenúltima sílaba (em negrito no 
ex. 43) porque o componente consonantal não foi completamente 

                                                 
141 As fricativas são consideradas como um tipo de consoante “whose vocalic 
content is especially prominent” (Operstein, 2009: 43-44), e “liquids, glides, nasals, 
and fricatives are located near the vowel end of the sonority scale and are all 
relatively vowel-like acoustically and articulatorily” (Jones, 1989 cf. Operstein, 
2009: 31).   
142 Vogal precedente é a vogal realizada diante da consoante-gatilho (Operstein, 
2009: 4). 
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removido, ele apenas ressilabou e passou a ocupar a posição de onset 
da sílaba seguinte (cf. 1.2.4.), restando na posição de coda a pré-vogal 
[�], realizada como o glide [j]. Assim, o dado (43) parece indicar 

apenas que a ressilabação de /S/ é posterior à pré-vocalização.     
 
(43) [�to�s.�toj.si.�ce�] /tuS.tuS.i.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tuStuS-i-ki 
pingar.leite.da.seringa-PROG-ASSE 
‘o leite da seringa está pingando’ 

 
No contínuo de lenização (Operstein, 2009: 1-59), apesar de 

ainda não se identificar no Saynáwa a vocalização de /S/, já se pode 
observar a debucalização (Clements e Hume, 1995).   

Pela regra da debucalização, o Ponto-C é desligado (“node 
delinking”) (Clements e Hume, 1995: 271), mas no Saynáwa, como o 
arquifonema /S/ já não tem o articulador especificado na base, o que 
ocorre não é o desligamento do Ponto-C, mas a não especificação 
desse ponto como [coronal, +anterior] ou como [coronal, - anterior], 
com o arquifonema sendo realizado como [h], que apresenta o ponto 

default das demais alofonias de /S/ (cf. 1.2.2. e 2.1.1.) e o parâmetro 
default  [-estridente] (cf. 1.3.1.4.). 

A debucalização é mais restrita que a pré-vocalização no 
Saynáwa, só ocorrendo com as vogais [o, �, a] e em sílaba pretônica 
(coda medial), certamente porque a debucalização é um estágio mais 
avançado da lenização (Operstein, 2009: 1-59) e a posição pretônica é 
mais fraca, com as consoantes podendo às vezes ser realizadas “more 
‘weakly’” quando estão em sílaba átona (van der Hulst, 2010: 4).   

Assim, o processo fonológico de lenização de /S/ se dá através 

da pré-vocalização [�s, ��], onde a consoante-gatilho tem seu tempo de 

realização reduzido, e da debucalização [h], onde se tem tão somente a 
realização do ponto default.  

A ocorrência desse processo pode estar associada a uma 
possível tendência no Saynáwa à estruturação silábica CVCV, visto 
que a coda fonológica do Saynáwa não tem articulador especificado 
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(cf. 1.2.1.), com /N/ geralmente permanecendo sem tal especificação 

na superfície (cf. 1.3.1.5.), enquanto /S/ apesar de ter especificação de 
ponto na superfície, pode sofrer o processo de lenização em análise.  

O processo fonológico de lenização de /S/ ocorre no domínio 
da palavra fonológica e pode ser representado cf. a fig. 5, com a fig. 
5a representando a pré-vocalização e a fig. 5b a debucalização. 
 
Fig. 5 Processo fonológico de lenização de /S/143 
 
Domínio: palavra fonológica 
 
Fig. 5a Pré-vocalização 
 
                  σ                                                                                                                                 
 
                 V [+aberto2]    /S/                                                                                     
                                           ↓                                          
                                     [�s] ~ [��]                                        
 
Fig. 5b Debucalização 
 
                  σ ...) ω                                                                                                                      
 
                 V dorsal           /S/                                                                                     
                     +aberto2        ↓                                          
                                          [h]                                        

 
3.1.2. Abaixamento das vogais altas 

As vogais altas /i, u/ podem ser realizadas como vogais 
médias-altas quando estiverem em sílaba com acento primário (exs. 
44-67) em razão de o acento mais proeminente, único fator relevante 
para o abaixamento dessas vogais nesse contexto, criar maior 
sonoridade vocálica, o que é apenas uma tendência na língua, haja 
vista que o abaixamento de /i, u/ não é categórico (exs. 48-54).  

                                                 
143 Na representação da fig. 5b, o símbolo “...” indica que a realização de outras 
sílabas na sequência é obrigatória. 



Os processos fonológicos e morfofonológicos 275 
 

  

A vogal coronal, entretanto, não poderá ser realizada como 
média-alta quando for precedida por vogal dorsal (exs. 68-73) ou 
pelas consoantes /t�, �/ (exs. 74-77), analisando-se a última restrição 
em 3.1.3.1.  

Cabe ressaltar ainda, como demonstrado em 2.1.2.1., que o 
abaixamento das vogais altas em sílaba com acento primário tem 
motivação prosódica, mas não métrica.  
 
(44) [�ne�] ~ [�ne:] /ni/ floresta  
 
(45) [tsa�we�] /tsaui/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tsau-i 
sentar.se-PROG 
‘Ele está se sentando.’   
 
(46) [ta�!e] /ta!i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta�i     u�ini-pa 
roupa   vermelho-ADJ 
‘A roupa está vermelha.’ 
 
(47) [sa�ne��] /saniN/ piabinha 
 
(48) [�e�] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�i:] /i/ árvore (pau), arraia   
 
(49) [�me��] ~ [�mi��] /miN/ mi-N 
                                             2SG-POSS.ATR                                              
 
(50) [���ce�] ~ [���ci�] /��ki/ milho 
 
(51) [�poj] ~ [�puj] /pui/ pu-i  

                                 região.dos.intestinos-forma.alongada 
                                         fezes 
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(52) [ka�mo�] ~ [ka�mu�] /kamuS/ pico de jaca  
 
(53) [sa�po�] ~ [sa�pu�] /sapu/ algodão 
 
(54) [ta�po��] ~ [ta�pu��] /tapuN/ raiz 
 
(55) [�tso�] ~ [�tso:] /tsu/ pulga 
 
(56) [ai��bo] /aiNbu/   
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
aiN-bu              �u-t�i 
esposa-HUM.GEN região.das.mamas-? 
mulher                 peito     
‘O peito da mulher.’ 
 
(57) [nu��to�] /nuNtu/ rolinha 
 
(58) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuNpuS/ nuN-puS 
                                                              sobre.a.água-? 
                                                              aruá 
 
(59) [k��no�] /k�nu/ arco 
 
(60) [�a��t�o�] /�aNt�u/ caranguejo 
 
(61) [t�a��o�] /t�a�uS/ espécie de sapo (conhecido como ‘sapo de 
enxurrada’)  
 
(62) [�i�o�] /�iu/ mosca piu�  
 
(63) [�a�o�] /�au/ osso 
 
(64) [i�bo��] /ibuN/ mandim preto  
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(65) [ba�to��] /batuN/ piau-de-flecha 
 
(66) [pa��t�o��] /paNt�uN/ carapanaúba 
 
(67) [����o��] /���uN/ cajá 
 
(68) [u�i�] ~ [o�i�] /ui/ chuva *[u�e�] ~ *[o�e�]  
 
(69) [!��i�] /!�i/ juriti *[!��e�] 
 
(70) [ja�i�] /iaiS/ tatu *[ja�e�] 
 
(71) [na�i�] /nai/ céu *[na�e�]  
 
(72) [bo�i��] /buiN/ pica-pau *[bo�e��] 
 
(73) [a�i��] /aiN/ esposa *[a�e��] 
 
(74) [p��t�i�] /p�t�i/ ‘as costas’ *[p��t�e�] 
 
(75) [jo�t�i�] /iut�i/ pimenta *[jo�t�e�] 
 
(76) [�i��i�] /�i�i/ quati *[�i��e�] 
 
(77) [ju��i��] /iu�iN/ alma *[ju��e��] 
 
 Além do processo fonológico de abaixamento motivado pela 
prosódia do Saynáwa, a vogal /u/ também pode sofrer outro processo 
de abaixamento, não prosódico, quando estiver contígua a segmento 
[+vocálico] (exs. 78-88)144. O abaixamento de /u/ nesse contexto 
também não é categórico (exs. 78-80), e ele não resulta da assimilação 
                                                 
144 Lembrando-se que pela silabação das vogais altas cf. vimos em 2.2.3., somente as 
que não silabam como margem é que viram núcleo silábico, por isso no dado (a) 
abaixo, identificamos [ta.�wa�], mas não *[ta.o.�a�]. 

(a) [ta.�wa�] /ta.u.a/ cana, ucuubinha *[ta.o.�a�]  
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da altura vocálica nos dados (79-84), pois o processo fonológico de 
assimilação da altura vocálica pelas vogais altas só ocorre entre vogais 
homorgânicas cf. veremos em 3.1.3.1.    
 
(78) [o�i�] ~ [u�i�] /ui/ chuva 
 
(79) [oa�bo�] ~ [ua�bo�] /uabu/ ua-bu  
                                                   3-PL                                                              
 
(80) [bo���] ~ [bu���] /bu�/ curimatã 
 
(81) [toa��te�] /tuaNti/ remo 
 
(82) [jo�ma�] /iuma/ peixe 
 
(83) [m�o�te�] /m�uti/ m�-u-ti 
                                      região.da.mão-?-INSTR 
                                      pulseira 
 
(84) [jao��i�] /iau�i/ sovino 
 
(85) [�i�t�o�i�] /iSt�ui/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iSt�u-i 
fugir-PROG 
‘Ele está fugindo.’ 
 
(86) [joi�w��] /iuiu�/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(87) [�pojpi�se�] /puipisi/ mastruço 
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(88) [jo�t�i�] /iut�i/ pimenta  
 

O processo fonológico de abaixamento das vogais altas ocorre 
no domínio da palavra fonológica e, quando motivado pela prosódia 
do Saynáwa, pode ser representado cf. fig. 6 ou, quando se trata do 
abaixamento de /u/ contíguo a [+vocálico], pode ser representado cf. 
fig. 7. Na fig. 6, também são apresentados os contextos nos quais não 
ocorre o abaixamento da vogal coronal. 
 
Fig. 6 Processo fonológico de abaixamento das vogais altas (motivado pela 
prosódia)  
 
Domínio: palavra fonológica 
 
              �σ ) ω                                
 
              V [-aberto 2]                                                                     
               ↓ 
             [+aberto 2] 

 

Exceto nos contextos:             

            σ               �σ  ) ω                                      �σ  ) ω                                                                                             
 

            V [dorsal]  V [coronal, -aberto 2] ; /t�, �/ V [coronal, -aberto 2]                        
 
Fig. 7 Processo fonológico de abaixamento de /u/ contíguo a [+vocálico]145 
 
Domínio: palavra fonológica 
   
              σ                                                  

 
              V [labial]  → [+aberto 2] % [+vocálico]                          
   
 
 
                                                 
145 Na representação da fig. 7, o símbolo % significa: antes ou depois de um 
segmento [+vocálico] contiguo. 
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3.1.3. Assimilação 
 Identificamos os seguintes processos fonológicos de 
assimilação no Saynáwa: assimilação da altura vocálica pelas vogais 
altas, coronalização de /k/, assimilação do ponto de articulação por 

/N/, nasalização vocálica, fusão entre /N, i/ em juntura de morfema, 

retroflexão de /�, S/. 
 
3.1.3.1. Assimilação da altura vocálica pelas vogais altas 

As vogais altas /i, u/ podem ser realizadas como vogais 
médias-altas quando estiverem diante de sílaba ocupada por vogal 
média-alta homorgânica (exs. 89-108), salvo quando /i/ for precedida 

por vogal dorsal (exs. 109-113) ou pelas consoantes /t�, �/ (exs. 114-
116).  

A realização das vogais altas como vogais médias-altas nesse 
contexto é explicada pelo processo fonológico de assimilação da 
altura vocálica. Nos dados (89-108), a vogal média-alta resultante do 
processo fonológico de abaixamento das vogais altas (cf. 3.1.2.) tem 
seu traço [+aberto 2] assimilado pela vogal alta homorgânica em 
sílaba imediatamente precedente.  

O processo fonológico de assimilação da altura vocálica pelas 
vogais altas não é categórico (exs. 93-99) e não ocorre entre vogais 
com articulação distinta (exs. 118-127), observando-se tão somente a 
realização dos alofones altos nos contextos não previstos para o 
abaixamento (cf. 3.1.2.) ou para a assimilação da altura vocálica por 
/i, u/, vide os segmentos em negrito em (117-128).  

O fato de o processo fonológico assimilatório ora em análise só 
ocorrer entre vogais homorgânicas não é incomum nas línguas do 
mundo como aponta Clements (1991a) ao tratar da assimilação da 
altura vocálica em línguas Bantu:  

“The fact that [u] generally assimilates 

only after [o] and not [e] may recflect 
a crosslinguistic tendency according to 
which one segment, A, is more likely to 
assimilate to another segment, B, to the 
extent that A and B have more features 
in common” (Clements, 1991a: 71 
mencionando Kiparsky, 1988). 
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(89) [e�me�] ~ [i�mi�] /imi/ sangue 
 
(90) [e�"e�] /ibi/ i-bi    

                                                        árvore[pau]-casca 
                 ‘casca de árvore’ 

 
(91) [�mes�ce�] ~ [�me��ce�] /miSki/ pedra 
 
(92) [te��ce�] /tiNki/ cair 
 
(93) [�!es�pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] 

/!iSpi/ corda  
 
(94) [ee�ce�] ~ [ii�ce�] /iiki/ ou [�e:�ce�] ~ [�i:�ce�] /iki/  
 
Exs. (em negrito) retirados das orações:  
i(i)-ki  
cantar[ONO]-ASSE 
‘Ele canta.’ 
 
(95) [�a�ce��ce�] ~ [�a��ci���ce�] ~ [�a�ci��ce�] /aSkiNki/ respirar  
 
(96) [ho�no�] ~ [hu�no�] /hunu/ caititu 
 
(97) [po�po�] ~ [pu�po�] /pupu/ ‘tipo de coruja’  
 
(98) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu   
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
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(99) [po��poh�to�] ~ [pu��poh�to�] /puNpuStu/  

puN-pu-S-tu  
região.dos.membros.superiores-região.dos.intestinos-REF-? 
região.dos.membros.superiores-barriga 
‘músculo do membro superior’ 
 
(100) [po�pos] /pupuS/ lama 
 
(101) [�o�no�] /�unu/ samaúma 
 
(102) [jo�so�] /iusu/ feijão, fava 
 
(103) [bo�ko��] /bukuN/ embaúba 
 
(104) [�to���ko�] /tuNku/ tuN-ku 
                                         ?-forma.arredondada 
                                         ‘nó de corda’ 
 
(105) [jono����] /iunu�N/ tarumã  
 
(106) [popo�a��] /pupuuaN/ pupu-uaN  

                                                               tipo.de.coruja-AUM 
                                             ‘corujão’ 
 
(107) [to�oja��a��ce�] /tuuia�iaNki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN=ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3=ASSE 
                                          engravidar-PAS3=ASSE                                                                                                                                
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(108) [soo�ka�] /suuka/ inchado (pé inchado) 
 
(109) [hui��te�] /huiNti/ coração *[hue��te�] 
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(110) [joi�e] /iuii/ *[joe�e] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto: 
[mi-ø      u�a      ka-tsi      ka-i-N-a]op1                           
 2SG-ABS dormir  ir-NMLZ  ir-rio.abaixo-para.exterior-PAS2 
[�-N        iui-i]os(op1)                      [mi-N      niNka   
 1SG-ERG contar.história-SW.REF  2SG-ERG  ouvir 
a-ma                   i-�u-ki]op2 
AUX(obter)-NEG AUX(ser)-PAS1-ASSE                                                
‘Você foi rio abaixo para fora sonolento, cochilando, enquanto eu 
contava história. Você não ouviu.’ 
(Lit. ‘Você foi[hoje] rio abaixo para fora sonolento, enquanto eu 
contava história. Você não ouviu[há poucos instantes].’) 
 
(111) [tai�ce�] ~ [�ta:i�ce�] /taiki/ *[tae�ce�] ~ *[�ta:e�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
tai-ki 
cair.raio[ONO]-ASSE 
‘Cai raio.’ (‘Está caindo raio.’) 
 
(112) [�saj�ce�] /saiki/ *[sae�ce�]   
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
sa-i-ki 
gritar-PROG-ASSE  
‘Ele está gritando.’ 
 
(113) [��a��ka�i�n�te�] ~ [�a��kai��te�] /�aNkaiNti/  

*[��a��ka�e�n�te�] ~ *[�a��kae��te�] 
 
�aNkaiN-ti 
respirar-NMLZ 
pulmão 
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(114) [t�at�i�te�] /t�at�iti/ t�at�i-ti              *[t�at�e�te�]146 
                                           furar-NMLZ 

                               facão (com ponta) 
 
(115) [�i�ne�] /�ini/ marajá *[�e�ne�] 
 
(116) [na�i�te�] /na�iti/ na�i-ti                  *[na�e�te�] 
                                       tomar banho-NMLZ 
                                       porto 
 
(117) [pi�u�] /piu/ guariúba *[pe�u�] 
 
(118) [pi�no�] /pinu/ beija-flor *[pe�no�] 
 
(119) [i�so��] /isuN/ urina *[e�so��] 
 
(120) [joi�w��] /iuiu�/ *[joe�w��] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iui-u� 
dizer-IMP 
‘Diga!’ 
 
(121) [i�a�] /ia/ piolho *[e�a�]  
 
(122) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ *[�e��te���ka�] 
 
(123) [bu�ne�] /buni/ fome *[bo�ne�]                                       
 
(124) [tu�m��] /tum�/ ‘nome próprio’ *[to�m��] 

                                                 
146 Apresentamos o dado “[t�at�e�te�] - /t�at�iti/  “facão”” em Couto (2010: 81), 
mas em pesquisa de campo posterior a Couto (2010), observamos que tal realização 
fonética, restrita a um único informante no corpus de 2008, não era confirmada pelo 
mesmo informante nem pelos demais falantes do Saynáwa. O registro correto desse 
dado é [t�at�i�te�] (114). 
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(125) [pu�!a�] /pu!a/ timbó *[po�!a�]                             
 
(126) [u�na��] /unaN/ saúva *[o�na��] 
 
(127) [ta�ku�ka�!i�] /takuNka!i/ kakuri (utensílio para pesca) 

*[ta�ko�ka�!i�] 
 
(128) [ku�ci�] /kuki/ caçuá *[ko�ci�] 
 
 O fato de a vogal /i/ não ser realizada como a vogal média-alta 

quando precedida pelas consoantes /t�, �/ pode ser explicado pela 
Restrição de ligação (“Linking Constraint”) (Hayes, 1986a, 1986b), 
através da qual se estipula que “Association lines in structural 
descriptions are interpreted as exhaustive” (Hayes, 1986a: 331, 
1986b: 472).  

As consoantes /t�, �/ compartilham com /i/ o Ponto-C, por isso 
a Restrição de ligação (“Linking Constraint”) (Hayes, 1986a, 1986b) 
impede que a vogal coronal sofra o processo fonológico de 
assimilação da altura vocálica em (114-116) acima ou o processo 
fonológico de abaixamento das vogais altas (cf. 3.1.2.) em (129-132) 
abaixo.  

Além disso, tendo em vista a teoria de Operstein (2009), 
segundo a qual as consoantes têm um nó vocálico (vide 3.1.1.2.), as 
consoantes /t�, �/ compartilhariam com /i/ o grau de abertura fechado e 
isto impediria o abaixamento da vogal coronal. 
 Já a consoante [c], alofone de /k/, que se distingue de /t�, �/ tão 
somente por ser [-estridente]147 (cf. 1.1.1.), não compartilharia o nó de 
abertura com a vogal coronal porque sua realização diante desta vogal 
não impede que a mesma seja realizada como uma vogal média-alta, 
como em (133). E em relação à consoante [�], alofone de /N/, 
veremos ainda neste subtópico que o fato desta consoante apresentar o 
traço [nasal] já favorece a percepção das vogais altas como médias-
altas.  

                                                 
147 O traço [±estridente] está ligado diretamente ao nó Raiz (Clements e Hume, 
1995). 
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Desse modo, apenas /t�, �/ dentre as consoantes [coronal, -
anterior] compartilhariam o nó de abertura, bem como todo o Ponto-C, 
com a vogal coronal, impedindo a realização desta como uma vogal 
média-alta.  
 
(129) [p��t�i�] /p�t�i/ ‘as costas’ *[p��t�e�] 
 
(130) [jo�t�i�] /iut�i/ pimenta *[jo�t�e�] 
 
(131) [�i��i�] /�i�i/ quati *[�i��e�] 
 
(132) [ju��i��] /iu�iN/ alma *[ju��e��] 
 
(133) [�me��ce�te�] /miSkiti/ miSki-ti 
                                               pedra-INSTR  
                                               anzol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Os processos fonológicos e morfofonológicos 287 
 

  

O processo fonológico de assimilação da altura vocálica pelas 
vogais altas ocorre no domínio da palavra fonológica e pode ser 
representado cf. a fig. 8 com base em Hayes (1986a, 1986b) e em 
Clements e Hume (1995).  

Como demonstrado na fig. 8, o processo fonológico de 
assimilação da altura vocálica pelas vogais altas é do tipo regressivo 
(Lass, 1984), do modo modificador de traço e a assimilação é de traço 
único (Clements e Hume, 1995), qual seja, o traço [+aberto2]. 
 
Fig. 8 Processo fonológico de assimilação da altura vocálica pelas vogais altas (com 
base em Hayes, 1986a, 1986b; Clements e Hume, 1995)  
 
Domínio: palavra fonológica 
 
                    σ                                      σ 
 
                   Ponto-C                                Ponto-C                                                                                               
                                                                                                                                                    
                  Vocálico                               Vocálico                                             
                                                                                                                         
 
              Abertura                                        Abertura                                           

                                            Ponto-V                                                                                                                       
                                                              
                                                         
                                   [- aberto 1]                                                                         
      [- aberto 2]                                                [+ aberto 2]                                                       

 
Como demonstrado em 1.3.2.1. e em 1.3.2.2., a realização das 

vogais altas como médias-altas pode ser observada em contextos não 
previstos pelas regras até aqui desenvolvidas, e isso ocorre quando as 
vogais altas estão em contiguidade com onset nasal (exs. 134-140) ou 
estão nasalizadas (exs. 141-145), vide os fones em negrito nos exs. 
aludidos, explicando-se o abaixamento nesses casos em razão de o 
traço [nasal] causar o aumento do F1 das vogais altas e, assim, 
promover a percepção destas vogais como médias-altas.  

Por outro lado, os dados (146-159, vide os fones em negrito), 
que são muito pouco frequentes em nossos corpora, parecem sugerir o 
início de uma variação entre as vogais altas e as médias-altas que está 
se generalizando na língua. 
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(134) [ne�w��] /niu�/ araçá 
 
(135) [ne�!u�] ~ [ne�!o�] /ni!u/ macaco bule-bule 
 
(136) [ne�ti�] ~ [ne�te�] /niti/ ni-ti 
                                                 caçar-NMLZ 
                                                 caminho 
 
(137) [ane�a�] /ania/ cunhado  
 
(138) [me�seno�te�] ~ [me�sino�te�] /misinuti/ piau 
 
(139) [no�mi�] ~ [nu�mi�] /numi/ sede 
 
(140) [mo��a�] /mu�a/ espinho  
 
(141) [no�e��] ~ [no�i��] /nuiN/ minhoca 
 
(142) [ne��u�a��] /niNiuaN/ niN-i-uaN                                                         
                                            espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
                                            choaca 
 
(143) [po���a��] ~ [pu���a��] /puNiaN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(144) [bo��ka�] /buNkaS/ cana-de-macaco 
 
(145) [�to���ce�] /tuNki/ remar 
 
(146) [�t�e�] ~ [�t�i�] ~ [�t�i:] /t�i/ fogo 
 
(147) [e�si��] ~ [i�si��] ~ [e�se��] /isiN/ manga (rede de pesca) 
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(148) ["e�ta�] ~ ["i�ta�] /bitaS/ bi-taS 
                                                                     região.dos.membros.inferiores-? 

