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RESUMO 

Este estudo trata da descrição dos segmentos nasais (vogais e consoantes) da língua 

indígena brasileira Tawandê (grupo do Norte da família Nambikwára) e a comparação 

com duas línguas irmãs, Latundê e Mamaindê. Para sua realização foram utilizados 

dados lingüísticos brutos em formato digital coletados in loco, em 2004, junto aos 

últimos falantes da língua. Esses dados pertencem ao acervo lingüístico do Núcleo de 

Estudos Indigenista/Pós-Graduação em Letras/UFPE. A base teórico-metodológica 

adotada seguiu a abordagem da fonologia estrutural norte-americana e pressupostos da 

fonologia moderna. Com os resultados alcançados concluiu-se que: assim como as 

demais línguas estreitamente aparentadas, o fenômeno da nasalidade em Tawandê é 

complexo. Há, nessas línguas, a presença de consoantes e vogais nasais fonológicas. As 

consoantes são /m, n/, sendo que a primeira apresenta ocorrência restrita ocorrendo 

preferencialmente em posição de onset, enquanto a segunda apresenta comportamento 

complexo, engatilhando e/ou sofrendo diferentes processos fonológicos, quando na 

posição de coda. Em Tawandê as vogais nasais são /i�, e� a�, u�/, diferente do Latundê que 

não tem a vogal média nasal e do Mamaindê que tem as mesmas do Tawandê, mais a 

média posterior nasal /o�/. 

Palavras-chave: Língua Indígena, Nambikwára Norte, Tawandê, Fonologia, 

Nasalidade. 
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ABSTRACT 

This study is a description of nasal segments (vowels and consonants) of the Brazilian 

indigenous language Tawandê (group of North Nambikwára family) and comparison 

with two sister languages, Latundê Mamaindé. For this, were used raw language data 

collected in digital format in loco in 2004, with the last speakers of the language. These 

data belong to the collection of linguistic Indigenous Studies Center /Pós-Graduação em 

Letras/UFPE. The adopted theoretical and methodological basis followed the american 

structural phonology approach and assumptions of modern phonology. By the obtained 

results, we conclude: as well as other closely related languages, the phenomenon of 

nasality in Tawandê is complex. There are, in these languages, the presence of nasal 

vowels and phonological consonants. The consonants are /m, n/, and the former has a 

restricted occurrence in the environment and frequency, the latter presents complex 

behavior, spreading and/or suffering from various phonological processes, when in coda 

position. In Tawandê, nasal vowels are /i�, e� a�, u�/, which are different from Latundê 

which has no average nasal vowel and from Mamaindê which has the same one of the 

Tawandê, plus the mean posterior nasal /o�/. 

KEYWORDS: Indigenous Languages, North Nambikwára, Tawandê, Phonology, 

Nasality. 
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1. DADOS ETNOLINGUÍSTICOS SOBRE A FAMÍLIA NAMBIKWÁRA E O 

TAWANDÊ. 

À época do descobrimento do Brasil, calcula-se terem existido, 

aproximadamente, 1,3 mil línguas indígenas (RODRIGUES: 1986). De acordo Ilari & 

Basso (2006), nessa época, vivia nas terras americanas colonizadas pelos portugueses 

uma população nativa de aproximadamente seis milhões de indígenas que falava cerca 

de 340 línguas distintas. A respeito dos dados e das possíveis controvérsias que do 

ponto de vista histórico envolvem a questão indígena no Brasil, Mattos e Silva (2004: 

14) afirma: 

Apesar desses quinhentos anos de destruição ininterrupta, 
sobrevivem cerca de 180 línguas indígenas e cerca de 220.000 
índios – seriam o dobro as línguas do século XVI (Rodrigues, 
1986: 19) ou, muito mais, cerca de 1.500, como admite 
verossímil A. Houaiss (1985: 100) – o que impede de dizer (mas 
é o que se teima em afirmar!) que o Brasil é unilíngue. 

 

Segundo Rodrigues (1986), ainda com um número relativamente pequeno de 

180 línguas, se comparado com o número que havia antes da ocupação ocidental, o 

Brasil, ainda, é a unidade federativa com maior diversidade linguística do mundo. 

Atualmente, menos de 15% das línguas que sobreviveram ao processo de contato com o 

não índio tem sido crescentemente alvo de pesquisa, que reflete uma tendência mundial 

de preservação da memória (cultura, língua, etc.) dos povos indígenas e de outras 

minorias étnicas. 

Ainda referente à diversidade linguística pré-colonial, independentemente do 

número exato do grupo de nativos que habitavam o atual território brasileiro, no início 

do século XVI, é certo que “...o multilinguismo já existia no continente sul-americano, 
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antes da colonização portuguesa”. (RODRIQUES, 1986). Noutras palavras, o panorama 

histórico revela, em certa medida, que a região caracterizava-se pela diversidade 

cultural, religiosa e linguística. Um dos aspectos mais notáveis para a caracterização e a 

distinção de um grupo humano de outro é a língua.  

Com a formação da sociedade-estado brasileira, difundiu-se, sobretudo por 

meio da escola, a idéia de ‘unidade linguística’. Essa noção de unidade linguística, 

entretanto, parece pelo menos curiosa quando se reflete, como o acima demonstrado, 

que além do Português – a língua oficial – tem-se aproximadamente cento e oitenta 

línguas indígenas brasileiras, sem mencionar as línguas de imigrantes e a Libras. 

Embora oficialmente se reconheça e se afirme que o Brasil é um país unilíngue, tem-se 

nas bases dos grupos étnicos, o chamado multilinguismo, ou seja, embora os diferentes 

grupos usem o Português para se comunicarem com os não-índios, eles usam suas 

línguas de origem em suas comunidades. 

Ao longo do processo histórico instaurado desde a ocupação ocidental, os 

grupos indígenas que habitavam a faixa leste do País, que corresponde às regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste, foram em sua maioria reduzidos drasticamente, resultando, em 

muitas localidades, a completa extinção de grupos inteiros. Como resultado para a 

atualidade, grande parte das línguas indígenas brasileiras ainda existentes se concentra 

nos estados da região Centro-Oeste e Norte. Consequentemente, estão nessas duas 

regiões a maior concentração de línguas isoladas ou famílias linguísticas menores que 

não pertencem aos grandes conglomerados linguísticos identificados no Brasil, como o 

Tupí e o Macro-Jê. Dentre as pequenas famílias que se encontram nessas regiões, está a 
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família Nambikwára1, localizada tradicionalmente onde hoje corresponde a uma área de 

fronteira entre os estados do Mato-Grosso e Rondônia. 