                                        perna 
 
(149) [pe��i��] ~ [pi��i��] /pi�iN/ pi�i-N    
                                                   costela-? 
                                                   esteira 
 
(150) [ce��i�] ~ [ci��i�] /ki�i/ coxa  
 
(151) [ts�ko�e�] /ts�kui/ soluço 
 
(152) [ma�t�e�] ~ [ma�t�i�] /mat�i/ monte 
 
(153) [ba�t�e�] ~ [ba�t�i�] ~ [wa�t�i�] /bat�i/ ovo 
 
(154) [ma��e�] ~ [ma��i�] /ma�i/ areia 
 
(155) [ko��a�] ~ [ku��a�] /ku�a/ cedro 
 
(156) [�bo��te�] ~ [�bu��te�] /buSti/ bu-S-ti 
                                                          cabelo-REF-INSTR 
                                                          pente 
 
(157) [ko��i�] /ku�i/ correr 
 
(158) [bo�ka�] /buka/ irara 
 
(159) [�to�mua�ci��] /tuSmuakiN/ borbulhar 

 
Diante do exposto neste subtópico e no anterior, 3.1.2., 

passamos agora a considerar o comportamento das vogais /i, u/ nas 
demais línguas Pano.    

O abaixamento de /i, u/ ou apenas de /u/ é comum em outras 

línguas Pano. Ocorre o abaixamento de /i, u/, por exemplo, no 
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Katukína (Barros, 1987), no Caxinauá (Camargo, 1991), no Poyanáwa 
(De Paula, 1992), no Arara (Cunha, 1993), no Marubo (Costa, 2000) e 
no Shanenawa (Cândido, 2004), e ocorre o abaixamento apenas de /u/, 
por exemplo, no Cashinahua (Kensinger, 1963) e no Yawanawá (De 
Paula, 2007). 

A flutuação entre as vogais altas e as médias-altas, entretanto, 
ou é interpretada como variação livre ou é atribuída à harmonia 
vocálica ou, como denominada por Barros (1987), à complementação 
alofônica, não sendo relacionada explicitamente à maior sonoridade 
vocálica criada pelo acento primário, cf. exposto em 3.1.2. para o 
Saynáwa, apesar de em algumas dessas línguas Pano o abaixamento 
ser identificado em sílaba acentuada148. Por isso, resta saber se o 
abaixamento das vogais altas nessas línguas Pano não teria a mesma 
motivação identificada para o Saynáwa, sendo a assimilação da altura 
vocálica um processo posterior. 

Por último, cf. já expusemos em 1.3.2.3., não descartamos a 
hipótese de os processos sincrônicos analisados no presente subtópico 
e em 3.1.2., responsáveis pela realização das vogais altas como 
médias-altas no Saynáwa, terem de modo diacrônico causado a 
mudança de /*+/ para /�/ na língua, fazendo com quê o Saynáwa 
passasse a ter um quadro vocálico com 3 graus de abertura e se 
distanciasse do quadro vocálico proposto para o Proto-Pano, com 

                                                 
148 O abaixamento de /i/ no Shanenawa (Cândido, 2004) e no Poyanáwa (De Paula, 

1992), e de /i, u/ no Caxinauá (Camargo, 1991) têm, entre outros condicionamentos, 
a realização dessas vogais em sílaba acentuada. Quanto ao Katukína (Barros, 1987), 
/i, u/ também tendem a baixar em sílaba acentuada, mas os fones [i, o] são mais 

frequentes ao longo dos dados do que [e, u], respectivamente, comportamento 

semelhante ao Saynáwa, onde /i/ encontra restrições para ser realizada como a 

média-alta, enquanto /u/ além do processo fonológico de abaixamento motivado pela 
prosódia, pode ser realizada como a média-alta quando contígua a [+vocálico], não 
encontrando restrições para isso (cf. 3.1.2.). Já o Marubo (Costa, 2000), 
diferentemente dessas línguas, apresenta o abaixamento de /i, u/ justamente em 
sílaba átona.  
No Matis (Ferreira, 2005), que apresenta as vogais /i, e, +, a, u, o/, o abaixamento de 

/o/ em sílaba acentuada apresenta uma particularidade, só ocorre se a sílaba for 
aberta, merecendo investigação a relação entre a sonoridade vocálica, o peso 
silábico e o acento nessa língua.  
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apenas 2 graus de abertura /*i, *+, *o, *a/149 (Shell, 2008 [1975]; 
Loos, 1999).  

Tendo em vista essa hipótese, acreditamos que a análise de 
processos semelhantes aos identificados no Saynáwa talvez possa 
ajudar a compreender em outras línguas Pano a existência de vogais 
médias fonológicas e a discutir se teríamos /*u/ e não /*o/ no Proto-
Pano.  

 
3.1.3.2. Coronalização de /k/ 

O fonema /k/ é realizado como [c] quando está diante das 
vogais coronais (exs. 160-164) porque assimila o traço [coronal] 
dessas vogais.  

O processo fonológico de coronalização de /k/ é categórico e é 

tautossilábico, com a consoante /k/ ocorrendo como [k] nos contextos 
não previstos para sua coronalização (exs. 165-170).  
 
(160) [ce�me�] /kimi/ ‘tartaruga da mata’ 
 
(161) [�me��ce�te�] /miSkiti/ miSki-ti 
                                               pedra-INSTR 
                                      anzol 
 
(162) [�a��ci���ce�] ~ [�a�ci��ce�] ~ [�a�ce��ce�] /aSkiNki/ respirar 
 
(163) [���ci�] ~ [���ce�] /��ki/ milho 
 
(164) [pa"i��ci�] /pabiNki/ orelha 
 
(165) [koi��ka�] /kuiNka/ anu 
 
(166) [iku�a�] /ikua/ iku-a 
                                  abraçar-PTCP 
                                  ‘abraçado’ 

                                                 
149 Representamos /*ï/ por /*+/. 
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(167) [ku�!a��] /ku!aN/ seringa 
 
(168) [�is�ko�] /iSku/ japó 
 
(169) [���k��] /��k�S/ bacuri 
 
(170) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ 
 

O processo fonológico de coronalização de /k/ ocorre no 
domínio da palavra fonológica e é do tipo regressivo (Lass, 1984), do 
modo modificador de traço e a assimilação é de traço único (Clements 
e Hume, 1995), qual seja, o traço [coronal]. Esse processo pode ser 
representado cf. a fig. 9 com base em Clements e Hume (1995). 
 
Fig. 9 Processo fonológico de coronalização de /k/ (com base em Clements e Hume, 
1995) 
 
Domínio: palavra fonológica150 
 
                             σ                                                                            
 
       Ponto-C                        Ponto-V                                                                                
                                                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                                         
         [dorsal]                    [coronal]        
                                                                                                                                                                             
                                               [-anterior]                                                                             

 
A coronalização de /k/ no Saynáwa se assemelha à identificada 

no Shanenawa (Cândido, 2004). O Saynáwa, entretanto, se distingue 
do Shanenawa (Cândido, 2004: 32-33) quanto às alofonias 
apresentadas por /k/ porque não identificamos a realização de /k/ 

como *[q] diante das vogais labiais no Saynáwa, como pode ser 
observado em (171-174). 

                                                 
150 De acordo com Clements e Hume (1995: 292), os vocoides apresentam o traço [-
anterior]. 
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(171) [koi��ka�] /kuiNka/ anu 
 
(172) [iku�a�] /ikua/  iku-a 
                                    abraçar-PTCP 
                                    ‘abraçado’ 
 
(173) [ku�!a��] /ku!aN/ seringa 
 
(174) [�is�ko�] /iSku/ japó 

 
3.1.3.3. Assimilação do ponto de articulação por /N/ 

A consoante /N/ não tem articulador especificado (cf. 1.2.1.) e 
geralmente permanece sem tal especificação na superfície, como 
podemos ver em (175-180), mas /N/ pode assimilar o Ponto-C das 

consoantes oclusivas em sílaba seguinte, ocorrendo como [m], [n], [�] 

ou [�] quando estiver diante respectivamente de [p, b], [t], [c] ou [k] 
em interior de enunciado fonológico (exs. 181-192).  

O processo fonológico de assimilação do ponto de articulação 
por /N/ não é categórico (exs. 182-185, 189, 193-194) e não é 
observado quando o arquifonema nasal está diante das demais 
consoantes da língua (exs. 176-180, 192-193). 
 
(175) [ta�po��] ~ [ta�pu��] /tapuN/ raiz 
 
(176) [ma��tse�s] /maNtsiS/ maN-tsiS  
                                             liso-? 
                                             unha    
 
(177) [pa��t�o��] /paNt�uN/ carapanaúba 
 
(178) [ka��i�ko�] /kaN�iku/ rim 
 
(179) [ko��ma�] /kuNma/ miratauá 
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(180) [ta�pi�ne�ce�] /tapiNniki/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                            
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
 
(181) [ne�bo�m # pe�o�ce�] /nibuN # pi�uki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  kuiN nibu-N           pi-�u-ki 
d.e.     INT    escorpião-ERG picar-PAS1-ASSE 
‘O escorpião picou bem agora.’ 
 
(182) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuNpuS/ nuN-puS 
                                                                sobre.a.água-? 
                                                                aruá 
 
(183) [�ka�m�po�] ~ [ka��po�] /kaNpu/ ‘espécie de sapo’ 
 
(184) [a�i�m�bo�] ~ [ai��bo�] /aiNbu/ aiN-bu 
                                                          esposa-HUM.GEN 
                                                          mulher 
 
(185) [��a��ka�i�n�te�] ~ [�a��kai��te�] /�aNkaiNti/ �aNkaiN-ti      
                                                                             respirar-NMLZ 
                                                                             pulmão  
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(186) [�ka�n�te] /kaNti/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(187) [o.a.�to�n # ta.pi�.��a�� # �ce�] /u.a.tuN # ta.piN.i.aN # ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior ASSE 
                    saber 
‘Ele sabe.’ 
 
(188) [�to���ce�] /tuNki/ remar 
 
(189) [�a��ci���ce�] ~ [�a�ci��ce�] ~ [�a�ce��ce�] /aSkiNki/ respirar 
 
(190) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ 
 
(191) [�to���ko�] /tuNku/ tuN-ku  

                             ?-forma.arredondada 
                             nó de corda 

 
(192) [��� # �i�na��  # ko�i��  # ka�i�] /�N # �inaN # kuiN # kai/    
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N        �ina-N         kuiN ka-i 
1SG-ERG pensar-NMLZ INT    ir[INTEN]-adiante 
‘Eu vou adiante na intenção de ter bastante pensamento.’ 
 
(193) [�i�ci�!a��pa��] /iSkiN!aNpaN/ jacareúba 
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(194) [�mi� # k��no�] /miN # k�nu/  
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
mi-N               k�nu 
2SG-POSS.ATR arco 
‘teu arco’ 
 

O processo fonológico de assimilação do ponto de articulação 
por /N/ ocorre no domínio do enunciado fonológico e é do tipo 
regressivo (Lass, 1984), do modo preenchedor de traço e a assimilação 
é parcial (Clements e Hume, 1995), ocorrendo a assimilação do Ponto-
C presente nas consoantes oclusivas em sílaba seguinte, como 
representado na fig. 10 com base em Clements e Hume (1995).  
 
Fig. 10 Processo fonológico de assimilação do ponto de articulação por /N/ (com 
base em Clements e Hume, 1995) 
 
Domínio: enunciado fonológico151 
 
               σ                           σ                                                                                                

 
V      - vocálico        - soante           V 

         + soante           - contínuo 
         nasal             - estridente                        
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                

                   
                        Ponto-C       
 
O processo fonológico de assimilação do ponto de articulação 

por /N/ foi identificado em poucos dados, não sendo muito comum no 
Saynáwa, inclusive, não o identificamos em Couto (2010).  

Em outras línguas Pano, também foi identificada a assimilação 
pela coda nasal do Ponto-C da consoante oclusiva seguinte, como no 
Shanenawa (Cândido, 2004: 33), no Marubo (Costa, 2000: 97-99), no 
Caxinauá (Camargo, 1991: 130-131) e no Shawã (Souza, 2012: 17), 
sendo que nessas línguas a assimilação ocorre apenas em interior de 

                                                 
151 Faz-se necessária a estipulação do traço [-estridente] para excluir as africadas e 
incluir [c]. 
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palavra fonológica, enquanto no Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010: 
183-184), a assimilação ocorre em interior de frase, assemelhando-se 
ao Saynáwa152. 

                                           
3.1.3.4. Nasalização vocálica                        

As vogais nasais identificadas no Saynáwa, [i�, e�, u�, o�, ��, a�], 
não são fonológicas e decorrem da assimilação pelas vogais do traço 
[nasal] presente na consoante /N/ (exs. 195-233)153. Em (234-241), vê-

se que as consoantes /m, n/ não causam a nasalização vocálica.  
O processo fonológico de nasalização vocálica é categórico, 

regressivo e tautossilábico (exs. 195-233), restringindo-se ao núcleo 
silábico, por isso os glides não são nasalizados em (195-198), com a 
assimilação sendo apenas de contato (“contact assimilation”) (Lass, 
1984: 171). 

Os dados (199-201) demonstram que o processo fonológico de 
nasalização vocálica ocorre antes da ressilabação de /N/ (cf. 1.2.4.). 
 
(195) [ja�.t�.�i��] /i.aN.t�.iN/ ‘a tarde’ 
 
(196) [ba.�ne� # ma.�w���] /ba.niN # ma.u.�N/ tucum 

                                                 
152 Elías-Ulloa (2010: 183) afirma inicialmente para o Shipibo-Conibo que em final 
de palavra a coda nasal tem uma tendência a ser realizada como [n], mas em seguida 
nos relembra que essas palavras foram elicitadas em uma frase modelo, na qual a 
coda nasal final está diante de palavra iniciada por [t], ou seja, a coda nasal assimila 
o Ponto-C da oclusiva seguinte também em interior de frase, não sendo realizada a 
coda nasal em final absoluto de frase (Elías-Ulloa, 2010: 191-192).  
153 Seguindo Câmara Jr. (1970), nós adotamos o termo “vogal nasal” ao longo da 
tese porque as vogais que sofrem o processo fonológico de nasalização no Saynáwa 
contrastam sentido quando comutadas com as vogais orais, como pode ser 
observado na oposição em (a) abaixo, interpretando-se esse contraste pela presença 
do arquifonema nasal.  
O termo “vogal nasalizada” não é utilizado porque ele denominaria as vogais que 
sofrem a nasalização, mas não contrastam sentido quando comutadas com as vogais 
orais, o que não ocorre no Saynáwa a exemplo de (b) abaixo, não se registrando para 
esse dado a variação *[�o��no�] ~ [�o�no�]. 

(a) [ta�pu��] ~ [ta�po��] /tapuN/ raiz     

     [ta�pu�] /tapu/ ponte 

(b) [�o�no�] /�unu/ samaúma *[�o��no�] 
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(197) [ba.ba.�wa��] /ba.ba.u.aN/ baba-uaN 
                                                    neto?-AUM 
                                                    nora 
 
(198) [�a.�wa��] /�a.u.aN/ arara 
 
(199) [ne�.�u.�a��] /niN.i.u.aN/  

niN-i-uaN                                                        
espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
choaca  
 
(200) [ma�.��o��] /maN.i.uN/ maN-i-uN 
                                              liso-forma.alongada-? 
                                              liso (superfície lisa) 
 
(201) [ta.pi�.��a��] /ta.piN.i.aN/ tapiN-ia-N  
                                                  aprender-APRO-para.exterior 
                                                  saber 
 
(202) [�mi��] ~ [�me��] /miN/ mi-N 
                                               2SG-POSS.ATR                                                
 
(203) [�a�.�ci��.�ce�] ~ [�a�.ci�.�ce�] ~ [�a�.ce�.�ce�] /aS.kiN.ki/ respirar 
 
(204) [si�.�pa�] /siN.pa/ máscara 
 
(205) [ta.�pi��] /ta.piN/ aprender 
 
(206) [te�.�ce�] /tiN.ki/ cair 
 
(207) [�i�.�me��] /iS.miN/ urubu-rei 
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(208) [pu�.�poh.�to�] ~ [po�.�poh.�to�] /puN.puS.tu/  

puN-pu-S-tu  
região.dos.membros.superiores-região.dos.intestinos-REF-? 
região.dos.membros.superiores-barriga 
‘músculo do membro superior’ 
 
(209) [ta.�pu��] ~ [ta.�po��] /ta.puN/ raiz  
 
(210) [�nu�m.�po�] ~ [nu�.�po�] /nuN.puS/ nuN-puS 
                                                                   sobre.a.água-? 
                                                                  aruá 
 
(211) [�to��.�ko�] /tuN.ku/ tuN-ku 
                                           ?-forma.arredondada 
                                          ‘nó de corda’ 
 
(212) [bo.�ko��] /bu.kuN/ embaúba 
 
(213) [����] /�N/ �-N 
                           1SG-POSS.ATR 
 
(214) [���.�ko.a.�ne�] /��N.ku.a.ni/ ‘nome próprio’ 
 
(215) [t�.�����] /t�.��N/ capeba 
 
(216) [�ha��] /haN/ sim 
 
(217) [�ka�m.�po�] ~ [ka�.�po�] /kaN.pu/ ‘espécie de sapo’ 
 
(218) [nu.ta�.�te�] /nu.taN.ti/ alguidar (copo pequeno) 
 
(219) [ka�.�ka��] /kaN.kaN/ abacaxi 
 
(220) [hu.i�.�te�] /hu.iN.ti/ coração   
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(221) [bo.�i��] /bu.iN/ pica-pau  
 
(222) [��.i�.�ka�] /��.iN.ka/ cancão  
 
(223) [a.�i�m.�bo�] ~ [a.i�.�bo�] /a.iN.bu/ aiN-bu                  
                                                                esposa-HUM.GEN 
 

(224) [�a.�u��] /�a.uN/ jacundá  
 
(225) [jo.no.����] /i.u.nu.�N/ tarumã  
 
(226) [to.a�.�te�] /tu.aN.ti/ remo 
 
(227) [po.po.�a��] /pu.pu.u.aN/ pupu-uaN  

                                                                    tipo.de.coruja-AUM 
                                                  ‘corujão’ 
 
(228) [ku.�a.�ci��] /ku.�a.kiN/ gafanhoto 
 
(229) [pa."i�.�ci�] /pa.biN.ki/ orelha 
 
(230) [��.��o��] /��.�uN/ cajá 
 
(231) [a.�ma��] /a.maN/ capivara 
 
(232) [u.�na��] /u.naN/ saúva 
 
(233) [t�i.�!i��] /t�i.!iN/ ‘dança tradicional’ 
 
(234) [mu�ka�] /muka/ amargo (adj.) ou amargoso (espécie vegetal) 
 
(235) [�maj�na�] /maina/ magro 
 
(236) [�i�ma�] /�ima/ sarapó 
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(237) [na�i�] /nai/ céu 
 
(238) [pa�ne�] /pani/ rede de dormir 
 
(239) [�o�no�] /�unu/ samaúma 
 
(240) [k��no�] /k�nu/ arco 
 
(241) [i�na�] /ina/ rabo, pênis 

 
Os fatos sobre os quais nos apoiamos para defender a 

existência do arquifonema /N/ e o caráter apenas fonético das vogais 
nasais no Saynáwa estão relacionados nos pontos (1-6): 
1 – as realizações [m, n, �, �] em posição de coda nos dados (242-
246) revelam a existência da coda nasal na subjacência, explicando-se 
tais realizações alofônicas pelo processo fonológico de assimilação 
por /N/ do Ponto-C das consoantes oclusivas em sílaba seguinte cf. 
analisamos em 3.1.3.3.154. 
 
(242) [ne�bo�m # pe�o�ce�] /nibuN # pi�uki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  kuiN  nibu-N           pi-�u-ki 
d.e.     INT     escorpião-ERG  picar-PAS1-ASSE 
‘O escorpião picou bem agora.’ 
 
(243) [a�i�m�bo] /aiNbu/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
aiN-bu              bak�-iSta    t�aNpa  
esposa-HUM.GEN  criança-DIM baixo 
mulher  
‘A menininha é baixa.’ 

                                                 
154 Apresentamos em 1.3.1.5. alguns espectrogramas com as realizações [m, n, �, �] 
em posição de coda. 
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(244) [�ka�n�te] /kaNti/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
 
(245) [�a��ci���ce�] ~ [�a�ci��ce�] ~ [�a�ce��ce�] /aSkiNki/ respirar 
 
(246) [�i��ti���ka�] /iStiNka/ ‘espécie de sapo’ 
 
2 – os processos fonológicos de alongamento vocálico (exs. 247-249) 
e de inserção de [�] (exs. 247-249) são estratégias para criar sílaba 
pesada com vogais orais em final de enunciado fonológico (cf. 2.1.3.). 
Já a coda nasal, que não tem o ponto de articulação especificado, deve 
se manifestar sempre como [�] em final de enunciado fonológico (exs. 

250-251), como se o caráter consonatal histórico de /N/ ainda se 
manifestasse sincronicamente. Assim, a nasalidade da vogal 
condiciona a inserção da consoante glotal no final do enunciado 
fonológico e isto bloqueia o alongamento vocálico, por isso vogal 
nasal não é alongada, como se vê em *[���:] (250). 
 
(247) [�i:] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�e�] /i/ árvore (pau), arraia 
 
(248) [�tso:] ~ [�tso�] /tsu/ pulga 
 
(249) [�na:] ~ [�na�] /na/ este 
 
(250) [����] /�N/ �-N                       *[���:]                                                                                                                             
                           1SG-POSS.ATR 
 
(251) [����o��] /���uN/ cajá 
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3 – apesar de a formação de hiato ser permitida no Saynáwa, como em 
(252-260), não identificamos a ocorrência de vogal nasal diante de 
vogal oral.  

Quando uma vogal é sufixada a uma base terminada por vogal 
nasal, observa-se a realização de [n, �] entre essas vogais, como pode 
ser observado nas comparações entre (261) e (262), (263) e (264). Isso 
revela que a sílaba ocupada pela vogal nasal tem um segmento [-
vocálico] em posição de coda, e que diante do contato silábico [-
vocálico].[+vocálico] será aplicada a regra de ressilabação 
(Kenstowicz, 1994: 281; cf. 1.2.4.), por isso /N/ ocorre como [n, �] 
em posição de onset da sílaba seguinte em (262, 264).  
 
(252) [pi�u�] /piu/ guariúba  
 
(253) ["ia�na�] /biana/ carrapicho 
 
(254) [u�i�] ~ [o�i�] /ui/ chuva 
 
(255) [bu���] ~ [bo���] /bu�/ curimatã 
 
(256) [b�ju�a��] /b�iuaN/ caparari 
 
(257) [o�i��] /uiN/ vivo 
 
(258) [to�oja��a��ce�] /tuuia�iaNki/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                       tuu-ia-�iaN=ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. ?-APRO-PAS3=ASSE 
                                          engravidar-PAS3=ASSE                                                                                                                               
‘Ela engravidou ontem.’ 
 
(259) [��i��ka�] /��iNka/ cancão 
 
(260) [ta���] /ta�/ pé 
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(261) [�nu�m.�po�] ~ [nu�.�po�] /nuN.puS/ nuN-puS 
                                                                   sobre.a.água-? 
                                                                  aruá 
 
(262) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-i  
                                                          sobre.a.água-forma.alongada 
                                                          mulateiro 
 
(263) [ta.�pi��] /ta.piN/ aprender 
 
(264) [ta.pi�.��a��] /ta.piN.i.aN/ tapiN-ia-N  
                                                  aprender-APRO-para.exterior 
                                                  saber 
 
4 – podemos observar na descrição dos contatos silábicos permitidos 
no Saynáwa em 2.2.1. que /s/ é realizado em ambiente intervocálico, 

como em (265), mas não após vogal nasal ou após os alofones de /S/, 
revelando que as vogais nasais não têm a mesma distribuição das 
vogais orais. Essa distinção quanto à distribuição entre as vogais 
nasais e as orais se deve ao fato de a sílaba ocupada por vogal nasal 
ter em sua coda um segmento [-vocálico].  

Desse modo, cf. 1.2.1., /s/ não ocorre após segmento [-
vocálico] e a única distinção quanto à distribuição dos arquifonemas 
/S, N/ é diante de /ts/, permitindo-se apenas o arquifonema nasal nesse 
ambiente, desde que em juntura de morfema, como em (266).   
 
(265) [a�si��] /asiN/ mutum 
 
(266) [ma��tse�s] /maNtsiS/ maN-tsiS  
                                             liso-? 
                                             unha 
 
5 – a formação de ditongo decrescente é permitida no Saynáwa (exs. 
267-268), mas desde que outro segmento não silabe na mesma 
margem, impedindo-se a formação do ditongo em (269) porque a 
silabação em coda é restrita a 1 segmento (cf. 1.2.3.). Desse modo, a 
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não formação de ditongo em dados como (270-271) revela que 1 
segmento já está silabado na coda da sílaba ocupada pela vogal nasal e 
esse segmento é justamente o arquifonema nasal. 
 
(267) [�huj.pi.�!i�] /hu.i.pi.!i/ rã 
 
(268) [sa.�koj] /sa.ku.i/ ‘dança tradicional’ 
 
(269) [o.�is.ma.�ce�] /u.i.iS.ma.ki/ *[�ojs.ma.�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
n�-nu-!a        ui-iSma-ki 
aqui-LOC-FOC  chover-NMLZ.HAB.NPAS.NEG-ASSE 
‘Aqui é onde não costuma chover.’ 
 
(270) [ko.i�.�ka�] /ku.iN.ka/ anu *[�koj�.�ka�]  
 
(271) [��.i�.�ka�] /��.iN.ka/ cancão *[���j�.�ka�] 

 
6 – na descrição das alofonias vocálicas do Saynáwa em 1.3.2., 
analisamos as vogais orais contíguas a onset nasal e as vogais nasais 
de acordo com o procedimento de análise acústica adotado por Elías-
Ulloa (2010) para o Shipibo-Conibo (vide NR em 1.3.2.1. para 
maiores detalhes sobre o procedimento) e constatamos que quanto 
mais próximas do onset nasal, as vogais altas e as médias-altas orais 
tinham o F1 aumentado, enquanto a vogal baixa oral tinha o F1 
levemente abaixado. E na análise das vogais nasais, observamos que a 
parte final das vogais altas e das médias-altas nasais tinham o F1 mais 
elevado, enquanto a parte final da vogal baixa nasal tinha o F1 mais 
baixo.  

O comportamento das vogais nasais quanto ao aumento ou 
abaixamento do F1 se assemelha, portanto, ao das vogais orais 
contíguas a onset nasal, revelando a existência de uma coda nasal na 
sílaba ocupada pela vogal nasal.  

Desse modo, o traço [nasal], presente nas consoantes /m, n/ 

em onset ou /N/ em coda, parece promover no Saynáwa a realização 
das vogais em uma altura mediana, por isso a trajetória do F1 da vogal 
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média não é muito alterada pela contiguidade ou assimilação do traço 
[nasal] cf. vimos em 1.3.2.3.155. 

Ainda de acordo com a análise acústica das vogais nasais, 
identificamos em dados como o exposto em (272), analisado em 
1.3.2.2., um valor para o F1 de [o�] de 555 Hz156, com o F1 da 1ª parte 
da vogal medindo 496 Hz e a parte final medindo 614 Hz, sugerindo 
que a vogal não está completamente nasalizada e que a nasalidade 
dessa vogal não é inerente, mas assimilada a partir de uma coda 
nasal157. 
 
(272) [pi�tso�] /pitsuN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
pitsu-N         iu!a-ø        k�iu       i-S-ma-ki  
periquito-ERG gente-abs.   morder AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Periquito não costuma morder gente.’ 

 
Apesar de os fatos apresentados nos pontos (1-6) acima não 

deixarem dúvida sobre a existência da coda nasal e sobre o estatuto 
apenas fonético das vogais nasais no Saynáwa, não podemos deixar de 
considerar que a língua parece estar se encaminhando para uma 
estruturação silábica CVCV cf. indicamos na análise do processo 
fonológico de lenização de /S/ em 3.1.1.2.  

 

                                                 
155 O Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010) apresenta 4 vogais orais fonológicas, com 
duas alturas contrastivas, sendo as vogais nasais resultado do processo de 
assimilação da coda nasal (Elías-Ulloa, 2010: 167, 299-300).  
A nasalização acarreta o aumento do F1 das vogais dessa língua, fazendo com que 
as vogais nasais tendam a ser mais baixas que as vogais orais (Elías-Ulloa, 2010: 
167 mencionando também Hajek, 1997). O Saynáwa, portanto, se distingue do 
Shipibo-Conibo porque não apresenta aumento do F1 para todas as vogais nasais, 
mas apenas para as altas e para as médias-altas nasais, mas o efeito do traço [nasal] 
identificado para as vogais do Saynáwa é o mesmo observado para as vogais do 
Shipibo-Conibo: “In general, in terms of vowel height, nasalized vowels occupy a 
more centralized position than oral vowels” (Elías-Ulloa, 2010: 194).     
156 Em 1.3.2.2., identificamos uma variação de 387,7136 Hz para a altura do F1 de 
[o]. 
157 O Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010: 159, 167-183) também apresenta vários 
níveis de coalescência entre a vogal e a coda nasal. 
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Após essas considerações, concluímos que o processo 
fonológico de nasalização vocálica ocorre no domínio da palavra 
fonológica e é do tipo regressivo (Lass, 1984), do modo preenchedor 
de traço e a assimilação é de traço único (Clements e Hume, 1995), 
qual seja, o traço [nasal]. Esse processo pode ser representado cf. a 
fig. 11 com base em Clements e Hume (1995). 
 
Fig. 11 Processo fonológico de nasalização vocálica (com base em Clements e 
Hume, 1995) 
 
Domínio: palavra fonológica 
 
                    σ                                                                            
 
            V        - vocálico 
                        + soante                                                                                
                                                                                                                                                    
                                                                                           
                              [nasal]        

           
Partindo-se da observação exposta em Cândido (2004: 57), os 

estudos sobre as línguas Pano podem ser divididos entre os que 
defendem a existência das vogais nasais como segmentos fonológicos 
e os que consideram essas vogais apenas como segmentos fonéticos.  

No primeiro grupo, cf. nossa bibliografia, estão os estudos 
sobre as línguas Marinahua (Pike e Scott, 1962), Cashinahua 
(Kensinger, 1963), Shipibo-Conibo, Cashibo158, Amahuaca (Shell, 
2008 [1975]), Katukína (Barros, 1987), Poyanáwa (De Paula, 1992) e 
Arara (Cunha, 1993). E no segundo grupo, dos estudos que 
consideram as vogais nasais como realizações apenas fonéticas, estão 
os trabalhos sobre as línguas Chácobo (Prost, 1967), Capanahua 
(Shell, 2008 [1975]), Katukina (Aguiar, 1994), Huariapano (Parker, 
1994), Caxinauá (Camargo, 1995), Marubo (Costa, 2000), Jaminawa 
(Lanes, 2000), Matis (Spanghero Ferreira, 2000), Shanenawa 
(Cândido, 2004), Kaxarari (Sousa, 2004), Yaminahua (Loos, 2006), 
Yawanawá (De Paula, 2007) e Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010). 

                                                 
158 Em Shell (1950: 199), a autora afirma que a nasalização em Cashibo pode ser 
explicada por um fonema suprassegmental.  
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Dentre as línguas interpretadas como tendo vogais nasais 
apenas na superfície, destacamos o Yawanawá (De Paula, 2007) e o 
Matis (Spanghero Ferreira, 2000), pois nessas línguas, assim como no 
Saynáwa, a nasalização vocálica é tautossilábica e regressiva, com o 
onset nasal não causando a nasalização da vogal. No Katukina 
(Aguiar, 1994), também não ocorre a nasalização quando se tem onset 
nasal.  

Já no Marubo (Soares, 1996; Costa, 2000) e no Shanenawa 
(Cândido, 2004), diferentemente do Saynáwa, tanto a coda quanto o 
onset nasal podem causar a nasalização, e a assimilação pode ser 
tautossilábica ou heterossilábica. No Shanenawa (Cândido, 2004), 
entretanto, a nasalização é apenas regressiva, enquanto no Marubo 
(Costa, 2000), ela pode ocorrer em ambas as direções quando se tem 
coda nasal e, além disso, a assimilação pode ser à distância (“distant 
assimilation”) (Lass, 1984: 171), enquanto no Saynáwa, a assimilação 
é apenas regressiva e é apenas de contato (“contact assimilation”) 
(Lass, 1984: 171)159. 

Ainda considerando as línguas que teriam vogais nasais apenas 
na superfície, observamos que o Saynáwa se assemelha ao Huariapano 
(Parker, 1994) porque nesta língua a coda nasal é apagada após 
promover a nasalização vocálica na superfície. Já no Shanenawa 
(Cândido, 2004), diferentemente do Saynáwa, a coda nasal confere 
peso à sílaba mesmo quando ela se faz perceber na superfície tão 
somente pela nasalização vocálica. 

 
3.1.3.5. Fusão entre /N, i/ em juntura de morfema  

Os segmentos /N, i/ passam à superfície como [�] em posição 

de onset silábico quando, estando em juntura de morfema, /N/ ocorre 

diante de /i/ e esta vogal forma hiato, como pode ser observado nos 
dados (273-281). Lembrando-se que apresentamos em 1.3.1.5. exs. 
adicionais que comprovam a estrutura morfológica dos dados (273-
281).  

O dado (282) demonstra que não ocorre a fusão entre /N, i/ 
quando a vogal coronal não forma hiato, enquanto em (283), vê-se que 
os segmentos /n, i/ não se fundem, não tendo sido registrado *[a.��a�] 

                                                 
159 No Yaminahua, de acordo com Loos (2006), o espraiamento da nasalidade é 
descontínuo. 
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para (283) [a.ne.�a�] /a.ni.a/ “cunhado”. Cabe ressaltar ainda que a 
simples contiguidade com a vogal coronal não causa a palatalização 
de /N/, vide os segmentos em negrito nas formas não aceitas em (282, 

284-288), aplicando-se o mesmo para /n/ contíguo à /i/ em (274, 277, 
283, 288-291).  

A realização de [�] em onset se deve ao processo fonológico 

de assimilação fusional (Lass, 1984: 173) que ocorre entre /N, i/ e está 
relacionada à aplicação da regra de ressilabação (Kenstowicz, 1994: 
281), com o processo de fusão restringindo-se ao domínio da palavra 
fonológica porque a ressilabação se dá exclusivamente nesse domínio 
(cf. 1.2.4.), por isso não identificamos *[��� # �o.�ma�] para (292) [��� # 

jo.�ma�] /�N # i.u.ma/ �-N iuma. Além disso, defendemos que a fusão 

entre /N, i/ é motivada pelo sistema métrico do Saynáwa (cf. 2.1.2.), 
pela necessidade de se garantir a completa metrificação da palavra 
sem deixar de se evitar o conflito de acento (stress clash) no domínio 
da palavra fonológica. 
 
(273) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
Derivação: /puN.i.aN/ → [pu�N.i.a�N] → [pu�.Ni.a�N] → [pu�.��a��] ~ 

[po�.��a��] 
 
(274) [ne�.�u.�a��] /niN.i.u.aN/ *[�e�.�u.�a��] 

niN-i-uaN 
espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
choaca 
 
(275) [ma.�!i�.�a.�ta�] /ma.!iN.i.a.ta/ ma!iN-iata  
                                                           ?-? 
                                               mucunã 
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(276) [a.�i�.�a.�i�] /a.iN.i.a.i/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
aiN-ia-i 
esposa-APRO-PROG 
‘Ele está se casando.’ 
(Lit. ‘Está tomando esposa.’)   
 
(277) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ *[�e.��i he�.��is] 

ni�i           hiN-iiS     
cipó.envira ?-?              
apuí 
 
(278) [pi.�tso # t�o�.��o��] /pi.tsu # t�uN.i.uN/  

pitsu        t�uN-i-uN 
periquito canto.da.espécie.de.periquito?-forma.alongada-? 
‘espécie de periquito’ 
 
(279) [ma�.��o��] /maN.i.uN/ maN-i-uN 
                                               liso-forma.alongada-? 
                                               liso (superfície lisa) 
 
(280) [ta.pi�.��a��] /ta.piN.i.aN/ tapiN-ia-N  
                                                  aprender-APRO-para.exterior 
                                                  saber 
 
(281) [i�.��a��] /iN.i.aN/ iN-iaN  
                                      ?-? 
                                      lago 
 
(282) [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ *[nu�.��e�] *[nu�.�] 

nuN-i   
sobre.a.água-forma.alongada 
mulateiro 
 
(283) [a.ne.�a�] /a.ni.a/ cunhado *[a.��a�] *[a.�e.�a�]   
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(284) [kla.�u.d(i�.�na] /kla.u.diN.a/ *[kla.�u.d(i�.��a] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
klaudi-Na     ha-uN             baka-ø    uka-�u-ki               pani-uaN 
Cláudio-ERG 3-POSS.ATR.3  água-ABS derramar-PAS1-ASSE rede-INST 
‘Cláudio derramou sua água (copo de água) com a rede’  
(Lit. ‘Cláudio derramou[há poucos instantes] sua água com a rede’) 
 
(285) [a.i�.�na] /a.iN.Na/ *[a.�i��.�na] 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na       iaiS-ø    pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG  tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘minha esposa comeu tatu’  
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
 
(286) [��a��.ka.�i�n.�te�] ~ [�a�.�ka.i�.�te�] /�aN.ka.iN.ti/ *[��a��.ka.�i��.�te�]        

�aNkaiN-ti                                                                                       
respirar-NMLZ 
pulmão  
 
(287) [ta.�pi��] /ta.piN/ aprender *[ta.�pi��]  
 
(288) [ta.�pi�.ne.�ce�] /ta.piN.ni.ki/ *[ta.�pi��.ne.�ce�] *[ta.�pi�.�e.�ce�] 
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ba!i   b�tsa-ki-!a]op1    [�-N         pit�a-N-kiN                            
 verão irmão-ASSE-FOC   1SG-ERG cozer-CAUS.ASSO.SUP-NMLZ  
tapiN-ni-ki]op2 
aprender-PAS4-ASSE 
‘Há um ano. Eu aprendi a cozinhar.’ 
(Lit. ‘É verão irmão. Eu aprendi[há vários dias] a tornar algo cozido.’) 
 
(289) [ce.�ne�] /ki.ni/ buraco *[ce.��e�]  
 
(290) [i.�na�] /i.na/ pênis, rabo *[i.��a�] 
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(291) [�maj.�na�] /ma.i.na/ magro *[�maj.��a�] 
 
(292) [��� # jo.�ma�] /�N # i.u.ma/ *[��� # �o.�ma�] 
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
�-N                   iuma  
1SG-POSS.ATR  peixe 
‘meu peixe’ 
  

Para melhor entendermos o processo fonológico de fusão entre 
/N, i/, analisemos o dado (273) acima, [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] 

/puN.i.aN/ puN-i-aN, para o qual postulamos esta derivação: 

/puN.i.aN/ → [pu�N.i.a�N] → [pu�.Ni.a�N] → [pu�.��a��] ~ [po�.��a��].  

No primeiro estágio da derivação, /puN.i.aN/ → [pu�N.i.a�N], o 
arquifonema nasal, [-vocálico], ocupa a posição de coda e deve 
ressilabar como onset porque está diante de segmento [+vocálico]. Ao 
ocorrer a ressilabação de /N/, [pu�N.i.a�N] → [pu�.Ni.a�N], os 

segmentos /N, i/ se fundem, combinando-se em [�] os traços [-

vocálico, +soante, nasal] presentes em /N/ e o ponto de articulação 

presente em /i/, com [�] passando a ocupar a posição de onset da 
sílaba seguinte porque se encontra diante de segmento [+vocálico], o 
que implica em redução silábica: [pu�.Ni.a�N] → [pu�.��a��] ~ [po�.��a��].  
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Essa derivação é observada em todos os dados que apresentam 
[�] em onset, vide (273-281) acima160.  

Já no exemplo (282) acima, [nu�.�ne�] ~ [no�.�ne�] /nuN.i/ nuN-

i, a fusão entre /N, i/ é impedida pelas regras de silabação do Saynáwa 

(cf. 1.2.3.), não se observando *[nu�.�], mas tão somente a 

ressilabação de /N/ como onset da sílaba seguinte, com o arquifonema 

nasal vindo à superfície como [n] por essa ser a forma menos marcada 
(Lass, 1984: 155-157).  

Pelas regras de silabação do Saynáwa, o núcleo é um 
componente obrigatório na estrutura silábica e [�] por ser um 
segmento [-vocálico] não poderia ocupar essa posição silábica, por 
isso a vogal coronal deve estar formando hiato para poder se fundir ao 
arquifonema nasal que a antecede, pois assim [�] ressilaba e passa a 
formar uma sílaba permitida na língua. 

Merece destaque dentre as considerações acima, o fato de o 
processo fonológico de fusão se basear na contagem silábica, 
envolvendo necessariamente uma sequência trissilábica, /VN.i.V/, e 
ter sempre como resultado a redução desse trissílabo a um dissílabo, 
/VN.i.V/ → [v�.�v]. A partir da redução silábica, portanto, objetiva-se 
uma palavra com número par de sílabas na superfície, objetivo esse 
que pode não ser alcançado exclusivamente em razão do número de 
                                                 
160 O dado (274), abaixo repetido, pode ter, em princípio, as derivações (a-b) abaixo, 
pois a silabação das vogais altas pode ou não acontecer já no primeiro ciclo de 
silabação, o qual ocorre no domínio do morfema (cf. 1.2.3.). Assim, em (a), o 
morfema -uaN já vem silabado como  wa� no nível do morfema, enquanto em (b), a 
vogal labial tem sua posição silábica definida só no final da derivação.  
(274) [ne�.�u.�a��] /niN.i.u.aN/ niN-i-uaN 
                                                 espécie.vegetal?-forma.alongada-AUM 
                                                 choaca 
Possíveis derivações: 
(a) /niN.i.u.aN/ → [ni�N.i.wa�N] → [ni�.Ni.wa�N] → [ni�.�wa�N] → [ne�.�u.�a��] 

(b) /niN.i.u.aN/ → [ni�N.i.ua�N] → [ni�.Ni.ua�N] →  [ne�.�u.�a��] 

Na derivação (a), no estágio [ni�.Ni.wa�N] → [ni�.�wa�N] (em negrito), [�] ressilaba 

diante de [w] por este ser um segmento [+vocálico] (cf. 1.2.4.), enquanto no estágio 

[ni�.�wa�N] → [ne�.�u.�a��] (em negrito), a vogal labial deixa de vir como margem e 
passa a ser núcleo porque a língua não permite onset ramificado (cf. 1.2.3.), 
proibindo-se a realização de [w] após segmento [-silábico] (cf. 1.3.2.2.). 
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sílabas que a palavra venha a apresentar antes ou depois da sequência 
envolvida na fusão, caso dos dados (274, 280) acima.  

A busca por uma palavra com número par de sílabas é 
certamente motivada pelo sistema métrico do Saynáwa, pois como 
vimos em 2.1.2., uma palavra com número ímpar de sílabas apresenta 
geralmente conflito de acento (stress clash) e a aplicação da regra da 
desacentuação (“Destressing in Clash”) (Hayes, 1995: 36-37), 
repetida na fig. 12 abaixo, não apenas elimina esse conflito no 
domínio da palavra fonológica como impede que toda a palavra seja 
metrificada, por isso o sistema métrico preferiria palavras com número 
par de sílabas, pois elas, em princípio, não apresentam conflito de 
acento e podem ser completamente metrificadas.  

Vejamos novamente o dado [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/ 

puN-i-aN, em (293). Caso não ocorresse a fusão entre /N, i/ no 

mencionado dado, observaríamos o dado hipotético *[pu�.ni.�a��] (294), 
cuja análise métrica em (294) demonstra que o conflito de acento seria 
eliminado pela regra da desacentuação (fig. 12), mas a palavra não 
seria completamente metrificada. Já através da fusão entre /N, i/, 

(293) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��], evita-se o conflito de acento e garante-se a 
análise de toda a palavra em pés métricos, como exposto na análise 
métrica em (293).   
 
Fig. 12 Regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (com base em Hayes, 
1995: 36-37) 
 
Domínio: palavra fonológica 
 

X → ø / __ X 

                 �  
 
(293) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/  

puN-i-aN  
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
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Análise métrica:                                                          
(    X)  Nível da palavra fonológica (RFD)161  
(.   X)  Nível do pé 
   �     �   Nível da sílaba 

pu���a� 
 
(294) *[pu�.ni.�a��] /puN.i.aN/ puN-i-aN (vide 293) 
 
Provável análise métrica: 
(        X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.  X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
   �    �     �    Nível da sílaba 

pu��ni�a� 
 
(       X)                   (      X)                     
       (X)       →            (. X) 
   �   �    �                        �    �   �  

pu�ni�a�                     pu�ni�a� 
 

Nossa análise em Couto (2010: 169-178) sobre a realização de 
[�] em onset no Saynáwa, portanto, não é mais defensável. No 
mencionado estudo, acreditávamos que a coda nasal tinha ponto de 
articulação especificado, /n/, e seria apagada na superfície caso não 

ressilabasse, podendo ser realizada como [�] em onset se sofresse o 
processo de palatalização progressiva ou o de palatalização regressiva 
(fusão), com apenas o último processo estando relacionado ao sistema 
métrico da língua. Pela palatalização progressiva, /i/ palatalizaria a 
coda nasal tautossilábica, o que é desmentido pelo dado (295) 
[kla.�u.d(i�.�na] /kla.u.diN.a/ klaudi-Na, coletado após Couto (2010), 
pois caso ocorresse tal assimilação deveríamos ter registrado 
*[kla.�u.d(i�.��a].  

Já pela palatalização regressiva (fusão), ainda de acordo com 
Couto (2010: 169-178), ocorreria a seguinte derivação: “/pun.i.an/ → 

[pu�n.i.a�n] → [pu�n.ja�n] → [pu�.nja�] → [pu�.��a��]  - “braço”” 
                                                 
161 Nas análises métricas, RFD significa “Regra final à direita”. 
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(Couto, 2010: 174), onde a coda nasal ressilabaria diante de [j] e 

passaria a formar o onset complexo .nj, o que não é permitido na 
língua, motivo pelo qual ocorreria a fusão entre a consoante nasal e o 
glide palatal. Entretanto, a silabação da vogal coronal como margem 
não seria possível no dado (296) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ ni�i 

hiN-iiS porque os ditongos *ji ou *je não foram identificados na 
língua (cf. 1.3.2.1.), não sendo provável para esse dado a derivação 
/ni.�i # hiN.i.iS/ → *[ni.�i # hi�N.iis] → *[ni.�i # hi�.njis] → [ne.��i # 

he�.��is], mas sim a derivação /ni.�i # hiN.i.iS/ → [ni.�i # hi�N.i.is] → 

[ni.�i # hi�.Ni.is] → [ne.��i # he�.��is]162. Desse modo, a formação do 

onset complexo .nj não seria possível em todos os dados da língua que 

apresentam [�] em onset, defendendo-se no presente estudo que /N/ 
ressilaba diante da vogal coronal silabada como núcleo e não como 
margem, com a formação do ditongo sendo impedida após segmento 
[-silábico]. 
 