Mais especificamente, os grupos reconhecidos historicamente como 

Nambikwára habitam a região entre os rios Guaporé e Juruena, entre as cidades de 

Pontes, Lacerda e Vilhena. O estudo de Price de 1972, que em larga medida permanece 

atual, divide tradicionalmente o território Nambikwára em três partes:  

1) a parte oriental, onde também vivem também os índios Pareci (não 

aparentados linguisticamente com os Nambikwára), cujo etnônimo denomina a área 

geográfica ocupada – Chapada dos Pareci –, que se localiza às margens do rio Juruena 

e seus afluentes; 

2) a parte ocidental, que integra a faixa de terra próxima ao rio Guaporé e se 

estende para o sul da região, e onde, assim como a área oriental, vivem etnias que 

constituem um dos três subgrupos da família linguística, conhecido como Nambikwará 

Sul; e 

3) a terceira parte do território tradicional,  que se situa mais ao norte da área 

de ocupação, correspondendo à extensão de terra localizada entre os rios Roosevelt e Ji-

Paraná. As etnias que ocupavam (grande parte extinta) essa região se dividem 

linguisticamente: de um lado estão as que constituem o grupo Nambikwára do Norte e, 

de outro, um agrupamento apenas, sem subdivisão linguística, denominado Sabanê.  

                                                 
1 O termo Nambikwára é de origem Tupi (composto de nambi, “orelha” e kwára , “furada”, significando 
“índio de orelha furada”, isto é, índio que tem o hábito de usar “pedaço de pau” na orelha). A referência 
do termo fora feita inicialmente pelos índios Pareci a outros índios da região, porém tendo sido 
erroneamente interpretada pelos membros da comissão Rondon, no final do século XIX, para quem os 
Pareci serviam de guia, e atribuída a esses índios que então passaram a ser conhecidos como Nambikwára.  
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Segundo atestou Price (1972), os limites entre as faixas de terras ocupadas 

por esses grupos eram definidos pelos limites dos rios. Para o autor, os limites 

geográficos funcionavam como obstáculos aos índios que não dominavam a técnica de 

navegação. 

Tradicionalmente, os índios Nambikwára se subdividiam em numerosos 

grupos de pequena população e eram conhecidos por serem povos de grande mobilidade 

territorial. No passado, o território ocupado era muito vasto, permitindo que eles 

transitassem entre o cerrado e as áreas de floresta amazônica, seja em busca de melhores 

condições de moradia ou para fugir das guerras inter-tribais. Esses índios são famosos, 

também, por terem sido estudados por Claude Lévi-Strauss, nas décadas de 30 e 40 do 

século passado. O estudioso francês deixou uma fundamental contribuição para o 

conhecimento da sociedade Nambikwára2 . Antes da pesquisa desse antropólogo, os 

índios foram contactados pelo Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon 

(popularmente conhecido como Marechal Rondon) responsável pela Comissão 

Construtora das Linhas Telegráficas de Cuiabá ao Araguaia, criada pelo Governo 

Provisório da República, em fins do século XIX. Rondon também esteve à frente da 

comissão que estabeleceria contato com os indígenas, bem como da criação das 

chamadas áreas de redução3, que surgem com a finalidade de abrigar os grupos de 

caboclos que tivessem suas terras invadidas pelas linhas telegráficas. Essas linhas 

faziam parte da política do Estado que se empenhava em integrar a região Centro-Oeste 

e Norte às regiões do Sul e Sudeste do país. 

                                                 
2 Dentre os trabalhos desse estudioso, destaca-se La Vie Familiale et Sociale des Indiens Nambikwara, 
publicado no Journal de la Société des Américanistes, 37:1-132, 1948.  
3  A redução consistia basicamente em assentamento que objetivava reunir numa mesma localidade 
diversos grupos indígenas, com propósitos integracionistas. 
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Quanto às áreas de redução, resultante da mentalidade política da época, no 

que se refere especificamente a Rondon, pode-se dizer que ele tinha não só a 

preocupação em criar as áreas de redução ou minimizar os conflitos interculturais, mas 

criar, a partir de sua Comissão, mecanismo que garantisse direitos à preservação das 

culturas indígenas. Embora Rondon estivesse comprometido com projeto do governo 

brasileiro e não dispusesse de conhecimentos científicos suficientes, acerca das culturas 

indígenas, ele se mostrou sensível à realidade autóctone e se preocupou em registrar 

aspectos da cultura dos vários grupos que visitou, documentando nomes das etnias, 

listas de palavras, técnicas de trabalho na lavoura, utensílios, etc. Rondon foi, 

provavelmente, o primeiro indigenista brasileiro, propriamente dito, por se preocupar 

em garantir os direitos e em preserva a memória indígena. Dessa forma, a despeito da 

mentalidade da época, pode-se dizer que para o (re)conhecimento dos índios 

Nambikwára, aqui de interesse particular, Rondon teve significativa relevância, tendo 

deixado (enquanto representante da Comissão) vários registros lingüísticos de grupos 

atualmente extintos, que habitavam a região norte da área Nambikwára. 

Antes, porém, dos contatos impetrados pela Comissão Rondon, alguns 

grupos Nambikwára foram contatados por volta da metade do século XVIII, quando 

levas de não-índios foram chegando à região, impulsionados, sobretudo, pela busca de 

metais preciosos nas terras localizadas na região norte do estado de Mato Grosso, onde 

historicamente encontram-se diferentes grupos de índios Nambikwára (PRICE, 1972). 

A presença do não-índio na região cria, basicamente, duas situações: a primeira, obriga 

o deslocamento dos indígenas para outras áreas de perambulação, ou seja, os índios são 

obrigados a se movimentarem, cada vez, mais para o interior das áreas de florestas, para 

longe de seu habitat natural. Historicamente, o deslocamento de povos tradicionais para 
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áreas, até então, desconhecidas provoca baixa no índice populacional e afeta 

diretamente o seu sistema de produção, gerando novos hábitos de cultura. Foi o que 

ocorreu, por exemplo, com os índios Tupi, quando deslocados de suas áreas tradicionais, 

sendo obrigados a desenvolverem novas técnicas para obtenção de alimentos 

(OLIVEIRA, 2004). No caso dos Nambikwára, à medida que se deslocavam de uma 

região para outra, num processo de fuga, em dinâmica marcadamente acelerada, 

perdiam práticas de cultura para a sobrevivência, tais como técnicas de produção, e 

manifestações de rituais, e iam se dividindo em grupos cada vez menores, na tentativa 

de escapar do contato.  