(295) [kla.�u.d(i�.�na] /kla.u.diN.a/ *[kla.�u.d(i�.��a]  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
klaudi-Na     ha-uN             baka-ø    uka-�u-ki               pani-uaN 
Cláudio-ERG 3-POSS.ATR.3  água-ABS derramar-PAS1-ASSE rede-INST 
‘Cláudio derramou sua água (copo de água) com a rede’  
(Lit. ‘Cláudio derramou[há poucos instantes] sua água com a rede’) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162 O dado (296) foi registrado como “[ne.��i # he�.��is] - /ni.�i # hin.is/  “apuí”” 

(Couto, 2010: 71) e acreditávamos que a realização de [�] em onset nele se devia à 
palatalização progressiva como defendida em Couto (2010: 169-178).   
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(296) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ ni�i             hiN-iiS    
                               cipó.envira    ?-?              
                               apuí 
 
Derivação hipotética: /ni.�i # hiN.i.iS/ → *[ni.�i # hi�N.iis] → 

*[ni.�i # hi�.njis] → [ne.��i # he�.��is] 
 
Derivação: /ni.�i # hiN.i.iS/ → [ni.�i # hi�N.i.is] → [ni.�i # 

hi�.Ni.is] → [ne.��i # he�.��is] 
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O processo fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de 
morfema ocorre no domínio da palavra fonológica, é categórico e é 
tautossilábico porque envolve os segmentos /N, i/ quando eles passam 
a se realizar na mesma sílaba em razão da ressilabação. A assimilação 
é do tipo bi-direcional ou fusional (“‘bi-directional’ or fusional 
assimilations” cf. Lass, 1984: 173 grifo do autor) e pode ser 
representada cf. a fig. 13 com base em Lass (1984), Kenstowicz 
(1994) e em Clements e Hume (1995). 
 
Fig. 13 Processo fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de morfema (com base 
em Lass, 1984; Kenstowicz, 1994; Clements e Hume, 1995)163 
 
Domínio: palavra fonológica 
 
          σ                             σ                                   σ                                                                                               

 

        V�       - vocálico     +    V [coronal]                 V 

                     + soante     
                     nasal       
                    
                                                      
                                                                                                                                                   
  
                               - vocálico                              
                          + soante     
                             nasal 
                            coronal  
                          - anterior 
 

O fato de o Saynáwa apresentar um processo fonológico 
baseado na contagem de sílabas e motivado pela estrutura métrica não 
é uma novidade dentre as línguas Pano (Loos, 1999; González, 2005). 
A partir de Loos (1999), sabemos que a quantidade par ou ímpar de 
sílabas em uma palavra pode motivar modificações fonológicas em 
muitas línguas Pano, enquanto a partir de González (2005), 

                                                 
163 Nas representações, o símbolo “+” quando não estiver entre colchetes indica 
juntura de morfema. 
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compreendemos que as alternâncias fonológicas sensíveis à contagem 
silábica seriam motivadas pela estrutura métrica dessas línguas.  

Apesar das semelhanças, o Saynáwa se distingue das línguas 
Pano analisadas em González (2005) em razão dos seguintes aspectos: 

a) González (2005) não identificou processos de fusão com 
motivação métrica, tal qual ocorre no Saynáwa, mas sim processos de 
inserção, apagamento e metátese; 

b) as alternâncias fonológicas analisadas em González (2005) 
envolvem geralmente consoantes e não sílabas inteiras, algo só 
observado pela autora entre as alternâncias morfofonológicas, 
enquanto o processo fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de 
morfema do Saynáwa implica redução silábica e, portanto, envolve 
sílaba inteira;     

c) o processo fonológico de fusão entre /N, i/ em juntura de 
morfema do Saynáwa apresenta uma peculiaridade quanto à 
motivação métrica, pois está sim relacionado às restrições 
concernentes ao alinhamento do pé (“foot-alignment constraints”) 
(González, 2005: 54)164, mas não apenas ao alinhamento do pé no qual 
o segmento afetado é realizado e sim ao alinhamento de todos os pés 
da palavra, objetivando-se a completa metrificação desta. 

 
A consoante nasal palatal [�] não é comumente considerada 

como fonema nas línguas Pano e não se apresenta como fonema 
reconstruído no Proto-Pano (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999), tendo 
sido identificado seu caráter exclusivamente fonético em línguas 
como, por exemplo: Katukina (Barros, 1987; Aguiar, 1994), Caxinauá 
(Camargo, 1991), Marubo (Costa, 1992), Arara (Cunha, 1993), 
Shanenawa (Cândido, 2004), Jaminawa, Yawanawa (Lanes, 2000), 
Yaminahua (Faust e Loos, 2002), Shipibo-Konibo (Valenzuela, 2003) 
e Shawã (Souza, 2012).  

A distinção entre o Saynáwa e as línguas Pano nas quais [�] 

não se confirma como fonema é que apenas no Saynáwa [�] resultaria 

                                                 
164 De acordo com González (2005), as alternâncias por ela estudadas nas línguas 
Pano estariam relacionadas ou à necessidade de potencializar o contraste de 
proeminência entre a sílaba forte e a fraca do pé métrico ou às restrições 
concernentes ao alinhamento do pé (“foot-alignment constraints”) (González, 2005: 
54). 
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de um processo de fusão165, estabelecendo-se geralmente para as 
demais línguas Pano que [�] advém ou do processo assimilatório da 
nasalização, caso do Shipibo-Konibo (Valenzuela, 2003), ou do da 
palatalização, caso do Shanenawá (Cândido, 1998)166. No Shipibo-
Konibo, [�] é alofone de /j/ e vem à superfície quando /j/ é nasalizado 
(Valenzuela, 2003: 102), vide a citação em (297), enquanto no 
Shanenawá, [�] é alofone da coda /n/ e vem à superfície quando a 

coda nasal está diante de /j/ (Cândido, 1998: 61-62), vide a citação em 
(298)167. 
 
(297) Dados do Shipibo-Konibo:  
“/�wan.jo/ ‘diseased’ → [�wa��o]”;  

“/pa�jon/ ‘kerchief’ → [pa���o�]” (Valenzuela, 2003: 102) 
 
(298) Dados do Shanenawá:  
“/punjan/ [pu���j/�] ‘braço’”; 

“/injan/ [i���j/�] ‘lagoa’” (Cândido, 1998: 61 grifos da autora) 
 

A comparação entre os dados do Shanenawá (Cândido, 1998) 
em (298) acima e os dados do Saynáwa em (299-300) abaixo poderia 
nos levar a questionar se o glide palatal não seria um fonema do 
Saynáwa, mas como passamos a expor abaixo, nossa interpretação 
pelo caráter apenas fonético desse glide deve permanecer.  

Tomemos mais uma vez como exemplo o dado “braço”, em 
(299), reconstruído no Proto-Pano como “*poyamï” (Shell, 2008 

[1975]: 167) e registrado fonologicamente como: “pó0ya0” no 

                                                 
165 No Katukina (Aguiar, 1994), [�] não resultaria de um processo de fusão, mas 
teria nesse processo um dos condicionamentos para sua realização. Nessa língua, de 
acordo com Aguiar (1994: 80-85), [�] é alofone de /n/ em onset e só vem à 

superfície quando se tem os seguintes ambientes: /iN.nV/ ou /+N.nV/, 

condicionando-se a assimilação do traço alto de /i, +/ por /n/ à fusão entre esta 
consoante e a coda nasal.  
166 Não consideramos aqui a realização de [�] em decorrência do processo 
fonológico assimilatório analisado em 3.1.3.3.   
167 Em estudo posterior sobre o Shanenawa (Cândido, 2004), a autora não faz 
qualquer menção à realização da coda nasal como [�] quando diante de /j/. 
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Marinahua (Pike e Scott, 1962: 6), “poyámï” no Chácobo (Prost, 

1967: 65), “pïn�a� 1” no Cashibo (Shell, 2008 [1975]: 167), “pun�a” no 

Caxinauá (Camargo, 1991: 295) e “puya�” no Poyanáwa (De Paula, 
1992: 122).  

Caso postulássemos para o Saynáwa a representação 
*/puN.jaN/ em detrimento de /puN.i.aN/ para o dado (299) em 

análise, não só explicaríamos a realização de [�] no Saynáwa tão 

somente pela nasalização de /*j/, como teríamos uma representação 
fonológica mais próxima das demais línguas Pano.  

Permanecemos, contudo, defendendo que a representação de 
“braço” deve ser /puN.i.aN/ (299) porque além de os motivos 

expostos em 1.3.2.1. nos indicarem que [j] é uma alofonia de /i/168, o 

dado (301) nos revela que nem todas as palavras com [�] em onset no 

Saynáwa poderiam ter na base a consoante /*j/, pois não se tem 

registro dos ditongos *ji ou *je na língua (cf. 1.3.2.1.), assim, é mais 

provável a representação /ni.�i # hiN.i.iS/ e não */ni.�i # hiN.jiS/ para 
o dado (301).    
 
(299) [pu�.��a��] ~ [po�.��a��] /puN.i.aN/ */puN.jaN/  

puN-i-aN 
região.dos.membros.superiores-forma.alongada-? 
braço 
 
(300) [i�.��a��] /iN.i.aN/ iN-iaN  
                                      ?-? 
                                      lago 
 
 
 

                                                 
168 Como exposto em 1.3.2.1., nossa decisão em  não considerar o segmento [j] 

como fonológico, mas como uma das alofonias de /i/ se baseou no referencial 

teórico adotado (Clements e Hume, 1995), no fato de a realização de [j] ser 

previsível e no fato de a distribuição de [j] ser restrita. 
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(301) [ne.��i # he�.��is] /ni.�i # hiN.i.iS/ */ni.�i hiN.jiS/    

ni�i            hiN-iiS                                  
cipó.envira   ?-?              
apuí 
 

Por último, devemos salientar que também não é uma novidade 
frente às línguas Pano o fato de o Saynáwa apresentar uma alofonia 
identificada exclusivamente sobre fronteira morfológica, como é o 
caso de [�] em posição de onset, pois o Caxinauá (Camargo, 1991) 

tem comportamento semelhante. No Caxinauá, [�] é alofone da coda 

/n/ e vem à superfície quando a coda nasal está diante de /a/ em 
juntura de morfema (Camargo, 1991: 129-131, 165-171), como na 
citação em (302)169. 
 
(302) Dado do Caxinauá:  
“/+n mia �inan�unaii] > [+� mia �ina��o��a�i��:] 

 //%-n / mi-a / �inan-�un-ai-i// 

 //1s-nom / 2s-Dat / se souvenir-Or-act-prés// 
 ‘je vais me souvenir de toi’” (Camargo, 1991: 170 grifos da autora)170                                                  
 
3.1.3.6. Retroflexão de /�, S/ 

 A consoante /�/ é realizada como [�] quando está diante das 

vogais dorsais (exs. 303-307) e como [�] quando está diante das 

vogais coronais (exs. 308-310, 320). E a consoante /S/ é realizada 

como [�] quando está após as vogais dorsais (exs. 311-317) e como [�] 
quando está após as vogais coronais (exs. 318-321).  

A realização de /�, S/ como [�] se deve à assimilação por essas 
consoantes do traço [+posterior] presente nas vogais dorsais, e esse 

                                                 
169 Assim como no Saynáwa, a coda nasal do Caxinauá (Camargo, 1991: 130-131) 
também pode ser realizada como [�] em posição de coda caso sofra o processo 
fonológico assimilatório analisado em 3.1.3.3. 
170 Sobre as abreviaturas: “1s première personne du singulier”; “nom nominatif 
(sujet grammatical)”; “2s deuxième personne du singulier”; “dat datif”; “Or 
Orientateur actanciel”; “act actuel”; “prés temps présent” (Camargo, 1991: 435-
436). 
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processo fonológico de retroflexão de /�, S/ é tautossilábico e 
categórico, como demonstram os dados (303-321)171.  

Deve-se ressaltar que a retroflexão de /S/ só pode ocorrer após 
esse arquifonema ter seu ponto de articulação especificado como 
[coronal, - anterior], ocorrendo a especificação [+ estridente] (cf. 
1.3.1.4.).  
 
(303) [�u�mo�] /�umu/ pote 
 
(304) [ne�o��o�] /ni�u�u/ arruda  
 
(305) [ti��o�] /ti�u/ cintura  
 
(306) [����o��] /���uN/ cajá  
 
(307) [mo��a�] /mu�a/ espinho 
 
(308) [�i�ne�] /�ini/ marajá 
 
(309) [ma��e�] ~ [ma��i�] /ma�i/ areia 
 
(310) [ju��i��] /iu�iN/ alma 
 
(311) [ma�ku��pe�] /makuSpi/ dente canino 
 
(312) [pi�!u�] ~ [pi�!us] /pi!uS/ pipira 
 
(313) [�to��p��] /tuSp�/ bacurau 
 
 
 
 

                                                 
171 O traço [+posterior] é redundante para a definição das vogais dorsais, mas sua 
estipulação é importante para a compreensão do processode retroflexão de /�, S/, 
como veremos mais adiante neste subtópico. 
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(314) [�po��to�] ~ [�pos�to�] ~ [�poh�to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(315) [����to��] /�StuN/ ‘irmão mais novo’ 
 
(316) [�a��pa�] /aSpa/ boca 
 
(317) [na�ka�] ~ [na�kas] /nakaS/ cupim 
 
(318) [�ni��po�] ~ [�ne��po�] /niSpu/ borra do café 
 
(319) [�!i��pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!es�pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] 

/!iSpi/ corda  
 
(320) [i��i�] /i�iS/ mandim mole 
 
(321) [�me��ce�] ~ [�mes�ce�] /miSki/ pedra 
 

Como exposto em 1.3.1.3., consideramos que o Saynáwa 
apresenta em posição de onset o fonema /�/ e não */�/ porque a 
fricativa pós-alveolar surda é mais natural que a fricativa retroflexa 
surda (Lass, 1984: 154; Hamann, 2003: 3-6). 

Desse modo, acreditamos que seja mais natural a ocorrência do 
processo fonológico de retroflexão, pelo qual /�, S/ são realizados 

como [�], do quê a do processo fonológico de deretroflexão, pelo qual 

/*�, S/ seriam realizados como [�] em razão da contiguidade na 
mesma sílaba com vogal coronal (Hamann, 2003: 81-82, 94-96)172.  

                                                 
172 De acordo com Hamann (2003: 92-95, 102-107), as vogais posteriores (termo da 
autora) e as consoantes retroflexas são realizadas com a parte posterior do corpo da 
língua retraída, o que explica a maior proximidade articulatória entre esses 
segmentos. Já o maior distanciamento articulatório entre as vogais anteriores (termo 
da autora) e as consoantes retroflexas se baseia no fato de as primeiras serem 
realizadas com “high tongue middle and fronted tongue back”, ao passo que as 
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O fone [��] (exs. 322-323) não poderia ser considerado como 
exemplo de deretroflexão de um suposto fonema com palatalização 
secundária, */��/ (Hamann, 2003: 44-50, 81-82, 94-95, 102), porque 

[��] é muito pouco frequente em nossos corpora e sua realização é 
claramente motivada pelas regras de silabação do Saynáwa cf. 
veremos em 3.2.1., quando da análise do processo morfofonológico de 
metátese de /a/ no morfema de passado pré-hodierno -	ina.  

E como já analisamos em 3.1.1.2. com base em Operstein 
(2009), os fones [�s, ��] (exs. 324-326) são exemplos de pré-

vocalização, não sendo defensável que a realização de [��] (exs. 324-
325) decorra de um suposto processo de palatalização secundária 
sofrido por /S/, pelo qual esse arquifonema deixaria de ser realizado 

como [�] para vir como [��] na superfície173, porque [s] (segmento 
apical alveolar cf. Hamann, 2003: 12-14) não tem sua articulação 
primária modificada quando é realizado como [�s] (ex. 326), e a 
palatalização se caracteriza justamente por modificar a articulação 
primária, transformando um segmento apical em laminal (Hamann, 
2003: 44-50), por isso [�s, ��] não poderiam ser exemplos de 
palatalização secundária. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
consoantes retroflexas são realizadas com “a flat tongue middle and retracted 
tongue back” (Hamann, 2003: 103).  
Assim, por razões fonéticas, línguas que têm na subjacência uma consoante 
retroflexa podem apresentar processos fonológicos como a deretroflexão, pelo qual a 
consoante perde a retroflexão quando contígua a vogal anterior (termo da autora) 
(Hamann, 2003: 81-82, 94-96), bem como línguas que não têm uma consoante 
retroflexa na base podem apresentar na superfície consoante com essa articulação 
em razão da contiguidade com vogal posterior (termo da autora), ocorrendo o 
processo de retroflexão da consoante (Hamann, 2003: 81-82, 90-92). 
173 Hamann (2003) demonstra que a retroflexão é incompatível com a palatalização 
tanto do ponto de vista articulatório quanto acústico. Operstein (2009: 122), por sua 
vez, questiona a afirmação de Hamann (2003) de que as retroflexas não podem ser 
palatalizadas.  
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(322) ["i��a��ce�] /bi�iaNki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                  �-N        m�ni-ø      bi-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG  banana-ABS pegar-PAS3-ASSE 
‘Eu peguei banana ontem.’ 
 
(323) [�mi�cita���a��] /miSkita�iaN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
miSki-ta-�iaN 
pedra-ir.e.a.partir.de.lá-PAS3 
‘Ele foi e a partir de lá pescou (com anzol).’ 
(Lit. ‘Foi e a partir de lá pescou[há 1-poucos dias].’) 
 
(324) [po�ko # t�e�po��] /puku # t�ipuS/  

pu-ku                                               t�ipuS 
região.dos.intestinos-forma.arredondada   ? 
intestino 
‘barriga toda (o abdômen e o tórax)’ 
 
(325) [�maj�na���ta] /mainaiSta/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
bak�    maina-iSta  kuiN 

criança magro-DIM   INT  
‘A criança é bem magrinha.’ 
 
(326) [siko�me�s] ~ [siko�mes] /sikumiS/ tiririca 

 
O processo fonológico de retroflexão de /�, S/ é causado não 

apenas pela vogal denominada por Hamann (2003: 81-82, 90-94) 
como posterior, mas por todas as vogais dorsais do Saynáwa, uma vez 
que quando observamos os processos fonológicos do Saynáwa e o 
comportamento das vogais como classes naturais (Hyman, 1975), 
percebemos que as vogais /�, a/ e /u/ distinguem-se, além da altura, 
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tão somente pela presença do traço [labial] em /u/, ou seja, o traço de 
posterioridade não distingue essas vogais, comportando-se todas as 
vogais dorsais /u, �, a/ como [+posterior].  

A própria Hamann (2003: 90) reconhece que a vogal /a/ 
eventualmente pode ser englobada na classe das vogais posteriores e, 
principalmente, apresenta línguas onde “non-high back vowels 
[o, �, a]" acionam processos de retroflexão, como no “Sri Lankan 
Portuguese Creole” (Hamann, 2003: 91-92)174.  

Vejamos como ocorre o processo fonológico de retroflexão de 
/�, S/. 

Dentro da Teoria da Otimalidade, Hamann (2003) propõe uma 
formalização que englobe tanto os aspectos articulatórios quanto 
perceptuais envolvidos em processos como, por exemplo, a 
retroflexão, entretanto, acreditamos que o processo fonológico de 
retroflexão identificado no Saynáwa possa ser compreendido apenas 
em termos articulatórios e a partir da Geometria dos Traços 
(Clements, 1991b; Clements e Hume, 1995).   

O que causa a modificação de [�] (segmento laminal pós-

alveolar cf. Hamann, 2003: 12-14) para [�] (segmento apical pós-
alveolar cf. Hamann, 2003: 12-14) é a assimilação da propriedade 
retração presente nas vogais dorsais175, e essa propriedade pode ser 
                                                 
174 Hamann (2003: 92) também menciona o Tolitoli (“Austronesian language 
family”), língua na qual as vogais [o, u, a] causam a retroflexão, e sobre o dialeto 
Molinos do Mixtec (“Oto-Manguean language”), a autora inicialmente diz que as 
vogais /a, o, u/ causam a retroflexão, mas depois questiona essa interpretação, 
dizendo que pode ser defendida a presença de uma fricativa retroflexa na base. 
175 De acordo com Hamann (2003: 32-39), as consoantes retroflexas se caracterizam 
pela presença de 4 propriedades articulatórias:  
1) apicalidade, envolvem a ponta da língua em sua articulação; 
2) posterioridade, são produzidas atrás da região alveolar; 
3) cavidade sublingual, “all sounds articulated with the tongue tip or blade on or 
behind the alveolar ridge evince a cavity beneath the tongue, due to the backwards 
displacement of the tongue front” (Sundberg e Lindblom, 1990: 1316 cf. Hamann, 
2003: 34); 
4) retração, definida como “a displacement of the tongue back towards the pharynx 
or velum”.  
Dessas propriedades articulatórias acima indicadas, a consoante [�] (segmento 
laminal pós-alveolar cf. Hamann, 2003: 12-14) apresenta a posterioridade e a 
cavidade sublingual (Hamann, 2003: 43), sendo realizada com “a raised tongue 
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representada pelo traço [+ posterior] (“[+ back]”) (Clements, 1991b; 
Hamann, 2003: 36), que está tradicionalmente associado a [dorsal] 
(Clements, 1991b).  

Do mesmo modo que segmentos [labial] sempre terão o traço 
[+anterior] e os segmentos [dorsal] sempre terão o traço [-anterior], 
sendo relevante a especificação do valor do traço [± anterior] apenas 
para [coronal], assumimos para o Saynáwa que o valor do traço [± 
posterior] não será comumente especificado para os segmentos 
[coronal] ou [labial] porque ele será sempre [-posterior], a menos que 
ocorra a retroflexão da consoante coronal ora analisada176.  

Assim, no Saynáwa, [s] se distingue de [�, �] pela presença do 

traço [+anterior] em [s], e [�] se distingue de [�] pela presença de 

[+posterior] em [�], não sendo necessário a especificação [± 

distribuído] por sua redundância. E como só /s, �/ se confirmam como 
fonemas, o traço [± posterior] não tem valor distintivo no Saynáwa, 
aplicando-se o mesmo para as vogais, por isso as vogais dorsais não 
precisam ter este traço especificado em suas representações 
fonológicas. 

O processo fonológico de retroflexão de /�, S/ ocorre no 
domínio da palavra fonológica e se caracteriza por ser do modo 
modificador de traço e a assimilação é de traço único (Clements e 
Hume, 1995), qual seja, o traço [+posterior]. A retroflexão de /�/ é do 

                                                                                                                   
middle” (Hamann, 2003: 14, 36), e como as vogais dorsais do Saynáwa são 
articuladas com “a backed, i.e. retracted, tongue body” (Hamann, 2003: 92), elas 
fazem com que a consoante seja realizada com o corpo da língua mais retraído, 
causando “a lowered tongue middle”, e como “Tongue lowering is thus a 
concomitant of the property ‘retraction’, or the reverse” (Hamann, 2003: 36), a 
consoante adquire a propriedade retração. Ao adquirir esta propriedade, a consoante 
deixa de ser laminal e passa a ser apical, realizando-se como [�] (segmento apical 
pós-alveolar cf. Hamann, 2003: 12-14), pois a presença das propriedades 
posterioridade, cavidade sublingual e retração implica em apicalidade (Hamann, 
2003: 39, 43). 
176 A estipulação do traço [± posterior] para um segmento que é [coronal], sem ser 
uma substituição a [± distribuído] ou [± anterior],  foi assumida em Clements (1999 
[1985]) para indicar o contraste entre a lateral sem articulação secundária (“plain”), 
a lateral palatalizada (“palatalized”) e a lateral velarizada (“dark”) (Clements, 1999 
[1985]: 217-218).  Portanto, dentro dos modelos propostos pela Geometria dos 
Traços (Clements, 1999 [1985]), segmentos coronais podem ser caracterizados 
como [± anterior], [± distribuído] e [± posterior]. 
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tipo regressiva e a de /S/ é do tipo progressiva (Lass, 1984). Com base 
em Clements (1991b) e em Clements e Hume (1995), a retroflexão de 
/�/ pode ser representada cf. a fig. 14a e a retroflexão de /S/ cf. a fig. 
14b.   
 
Fig. 14 Processo fonológico de retroflexão de /�, S/ (com base em Clements, 1991b 
e em Clements e Hume, 1995) 
 
Domínio: palavra fonológica 
 
Fig. 14a Retroflexão de /�/  
 
                                                            σ                                                                            
 
                             - soante 
           Ponto-C    + contínuo           Ponto-V  

                                            
                
              [coronal]                             [dorsal]                                                                                                                 
                                                                                           
             
[- anterior] 
                    [- posterior]                [+ posterior]        

 
 
Fig. 14b Retroflexão de /S/  
 
                 σ                                                                            
 
                                                                          - soante 
           Ponto-V                               Ponto-C    + contínuo            

                                            
                
              [dorsal]                              [coronal]                                                                                                                                  
                                                                                           
             
                                                                          [- anterior] 
        [+ posterior]                      [- posterior]        
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No Proto-Pano (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999), o quadro 
consonantal teria 3 fricativas coronais, incluindo-se a retroflexa, e, de 
acordo com nossa bibliografia, as seguintes línguas Pano permanecem 
com 3 fonemas fricativos coronais, sendo um deles retroflexo: 
Chácobo (Prost, 1967), Capanahua, Cashibo, Cashinahua, Marinahua, 
Shipibo-Conibo (Shell, 2008 [1975]), Katukína (Barros, 1987), 
Katukina (Aguiar, 1994), Huariapano (Parker, 1994), Kaxarari (Sousa, 
2004), Matis (Ferreira, 2005), Yawanawá (De Paula, 2007) e o 
Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010).  

Já o Jaminawa (Lanes, 2000), o Shanenawa (Cândido, 2004) e 
o Kaxinawa (Camargo, 1988-1989) têm 2 fonemas fricativos coronais, 
um alveolar e o outro retroflexo.  

Dentre as línguas acima citadas, o Chácobo (Prost, 1967), o 
Kaxinawa (Camargo, 1988-1989) e o Shanenawa (Cândido, 2004) 
apresentam um processo de deretroflexão, pelo qual a consoante 
retroflexa passa a ser realizada como [�] quando contígua à vogal 
coronal. O Chácobo (Prost, 1967), inclusive, foi o exemplo usado por 
Hamann (2003: 96, 106) de língua que apresenta o processo de 
deretroflexão.   

O Matis, por sua vez, cf. interpretação de Spanghero Ferreira 
(2000: 28), apresenta um quadro fonológico para as fricativas coronais 
idêntico ao do Saynáwa, tendo [�, �] a mesma distribuição identificada 
no Saynáwa. A autora decidiu representar o fonema pelo segmento 
não-retroflexo por conta de sua maior naturalidade (Spanghero 
Ferreira, 2000: 43-44). Ferreira (2005: 30, 33-34), entretanto, postulou 
para o Matis o fonema retroflexo, ao lado de /s, �/, porque ele 

identificou contraste de sentido entre /�/ e a consoante retroflexa em 
pares mínimos. 

O Saynáwa, portanto, teve o quadro fonológico reduzido de 3 
para 2 fricativas coronais quando comparado ao Proto-Pano (Shell, 
2008 [1975]; Loos, 1999), tendo ocorrido algo semelhante no 
Jaminawa (Lanes, 2000), no Shanenawa (Cândido, 2004), no 
Kaxinawa (Camargo, 1988-1989) e no Matis segundo Spanghero 
Ferreira (2000). E acreditamos que a supressão no Saynáwa tenha sido 
da consoante  retroflexa porque essa é a forma marcada (Lass, 1984: 
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154; Hamann, 2003: 3-6), sendo mais natural ter ocorrido /*s, *�, *�/ 

→ /s, �/, do quê /*s, *�, *�/ → /s, *�/177.  
 
3.1.4. Neutralização 

Identificamos os seguintes processos fonológicos de 
neutralização no Saynáwa: neutralização de /h, s, �/ em coda e 

neutralização de /m, n/ em coda. 
 
3.1.4.1. Neutralização de /h, s, �/ em coda 

 Em posição de onset, as consoantes /h, s, �/ contrastam sentido 
quando estão em par mínimo ou em ambiente análogo, como em (327-
329), com /h/ só ocorrendo em início de palavra como podemos ver 
em (327-328) e cf. observamos em 1.2.1. Identificamos em posição de 
coda, contudo, a ausência de contraste entre essas consoantes (exs. 
330-338) e isso se deve à neutralização da oposição entre os 
segmentos [-soante, +contínuo] em coda (Lass, 1984: 39-54; Clements 
e Hume, 1995: 263-265). 
 Tendo em vista a ocorrência do processo fonológico de 
neutralização de /h, s, �/ em coda, postulamos a existência do 

arquifonema /S/ nessa posição silábica (Trubetzkoy, 1964 [1929]; 
Lass, 1984). Esse arquifonema é caracterizado por ser [-vocálico, -
soante, +contínuo] e por apresentar o parâmetro default  [-estridente], 
o qual não precisa ser especificado por ser redundante (cf. 1.3.1.4.)178.   
 
(327) /h/ : /s/ 

[h��n��] /h�n�/ ‘rio grande’    

[s��!��] /s�!�/ pavão 
 
 

                                                 
177 De acordo com Maddieson (1984 mencionado em Hamann, 2003: 3), em um 
universo de 132 línguas que apresentam um quadro para as fricativas coronais com 2 
pontos de articulação distintos, caso do Saynáwa, 127 não apresentam consoante 
retroflexa e apenas 5 apresentam consoante com essa articulação.   
178 O traço [±estridente] está ligado diretamente ao nó Raiz (Clements e Hume, 
1995), e sua estipulação no Saynáwa se deve tão somente à configuração das regras 
das alofonias de /i/ (cf. 1.3.2.1. e análise em 3.1.2. e em 3.1.3.1.).   
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(328) /h/ : /�/  

[h��o�] /h�u/ ‘espécie de sapo’      

[���o�] /��u/ cipó                    
 
[ha�ka�] /haka/ socó 

[�a�ka�] /�aka/ escama 

(329) /s/ : /�/ 

[p��s��] /p�s�/ cisco            

[p�����] /p���/ casa      
 
[si�na�] /sina/ reima 

[�i�na�] /�ina/ pensar 
 
(330) [�poh�to�] ~ [�pos�to�] ~ [�po��to�] ~ [�pus�to�] /puStu/  

pu-S-tu 
região.dos.intestinos-REF-? 
barriga 
 
(331) [�p�h�t��] /p�St�/ brasa 
 
(332) [�"ahn��ci��] /baSn�kiN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ha-uN          p���-ø    baSn�ki-N 
3-POSS.ATR.3 casa-ABS derrubar-? 
‘Ele derruba sua casa.’ 
 
(333) [�!es�pe�] ~ [�!is�pe�] ~ [�!i��pe�] ~ [�!e�s�pe�] ~ [�!e���pe�] 

/!iSpi/ corda 
 
(334) [�mes�ce�] ~ [�me��ce�] /miSki/ pedra 
 
(335) [pi�!us] ~ [pi�!u�] /pi!uS/ pipira 
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(336) [�m�st��bo�] /m�St�bu/ m�St�-bu 
                                                 ?-HUM.GEN 
                                                 homem velho 
 
(337) [na�kas] ~ [na�ka�] /nakaS/ cupim 
 
(338) [����to��] /�StuN/ ‘irmão mais novo’ 

 O processo fonológico de neutralização de /h, s, �/ em coda é 
categórico e ocorre no domínio da palavra fonológica. A 
representação do arquifonema /S/ pode ser observada na fig. 15. 
 
Fig. 15 Representação do arquifonema /S/  
 
                  σ                                                                                                                      
 
                 V          - soante                                                                                          
                              + contínuo                                            
                                                                                  
 
3.1.4.2. Neutralização de /m, n/ em coda  

 Em posição de onset, as consoantes /m, n/ contrastam sentido 
quando estão em par mínimo, como em (339). Identificamos em 
posição de coda, contudo, a ausência de contraste entre essas 
consoantes (exs. 340-346) e isso se deve à neutralização da oposição 
entre os segmentos [+ soante, nasal] em coda (Lass, 1984: 39-54; 
Clements e Hume, 1995: 263-265). 

Tendo em vista a ocorrência do processo fonológico de 
neutralização de /m, n/ em coda, postulamos a existência do 

arquifonema /N/ nessa posição silábica (Trubetzkoy, 1964 [1929]; 
Lass, 1984), o qual se caracteriza por ser [-vocálico, +soante, nasal].  
 
(339) /m/ : /n/ 

[k��mo�] /k�mu/ k�-mu     
                             região.dos.lábios-?   
                             saliva                        
[k��no�] /k�nu/ arco                                    
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[ma�i�] /mai/ terra 

[na�i�] /nai/ céu 
 
(340) [a�i�m�bo�] ~ [ai��bo�] /aiNbu/ aiN-bu 
                                                          esposa-HUM.GEN 
                                                          mulher 
 
(341) [�nu�m�po�] ~ [nu��po�] /nuNpuS/ nuN-puS 
                                                                sobre.a.água-? 
                                                                aruá 
 
(342) [�ka�m�po�] ~ [ka��po�] /kaNpu/ ‘espécie de sapo’ 
 
(343) [ne�bo�m # pe�o�ce�] /nibuN # pi�uki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
!ama  kuiN nibu-N           pi-�u-ki 
d.e.     INT    escorpião-ERG picar-PAS1-ASSE 
‘O escorpião picou bem agora.’ 
 
(344) [��a��ka�i�n�te�] ~ [�a��kai��te�] /�aNkaiNti/ �aNkaiN-ti      
                                                                             respirar-NMLZ 
                                                                             pulmão  
 
(345) [�ka�n�te] /kaNti/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-!a-N      kaNti-ø   ua-pau-ni 
Francisca-FOC-ERG pote-ABS fazer-HAB.PAS-PAS4 
‘Francisca costumava fazer pote.’ 
(Lit. ‘Francisca costumava fazer[há vários dias] pote.’)                
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(346) [o.a.�to�n # ta.pi�.��a�� # �ce�] /u.a.tuN # ta.piN.i.aN # ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
ua-tu-N      tapiN-ia-N                                ki 
3-ENF-ERG  aprender-APRO-para.exterior ASSE 
                    saber 
‘Ele sabe.’ 

 
 O processo fonológico de neutralização de /m, n/ em coda é 
categórico e ocorre no domínio da palavra fonológica. A 
representação do arquifonema /N/ pode ser observada na fig. 16.  
 
Fig. 16 Representação do arquifonema /N/ 
  
                  σ                                                                                                                      
 
                 V          - vocálico 
                              + soante                                                                                          
                               nasal                                            
                                                                          
 
3.1.5. Alongamento vocálico 
 Palavra monomoráica em final de enunciado fonológico pode 
apresentar vogal alongada, como em (347-351), não ocorrendo o 
alongamento vocálico quando essa palavra está em interior de 
enunciado fonológico cf. a comparação entre os dados (351) e (352, 
vide a palavra em negrito)179. 
 A realização da vogal alongada em (347-351) decorre do 
processo fonológico de alongamento vocálico, que, ao conferir peso à 
sílaba e reparar o pé degenerado (�  �)180 (Hayes, 1995: 86-105, 205) 
em final de enunciado fonológico, torna possível a atribuição do 
acento mais proeminente nesse constituinte prosódico cf. análise 
métrica em (351), uma vez que pé degenerado ou qualquer outro pé 

                                                 
179 Limite de palavra isolada corresponde a limite de enunciado fonológico. 
180 Os parênteses em (�  �) e em (  ��  �) representam os limites do pé e o símbolo “ � ” 
não corresponde aqui ao acento primário, ele indica tão somente que a sílaba à sua 
direita é a cabeça do pé.  
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mal formado (Hayes, 1995: 81-105, 205) não é permitido na posição 
do acento mais proeminente do enunciado fonológico, mas tão 
somente no interior desse constituinte prosódico cf. análise métrica em 
(352), com o Saynáwa apresentando proibição fraca para a formação 
de pé degenerado (Hayes, 1995: 86-105) cf. vimos em 2.1.3.  

Por ser restrito às palavras monomoráicas e às vogais orais 
(exs. 347-351), o processo fonológico de alongamento vocálico não 
repara pé degenerado que esteja em outro contexto (exs. 353-354) 
nem pé binário sem contraste de duração (  ��  �) (ex. 355), o qual 
também constitui um pé mal formado no padrão iâmbico (Hayes, 
1995: 81-105, 205).  

O processo fonológico de alongamento vocálico não é 
categórico, constituindo uma alternativa à coda glotal (exs. 347-351), 
cuja inserção, ao contrário do alongamento vocálico, não se restringe 
às palavras monomoráicas e pode reparar qualquer pé mal formado na 
posição do acento mais proeminente do enunciado fonológico, como 
veremos no subtópico seguinte. 

Ao contrário do defendido em Couto (2010), o alongamento 
vocálico em (347-351) não pode ser interpretado como exemplo de 
alongamento iâmbico (Hayes, 1995: 82-85, 206) porque ele não 
confere contraste de duração ao pé, não se identificando realizações 
como *[��wa:] (355).  

Além disso, é comum às demais línguas do mundo, iâmbicas 
ou não, alongar as vogais para reparar pé degenerado (Hayes, 1995: 
95-98), como é o caso do processo fonológico de alongamento 
vocálico no Saynáwa, mas este processo, cf. já observamos em 2.1.3., 
é prosódico e não rítmico porque é ativado tão somente para atender à 
restrição do enunciado fonológico, que exige pé bem formado na 
posição do acento mais proeminente.    
 
(347) [�i:] ~ [�e:] ~ [�i�] ~ [�e�] /i/ árvore (pau), arraia 
 
(348) [�t�i:] ~ [�t�i�] ~ [�t�e�] /t�i/ fogo 
 
(349) [�ne:] ~ [�ne�] /ni/ floresta 
 
(350) [�tso:] ~ [�tso�] /tsu/ pulga 
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(351) [�na:] ~ [�na�] /na/ este 
 
Análise métrica: 
    (X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
               (X)  Nível da frase fonológica  
(X)         (X)  Nível da palavra fonológica 
(X)  →   (X)  Nível do pé 
    �              -    Nível da sílaba 

�na          �na:  
 
(352) [�na # ba�k��ta�!a�] /na # bak�iSta!a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
na   bak�-iSta-!a 
este criança-DIM-FOC 
‘É esta criancinha.’ 
 
Análise métrica: 

                   (                   X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
                   (                   X)  Nível da frase fonológica  
                   (X)(              X)  Nível da palavra fonológica            
                   (X)(.   X) (.  X)  Nível do pé 
                       �     �     -     �    -    Nível da sílaba 

                   �na ba�k��ta�!a� 
 
(353) [�a��pa�] /aSpa/ boca *[�a��pa:] 
 
(354) [����] /�N/ �-N                         *[���:]                                                                                                                             
                           1SG-POSS.ATR                             
 
(355) [��wa�] /�ua/ mãe *[��wa:] 
              
 O processo fonológico de alongamento vocálico ocorre no 
domínio do enunciado fonológico e pode ser representado cf. a fig. 17 
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com base em Hyman (1985) e em Clements e Hume (1995) e 
adaptação da representação em Hayes (1995: 206). 
 
Fig. 17 Processo fonológico de alongamento vocálico (com base em Hyman, 1985 e 
em Clements e Hume, 1995 e adaptação da representação em Hayes, 1995: 206)  
 
Domínio: enunciado fonológico (fim de enunciado fonológico) 
 
                ( μ             μ)  U                  
                                       
                  V           ↑                                                              
                                   ø 

           Ponto-C        
                  

No Shipibo-Conibo (Elías-Ulloa, 2010) e no Kashibo-
Kakataibo (Zariquiey, 2011), os monossílabos também têm o núcleo 
silábico alongado, mas o alongamento ocorre para atender à forma 
mínima da palavra fonológica dessas línguas, não ocorrendo o mesmo 
no Saynáwa, onde a forma mínima da palavra fonológica é constituída 
por 1 sílaba leve, como em (356) e cf. observamos em 2.1.2.   
 
(356) [�bo] /bu/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
bu        t�a-i-pa 
cabelo  ?-forma.alongada-ADJ 
‘cabelo comprido’      
 
3.1.6. Inserção de [�] 

 A oclusiva glotal [�], que apresenta o ponto default do 
Saynáwa, só ocorre em final de enunciado fonológico (cf. 2.1.1.), 
observando-se sua realização em (357-370) e [nuna�i�] (371), mas não 

em [no�naj] (371) e (372). As comparações entre os dados (358-359), 
(360-361), (362-365), vide as palavras em negrito, demonstram que 
[�] não é realizada em interior de enunciado fonológico181.  

                                                 
181 Limite de palavra ou de frase fonológica isoladas corresponde a limite de 
enunciado fonológico. 
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A consoante [�] é, portanto, um segmento epentético, não se 
confirmando como segmento fonológico ou como alofone de qualquer 
fonema ou arquifonema do Saynáwa, sendo inserida em posição de 
coda para conferir peso à sílaba e assim reparar pé binário sem 
contraste de duração (  ��  �)182 ou pé degenerado (�  �) em final de 
enunciado fonológico, a exemplo das análises métricas em (362) e em 
(364), respectivamente, pois esses pés mal formados (Hayes, 1995: 
81-105, 205) não são permitidos na posição do acento mais 
proeminente do enunciado fonológico, ocorrendo tão somente no 
interior desse constituinte prosódico, a exemplo da análise métrica em 
(365), com o Saynáwa apresentando proibição fraca para a formação 
de pé degenerado (Hayes, 1995: 86-105) e formando pé binário sem 
contraste de duração cf. vimos em 2.1.3. 

É comum a ocorrência de processos segmentais que reparam 
pé degenerado ou que transformam o iambo (  ��  �) em um iambo 

canônico (  ��  -) (Hayes, 1995: 82-83, 95-98), como é o caso do 

processo fonológico de inserção de [�] no Saynáwa, e este processo, 
assim como o processo fonológico de alongamento vocálico analisado 
em 3.1.5., é prosódico e é rítmico (cf. 2.1.3.), pois é ativado para 
atender à restrição do enunciado fonológico, que exige pé bem 
formado na posição do acento mais proeminente. 

Os processos fonológicos de inserção de [�] e o de 
alongamento vocálico se distinguem entre si, contudo, porque a 
inserção de [�], ao contrário do alongamento vocálico, não se restringe 
à palavra monomoráica nem à vogal oral, podendo reparar pé 
degenerado em qualquer contexto, como em (357-358, 361, 363-364, 
366-368), ou pé binário sem contraste de duração (  ��  �), como em 

(359-360, 362, 365, 369-370) e [nuna�i�] (371).  

Assim, o processo fonológico de inserção de [�] é categórico, 

como em (359-360, 362-370) e [nuna�i�] (371), salvo em palavras 
monomoráicas com vogal oral (exs. 357-358, 361), quando o processo 
fonológico de alongamento vocálico se apresenta como uma opção à 
coda glotal, a exemplo de (357-358). 
                                                 
182 Os parênteses em (  ��  �) e em (�  �) representam os limites do pé e o símbolo “ � ” 
não corresponde aqui ao acento primário, ele indica tão somente que a sílaba à sua 
direita é cabeça do pé.  
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A partir dos dados em (367-369), observa-se que a coda nasal, 
cujo ponto de articulação não é especificado, deve se manifestar 
sempre como [�] em final de enunciado fonológico. Este 
condicionamento bloqueia o alongamento vocálico, como se vê em 
*[���:] (367).  

A inserção de [�] após vogal nasal não implica em coda 
complexa porque o arquifonema nasal não tem especificação para 
ponto, cf. vimos em 1.2.2. e 1.2.3.             
 
(357) [�tso�] ~ [�tso:] /tsu/ pulga 
 
(358) [�na�] ~ [�na:] /na/ este 
 
(359) [�na # ba�k��ta�!a�] /na # bak�iSta!a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
na   bak�-iSta-!a 
este criança-DIM-FOC 
‘É esta criancinha.’ 
 
(360) [ma�i�] /mai/ terra 
 
(361) [ma�i # �p��] /mai # p�/ 
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
mai    p�  
terra  bom 
‘A terra é boa, fértil’ 
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(362) [ta���] /ta�/ pé 
 
Análise métrica: 
    (   X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
               (   X)  Nível da frase fonológica  
(  X)       (   X)  Nível da palavra fonológica 
(. X)  → (.  X)  Nível do pé 
   �   �            �   -    Nível da sílaba 

ta��         ta��� 
 
(363) [�bu��ka�] /buSka/ bu-S-ka 
                                         cabelo-REF-? 
                                         cabeça 
 
(364) [ta�� # �bu��ka�] /ta� # buSka/ ta�  bu-S-ka   
                                                            pé   cabelo-REF-? 
                                                            cabeça 
                                                            ‘dedão do pé’                                                
 
Análise métrica: 
                         (               X)  Nível do enunciado fonológico (RFD) 
(              X)     (                X)  Nível da frase fonológica   
(  X) (      X)     (  X) (       X)  Nível da palavra fonológica 
(. X) (X)(X) → (. X) (X) (X)  Nível do pé 
   �   �      -      �           �   �      -      -    Nível da sílaba 

ta�� �bu��ka        ta�� �bu��ka� 
 
(365) [ta�� # "bu��ka # �wa�pa�] /ta� # buSka # �uapa/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ta� bu-S-ka         �ua-pa  
pé  cabelo-REF-? crescer-NMLZ 
cabeça                  grande     
‘O dedão do pé é grande.’ 
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Análise métrica: 
(                          X)  Nível do enunciado fonológico (RFD)  
(             X)(        X)  Nível da frase fonológica (GD em negrito)183 
(  X) (     X)(        X)  Nível da palavra fonológica 
(. X) (X)(X)   (.    X)  Nível do pé 
   �   �      -      �    �   �      -    Nível da sílaba 

ta�� �bu��ka �wa�pa� 
 
(366) [�a��pa�] /aSpa/ boca  
 
(367) [����] /�N/ �-N                  *[���:]                                                                                                                                                     
                           1SG-POSS.ATR 
 
(368) [�"e��] /biN/ caucho 
 
(369) [ta�pu��] ~ [ta�po��] /tapuN/ raiz  
 
(370) [��wa�] /�ua/ mãe 
 
(371) [no�naj] ~ [nuna�i�] /nunai/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
nuna-i 
nadar-PROG 
‘Ele está nadando.’ 
 
(372) [ja�i�] /iaiS/ tatu  
 
 
 
 
 

                                                 
183 Nas análises métricas, GD significa “Geração de Domínio”. 
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 O processo fonológico de inserção de [�] ocorre no domínio do 
enunciado fonológico e pode ser representado cf. a fig. 18 com base 
em Hyman (1985) e em Clements e Hume (1995). 
 