A segunda situação gerada pelo contato com a sociedade ocidental foi o 

próprio enfrentamento sangrento entre índios e não-índios. Segundo Telles (2002), a 

sociedade não-índia via o ataque dos índios como atitude “bárbara ou primitiva”, 

entretanto, do ponto de vista dos índios, tratava-se de uma reação legitima na luta de 

resistência pela permanência em seu território de origem. E, como se sabe, devido à 

condição dominante dos não-índios, as maiores baixas populacionais ocorreram entre os 

indígenas. 

Durante a fase de descoberta das minas de metais preciosos (por volta do ano 

de 1727), os índios que ocupavam a região Oeste do estado de Mato Grosso não foram 

contatados nem reconhecidos. Os primeiros registros, propriamente dito, a respeito da 

presença dos índios Nambikwára na região sudoeste do Estado surgem a partir de 1770, 

quando o Governo Provisório, por meio de uma força expedicionária, resolve abrir 

caminho por entre as terras indígenas para a instalação de linhas telegráficas. A força 

expedicionária estava sob o comando do capitão geral de Mato Grosso – Luiz Pinto de 
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Souza Coutinho, que abriu caminho ligando, a antiga capital, Vila Bela ao Forte de 

Bragança. Esse caminho, tido à época, como um grande projeto, foi, mais tarde, 

abandonado pelo Estado brasileiro. Se o projeto não teve seus fins alcançados pelo 

Estado brasileiro, por outro lado, teve sua importância a partir do trabalho de 

catalogação e registro dos grupos indígenas que ocupavam tradicionalmente a região, 

tais como os Cabixi, os Tamaré, os Guaritéré (TELLES, 2002). 

Se a força expedicionária teve sua importância pela realização do trabalho de 

identificação dos primeiros grupos indígenas que ocupavam tradicionalmente a região, 

segundo Rodrigues (1966), Rondon exerceu papel angular para descrição e 

documentação de línguas indígenas na região amazônica, sobretudo no estado de Mato 

Grosso. As anotações feitas pelo antigo indigenista tornaram-se pedra fundante para o 

estudo dos aspectos sócio-culturais dos índios Nambikwára. Mesmo sem qualquer 

conhecimento científico, a Comissão de Rondon registrou em documentos oficiais e em 

anotações pessoais algumas listas de palavras (com nome de frutas, acidentes 

geográficos, animas etc.), alguns textos e alguns ensaios de análise gramatical. Embora 

de cunho impressionista, o trabalho da Comissão ocupa espaço de destaque na literatura 

indigenista, por preservar a memória cultural e linguística de grupos com poucos 

falantes, sendo que alguns deles estão presentemente extintos. Entrementes, vale 

ressaltar que Rondon “... procurou associar especialistas em ciências naturais às 

expedições, procurou também incorporar etnógrafos...” (Id-ibidem) e outros 

profissionais “que observassem e descrevessem os povos indígenas contactados pelas 

frentes expedicionárias”, entre os profissionais destacam-se: Edgard Roquete Pinto, F. C. 

Hoehne e João Barbosa de Farias. Mesmo reconhecendo a relevância do trabalho da 
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Comissão, no que concerne à tarefa de documentação linguística, Rodrigues (1966: 4) 

ressalta: 

Nem Rondon, nem qualquer de seus colaboradores estava 
preparado para trabalhar cientificamente com as línguas faladas 
pelos povos indígenas. Aliás, no início do século XX só tivemos 
no Brasil um intelectual que soube documentar adequadamente 
essas línguas. Foi João Capistrano de Abreu, o grande 
historiador, que, além de contribuir para a documentação da 
língua Bakairí de Mato Grosso, produziu um excelente trabalho 
sobre a língua dos Kaxinauá do Acre. 

Em geral, pode-se dizer que de acordo com as informações acima, os 

registros etnográficos e linguísticos realizados nos primeiros contatos com os grupos 

indígenas eram marcados por duas circunstâncias: descrições impressionistas e falta de 

profissional especializado para a tarefa de descrição. Dessa sorte, muitas das 

informações históricas disponíveis – não raro – apresentam incongruências e  

desencontros de dados objetivos, como, por exemplo, nome dos grupos, localização e 

população.  

As informações disponibilizadas a partir dos primeiros contatos com os 

Nambikwára geram algumas controvérsias quanto à identificação dos grupos que 

ocupavam a área tradicional. A fim de esclarecer melhor tanto geográfica quanto 

linguisticamente o povo do qual se tratava, de fato, muitos estudiosos debruçaram-se 

sobre a questão. Considerando as informações históricas, os costumes e as 

características linguísticas entre os Nambikwára, Price (1972) apresenta a seguinte 

classificação, como segue: Sabanê, Nambikwára do sul e Nambikwára do norte. 
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Do ponto de vista linguístico, o trabalho de Price confirma as linhas gerais 

das classificações precedentes4 , que identificaram três agrupamentos linguísticos no 

interior da família (Nambikwára do Sul, Nambikwara do Norte e Sabanê, sendo que 

essa última já não apresentava – desde os primeiros registros – subdivisão interna). 

Numa revisão de seus estudos o próprio Price (1972) afirmou que o 

etnônimo Sabanê fora usado para designar os índios Pareci, Cabixi e Nambikwára, que 

habitavam uma faixa de terra contígua. De acordo com Price, havia uma maneira 

genérica para nomear os índios que ocupavam o sudoeste de Mato Grosso, porém essa 

designação alterou-se à medida que o contato com representantes do Estado brasileiro se 

intensificou e, também, à proporção em que os estudiosos se interessavam mais pela 

cultura e pela língua dos índios Nambikwára. 

Atualmente, ao mesmo tempo em que as variações dialetais dos grupos 

Nambikwára vão sendo mais bem compreendidas, pelos estudiosos, aos poucos se torna 

possível uma definição dos variados etnônimos, de forma mais precisa. Com isso, a 

história e a distribuição linguística dos subgrupos passam a ser mais facilmente 

reconhecidos. Além dos estudos em si das línguas particulares que formam a Família, os 

estudos sobre o Nambikwara também têm se voltado para um avanço da reconstrução 

do Proto-Nambikwára. Entre esses índios, somado aos estudos linguísticos, também é 

relevante ressaltar a continuidade de estudos antropológicos sobre a sociedade 

Nambikwára. Em particular, salienta-se o trabalho de Reesink (no prelo) sobre os 

Latundê e Lakondê (ambos do Norte), Sararé (do Sul) e Sabanê que seguramente trará 

contribuição fundamental com dados atualizados sobre a família Nambikwára. 

                                                 
4 Roquette-Pinto (1935: 213-14), Lévi-Strauss (1948: 7-13), Rondon e Faria (1948: 27-73), Loukotka 
(1968: 96-99) e Aytai (1972: 129-145).  
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Sobre o decréscimo da família, sabe-se que a realidade do povo Nambikwára 

não é distinta ao que ocorreu com os demais grupos indígenas brasileiros, em que o 

número de falantes foi diminuindo no decurso da história. Percebe-se que quanto mais 

intenso é o contato com o não-índio menor o número de falantes indígenas. Price (1972) 

estimou haver no início do século XX, aproximadamente, uma população com 5.000 

índios Nambikwára. Lévi-Strauss calculou existir, na mesma época, o dobro de índios. 

E, no ano de 1938, época em que o antropólogo francês esteve com um grupo de 

Nambikwára, a população foi estimada entre 2.000 e 3.000 indivíduos. Trinta anos 

depois, em 1969, num novo censo realizado por Price o grupo de índios reduziu-se a 

550 pessoas. 

Em fins da década de 90 do século XX, a população era estimada em 

aproximadamente 1.145 índios, divididos em dezoito subgrupos, apesar de parecer um 

número expressivo a quantidade de indígenas desta família, como citado acima, já fora 

bem maior. A FUNAI5, em seu último censo, constatou um acréscimo no aumento da 

população indígena de aproximadamente 11% da população total. Sendo de 1.1316 

indivíduos. Telles (2002) afirma que durante suas pesquisas linguísticas obteve 

informações da FUNAI, segundo as quais o grupo continha aproximadamente 800 

índios. De qualquer modo, percebe-se que a população Nambikwára reduziu 

enormemente ao longo dos anos de contato com a população não-índia. 

A variação nos índices e em outras informações populacionais, seja de 

procedência de dados governamentais seja de produção acadêmico-científica, informa 

                                                 
5 Fundação Nacional de Apoio ao Índio. 
6  Suspeita-se que os órgãos oficiais do governo e os pesquisadores ligados a instituições não 
governamentais operem com metodologias diferentes, talvez essa seja a explicação para a variação nos 
dados apresentados quanto as populações indígenas.  
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que alguns grupos foram profundamente reduzidos, enquanto outros foram 

completamente extintos. Foi o que ocorreu, por exemplo, com os remanescentes da 

língua Tawandê (falada por um dos subgrupos Nambikwára do Norte e objeto deste 

estudo), que não mais vivem como comunidade autônoma. Seus pouquíssimos 

remanescentes vivem atualmente integrados e miscigenados com outras etnias do Norte 

e a Sabanê. Dentre eles, alguns se encontram entre os Mamaindê e os Latundê e outros 

moram na Terra Indígena Aroeira.  

Pode parecer truísmo, mas nunca é demais lembrar que o extermínio de 

populações indígenas é consequentemente um extermínio de suas expressões culturais e 

de suas línguas. 

De acordo com as informações, até aqui, arroladas, a classificação das 

línguas que constituem a família linguística Nambikwára seguiu trajetória permeada de 

controvérsias e complexidades, no que diz respeito à certificação e à correspondência 

entre as informações dispostas nos dados histórico-etnográficos, que nem sempre se 

confirmavam entre si. Ainda hoje, os estudiosos que investigam essa família linguística 

divergem quanto à quantidade de línguas e à sua classificação.  

Em trabalho mais recente, Telles (2002) assume a tripartição dentro da 

Família, seguindo estudos precedentes, entretanto refuta a afirmação de que sejam três 

línguas diferentes, como o assumido na literatura prévia e o disposto em Rodrigues 

(1986). A autora propõe que a família seja formada por três ramos, dois dos quais 

constituídos por grupos de línguas e o último por apenas uma língua, portanto, sem 

subdivisão interna. Dessa maneira, ter-se-iam onze línguas do Sul, cinco do Norte e o 

Sabanê, conforme figura abaixo:  
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Família Nambikwára

SUL

1. Hahãitesú
2. Alãntesú
3. Waikisú
4. Wasúsu
5. Katitãulhú

(Sararé)
6. Nesú
7. Siwxaisú
8. Kithãulhú
9. Saxwentesú
10. Halotesú
11. Wakalitesú

NORTE

1. Mamaindê
2. Negarotê
3. Tawandê
4. Latundê
5. Lakondê

SABANÊ

 

(Retirada de TELLES, 2006) 

Buscando contribuir para a compreensão da classificação interna das línguas 

Nambikwára do Norte, Telles (2002) considera que as línguas do Norte apresentam o 

seguinte quadro, com base no grau de distanciamento genético entre elas: 

a) os dialetos Mamaindê, Negarotê, Tawandê, Latundê e Lakondê, podem 

ser divididos em dois subgrupos dialetais: o primeiro em que se encontram  as três 

primeiras e o segundo com as duas restantes;  

b) os dialetos do Norte são mutuamente inteligíveis;  

c) testes de inteligibilidade entre Latundê e Negarotê e entre Latundê e 

Lakondê demonstram que a compreensão é extremamente contextual, uma vez que as 

distinções fonológica e gramatical comprometem o reconhecimento de frases 

enunciadas fora de contexto linguístico-situacional;  
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d) cada grupo de fala dos cinco dialetos do Norte tem segurança de sua 

independência étnica com relação aos demais e, embora reconhecendo a proximidade 

entre seus dialetos, assevera sua diferença de fala com relação à fala dos outros.” 

(TELLES, 2002: 28). 

Além do estudo de Telles (2002), os trabalhos mais recentes disponíveis que 

tratam da descrição de línguas Nambikwára são: Araújo (2004) sobre a língua Sabanê e 

Eberhard (2009) sobre o Mamaindê. 

 

 

1.1 Informações sobre os Tawandê 

Os índios Tawandê, historicamente, também habitavam a região sudoeste do 

Estado de Mato Grosso e áreas próximas no estado de Rondônia, situada ao norte da 

grande área Nambikwára. Evidências atuais encontradas no discurso de remanescentes 

Tawandê, seu Frederico e Domingas 7 , que forneceram dados lingüísticos os quais 

serviram de base para o presente estudo, confirmam a antiga localização do grupo, 

constante em Price (1976) e em Telles (2002). A proximidade geográfica dos Tawandê 

com outros grupos do Norte também é ratificada pelos dois índios acima mencionados. 