Fig. 18 Processo fonológico de inserção de [�] (com base em Hyman, 1985 e em 
Clements e Hume, 1995)  
 
Domínio: enunciado fonológico 
 
                σ  ) U 
 
             μ                      μ 
 

                V                     �    
 
          Ponto-C      Ponto default 
                                         ↑ 

                                         ø 

 
De acordo com nossa bibliografia, a língua Shanenawa 

(Cândido, 2004) apresenta um processo bastante semelhante ao aqui 
exposto para o Saynáwa. No Shanenawa (Cândido, 2004), a oclusiva 
glotal é apenas um segmento epentético e é inserida para travar a 
sílaba em final de palavra fonológica, seja ela constituída por palavra 
simples ou composta, a fim de que o acento possa ser atribuído.  

As diferenças entre o Saynáwa e o Shanenawa (Cândido, 
2004), portanto, quanto à inserção de [�] em posição de coda são as 
seguintes: 

1) no Saynáwa, a inserção de [�] está relacionada à atribuição 
do acento no enunciado fonológico, enquanto no Shanenawa 
(Cândido, 2004), está relacionada à atribuição do acento na palavra 
fonológica;  

2) no Saynáwa, o acento é métrico e a inserção de [�] ocorre 
para atribuir peso à sílaba e com isso reparar o pé métrico mal 
formado, permitindo que o acento mais proeminente seja atribuído no 
enunciado fonológico, enquanto no Shanenawa (Cândido, 2004), o 
acento é atribuído segundo a regra da “Sensibilidade Quantitativa” 
(grifo da autora) (Cândido, 2004: 47) e a inserção de [�] não ocorre 
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para reparar pé mal formado, mas tão somente para atribuir peso à 
sílaba;  

3) no Saynáwa, [�] pode ser inserida após vogal nasal, 
enquanto no Shanenawa (Cândido, 2004), não pode, pois nesta língua, 
diferentemente do Saynáwa, a coda nasal torna a sílaba pesada mesmo 
quando ela se faz perceber na superfície tão somente pela nasalização 
vocálica. 

  
Outras línguas Pano também apresentam a oclusiva glotal em 

final de constituintes prosódicos, como no Marinahua (Pike e Scott, 
1962), no Cashinahua (Kensinger, 1963), no Kaxinawa (Camargo, 
1988-1989) e no Huariapano (Parker, 1994), com a realização da 
oclusiva glotal condicionada segundo os dois últimos estudos à 
existência de sílaba final aberta e sendo variável no Huariapano 
(Parker, 1994).  

Nas línguas Marinahua (Pike e Scott, 1962), Cashinahua 
(Kensinger, 1963) e Kaxinawa (Camargo, 1988-1989), entretanto, não 
sabemos se a realização da oclusiva glotal se dá pelas mesmas razões 
identificadas para o Saynáwa ou para o Shanenawa (Cândido, 2004). 
Já quanto ao Huariapano (Parker, 1994), sabemos com base em Parker 
(1994: 97) que a realização da oclusiva glotal não está relacionada à 
atribuição do acento.  

Além dessas considerações, devemos ressaltar que González 
(2005) identificou em algumas línguas Pano alternâncias fonológicas 
que passam por processos como a inserção e que envolvem consoantes 
como a oclusiva glotal, mas a diferença entre essas alternâncias 
estudadas por González (2005) e a realização de [�] no Saynáwa é que 

no último caso a inserção de [�] não está condicionada à contagem 
silábica nem é motivada pela estrutura métrica, com o processo 
fonológico de inserção de [�] no Saynáwa sendo prosódico e rítmico. 
 
3.2. Os processos morfofonológicos 

Identificamos 2 processos morfofonológicos no Saynáwa: 
metátese de /a/ no morfema de tempo passado pré-hodierno -	ina, e 

inserção de /a/ no morfema do caso ergativo -N.   
A análise da maioria desses processos se baseia em 

Kenstowicz (1994) e em Hayes (1995) porque os mesmos estão 
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relacionados ou às restrições concernentes à silabação ou à prosódia 
do Saynáwa, mais especificamente, ao sistema métrico da língua. 
Além disso, observaremos também o exposto em Hyman (1985). 

 
3.2.1. Metátese de /a/ no morfema de tempo passado pré-hodierno -

	ina 

 O morfema de tempo passado pré-hodierno -	ina apresenta os 
alomorfes:  

1) -	ina, sufixado à base com número par de sílabas, como em 
(373); 

2) -	iaN, sufixado à base com número ímpar de sílabas, como 
em (374).  

 
Consideramos -	ina como a forma básica do morfema de 

tempo passado pré-hodierno porque em -	iaN, a vogal coronal não está 
silabada, sendo pouco provável que a forma básica do morfema não 
estivesse em acordo com as regras de silabação da língua, como 
comentaremos a seguir.  

O morfema de tempo passado pré-hodierno -	ina ocorre como 

o alomorfe monossilábico -	iaN (ex. 374) quando sufixado à base com 
número ímpar de sílabas porque sofre o processo morfofonológico de 
metátese de /a/. Ao ocorrer o referido processo morfofonológico, a 
vogal coronal perde sua posição silábica porque as regras de silabação 
da língua não permitem a silabação de mais de 1 segmento no núcleo 
ou nas margens, cf. exposto em 1.2.3., e [�] passa a dividir seu tempo 
de realização com a mencionada vogal, resultando no segmento com 
articulação secundária [��], cf. comprovamos em 1.3.1.3. 

Os dados (375-376) demonstram que /�/ só é realizada como 

[��] quando estiver no alomorfe monossilábico -	iaN do morfema de 

tempo passado pré-hodierno -	ina. 
Defendemos que o processo morfofonológico de metátese de 

/a/ no morfema de tempo passado pré-hodierno é motivado pelo 
sistema métrico do Saynáwa (cf. 2.1.2.), pela necessidade de se 
garantir a completa metrificação da palavra sem deixar de se evitar o 
conflito de acento (stress clash) no domínio da palavra fonológica. 
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A sufixação do alomorfe dissilábico -	ina permite que a base 
permaneça com uma sequência par de sílabas (ex. 373), enquanto a 
sufixação do alomorfe monossilábico -	iaN possibilita a formação de 
uma base com sequência par de sílabas (ex. 374). Portanto, a língua 
privilegia a formação de palavras com número par de sílabas através 
do processo morfofonológico sofrido pelo morfema -	ina, e a busca 
por palavras com tal configuração é motivada certamente pelo sistema 
métrico do Saynáwa. 

Como analisamos em 2.1.2., palavras com número ímpar de 
sílabas apresentam geralmente conflito de acento (stress clash) e a 
aplicação da regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (Hayes, 
1995: 36-37), repetida na fig. 19, além de eliminar esse conflito no 
domínio da palavra fonológica, impede que toda a palavra seja 
metrificada. Desse modo, o sistema métrico privilegiaria a formação 
de palavras com número par de sílabas, as quais, em princípio, não 
apresentam conflito de acento e podem ser completamente 
metrificadas. 

Caso não ocorresse o processo morfofonológico de metátese de 
/a/ no dado (374), observaríamos a sufixação de -	ina e não de -	iaN à 
base com número ímpar de sílabas, o que resultaria no dado hipotético 
*[pi.��i.na.bo.�ce�] */pi.�i.na.bu.ki/ *pi-�ina-bu-ki (377), cuja análise 
métrica em (377) demonstra que o conflito de acento seria eliminado 
pela regra da desacentuação (fig. 19), mas a palavra não seria 
completamente metrificada. Já através da metátese de /a/, com a 

sufixação de -	iaN à base com número ímpar de sílabas, como de fato 

ocorre em [pi.���a�.bo.�ce�] /pi.�iaN.bu.ki/ pi-�iaN-bu-ki (374), evita-se 
o conflito de acento e garante-se a completa metrificação da palavra, 
como exposto na análise métrica em (374), a qual se assemelha à 
análise métrica em (373). 
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(373) [a.�sa.k�.�a.�i.�na.bo.�ce�] /a.sa.k�.a.�i.na.bu.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-bu   asa-k�a-�ina-bu-ki  
3-PL     afogar.se-PROS.PAS-PAS3-PL-ASSE 
‘Eles quase se afogaram.’ 
(Lit. ‘Eles quase se afogaram[há 1-poucos dias].’) 
 
Análise métrica: 
(                        X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(. X)(. X)(.X)(.  X)  Nível do pé                                                                   
   �   �    �   �    �   �    �     �   Nível da sílaba 

 a�sak��a�i�nabo�ce 
 
(374) [pi.���a�.bo.�ce�] /pi.�iaN.bu.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
na   iam�!i                       Francisca  Rosa  b�ta-N      
este 1.dia.a.partir.do.d.e.                              COM-ERG  
n��u-ø         pi-�iaN-bu-ki 
tracajá-ABS comer-PAS3-PL-ASSE 
‘Francisca e Rosa juntas comeram tracajá anteontem.’ 
 
Análise métrica: 
(           X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.  X)(.  X)  Nível do pé                                                                   
   �    �    �     �   Nível da sílaba 

pi���a�bo�ce 
 
(375) [t�a�me # "���a��] /t�ami # b��aN/ t�ami  b��aN 
                                                                 ferida  casca    
                                                                 ‘casca de ferida’ 
 
(376) [�i�a�] /�ia/ ‘ardência da pimenta’ 
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(377) *[pi.��i.na.bo.�ce�] */pi.�i.na.bu.ki/ *pi-ø-�ina-bu-ki (vide 374) 
 
Provável análise métrica:  
(                X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(. X)(.  X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
   �   �    �     �     �    Nível da sílaba 

pi��ina�bo�ce 
 
(               X)                   (                X)                     
(. X)        (X)       →        (. X)    (.   X) 
   �   �    �    �     �                        �   �    �    �     � 

pi��inabo�ce                     pi��inabo�ce 
 
Fig. 19 Regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (com base em Hayes, 
1995: 36-37) 
 
Domínio: palavra fonológica 
 

X → ø / __ X 

                 �  
 
Os dados (378-381) demonstram que apesar de a sufixação de -

	ina (ex. 378) ou de -	iaN (exs. 379-381) fazer com quê a base 
permaneça ou passe a ter uma sequência par de sílabas, isso nem 
sempre garante a completa metrificação da palavra, seja porque com a 
sufixação dos demais morfemas verbais à mencionada base, a palavra 
passa a ter um número ímpar de sílabas, como em (378-380), seja 
porque existe sílaba pesada em início ou em meio de palavra, como 
em (380-381). Portanto, os dados (378-381) comprovam que o 
processo morfofonológico ora discutido observa tão somente o 
número de sílabas que precede o morfema afetado e revelam que o 
peso dessas sílabas não é considerado. 
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(378) [i.�so�.�i.na.�ce�] /i.suN.�i.na.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                   �-N        isuN-�ina-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e.  1SG-ERG   urina-PAS3-ASSE 
‘Eu urinei ontem.’ 
 
Análise métrica: 
(               X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(. X)(. X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
   �   �    �    �     �    Nível da sílaba 

 i�so��i�na�ce 
 
(              X)                   (               X)                     
(. X)       (X)       →        (. X)   (.   X) 
   �   �    �   �     �                        �   �    �   �     � 

 i�so��ina�ce                       i�so��ina�ce 
 
(379) ["i.��a�.�ce�] /bi.�iaN.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                   �-N        m�ni-ø         bi-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e.  1SG-ERG   banana-ABS   pegar-PAS3-ASSE 
‘Eu peguei banana ontem.’ 
 
Análise métrica: 
(        X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.  X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
   �    �     �    Nível da sílaba 

"i���a��ce 
 
(        X)                   (        X)                     
        (X)       →            (.   X) 
   �    �     �                       �    �     �  

"i��a��ce                     "i��a��ce  
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(380) [m�.��o.b�.po.�aj.��a�.�ce�] /m�.�u.b�.pu.a.i.�iaN.ki/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                   �-N         m��u-b�puai-�iaN-ki 
1.dia.a.partir.do.d.e.  1SG-ERG  noite-?-PAS3-ASSE 
‘Eu desmaiei ontem.’ 
 
Análise métrica: 
(                          X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.   X)(. X)(X)(.  X)  Nível do pé                                           → 
   �     �    �    �     !    �     �    Nível da sílaba 

m���ob��po�aj��a��ce 
 
(                          X)                   (                         X)                     
(.    X)       (X)(.  X)       →        (.   X)   (.   X)(.  X) 
    �     �    �    �    !    �     �                        �     �    �    �    !    �     �    

m���ob�po�aj��a��ce                    m���ob�po�aj��a��ce 
 
(381) [�mi�.ci.ta.���a��] /miS.ki.ta.�iaN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
miSki-ta-�iaN 
pedra-ir.e.a.partir.de.lá-PAS3 
‘Ele foi e a partir de lá pescou (com anzol).’ 
(Lit. ‘Foi e a partir de lá pescou[há 1-poucos dias].’) 
 
Análise métrica: 
(              X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(X) (. X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
    !      �   �     �    Nível da sílaba 

�mi�ci�ta���a� 
 
(             X)                   (              X)                     
(X)        (X)       →        (X)    (.   X) 
    !      �   �    ��                         !     �   �     �  

�mi�cita���a�                    �mi�cita���a� 
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O processo morfofonológico de metátese de /a/ no morfema de 

tempo passado pré-hodierno -	ina é categórico. Esse processo ocorre 
no domínio da palavra morfológica e pode ser representado cf. a fig. 
20 com base em Hyman (1985). 
 
Fig. 20 Processo morfofonológico de metátese de /a/ no morfema de tempo passado 

pré-hodierno -	ina (com base em Hyman, 1985) 
 
Domínio: palavra morfológica  
 
                                     σ              σ  
                              
                              μ            μ                                                                                                    

 

        σ ímpar  +  �   i    a      n       a                                  
                          ↓                ↓ 
                          ��                N     
 
 
                                  -PAS3 
             

Na fig. 20 acima, a vogal baixa ao se associar à mora 
precedente se desliga da mora à qual estava associada, pois caso 
estivesse associada a ambas, ela deveria estar alongada, o que não 
ocorre.  

Como podemos observar no qua. nº 1 abaixo, a duração de [a�] 

em [��a�] (ex. 382) não chega a 1,5 vezes a duração de [a] (ex. 383) e 
isso revela que não existe um contraste de duração significativo entre 
essas vogais segundo os parâmetros estabelecidos em Hayes (1995: 
81) para as línguas iâmbicas, demonstrando-se que [a�] em [��a�] não 

está alongada, até porque segundo o mesmo qua. nº 1, [a�] em [��a�] (ex. 

382) pode ser um pouco mais curta que [a�] em outros contextos (ex. 
384), tendo já sido observado em 1.3.2.5., que as vogais nasais não 
podem ser consideradas como vogais alongadas. 

Desse modo, ao ocorrer a metátese de /a/, a mora antes 

associada aos segmentos /na/ em -	ina, está agora associada apenas à 
consoante nasal e passa a ser dominada pela sílaba precedente, 
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ocorrendo a redução silábica em -	iaN, com /n/ vindo como /N/ em 
coda porque nessa posição silábica ocorre a neutralização entre os 
segmentos [-vocálico, + soante, nasal] cf. vimos em 3.1.4.2. 

 
Qua. n° 1 Comparação da duração das vogais [a�] em [��a�] e [a, a�] 

  

EXEMPLO DURAÇÃO DA 
VOGAL  

(em negrito no 
exemplo) 

(382) ["i��a��ce�] /bi�iaNki/ bi-�iaN-ki 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
iam�!i                  �-N       m�ni-ø       
1.dia.a.partir.do.d.e. 1SG-ERG banana-ABS  
bi-�iaN-ki 
pegar-PAS3-ASSE 
‘Eu peguei banana ontem.’  

0,130828 s. 

(383) [ma�i�] /mai/ terra 0,126188 s. 

(384) [ma��tse�s] /maNtsiS/ maN-tsiS 
                                             liso-? 
                                             unha 

0,148611 s. 

 
O morfema de tempo passado pré-hodierno -	ina do Saynáwa 

se assemelha bastante aos morfemas de tempo passado recente -�ian 

do Shanenawa (Cândido, 2004) e ao de tempo passado próximo -	inna 
do Yawanawá (De Paula, 2007)184.  

No Shanenawa (Cândido, 2004), o morfema -�ian apresenta os 

alomorfes -�ian, sufixado à base com número ímpar de sílabas, e -

�ina, sufixado à base com número par de sílabas (Cândido, 2004: 79-

80, 110). E no Yawanawá (De Paula, 2007), o morfema -	inna 

                                                 
184 Tanto -�ian no Shanenawa (Cândido, 2004: 110), quanto -	ina no Saynáwa, se 
referem a um intervalo de tempo entre 1 e poucos dias anteriores ao momento da 
enunciação, enquanto -	inna no Yawanawá (De Paula, 2007: 84), indica tempo 
passado que não deve superar 12 meses. 
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apresenta os alomorfes -	inna, sufixado à base com número par de 

sílabas, e -	ian, sufixado à base com número ímpar de sílabas (De 
Paula, 2007: 84).  

Não sabemos, contudo, se os aludidos morfemas do 
Shanenawa (Cândido, 2004) e do Yawanawá (De Paula, 2007) 
apresentam essas alomorfias em razão de motivações métricas, tal 
qual o morfema -	ina do Saynáwa, tendo sido pontuado por González 
(2005), com base na descrição de Cândido (2004), que o processo 
morfofonológico de metátese no morfema de tempo passado recente 
do Shanenawa precisa ser investigado com maiores detalhes 
(González, 2005: 45-46). 

No estudo de González (2005), a autora demonstra ser comum 
dentre as línguas Pano a existência de alternâncias morfofonológicas 
sensíveis à contagem silábica e motivadas pelo sistema métrico dessas 
línguas, identificando-se, dentre outras características, que essas 
alternâncias passariam por processos como a metátese e envolveriam 
sílabas inteiras.  

Desse modo, o processo morfofonológico de metátese de /a/ no 
morfema de tempo passado pré-hodierno do Saynáwa se assemelha 
bastante ao observado por González (2005) em outras línguas Pano, 
inclusive porque ele acarreta redução silábica e, portanto, envolve 
sílaba inteira.  

O processo morfofonológico do Saynáwa ora em análise, 
contudo, apresenta uma peculiaridade quanto à motivação métrica 
quando comparado às alternâncias morfofonológicas estudadas por 
González (2005), pois está sim relacionado às restrições concernentes 
ao alinhamento do pé (“foot-alignment constraints”) (González, 2005: 
54)185, mas não apenas ao alinhamento do pé no qual o morfema 
afetado é realizado e sim ao alinhamento de todos os pés da palavra, 
objetivando-se a completa metrificação desta. 

Apenas a título de exemplo, vejamos o que ocorre na língua 
Yaminahua de acordo com a análise de González (2005 com base em 
Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005). 

Segundo González (2005: 45, 50-54 com base em Eakin, 1991; 
Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005), o processo 

                                                 
185 A outra motivação métrica apontada por González (2005) seria a necessidade de 
potencializar o contraste de proeminência entre a sílaba forte e a fraca do pé métrico.  
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morfofonológico de metátese identificado no morfema “[ti�o ~ to�i] 
‘on arriving’” do Yaminahua tem uma motivação métrica, sufixando-
se -to	i à base com número par de sílabas e -ti	o à base com número 
ímpar de sílabas186.  

Com esse processo, objetiva-se assegurar a realização de vogal 
mais proeminente (sonora) na sílaba cabeça de pé métrico e de vogal 
menos proeminente (sonora) na sílaba fraca do pé, garantindo-se a 
maior proeminência da sílaba forte em relação à sílaba fraca do pé 
métrico, e como /o/ é mais proeminente (sonora) que /i/ de acordo 
com a escala de proeminência vocálica da maior para a menor 
sonoridade “a prom> e,o prom > i,u” proposta por González (2005: 51 

com base em Prince e Smolenksy, 1993), as vogais /o, i/ sofrem 
metátese no aludido morfema do Yaminahua (González, 2005 com 
base em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005).   
 No Saynáwa, contudo, como já havíamos demonstrado em 
2.1.2.1., as diferenças de proeminência baseada na sonoridade 
vocálica não são comumente utilizadas para aumentar o contraste 
entre a sílaba forte e a fraca do pé métrico, sendo essa uma das 
distinções entre o Saynáwa e o Yaminahua (González, 2005 com base 
em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005), com o 
processo morfofonológico de metátese de /a/ no morfema de tempo 
passado pré-hodierno do Saynáwa também se distinguindo do 
processo morfofonológico de metátese no morfema “[ti�o ~ to�i] ‘on 
arriving’” do Yaminahua (González, 2005: 45, 50-54 com base em 
Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González 2003, 2005) porque 
apenas o primeiro envolve sílaba inteira, acarretando redução silábica.      

  
3.2.2. Inserção de /a/ no morfema do caso ergativo -N 
 O morfema do caso ergativo -N apresenta os alomorfes: 

1) -N, sufixado à base com número par de sílabas, como em 
(385-386); 

                                                 
186 O Yaminahua é “a trochaic language with only one stress per word, usually on 
the first syllable of the word” (González, 2005: 50). Além disso, a sílaba cabeça de 
pé métrico não recebe necessariamente acento (González, 2005 com base em Eakin, 
1991; Faust e Loos, 2002; González, 2003, 2005).  
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2) -Na, sufixado à base com número ímpar de sílabas, como 
em (387-388), ou sufixado à base que apresenta coda final preenchida, 
como em (389).  
 

Consideramos -N como a forma básica do morfema do caso 
ergativo porque o alomorfe -N tem uma distribuição mais larga 
quando comparado ao alomorfe -Na, pois, independentemente do 
número de sílabas precedentes, é sufixado -N: 

a) à base cuja raíz for ocupada pelos pronomes pessoais, como 
em (390-392, 396); 

b) à base terminada pelo morfema focalizador -�a, como em 
(392-394); 

c) à base terminada pelo morfema humano genérico -bu, como 
em (395); 

d) à base terminada pelo morfema de número plural -bu, como 
em (396-397). 

 
Em (398-407), pode-se observar as bases nominais às quais o 

morfema do caso ergativo é sufixado em (385-397). 
 
(385) [t�i.�t�i��] /t�i.t�iN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                  t�it�i-N    �-a        u�a-ma-ni-ki 
1SG-POSS.ATR  avó-ERG  1SG-ABS  dormir-CAUS.DIR-PAS4-ASSE 
‘Minha avó me colocou para dormir.’ 
(Lit. ‘Minha avó me colocou para dormir[há vários dias].’) 
 
(386) [!o.�no��] /!u.nuN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-a      �unu-N        pi-ni-ki 
3-ABS   cobra-ERG   picar-PAS4-ASSE 
‘A cobra o picou.’ 
(Lit. ‘A cobra o picou[há vários dias].’) 
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(387) [kla.�u.d(i�.�na] /kla.u.diN.a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
klaudi-Na     ha-uN             baka-ø    uka-�u-ki               pani-uaN 
Cláudio-ERG 3-POSS.ATR.3  água-ABS derramar-PAS1-ASSE rede-INST 
‘Cláudio derramou sua água (copo de água) com a rede’  
(Lit. ‘Cláudio derramou[há poucos instantes] sua água com a rede’) 
 
(388) [ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
Maria-Na   �inu-ø           pit�a  i-S-ma-ki 
Maria-ERG macaco-ABS cozer AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Maria não costuma cozer macaco.’ 
 
(389) [a.i�.�na] /a.iN.Na/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na        iaiS-ø     pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
 
(390) [���] /�N/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N        �ina-N          kuiN ka-i 
1SG-ERG pensar-NMLZ INT    ir[INTEN]-adiante 
‘Eu vou adiante na intenção de ter bastante pensamento.’ 
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(391) [o.a.�to��] /u.a.tuN/ 187    
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-N      i-ø                    !�!a-a-ki 
3-ENF-ERG  árvore[pau]-ABS   derrubar-PAS2-ASSE 
‘Ele derrubou o pau.’ 
(Lit. ‘Ele derrubou[hoje] o pau.’) 
 