Frederico e Domingas também confirmam os dados de Tereza Lakondê, de outro 

subgrupo do Norte (TELLES, 2002), que relata as guerras intertribais entre os Tawandê, 

os Lakondê e os Sabanê, as quais resultaram no esfacelamento desses grupos, enquanto 

                                                 
7 Os dados linguísticos e históricos sobre os Tawandê, fornecidos por esses índios e utilizados nesta 
pesquisa, foram coletados pela profa. Stella Telles (UFPE), em trabalho de campo realizado em setembro 
do ano de 2004. 
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unidades física e politicamente autônomas, causando a dispersão e/ou o reassentamento 

dos sobreviventes dessas três etnias entre outros grupos do Norte. Além dos conflitos 

entre os grupos, o processo de redução também foi provocado pelas enfermidades 

transmitidas pelos não-índios aos índios recém-contatados. Ao final, os Tawandê foram 

praticamente extintos.  

Frederico, falecido em início de 2009 com mais de 90 anos, relatou que seus 

parentes – netos, bisnetos etc. – não queriam falar a língua Tawandê, preferindo a 

comunicação em Português. Essa situação impediu a transmissão natural da língua e 

favoreceu o seu quase desaparecimento entre os parentes que constituem ainda hoje seu 

núcleo familiar.  

Domingas, a segunda informante dos dados deste estudo, é uma índia 

Tawandê com aproximadamente 70 anos de idade. Ela vive na Terra Indígena Aroeira 

(área formada pelo Serviço de Proteção ao Índio para acolher índios Nambikwára do 

Norte desaldeados), em meados do século passado, como também passa temporadas na 

nova Terra Indígena dos Sabanê, identificada no início deste século, para onde alguns 

remanescentes Sabanê retornaram juntamente com índios de outros grupos do Norte, 

residentes da Aroeira.  Atualmente, além de Domingas, não se tem notícia de outro 

remanescente do antigo grupo Tawandê que fale sua língua ancestral.  

Depreendidos de dois informantes, os dados desta pesquisa, se comparados 

ao universo da língua em si, podem ser considerados bastante restritos. Entretanto, 

registrou-se um conjunto de dados suficientes para a compreensão de vários fenômenos 

linguísticos, que podem ser analisados em diferentes níveis e sob variados aspectos, 
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contribuindo, dessa maneira, para a compreensão linguística mais larga do grupo do 

Norte e da Família como um todo.  
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2. OBJETIVO E BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA  

2.1 Objetivo da pesquisa 

Em linhas gerais, entre as línguas naturais, a nasalidade apresenta-se sob 

duas manifestações estruturais, a nasalidade lexical, subjacente em vogais ou consoantes, 

e a nasalização resultante de processo fonológico, como, por exemplo, da contiguidade 

de segmentos oral e nasal. Apesar de se tratar de um fato bastante corrente do ponto de 

vista interlinguístico, os fenômenos que envolvem a nasalidade permanecem de 

interesse da Linguística, uma vez que refletem questões que dizem respeito às 

generalizações tipológicas bem como aos universais linguísticos. Dessa forma, mesmo 

entre as línguas largamente conhecidas, há a necessidade de se descrever o fenômeno da 

nasalidade, o qual pode trazer contribuição para a teoria e a classificação das línguas 

particulares.  

Além disso, o estudo linguístico (que naturalmente inclui o componente 

fonológico) pode também ser refletido a partir seu aspecto social ou de sua importância 

no processo de preservação da língua, considerando-a como patrimônio intangível e 

fundamental para os grupos particulares ou para o conhecimento humano em geral.  

Nesse sentido, o estudo e a documentação linguística resulta num trabalho de valiosa 

contribuição – direta ou indireta – para a preservação da identidade e expressão cultural 

dos falantes das línguas estudadas, sobretudo quando se trata de uma língua indígena 

minoritária e fortemente ameaçada de extinção.  

Entretanto, nem sempre os estudos nessa área são objetos de destaque. 

Durante muitos anos, os estudos e pesquisas em línguas indígenas foram considerados 
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secundários, i. e., não despertavam o interesse dos pesquisadores da área. A partir do 

século XVIII, com o início dos estudos das línguas indígenas no norte do continente 

americano, se inicia o interesse tímido, porém crescente, pelas línguas indígenas. 

Entretanto, apenas na segunda metade do século XX pode-se dizer que os estudos sobre 

as línguas não indo-européias passam a adquirir um destaque particular.  Nesse contexto, 

em que o estudo das línguas foi considerado secundário, quer política quer 

academicamente, não é surpresa que muitas das línguas indígenas brasileiras ainda 

existentes sejam ágrafas. Considerando que muitas dessas línguas ainda estejam sem 

escrita e sem conhecimento aprofundado de sua estrutura, os estudos que as têm como 

objeto de seu conhecimento, contribuem para a documentação valiosa de pelo menos 

parte de sua existência na história da humanidade. 

Em se tratando das línguas da família Nambikwára, pode-se afirmar que o 

conhecimento aprofundado sobre ela ainda não foi alcançado. Isso porque das 

(aproximadamente) 17 línguas que ainda são faladas, em apenas 06 tem-se introduzido 

estudos mais sistemáticos. Nas seis línguas (Sararé e Kithãulhu (Nambikwára do Sul), 

Mamaindê, Latundê e Lakondê (Nambikwára do Norte) e Sabanê), observa-se que a 

fonologia é complexa, e que apresentam vogais e consoantes nasais subjacentes. Em 

Latundê (TELLES, 2002) e Mamaindê (EBERHARD, 2009) há processos que 

envolvem as nasais no domínio da palavra, tais como harmonia nasal, com vogal oral 

assimilando nasalidade da consoante seguinte, pré-nasalização ou nasalização total da 

consoante oral que segue coda nasal, e pré-oralização de consoante nasal em coda 

silábica. 
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 Diante da natureza dos fenômenos que envolvem a nasalização, observados 

em outras línguas Nambikwára do Norte, considera-se que o estudo do Tawandê, 

através de registro de fala dos últimos membros do antigo grupo autônomo Tawandê, 

pode evidenciar aspectos interessantes sobre o tema, que podem ajudar às 

generalizações acerca de processos fonológicos não só para as línguas Nambikwára.  

Seus resultados, também, podem fornecer bases para facilitar futuras pesquisas a 

respeito da família Nambikwára, seja na perspectiva histórico-comparativa ou descritiva. 

Considerando os pontos citados acima, este trabalho procurará realizar um 

estudo preliminar das nasais em Tawandê, comparando a realização nasal entre o 

Tawandê e as demais línguas Nambikwára do Norte. Neste trabalho, serão descritos os 

ambientes fonéticos nos quais se dá o contato entre segmentos orais e nasais e os 

processos fonológicos em que as nasais funcionam como gatilho.   

Por fim, espera-se que este estudo possa contribuir para debates mais 

aprofundados sobre a fonologia Nambikwára do Norte, em particular, tendo em vista 

que essas línguas tipicamente apresentam interfaces fonético-fonológica e fonológico-

sintática muito complexas. 

 

2.2 Procedimentos de análise 

O corpus das análises contidas neste trabalho foi constituído a partir do 

levantamento de dados linguísticos fornecidos pelo NEI (Núcleo de Estudos Indígenas), 

instituição vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL), da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Isto é, o corpus faz parte do acervo de 
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dados linguísticos do NEI, coletado em pesquisa de campo pela Profa. Dra. Stella Telles, 

na Terra Indígena Aroeira e na Casa do Índio/FUNAI, em Vilhena, Estado de Rondônia, 

em 2004. Foi usado um total de 320 minutos de gravações em áudio. O material é 

resultado de entrevista (modalidade pergunta-resposta) com dois informantes, os 

últimos falantes nativos da língua Tawandê: senhora Domingas e o senhor Frederico, 

ambos anciãos. 

Quanto aos equipamentos de gravação, foi usado um gravador digital de 

MiniDisc (MD) da marca Sony e um Microfone digital da mesma marca, na expectativa 

de coletar dados sonoros os mais fiéis possíveis. As gravações contêm elicitação de 

listas de palavras, diferentes tipos estruturais de frases e pequenos textos diversos, 

sempre com tradução em português.  

Os dados das demais línguas a terem os fenômenos nasais comparados, neste 

trabalho, foram adquiridos em dissertações e teses de doutoramento, a saber: Telles 

(2002), Eberhard (2009) e Araújo (2004). Com o material em mãos procurou-se 

sistematizar os dados com a finalidade de identificar os ambientes fonéticos de 

distribuição dos sons consonantais nessas línguas. 

Para a realização das transcrições fonéticas, presentes neste trabalho, 

utilizou-se a fonte do SIL Doulos IPA 93, encontrada na homepage do SIL (Summer 

Institute of Linguistcs), que segue o padrão do Alfabeto Internacional de Fonética. 

Para proceder à transcrição dos dados, primeiramente fez-se uma escuta 

descompromissada de todo o material disponível, a fim de reconhecer e familiarizar-se 

com a língua. Após essa primeira escuta, passou-se para elaboração de arquivos para 
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cada um dos morfemas/palavras e frases identificadas, sendo essas últimas em menor 

quantidade no corpus utilizado. Com os dados selecionados, checaram-se aspectos da 

transcrição de oitiva e acusticamente. Como se trata de uma língua cuja coleta não fora 

realizada pelo pesquisador, como medida de segurança, as transcrições foram refeitas 

várias vezes. 

Para a criação dos arquivos em computador usaram-se os programas Praat 

4429 winsit e Sound Forge 9.0, da seguinte forma: no programa Sound Forge 9.0 foram 

realizadas a escuta e a delimitação dos enunciados, gravados em arquivos de som 

separados, e no Praat 4429 winsit foram realizadas repetidas escutas e observados os 

segmentos no espectrograma, a fim de identificar os fones presentes em cada forma 

linguística. 

Após essa etapa, elaboraram-se tabelas (em formato de três colunas) para 

indicar a posição de ocorrência dos fones, nas seguintes posições: início, meio e fim de 

palavra. Essa etapa da tarefa nos permitiu maior familiaridade com as palavras e, ao 

mesmo tempo, montar um mapa quantificando e identificando os ambientes de 

ocorrência dos fones.  

 

2.3 Base Teórica 

Pode-se afirmar que a fonologia, enquanto área de estudo, tem sido a 

responsável por grande parte dos avanços teóricos em diferentes orientações 

epistemológicas da ciência linguística, de forma a revolucionar as bases de pressupostos 

dessa ciência, desde meados do século passado. Dessa maneira, no que concerne à 



 32

fonologia, diferentes teorias e modelos estão disponíveis, com os quais se pode fazer 

uso em estudos que visem a explicar o funcionamento dos sistemas fonológicos das 

línguas do mundo.  

Diante da diversidade de propostas fonológicas disponíveis, sobretudo 

atualmente, quando o pesquisador se coloca na tarefa da análise linguística, ele pode 

não apenas se guiar por seu gosto / inclinação frente a determinadas teorias, para definir 

sua escolha teórica, como, antes de tudo, deve examinar seu objeto de análise com 

cuidado para saber que tipo de modelo mais se adequada ao fenômeno a ser tratado e / 

ou ao estágio de estudo em que a língua se encontra.   

No caso do Tawandê, uma língua ágrafa e sem estudos prévios, a primeira 

tarefa necessária é a descrição dos fenômenos observados. Para esse fim, as bases da 

linguística geral são fundamentais e da abordagem distribucional norte-americana, que 

fornece instrumentos para a documentação e a depreensão da estrutura das línguas – 

aqui em particular da fonologia –, permanecem válidas como ponto de partida para o 

estudo aqui empreendido.  

Ao elaborar um instrumento para conversão da linguagem oral em código 

escrito, Kenneth Pike (1947) estabeleceu quatro premissas básicas: 

os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se 
encontram; os sistemas sonoros tendem a ser foneticamente 
simétricos; os sons tendem a flutuar; seqüências características 
de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de 
segmentos suspeitos ou seqüências de segmentos suspeitos (in 
SILVA, 2007: 119-124). 

Dessa forma, partindo de técnicas de depreensão de fonemas e da 

identificação de suas variações sonoras, encontradas na abordagem distribucional, 
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tentou-se descrever os fatos fonológicos relativos aos fenômenos que envolvem as 

nasais do Tawandê.  

Ao lado disso, leituras sobre fonologia moderna (encontradas em 

KENSTOWICZ, 1994 e CLEMENTS e HUME, 1995) contribuíram para que a 

interpretação dos fenômenos se tornasse menos condicionada aos postulados e às 

limitações interpretativas impostas pela perspectiva estruturalista.  