(392) [ma.to.�!a�] /ma.tu.!aN/  
 
Ex. (em negrito) retirado do texto:  
[ma-tu-�a-N           [n�-nu      m�N]op2 b�   
 2PL-ENF-FOC-ERG   aqui-LOC INTE       vir  
i-S-bu-ma-ki]op1 
AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-PL-NEG-ASSE 
‘Vocês! - estão aqui? - não costumam vir.’ 
 
(393) [f!a�.�si�.ka.�!a��] /f!aN.siS.ka.!aN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Francisca-�a-N       taka!a-ø       ��ki-ø         
Francisca-FOC-ERG galinha-ABS milho-ABS  
��m�-�uN-ta-na-a-ki  
debulhar-BEN-ir.e.a.partir.de.lá-vir-PAS2-ASSE 
‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto vinha, milho para 
galinha.’ (‘Francisca foi e a partir de lá debulhou, enquanto retornava, 
milho para galinha.’) 
(Lit. ‘Francisca foi e a partir de lá debulhou[hoje], enquanto vinha, 
milho para galinha.’)                                                                      

                                                 
187 Não consideramos a variação em (a) abaixo porque ela é muito pouco frequente 
em nossos corpora. 
(a) [o.�a.to�.�na�] /u.a.tuN.a/   
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-tu-Na   kuma-ø       pi-a-ki 
3-ENF-ERG nambu-ABS  comer-PAS2-ASSE 
‘Ela comeu nambu.’ 
(Lit. ‘Ele comeu[hoje] nambu.’) 



358 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

(394) [i.sa.�!a�] /i.sa.!aN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
isa-�a-N                 isaN-ø       pi-a-ki 
pássaro-FOC-ERG  patoá-ABS  comer-PAS2-ASSE 
‘O pássaro comeu patoá.’ 
(Lit. ‘O pássaro comeu[hoje] patoá.’) 
 
(395) [jo.�a.�ba�] /i.u.�a.buN/188  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
hatu ku�a-ti-ø                   iu�a-bu-N                     un�-a-m�N 
qual bater-NMLZ-ABS            fêmea-HUM.GEN-ERG  roubar-pas2-INTE 
        facão (sem ponta)-ABS  ‘mulher velha’-ERG 
‘Qual facão a velha roubou?’ 
(Lit. ‘Qual facão a velha roubou[ontem]?’) 
 
(396) [o.a.�ba��] /u.a.buN/189  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
ua-bu-N   �umu  bi-a-bu-ki                 Maria-na-ø 
3-PL-ERG  pote    receber-PAS2-PL-ASSE  Maria-POSS.PRED-ABS 
‘Eles receberam o pote de Maria.’ 
(Lit. ‘Eles receberam[hoje] o pote de Maria.’) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
188 A realização do morfema humano genérico -bu como -ba quando seguido pelo 
morfema de caso ergativo -N ainda deve ser investigada. 
189 A realização do morfema de número plural -bu como -ba quando seguido pelo 
morfema de caso ergativo -N ainda deve ser investigada. 
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(397) ["a.k�.�ba��] /ba.k�.buN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
Suzana  bak�-bu-N      �u-ma-ia-ø                            
             filho-PL-ERG    região.das.mamas-?-APRO-ABS   
                                      moça-ABS  
uiN-ma-a-bu-ki 
ver-CAUS.DIR-PAS2-PL-ASSE 
‘Os filhos de Suzana viram a moça.’ 
(Lit. ‘Os filhos de Suzana viram[hoje] a moça.’) 
 
(398) [t�i.�t�i�] /t�i.t�i/ avó  
 
(399) [!o.�no�] /!u.nu/ cobra 
 
(400) [a.�i��] /a.iN/ esposa 
 
(401) [���] /�/ 1 
 
(402) [o.�a�] /u.a/ 3 
 
(403) [ma.�to�] /ma.tu/  
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
ma-tu     �-a 
2PL-ENF   1SG-ABS 
‘vocês e eu’ 
 
(404) [i.�sa�] /i.sa/ pássaro 
 
(405) [jo.�a.�bo�] /i.u.�a.bu/ iu�a-bu 
                                               fêmea-HUM.GEN 
                                               ‘mulher velha’ 
 
(406) [o.a.�bo�] ~ [u.a.�bo�] /u.a.bu/ ua-bu   
                                                           3-PL 
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(407) [ba.k�.�bo�] /ba.k�.bu/   
 
Ex. (em negrito) retirado da frase:  
�-N                  bak�-bu 
1SG-POSS.ATR  filho-PL 
‘meus filhos’ 
 

O morfema do caso ergativo -N ocorre como o alomorfe -Na 
nos dados (387-389) acima porque sofre o processo morfofonológico 
de inserção de /a/, e o referido processo ocorre em contextos e por 
motivações distintas, como segue: 

a) o morfema do caso ergativo -N sofre o processo 
morfofonológico de inserção de /a/ quando é sufixado à base com 
número ímpar de sílabas, como em (408) abaixo, por causa do sistema 
métrico do Saynáwa (cf. 2.1.2.), pela necessidade de se garantir a 
completa metrificação da palavra sem deixar de se evitar o conflito de 
acento (stress clash) no domínio da palavra fonológica. 

A sufixação do alomorfe -N permite que a base permaneça 
com uma sequência par de sílabas, como em (409), enquanto a 
sufixação do alomorfe -Na possibilita a formação de uma base com 
sequência par de sílabas, como em (408). Portanto, assim como 
observado na análise do processo morfofonológico de metátese de /a/ 
em 3.2.1., a língua privilegia com o processo morfofonológico de 
inserção de /a/, no contexto ora analisado, a formação de palavras com 
número par de sílabas e isso se dá pelos mesmos motivos já expostos 
em 3.2.1.    

Caso não ocorresse o processo morfofonológico de inserção de 
/a/ no dado (408), observaríamos a sufixação de -N e não de -Na à 
base com número ímpar de sílabas, o que resultaria no dado hipotético 
*[ma.!i.�a�] */ma.!i.aN/ *ma!ia-N (410), cuja análise métrica em 
(410) demonstra que o conflito de acento seria eliminado pela regra da 
desacentuação (“Destressing in Clash”) (Hayes, 1995: 36-37), 
repetida na fig. 21, mas a palavra não seria completamente 
metrificada. Já através da inserção de /a/, com a sufixação de -Na à 
base com número ímpar de sílabas, como de fato ocorre em 
[ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/ ma!ia-Na (408), evita-se o conflito de 
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acento e garante-se a completa metrificação da palavra, como exposto 
na análise métrica em (408), a qual se assemelha à análise métrica em 
(409); 

b) o morfema do caso ergativo -N sofre o processo 
morfofonológico de inserção de /a/ quando é sufixado à base que 
apresenta coda final preenchida, como em (411), por causa das regras 
de silabação da língua (cf. 1.2.3.), em respeito à regra que proíbe a 
silabação de mais de 1 segmento na coda. 

Assim, para evitar CN# em (411), a vogal /a/ é inserida. É 
comum às línguas que apresentam um inventário silábico semelhante 
ao do Saynáwa evitarem sequências CCC ou CC# através de 
processos como o ora analisado (Kenstowicz, 1994: 254). 

O arquifonema nasal de -Na em (411) não está silabado na 
subjacência porque ele não poderia vir em coda, pelos motivos já 
expostos, nem em onset, posição silábica restrita aos fonemas 
consonantais cf. vimos em 1.2.1. Esse arquifonema, contudo, será 
realizado na superfície como [n] em posição de onset da sílaba 
seguinte, pois ele está diante de segmento [+vocálico] em interior de 
morfema (ex. 411).  

 
(408) [ma.�!i.a�.�na] /ma.!i.aN.a/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração: 
Maria-Na   �inu-ø           pit�a  i-S-ma-ki 
Maria-ERG macaco-ABS cozer AUX(ser)-HAB.NPAS.NEG-NEG-ASSE 
‘Maria não costuma cozer macaco.’ 
 
Análise métrica: 
(           X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.  X)(.  X)  Nível do pé                                                                   
   �    �    �    �    Nível da sílaba 

ma�!ia��na 
 
 
 
 
 



362 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

(409) [t�i.�t�i��] /t�i.t�iN/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                  t�it�i-N    �-a         u�a-ma-ni-ki 
1SG-POSS.ATR  avó-ERG  1SG-ABS  dormir-CAUS.DIR-PAS4-ASSE 
‘Minha avó me colocou para dormir.’ 
(Lit. ‘Minha avó me colocou para dormir[há vários dias].’) 
 
Análise métrica: 
(    X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.   X)  Nível do pé                                                                   
   �     �    Nível da sílaba 

t�i�t�i� 
 
(410) *[ma.!i.�a�] */ma.!i.aN/ *ma!ia-N (vide 408) 
 
Provável análise métrica: 
(        X)  Nível da palavra fonológica (RFD)  
(.  X)(X)  Nível do pé                                                                  → 
   �    �     �    Nível da sílaba 

ma�!i�a� 
 
(       X)                   (       X)                     
       (X)       →            (.  X) 
   �    �    �                        �   �    �  

ma!i�a�                     ma!i�a� 
 
(411) [a.i�.�na] /a.iN.Na/  
 
Ex. (em negrito) retirado da oração:  
�-N                 aiN-Na        iaiS-ø     pi-a-ki 
1SG-POSS.ATR esposa-ERG tatu-ABS comer-PAS2-ASSE 
‘Minha esposa comeu tatu.’ 
(Lit. ‘Minha esposa comeu[hoje] tatu.’) 
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Fig. 21 Regra da desacentuação (“Destressing in Clash”) (com base em Hayes, 
1995: 36-37) 
 
Domínio: palavra fonológica 
 

X → ø / __ X 

                 �  
 
O processo morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do 

caso ergativo -N é categórico. Esse processo ocorre no domínio da 
palavra morfológica e pode ser representado cf. a fig. 22 quando ele 
for motivado pelas regras de silabação do Saynáwa e cf. a fig. 23 
quando ele for motivado pelo sistema métrico da língua. No último 
caso, deve-se estipular a ordem de aplicação 23a→23b porque o 
processo não ocorre nos contextos indicados na fig. 23a. 

 
Fig. 22 Processo morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do caso ergativo -
N (motivado pelas regras de silabação)190  
 
Domínio: palavra morfológica 
 
           σ                              σ                                                                                                                 

 

        V     C  +   N       a                                 
                           ↓       ↑ 
                           n      ø 
             
                            -ERG 
 
 
 
 
 
 

                                                 
190 Não é necessário estipular o ambiente seguinte na representação da fig. 22 porque 
o morfema do caso ergativo é o último a ser sufixado ao sintagma nominal e, 
consequentemente, sua sufixação à base que apresenta coda final preenchida 
resultará na sequência CN#. 
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Fig. 23 Processo morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do caso ergativo –
N (motivado pelo sistema métrico) (23a→23b)191 
 

  Domínio: palavra morfológica 

 
Fig. 23a 
  
  Pronomes pessoais    (+...)   +     N                     ;                        
              raiz                              -ERG                                                                                           
 
   +       !a                  +        N 
          -FOC                        -ERG     
           

               bu 
        -HUM.GEN 
 

            bu           
           -PL 
 
 
Fig. 23b 
 
                   σ                              σ                                                                                                                 

 

               V      +     N        a                                 
                                 ↓        ↑ 
                                 n        ø 
           σ ímpar              -ERG 
 

 Em relação especificamente à ocorrência do processo 
morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do caso ergativo 
motivada pelo sistema métrico, observamos que o Saynáwa se 
assemelha bastante às demais línguas Pano, pois, como demonstrado 
em González (2005), grande parte das línguas dessa família também 
apresentam alternâncias morfofonológicas sensíveis à contagem 
silábica e motivadas pela estrutura métrica, identificando-se, dentre 
                                                 
191 Na representação da fig. 23a, o símbolo “(+...)” indica que outros morfemas 
podem ser realizados entre a raiz e o sufixo do morfema do caso ergativo.  
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outras características, que essas alternâncias passariam por processos 
como a inserção e envolveriam sílabas inteiras, algo também 
observado no Saynáwa porque a inserção do núcleo /a/ acarreta 
aumento silábico. 

O processo morfofonológico de inserção de /a/ no morfema do 
caso ergativo do Saynáwa, todavia, apresenta uma peculiaridade 
quanto à motivação métrica quando comparado às alternâncias 
morfofonológicas estudadas por González (2005), pois está sim 
relacionado às restrições concernentes ao alinhamento do pé (“foot-
alignment constraints”) (González, 2005: 54)192, mas não apenas ao 
alinhamento do pé no qual o morfema afetado é realizado e sim ao 
alinhamento de todos os pés da palavra, objetivando-se a completa 
metrificação desta. 

Levando-se em consideração as observações em González 
(2005) sobre as línguas Pano que além de alternâncias 
morfofonológicas, apresentam alternâncias fonológicas sensíveis à 
contagem silábica e motivadas pela estrutura métrica, vê-se no 
Huariapano (González, 2005 com base em Parker, 1994, 1998; 
González, 2003)193, por exemplo, que uma das motivações para 
ocorrer o processo fonológico de inserção de “[h]" em posição de 
coda de sílaba ímpar é garantir a metrificação da sílaba na qual a 
consoante é inserida (González, 2005: 42-43 com base em Parker, 
1994, 1998; González, 2003). 

Já no Yaminahua194, o morfema “‘Against’”, de acordo com o 
exposto em González (2005: 45 com base em Eakin, 1991; Faust e 
Loos, 2002; González, 2005), é realizado como “[– �]” após sequência 

par de sílabas e como “[– a�]” após sequência ímpar de sílabas, 
comportamento bastante semelhante ao observado no morfema do 

                                                 
192 A outra motivação métrica apontada por González (2005) seria a necessidade de 
potencializar o contraste de proeminência entre a sílaba forte e a fraca do pé métrico.  
193 O padrão rítmico do Huariapano é trocáico moráico (moraic trochee) de acordo 
com Parker (1994: 105), e segundo González (2005: 43 com base em Parker, 1998), 
o acento primário é “quantity–sensitive and is assigned to the rightmost moraic 
trochee”, enquanto o acento secundário é “quantity–insensitive and assigned to 
syllabic trochees, either left–to–right (...) or right–to–left”.  
194 O Yaminahua é “a trochaic language with only one stress per word, usually on 
the first syllable of the word” (González, 2005: 50 com base em Eakin, 1991; Faust 
e Loos, 2002; González, 2003, 2005).  
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caso ergativo do Saynáwa, não se sabendo, contudo, se as razões para 
a ocorrência desse processo morfofonológico no Yaminahua são as 
mesmas observadas para o processo morfofonológico de inserção de 
/a/ no morfema do caso ergativo no Saynáwa, até porque o morfema 
“Reciprocal” (grifo da autora) do Yaminahua (González, 2005: 45 
com base em Eakin, 1991; Faust e Loos, 2002; González, 2005) 
apresenta um comportamento oposto, não privilegiando a formação de 
palavras com número par de sílabas, pois é realizado como “[– na�]” 

após sequência par de sílabas e como “[– ana�]” após sequência ímpar 
de sílabas195.  
 Em relação especificamente ao morfema do caso ergativo em 
outras línguas Pano, Loos (1999: 240) expõe que o caso ergativo é 
comumente marcado nessas línguas por “-n”, com a nasalização sendo 
o único indício da presença desse morfema na maior parte das línguas 
dessa família, ocorrendo algo semelhante no Saynáwa. 

Apenas a título de exemplo, vejamos como é realizado o 
morfema do caso ergativo em outras línguas Pano.    

No Shipibo (González, 2005: 45-46 com base em Lauriault, 
1948; Faust, 1973; González, 2003; Elías-Ulloa, 2005), o morfema 
“transitive subject”, que acreditamos ser o caso ergativo, ocorre como 
“[–n] ~ [–an] ~ [–en]” quando sufixado à sequência par de sílabas e 

como “[–nin]" quando sufixado à sequência ímpar de sílabas, e 
González (2005: 45-46 com base em Lauriault, 1948; Faust, 1973; 
González, 2003; Elías-Ulloa, 2005) indica que o processo 
morfofonológico responsável por essas alomorfias é motivado pela 
estrutura métrica, mas como a autora não analisou esse processo de 
forma mais detalhada, não sabemos se as motivações métricas são as 
mesmas identificadas para o Saynáwa.  

Quanto ao Yawanawá (De Paula, 2007: 126-140), o morfema 
do caso ergativo é geralmente realizado como “{– n}”, mas ocorre 

como “{– n�n}” quando sufixado ao nome terminado por vogal 
nasalizada (termo do autor) ou constituído por 3 ou mais sílabas e 
como “{– haun}” quando sufixado ao morfema plural “–hu”, 

                                                 
195 González (2005) não analisa de forma mais detida os processos morfofonológicos 
responsáveis pelas alternâncias nos morfemas “‘Against’” e “Reciprocal” (grifo da 
autora) do Yaminahua.  
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assemelhando-se, portanto, ao Saynáwa. Resta saber se a sufixação de 
“{– n�n}” no Yawanawá também não estaria relacionada à distinção 
entre sequência par Vs. sequência ímpar de sílabas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao longo desta tese, observamos que algumas das nossas 
conclusões expostas em Couto (2010) não se confirmam diante dos 
dados linguísticos coletados após o referido trabalho nem diante da 
inclusão em nosso referencial teórico de obras como a de Operstein 
(2009). 
 Diferentemente do defendido em Couto (2010), a língua 
Saynáwa não apresenta uma sílaba fonética com coda ramificada nem 
a análise métrica da palavra fonológica é realizada da direita para a 
esquerda, algo pouco comum na literatura (Hayes, 1995).  
 Concordamos que o acento no Saynáwa seja métrico, derive do 
padrão rítmico iâmbico e seja aplicada a Regra final à direita para 
construir os níveis da palavra, da frase e do enunciado fonológico. 
Mas, no domínio da palavra, os iambos são formados da esquerda para 
a direita e a existência de sílabas não metrificadas decorre da 
aplicação da regra da desacentuação (“destressing in clash”) (Hayes, 
1995). 
 No presente trabalho, divergimos também da estipulação em 
Couto (2010) da necessidade de determinados processos fonológicos 
da língua se situarem em um contínuo, a exemplo dos processos de 
alongamento vocálico, erroneamente visto em Couto (2010) como 
alongamento iâmbico, e de palatalização, aqui reanalisado como um 
processo de fusão entre a coda nasal e a vogal coronal. 
 Além dessas divergências, alguns fenômenos não foram 
observados em Couto (2010), a exemplo dos processos 
morfofonológicos e do processo fonológico de abaixamento das 
vogais altas. 
 Tais fenômenos, inclusive, vêm corroborar com a seguinte 
conclusão apresentada em Couto (2010), a prosódia exerce um papel 
fundamental sobre a fonologia do Saynáwa. Tal afirmação ganha 
ainda maior destaque nesta tese, pois verificamos que a prosódia 
também desempenha um papel preponderante sobre o sistema 
vocálico do Saynáwa e explica algumas das alomorfias dessa língua. 
 A comprovação desse papel de destaque da prosódia nas 
línguas Pano não é algo novo na literatura, haja vista o trabalho de 
González (2005), mas a atuação da prosódia sobre as alofonias 
vocálicas, por exemplo, é um tema ainda pouco explorado nos estudos 
Pano. 



370 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

 Nossa análise do Saynáwa talvez também possa trazer alguma 
contribuição para os estudos Pano no que se refere à discussão sobre o 
estatuto fonológico dos glides, à existência de um quadro vocálico 
fonológico com mais de 2 graus de abertura, e à identificação de 
segmentos [-soante, +sonoro]. Ou seja, talvez possa-se avançar 
igualmente na compreensão do Proto-Pano, revendo-se alguns dos 
pressupostos do Pano-Reconstruído (Shell, 2008 [1975]; Loos, 1999). 
 A fonologia do Saynáwa, contudo, ainda merece ser 
investigada com maiores detalhes, devendo-se identificar, por 
exemplo, o constituinte prosódico frase entonacional (Nespor e Vogel, 
1986) e a existência de processos morfofonológicos não percebidos 
nesta tese. 
 A descrição e análise detalhada da gramática do Saynáwa, 
inclusive, mostra-se urgente, não apenas porque através dela 
compreenderemos ainda mais a interface morfofonológica, mas 
também porque a língua corre sério risco de extinção e deve ser 
analisada em sua completude o mais breve possível.  
 Nós acreditamos que após a realização dessa descrição e 
análise gramatical, o Saynáwa poderia ter sua posição na classificação 
interna das línguas Pano atestada com maior propriedade, pois seria 
levado em consideração nessa classificação não apenas o léxico e a 
fonologia, mas também a gramática das línguas comparadas. 
 Apesar do muito que ainda se tem por fazer e das nossas 
limitações, esperamos que esta tese tenha auxiliado à preservar uma 
parte muito diminuta da memória do povo Saynáwa/Jamináwa, bem 
como à tornar ainda mais visível a língua Saynáwa e à avançar nos 
estudos Pano e na compreensão da fonologia das línguas naturais. 
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VOCABULÁRIO SAYNÁWA-PORTUGUÊS 
 
a 
aia “maracanã” (Aratinga leucopthalmus)     

aiamiS “beber”     

aiN “esposa”       

ainaS “cipó-timbó” (Paullinia ?)      

aiNbu “mulher”      

aku “cumaru” (Torresea acreana)       

akuaN “manacá” (Brunfelsia grandiflora)      

amaN “capivara” (Hydrochaeris hydrochaeris)     

ami “amarelinho” (Aspidosperma sp.)      

ana “língua”        

ania “cunhado (a)” 

aNtsuakiN “beijar” 

anu “paca” (Agouti paca) 

asiN “mutum” (Crax mitu) 

aSkiNki “respirar” 

aSpa “boca” 

atu “estômago” 

atsa “mandioca” (Manihot esculenta) 

atsana “cansar-se” 

atsa putu “farinha de mandioca” 

aua “anta” (Tapirus terrestris) 
 
� 
� “eu” (pronome pessoal)     

��ki “assustar”      

�N “meu/minha” (pronome possessivo)   

�ni “taxi” (Triplaris surinamensis)       

�pa “pai” 

�StuN “irmão mais novo” 
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�ua “mãe” 

�ua “crescer” 
 
b 

baba “neto”       

babauaN “nora”      

ba “passear”       

baiN “surubim” (Pseudoplatystoma fasciatum)     

bai “roçado”       

bait�t� “gavião” (Buteo magnirostris)      

baka “água, rio”      

bak�ai “fazer sexo”      

bakiSta “criança”           

bamana “rosto”      

bamu “queixada” (Tayassu pecari)      
bani “pupunha” (Bactris acanthocarpa)      

baniN mau�N “tucum” (Astrocaryum sp.)      

ba!i “sol, verão”       

basi “capim” (Poaceae)     

baStuNku “cotovelo”     

ba�uN “cego”      

batuN “piau-de-flecha” (Anostomidae)     

bat�i “ovo”       

b�iuaN “caparari” (Pseudoplatystoma tigrinum)     
b�n� “marido”               

b�ni “levantar-se”      

b�!u “olho”       

b�StiS “um”       

b�sua “frente”      

b��u “freijó” (Cordia sp.)      

b�tuNku “testa” 

bi “carapanã” (Culicidae) 
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biana “carrapicho” (Bidens sp.)  

bimi “fruta” 

biN “caucho” (Castilla ulei) 

bipuStu “panturrilha” 

bi�i “estrela” 

bitaS “perna” 

bit�i “pele” 

bit�u “jaburu” (Jabiru mycteria) 

biuaN “tamanduá pequeno” (Tamandua tetradactyla ?, Cyclopes   
           didactylus ?) 
bu “cabelo” 

bu� “curimatã” (Prochilodus sp.) 