No amplo campo de variedades de interpretações que o estudo da linguagem 

possibilita, os modelos do estruturalismo e da fonologia gerativa clássica buscavam dar 

conta dos fenômenos fonológicos no nível segmental, não se ocupando em específico 

com o nível supra-segmental. Após o avanço notável no entendimento da noção de 

fonema e do componente fonológico como um todo, alcançado com os estudos 

provenientes do Círculo Lingüístico de Praga, a obra de Chomsky e Halle (1968), 

intitulada “The Sound Pattern of English” (SPE), representou um salto fundamental 

para o assunto, na qual – entre outras contribuições não só para a fonologia – se 

encontra o detalhamento dos traços dos fonemas, vistos a partir de sua base articulatória. 

Sem dúvida, essa obra se coloca como um marco para a segunda metade do século XX, 

a partir da qual se iniciaram novas perspectivas na interpretação dos fenômenos 

fonológicos. A orientação teórica desses dois autores influenciou a criação de modelos 

fonológicos não-lineares, por meio dos quais as línguas do mundo passaram a ser vistas 

como em conjunto de subsistemas em interação, sendo cada um governado por 

princípios e organizações particulares. 

Nesse sentido, podem-se elencar os seguintes modelos teóricos para 

interpretação dos sistemas fonológicos: a fonologia auto-segmental (GOLDSMITH, 
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1976), que possibilita que as regras fonológicas manipulem a estrutura dos traços 

fonológicos; a fonologia métrica, que propõe que o acento seja interpretado como uma 

propriedade diretamente relacionada à rima silábica (núcleo e coda); e a fonologia 

lexical, que apresenta, na base de suas teses, possibilidades para a interpretação da 

interação entre os processos fonológicos e o modo de constituição morfológica das 

palavras. 

Clements & Hume (1995) apresentam uma revisão da teoria auto-segmental, 

denominada de Geometria dos Traços, a qual busca, dentre outras coisas, compreender a 

organização das operações fonológicas que se estabelecem hierarquicamente, 

modelando sua base teórica numa representação tridimensional. Em seu construto 

teórico Clements e Hume (idem), dão-se destaque à arquitetura fonológica e ao 

funcionamento dos articuladores envolvidos no processo (lábios, língua, dentes, palato, 

laringe etc), os quais desempenham importante papel no desenvolvimento dessa teoria, 

permitindo a explanação de certas realizações sonoras e a identificação de unidades de 

sons não dados conta em modelos prévios, como é o caso dos segmentos complexos, 

produzidos pela combinação de mais de uma constrição simultânea no trato vocal. 
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3. DESCRIÇÃO FONÉTICA DA NASALIDADE EM TAWANDÊ 

Sabe-se que mesmo as línguas intimamente aparentadas, que apresentam 

uma proximidade estrutural muito acentuada entre si, podem apresentar aspectos de seus 

sistemas fonético-fonológico e gramatical que se assemelham em determinados pontos e 

se distinguem bastante em outros. Entre as línguas da família Nambikwára, 

especificamente aquelas que pertencem a um mesmo ramo, não se dispõe de estudos 

aprofundados que discuta o grau de proximidade/distanciamento entre elas. 

Preliminarmente, considerando a inteligibilidade entre as línguas de um mesmo ramo, 

pode-se partir da premissa de que exista uma semelhança saliente entre elas, que pode 

tornar mais difícil a decisão quanto ao seu status de línguas ou dialetos. Nesse contexto, 

se inserem as línguas Nambikwára do Norte Latundê, Lakondê, Mamaindê, Negarotê e 

Tawandê. (TELLES, 2009, comunicação pessoal). Ainda assim, no que diz respeito ao 

plano fonético-fonológico, área deste estudo, observa-se que, embora essas línguas 

apresentem inventários segmentais quase (ou basicamente) idênticos, a forma 

fonológica de um mesmo vocábulo/vocábulo cognato pode ser distinta e/ou apresentar 

condicionamentos fonéticos não coincidentes nas línguas. Essa observação fortalece 

ainda mais a necessidade de se estudar e comparar as línguas (ou dialetos) entre si. 

Neste texto, o escopo serão as reflexões a respeito das consoantes e vogais 

nasais e / ou nasalizadas em Tawandê e o estabelecimento de algumas comparações 

com outras línguas do Norte.  

Para favorecer uma visão mais larga dos segmentos consonantais do 

Tawandê, apresentar-se-á primeiramente o quadro completo das consoantes fonológicas 
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ao lado de suas realizações alofônicas, para, em seguida, focar as consoantes nasais 

bilabiais e alveolares dessa língua.  

No Tawandê, foram identificados 17 consoantes e dois glides.  

FONEMAS CONSONANTAIS 

 Bilabial Alveolar 
Alveolar 

Implosiva 
Alvéolo-
palatal 

Palatal Velar 
Velar 

Implosiva 
Glotal 

Oclusiva 
p  

[p, b] 

t 

[t, d, �, �, �, �] 
   

k 
[k, �, �] 

 
� 

[�] 

Nasal 
m 

[m] 

n 

[n] 
     

 

Fricativa  
s 

[�, t�] 
      

h 
[h] 

Lateral  
l 

[l] 
     

 

Glide 
w 

[w] 
   

j 
[j] 

  
 

Tabela dos Fonemas Consonantais 

A tabela acima contém os fonemas encontrados do Tawandê. Devido aos 

propósitos deste trabalho, apenas os fonemas /m/ e /n/ serão descritos, os quais são, 

respectivamente, uma nasal bilabial e uma nasal alveolar.   

3.1 As Consoantes Nasais 

A consoante nasal /m//:  
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O fonema /m/, nasal bilabial, ocorre apenas na posição de onset e tem como 

único alofone o [m], nasal bilabial. O fonema apresenta baixa distribuição se comparado 

à consoante oclusiva alveolar nasal /n/. A bilabial /m/ realiza-se [m] diante das vogais [a, 

i, u, a�, o�, u�, i�]. Não foi constatada, nos dados disponíveis, a realização de [m] diante das 

vogais médias [e, �,  ]. /m/ realiza-se preferencialmente no início de palavras, embora 

tenham sido observadas ocorrências em onset medial. O fone [m] realiza-se diante de 

vogais orais ou nasais. 