buiN “pica-pau” (Picidae) 

bui “cera” 

buka “irara” (Eira barbara) 

bukuN “embaúba” (Cecropia spp.) 

buna “abelha uruçu” (Melipona ?) 

buni “fome” 

buNkaS “cana-de-macaco” (Costus sp.) 

bu!a “palmeira” (Palmae) 

bus�N ‘nome próprio’ 

buSka “cabeça” 

buSti “pente” 

buSt�uma “cachorrão” (Raphiodon vulpinus) 

bu�iS “jatobá” (Hymenaea sp.) 
 
h 

haka “socó” (Ardeidae)       

hakauaN ‘tipo de socó’ (Ardeidae)    
hakiNma “esquecer”      

haN “sim”       

hana “aracuã” (Ortalis motmot)      
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haSkaimaN “por quê?”     

hatina “quando?”      

hauN “seu/sua” (pronome possessivo)   

h�maiNti “terreiro”      
h�n� “rio” (‘rio grande’)     

h�n� inu “lontra” (Lutra longicaudis) 

h�p� “palha” (Palmae)  

h�p�uaN “piaçabeira” (Aphandra natalia) 

h�u “sapo” (‘o que canta’) (Microhylidae ?) 

hiniN “extrato” (perfume) 

hua “flor” 

huiNti “coração” 

huipi!i “rã” (Hyla rhodopepla ?) 

humuS “umbu” (Anacardiaceae ?) 

huni “homem, cipó (bebida)” 

hunu “caititu” (Tayassu tajacu) 
 
i 

i “árvore (pau), arraia”       

ia “piolho”         

ia� “biorana” (Pouteria spp.)       

iaiS “tatu” (Dasypus, Cabassous, Priodontes)     

iamaiama ‘canto de ninar’     

iamanapuN “madrugada”     

iam�!i “amanhã, ontem”        

iant�iN “a tarde”      

iapauaN “matrinxã” (Brycon sp.)      

iasaN ‘nome próprio’     

iaua “porco” (Sus domesticus)    

iau�i “sovino”      

ibaN ‘nome próprio’     

ibi “casca de árvore”     
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ibuN “mandim-preto” (Pimelodella spp. ?)     

iiki “cantar”       

ik�nibiN “castanhola” (Caryodendron grandifolium)    

imi “sangue”       

ina “rabo”       

inaN “lago”       

inu “onça” (Felidae)       

ipu “bode” (peixe) (Loricariidae)      

isa “pássaro”       

isabati ‘nome próprio’     

isiN “manga” (rede de pesca)    

isinipa “zangado” 

iSkiN!aNpaN “jacareúba” (Clusiaceae) 

iSku “japó” (Psarocolius spp.) 

iSmiN “urubu-rei” (Sarcoramphus papa) 

iStaN “irmã mais nova” 

iStibiN “sapucaia” (Lecythis sp.) 

iSt�uuaN “espantar” 

isu “macaco-preto” (Ateles paniscus) 

isuN “urina” 

i�iS “mandim-mole” (Pimelodella spp.) 

i�iSmuN “cansanção, urtiga” (Odontocarya sp. ?, Urera sp. ?) 

ituSta “sobrinha” 

it�apa “muito” 

iuapa “grande” 

iuka “goiabeira” (Psidium guajava) 

iuma “peixe” 

ium� “linha de costura” 

iunuaN “maúba” (Lauraceae) 

iunu�N “tarumã” (Verbenaceae) 

iupa “panema” 
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iu!a “gente” 

iusu “feijão, fava” (Fabaceae) 

iu�aN “fêmea” 

iut�i “pimenta” (Piperaceae ?) 

 

k 

kaia “reto”       

kam� “cachorro” (Canis lupus familiaris)      

kamuS “cascavel” (Lachesis muta)196      

kaNkaN “abacaxi” (Ananas comosus)      

kaNpu “sapo-verde” (utilizado para a “vacina do sapo”)  
            (Phyllomedusa bicolor)  
kaN�iku “rim”      

kaNt�a “prato”      

kap� “jacaré” (Alligatoridae)      

ka!i “batata-doce” (Ipomoea batatas)      

ka�i “morcego” (Chiroptera)       

k�iatapa “alto”      

k�iukiN “morder”      

k�mu “saliva”      

k�nu “arco”        

k��a “lábio”       

k���kiN “costurar”      

k��ini “barba”      

k�tsiN “gato-peludo” (tipo de gato-do-mato) (Felis sp.) 

kimi “tartaruga-da-mata” (Chelonia)  

kini “buraco” 

ki�i “coxa” 

kiu “maçaranduba” (Manilkara sp.) 

                                                 
196 O termo “cascavel” comumente denomina a espécie Crotalus durissus. No dado 
apresentado, contudo, esse termo designa a espécie Lachesis muta, mais conhecida 
como “pico-de-jaca”.   
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ku “pus” 

kuiN “fumaça” 

kuiNka “anu” (Cuculidae) 

kui “queixo” 

kuki “paneiro” (para levar mandioca) 

kumauaN “nambu-azul” (Tinamous tao) 

kuNma “miratauá” (Fabaceae) 

ku!aN “seringa” (Hevea spp.) 

ku�a “cedro” (Meliaceae) 

ku�akiN “gafanhoto” (Orthoptera) 

ku�i “correr” 

ku�uka “boto” (Inia geoffrensis ?, Sotalia fluvialis ?) 

kuti “jaci” (Attalea cf. butyracea) 

kut�a “flecha” 
 
m 

ma “não”       

mab�S “caiçuma”      

mai “terra”       

maina “magro”      

maiti “cocar”      

maka ‘rato grande’ (Scolomys melanops ?)      

mak� “piranha” (Serrasalmus spp.)      

mani hiniNti “açafroa” (Zingiberaceae)     

manipai “sororoca” (Calathea peruviana)      

maNiu “liso”         

maNku ‘nome próprio’     

maNtsiS “unha”      

manu “gostar, amar”       

mapu “cinzas”      

maput�!ipi “nuca”       

ma!inata “mucunã” (Dioclea spp.)      
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ma�i “areia”       

mataS “alma-de-porco” (Neomorphus geoffroyi)     

matukiN “varrer”      

matsi “frio”         

matsuti “vassoura”      

mat�i “monte” 

maua “morrer” 

m�bakuN “arapuá-amarela” (Trigona williana ?, Trigona  
                 chanchamayoensis ?) 
m�bi “punho” 

m�kaN “mão” 

m�ni “banana” (Musaceae) 

m�pa “xixuá” (Hippocrateaceae) 

m�Sku “traíra” (Hoplias aff. malabaricus) 

m�St�bu “homem velho” 

m��ui “anoitecer” 

m�t� “mingau” 

m�t�a “várzea” 

m�u� “barreiro” 

m�uti “pulseira” 

mi “tu” (pronome pessoal) 

miN “teu/tua” (pronome possessivo) 

misinuti “piau” (Anostomidae) 

miSki “pedra” 

miSkiti “anzol” 

muka “amargo” ou “amargoso” (planta) (Hymenolobium sp.) 

mu�a “espinho” 

 

n 

na “este/esta” (pronome demonstrativo)   

nai “céu”       

nai bai “pajé”      
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naiN “bicho-preguiça” (Bradypus sp.)     

nai u�upa “nuvem”      

nakaS “cupim” (Isoptera)       

nami “carne”      

nan� “jenipapo” (Tocoyena sp.)      

naNp� “mosca-varejeira” (Díptera)     

nasa “tartaruga-de-igapó” (Chelonia)     

na�iti “porto”      

natsa “baço”       

naua “branco (gente)”     

naua u�ati “cama”      

nau� “tabaco” (Nicotiana tabacum)      

naumi “canela” (Piper nudibulum)      

n�a “jacamim” (Psophia leucoptera)       

ni “floresta”       

nibu “escorpião” (Scorpiones)                                                                                    

niNiuaN “choaca” (Sloanea sp.)     

ni!u “macaco bule-bule” (Potos flavus) 

niSkaiN “suar” 

niSti “paxiúba” (Socratea exorrhiza ?) 

ni�i “cipó-envira” (Annonaceae ?) 

ni�i hiNiiS “apuí” (Ficus spp.) 

ni�u “mororó” (Bauhinia spp.) 

ni�u�u “arruda” (Ruta graveolens) 

niti “caminho” 

niu� “araçá” (Myrtaceae) 

nua “poço” 

nu� “sal” 

nuiN “minhoca” (Haplotaxida)  

nuku “nós” (pronome pessoal) 

nukuN “nosso/nossa” (pronome possessivo) 
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numi “sede” 

nuna “nadar” 

nuNi “mulateiro” (Rubiaceae) 

nuNtu “rolinha” (Columbidae) 

nuNuN “pato” (Cairina moschata ?) 

nu�ati “tipoia” (utilizada no passado para levar as crianças nas costas) 

nutaNti “alguidar” (“copo pequeno”) 
 
p 

pabiNki “orelha”      

pakamu�a ‘nome próprio’      

pani “rede de dormir”     

paNku “tatu rabo-de-couro” (Cabassous unicinctus)    

paNtu “grota”      

paNt�uN “carapanaúba” (Rubiaceae ?, Apocynaceae ?)    

paSpi “lança”      

paSpiNka “bem-te-vi” (Tyrannidae)     

pat�ia “maduro”      

pat�i!iSta “fraco”      

p� “bom, reza”      

p�i “asa”       

p��� “casa”        

p��� ��uati “teto, coberta da casa”    

p�t�i “as costas”      

p�t�iu!i “atrás”      

pi “comer”       

pinu “beija-flor” (Trochilidae)       

pi!uS “pipira” (Thraupinae)      

pisa “araçari” (Pteroglossus)      

piSta “curto”       

piSta !iSta “pequeno” 

pi�i “costela” 
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pi�iN “esteira” 

pitu t�uNiuN “periquitinho” (tipo de periquito) (Psittacidae) 

pitsu “periquito” (verde, pequeno) (Psittacidae) 

pit�aNkiN “cozinhar” 

piu “guariúba” (Moraceae) 

pua “inhame” (Dioscorea spp.) 

puakiN “fumar” 

pui “fezes” 

puipisi “mastruço” (Chenopodium ambrosioides) 

puku “intestino” 

puku t�ipuS “barriga toda” (o abdômen e o tórax) 

puNiaN “braço” 

puNpuStu “músculo do membro superior” 

pupu ‘tipo de coruja’ (Strigidae) 

pupuaN “coruja” (Strigidae) 

pupuS “lama” 

pu!a “timbó” (Derris sp.) 

puStu “barriga” 

putu “pó” 
 

! 

!abaSta “pouco”      

!ab�b�iati “brincadeira”     

!aiS “genro”       

!akau�N “deite”      

!aNtuNku “joelho”       

!a�u “gripe”       

!au “erva, remédio, veneno”    

!�i “juriti” (Columbidae)         

!�kiN “nariz”       

!�tikiN “atar, ligar” 

!�u� “taquari, flauta” (flauta feita de taquari) (Olyra caudata) 
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!iSpi “corda” 

!u “guariba” (Alouatta seniculus) 

!u� “machado” 

!unu “cobra” 

!unuaN “sucuri, jiboia” (‘cobra da água’) (Eunectes murinus, Boa  
             constrictor) 
!uSku “teimoso” 

!u�ubi “cacau” (Sterculiaceae) 

 

s 

sai “grito”       

saibaibu ‘povo do grito’ (antigo etnônimo) 

sa “gritar”       

saináua (Saynáwa) ‘povo do grito’ (etnônimo mais recente)  

sakui ‘dança tradicional’     

saniN “piabinha” (Curimatidae)      

saNtu!i “sururina” (Crypturellus soui)      

sapu “algodão” (Malvaceae ?, Bombacaceae ?) 

s�!� “pavão” (Eurypyga helias ?) 

sikumiS “tiririca” (Scleria sp.) 

sinai “reima” 

sinai “raiva” 

siNpa “máscara” 
 

� 

�aba “dia”       

�abai “amanhecer”      

�aka “escama”      

�akaiti “maracá”      

�ana “manixi” (Moraceae)      

�aNkaiNti “pulmão”      

�aNt�u “caranguejo” (Brachyura)     
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�a!a “bom”      

�a�ai “marupá” (Jacaranda sp.)     

�ata “urubu” (Cathartidae)       

�au “osso”      

�auaN “arara” (Psittacidae)       

�au� “jabuti” (Chelonia)      

�auN “jacundá” (Crenicichla sp.)     

��akiN “engolir”     

��iNka “cancão” (Falconidae)     

��k�S “bacuri” (Clusiaceae)     

��ki “milho” (Zea mays)       

��ni “preguiçoso”     

��nia “gordo”         

��Nkuani ‘nome próprio’    

��ta “dente”          

��u “cipó” (Bignoniaceae ?, Araceae ?, Menispermaceae ?) 

��uN “peixe espia-mulher” (nome científico desconhecido)  

�ia “ardência da pimenta”    

�ima “sarapó” (Sternopygidae) 

�imuN “camapum” (Physalis angulata) 

�ina “pensar”   

�ini “grilo” (Orthoptera) 

�inu “macaco” (Cebidae) 

�ipi “soim” (Callithrichidae, Callimiconidae) 

�iu “mosca-pium” (Díptera)  

�u “verde” 

�ua ‘Rio Valparaíso’ 

�uai “coçar, curuba” (escabiose ou sarna) 

�uaNki “curar” 

�u�Nki “soprar” 

�ubiN “caxinguba” (Ficus sp.) 
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�ubu “arapuca” 

�uia ‘rato pequeno’ (Muroidea ?) 

�umaki “mamar” 

�umu “pote” 

�unaN “marrom” 

�unu “samaúma” (Ceiba sp.) 

�ut�i “peito” 
 
t 

ta� “pé”       

ta� buSka “dedão do pé”     

taka!a “galinha” (Gallus gallus domesticus)     

taku “saracura” (Rallidae)        

tam�S “dedo do pé”      

tamu “bochecha”       

taNpaS “tucano” (Ramphastidae)     

tapiN “aprender”     

tapiNiaN “saber”     

tapu “ponte”        

tapuN “raiz”      

ta!i “roupa”                               

ta!i �ut�i “blusa”     

ta�ipi “garganta”     

tau “paxiubão” (Iriartea deltoidea) 

taua “cana, ucuubinha” (Poaceae ?, Myristicaceae ?) 

t�p�itima ‘nome próprio’ 

t���N “capeba” (Lamiaceae ?) 

t��u “pescoço” 

t�uti “colar” 

tiNki “cair” 

tipu “cachimbo” 

tua “pássaro sim-sinhô” (nome científico desconhecido) 
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tuakiN “atirar” 

tuaNti “remo” 

tum� ‘nome próprio’ 

tunu “mandim-duro” (Pimelodus spp.) 

tuSp� “bacurau” (Caprimulgidae) 

 

ts 

tsanu “colher, garfo”     

tsaui “sentar-se”       

ts�kui “soluço”      

tsipisi “emissão de flatulência” 

tsu “pulga” (Siphonaptera) 

tsuakiN “chupar” 

tsumakiN “segurar” 
  

t� 

t�ai “longe”       

t�aima “perto”      

t�aipa “comprido”      

t�akabu “ruim”      

t�ana “japiim” (Cacicus cela)      

t�animiS “mentiroso”     

t�apu “podre”      

t�a!aS “ariramba” (Galbulidae)        

t�a�ipak�ti ‘nome próprio’    

t�a�uS “sapo-de-enxurrada” (Phrynohyas venulosa)    

t�ata “Deus, avô, cacique”     

t�at�iti “facão”       

t��!� “periquito” (‘tipo de periquito do bico preto’) (Psittacidae) 

t����iN “arder” 

t�i “fogo” 

t�inikiN “espremer” 
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t�iNk�iu “jandaia” (Psittacidae) 

t�ipaSpi “anca” 

t�ipiN “irmã mais velha” 

t�i!iN ‘dança tradicional’ 

t�it�aN “cesta” 

t�it�i “avó” 

t�iuN “assa-peixe” (Vernonia scabra) 

t�uma “cuia” 

t�upa “mutuca” (Tabanidae) 
 

u 

ui “chuva”         

uiN “vivo”       

uisi “inverno”        

uka “graúna” (Scaphidura oryzivora)     

unama “idiota”     

unaN “saúva” (Formicidae)       

u!i ‘nome próprio’        

u�a “dormir” 

u�ati ‘lugar onde se dorme’ 

u�au�u�au� ‘canto de ninar’ 

u�� “lua” 

u�inipa “vermelho” 

u�u “branco” 

u�u �inu “macaco-cairara” (Cebus albifrons) 

u�u �ipi “soim-branco” (Callithrix argentata) 

utsa “coelho” (Sylvilagus brasiliensis) 
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RESUMO 
 
 Este trabalho trata da descrição e análise da fonologia da 
língua saynáwa, filiada à família linguística Pano. 
  A língua saynáwa é falada por 7 índios da etnia 
Saynáwa/Jamináwa, os quais vivem na Terra Indígena Jamináwa do 
Igarapé Preto, no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre, 
Brasil. Essa língua corre sério risco de extinção, pois além de contar 
com pouquíssimos falantes, todos com mais de 50 anos de idade, ela 
não está sendo ensinada às novas gerações dos Saynáwa/Jamináwa, 
cuja população era de 86 indivíduos no ano de 2010. 
 A fim de se conhecer a estrutura fonológica da língua saynáwa 
antes do seu desaparecimento, nós realizamos pesquisas de campo em 
2008 e 2010 para a coleta dos dados junto aos últimos falantes dessa 
língua e elaboramos o presente estudo. 
 Este trabalho está dividido em uma parte introdutória e em 3 
capítulos. 
 Na parte introdutória, apresentamos as classificações internas 
da família linguística Pano e incluímos o saynáwa dentre as línguas do 
subgrupo Cabeceiras, ao lado de línguas como o kaxinawá e o 
jamináwa. Na introdução, nós também oferecemos um quadro geral 
sobre a etnografia Saynáwa/Jamináwa. 
 Os capítulos 1, 2 e 3 tratam especificamente da fonologia da 
língua saynáwa. 
 No capítulo 1, nós relacionamos os fonemas segmentais 
consonantais e vocálicos identificados, bem como analisamos 
acusticamente alguns fones consonantais e os fones vocálicos. Ao lado 
disso, descrevemos a estrutura silábica e analisamos a silabação e a 
ressilabação. 
 No capítulo 2, nós analisamos a estrutura métrica e o acento, e 
identificamos os principais constituintes prosódicos. Ao longo do 
capítulo 2, verificamos a forte influência da prosódia sobre o sistema 
vocálico e sobre a fonologia saynáwa como um todo.  
 No capítulo 3, nós analisamos os processos fonológicos e 
morfofonológicos identificados na língua. Dentre os processos 
fonológicos, destacamos os de lenização, abaixamento e alongamento 
vocálico, neutralização, inserção e assimilação (nasalização vocálica, 
retroflexão etc.). Quanto aos processos morfofonológicos, nós 
identificamos os processos de metátese e de inserção e, ao estudá-los, 
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concluímos que a prosódia também exerce influência sobre a 
morfofonologia saynáwa. 
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SAMENVATTING  
 
 Deze studie bevat een beschrijving en analyse van de fonologie 
van het Saynáwa, een taal die deel uitmaakt van de Pano taalfamilie. 

Saynáwa wordt gesproken door 7 Indianen die behoren tot de 
etnische groep van de Saynáwa / Jamináwa, die leeft in de Terra 
Indígena Jamináwa do Igarapé Preto, in de stad Cruzeiro do Sul in de 
deelstaat Acre, Brazilië. De groep telde 86 personen volgens een 
telling uit 2010. 

Het Saynáwa is ernstig met uitsterven bedreigd. Behalve het 
kleine aantal sprekers, die allen ouder zijn dan 50 jaar, wordt de taal 
niet meer doorgegeven aan nieuwe generaties Saynáwa / Jamináwa.  

Om de fonologische structuur van Saynáwa te bestuderen 
voordat deze taal zal zijn verdwenen hebben we veldonderzoek 
uitgevoerd in 2008 en 2010 met de hulp van de laatste sprekers van de 
taal, als voorbereiding op het hier gepresenteerde onderzoek. 

Dit boek bestaat uit een inleidend deel en drie hoofdstukken. 
De inleiding beschrijft de interne classificatie van de Pano 

taalfamilie. Wij stellen voor om de Saynáwa in te delen als lid van de 
Cabeceiras subgroep, naast talen als het Kaxinawá en het Jamináwa. 
Tevens geven wij een algemene beschrijving van de Saynáwa / 
Jamináwa etnografie. 

De hoofdstukken 1, 2 en 3 hebben specifiek betrekking op de 
fonologie van het Saynáwa. 

In hoofdstuk 1 inventariseren wij de klinker en  medeklinker 
systemen en geven we een akoestische analyse van een aantal klinkers 
en medeklinkers. Hiernaast beschrijven we de lettergreepstructuur en 
de regels voor resyllabificatie. 

In Hoofdstuk 2 bestuderen we de metrische structuur en het 
accent, en identificeren we de belangrijkste prosodische domeinen. 
We tonen bovendien de invloed van de prosodie op het klinkersysteem 
en op de fonologie in het algemeen. 
 In hoofdstuk 3 analyseren we de fonologische en 
morfonologische processen van het Saynáwa. Voor wat betreft de 
fonologische processen bespreken we lenitie, klinker verlaging en 
verlenging, neutralisatie, epenthese en assimilatie (klinker nasalering, 
retroflectie etc.). We bepreken tevens de morfologische processen van 
metathese en epenthese, en concluderen dat de prosodie ook van 
belang is voor het begrip van de Saynáwa morfonologie. 



400 A Fonologia do Saynáwa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 401 
 

  

SUMMARY 
 

This study provides a description and analysis of the 
phonology of the Saynáwa language, a member of the Pano linguistic 
family. 

The Saynáwa language is spoken by seven Indians of the 
Saynáwa / Jamináwa ethnic group, who live in the Terra Indígena 
Jamináwa do Igarapé Preto, in the city of Cruzeiro do Sul in the state 
of Acre, Brazil. This language is moribund: with so few speakers, all 
of whom are over 50 years old, the language is not being taught to 
new generations of Saynáwa / Jamináwa (totaling 86 individuals in 
2010). 

To study the phonological structure of Saynáwa before its 
disappearance, we conducted field surveys in 2008 and 2010. The data 
collected in those sessions is the foundation of the present study, 
which is divided into an introduction and three chapters. 

The introduction provides the internal classification of the 
Pano linguistic family, for which we propose to include Saynáwa 
among the languages of the Cabeceiras subgroup, alongside languages 
like Kaxinawá and Jamináwa. We also offer a general description on 
the Saynáwa / Jamináwa ethnography . 

Chapters 1, 2 and 3 deal specifically with the phonology of 
Saynáwa. 
 In Chapter 1, we list the consonant and vowel phonemes and 
analyze a number of consonantal and vocalic sounds acoustically. We 
also describe the syllable structure and analyze syllabification and 
resyllabification processes. 

In the following chapter, we account for the metrical structure 
and accent of the language, identifying the main prosodic constituents. 
The influence of prosody on the vowel system and the Saynáwa 
phonology as a whole is described in considerable detail. 

Finally, in Chapter 3, we analyze the phonological and 
morphophonological processes identified in Saynáwa. Among the 
phonological processes, we highlight lenition, vowel lowering and 
lengthening, neutralization, epenthesis, and assimilation (vowel 
nasalization, retroflection, etc.). As for the morphophonological 
processes, we identify metathesis and epenthesis, and show how 
prosody also influences the Saynáwa morphophonology. 
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