1. [!ma�j �gini"#!de]  /!ma�jnki!ni�n!te/ ‘caju do mato’ 

2. [ko$ma!ma��e]   /koma!ma!te/  ‘borboleta’ 

3. [!mi#�i$ni"#n]  /!mi�nki!ni �n/  ‘batata doce’  

4. [!mu#$da�da] /!mun!ta�nta/  ‘é bonito’   

5. [!ma��#da$�e]  /!ma�nda!ke/  ‘queimar’ 

6. [!ma�#�a$lo]  /!ma�nka!loh/  ‘roupa’ 

7. [!mi"$�e]   /!mi�n!ke/  ‘espécie de fruta’ 

8. [!mu"#$de]   /!mu�n!te/  ‘coró’ 

9. [!mo�#$na]   /!mu�n!na%/  ‘árvore bom dia’ 

10. [iw!mu�#$de] /iw!mu�n!te/  ‘espécie de sapo’ 

11. [!mi#he$�a] /!mihe!ta/  ‘chover’ 

12. [da#!mi�]   /ta&!mi�n/   ‘meu avô’ 
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Como pode se observar nos exemplos dados (2, 3, 4 e 11), as vogais orais 

acentuadas não assimilam a nasalidade do onset tautossilábico, a qual é bloqueada em 

razão de esse traço ser contrastivo entre segmentos vocálicos na posição do acento.  Por 

isso, como se vê nos exemplos abaixo, quando uma vogal acentuada tiver uma 

realização nasal, mesmo se entre consoantes nasais – ambiente teoricamente propício 

para uma regra de assimilação nasal –, o seu traço nasal não decorrerá de em regra 

alofônica, uma vez que essa vogal será nasal fonologicamente:  

13. [ko!ma��e$ni "$de] /ko!manki!ni�n!te/ ‘formiga’    

14. [!mi#�i$ni"#n]  /!minki!ni�n/  ‘batata doce’ 

15. [!ka&��i$ni�n]  /!ka&nki!ni�n/  ‘abacaxi’   

16.  [!da�e$ni�]  /!daki!ni�n/  ‘machado de pedra’  

Em posição de coda, o fone [m] não é uma realização do fonema bilabial 

nasal. Na descrição da nasal em coda será visto que nessa posição o segmento nasal não 

tem o traço de lugar especificado8. A ocorrência do [m] em coda é bastante restrita, 

podendo ocorrer na última sílaba da palavra ou diante das consoantes oclusiva bilabial 

sonora [b] e da oclusiva alveolar sonora [d]. A labialização da nasal em coda decorre da 

coalescência dos segmentos que preenchem uma coda ramificada, sendo o primeiro 

deles o glide labial /w/ e o segundo a nasal /n/. Nos exemplos abaixo (17 a 19) há 

palavras, que, no nível subjacente, têm o glide labial /w/ seguido da consoante alveolar 

/n/, cujo resultado fonético é o [m] em coda. 

                                                 
8 Neste trabalho, se está adotando a interpretação de Telles (2002) e Eberhard (2009), que assumem a 
coda nasal com subjacência coronal, por ser esse traço menos marcado nos sistemas fonológicos, 
interlinguisticamente. 
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17. [!t�am$n']  /!sawn!na/   ‘espécie de mosquito’ 

18. [!na"m$de]   /!na�wn!te/  ‘espécie de coró’ 

19. [ha!la"m$de]  /ha!la�wn!te/  ‘espécie de sapo leiteiro’ 

 

A consoante nasal /n/:  

O fonema /n/, uma nasal alveolar, tem larga distribuição na língua Tawandê. 

Esse segmento pode ocorrer nas três posições da palavra (início, meio e fim) e em 

posição de onset e coda. 

Na posição de onset, /n/ realiza-se [n], ocorrendo anteposto a todas as vogais, 

orais ou nasais, e aos glides [w, j]. 

20. [!ka&��i$ni�n]  /!ka&nki!ni�n/  ‘abacaxi’ 

21. [!da�e$ni�]   /!daki!ni�n/  ‘machado de pedra’ 

22. [!u�#da$ded$na&]  /!u�n-ta-!ten-!na&/ ‘eu vou acordar’ 

23. [!na&#�i$hi�]  /!na&jnki!hi/  ‘cabelo’ 

24. [ka�!ka&�$na�na] /ka&�!ka&n!ta�na/  ‘é azul’ 

25. [!mo���#$na]  /!mu�n!na&/  ‘árvore bom dia’ 

26. [ka�!na�j�]   /ka!nãjn/  ‘carrapato’  

27. [!t�aj�i$ni�]  /!sajnki!ni �n/  ‘banana’ 

28. [!ku#�e$ne"$de]  /!kunki!ni �n!te/  ‘bola de algodão’   
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29. [k !ma&�k'$ni�]  /ko!ma�ki!ni�n/  ‘feijão’  

30. [!nu"nda$ba&d$n ]  /!nu�nda!pan!naw/ ‘nosso ombro’ 

31. [$noho!naj$t�e]  /!noho!na&jn!te/  ‘mão de pilão’ 

Como se pode observar nos dados acima, nos exemplos (20, 21, 27, 29) a 

consoante alveolar nasal, quando em final de palavra, realiza-se [n] ou sofre a deleção, 

desse modo, mesmo o ambiente ser propício para a ocorrência da nasalidade as vogais 

nasais são fonológicas. 

Na posição de coda, a nasal alveolar [n] ocorre, também, na adjacência de 

qualquer vogal, oral ou nasal.  

32. [ki!a&#n]   /ke!ja&n/  ‘jacaré’   

33. [i#!ta#n]   /i!tan/   ‘abanador’ 

34. [i!t�a�n]   /i!sãn/   ‘espécie de folha’ 

35. [na!�a�n]   /na!kãn/  ‘espécie de lagarto’ 

36.  [i#!ta#n$de]  /i!tan!te/  ‘abanador’ 

37. [jo!hon]   /jo!hon/  ‘homem velho’ 

38. [!t�on]   /!son/   ‘céu’ 

/n/ também pode ser apagado, na posição de coda, como se apresenta nos 

dados (39, 40 e 41), abaixo. Observe-se que quando o /n/ sofre deleção ocorre o 

alongamento compensatório da vogal tautossilábica. 
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39. [!t�i#]   /!sin/   ‘carne’ 

40. [!do#$�e#$�a�n]  /!to!ten!tãn/  ‘ele vai morrer’ 

41. [!ko!ha�#do!�e] /koha�ntoke/  ‘macaco branco’   

Quando a nasal alveolar /n/ encontra-se em coda silábica seguida de sílaba 

acentuada com onset também alveolar, ela pode espalhar sua nasalidade para a 

consoante seguinte, que se realiza opcionalmente pré-nasalizada: 

42. [ku#$i�!(de]  /ku!i�n!te/  ‘bagre’ 

43. [o!�e$�i#$(de]  /o!se!ti�n!te/  ‘espécie de coró’ 

 

3.2. As vogais nasais 

3.2.1. Vogais nasais X vogais nasalizadas 

Em Tawandê, existem vogais nasais e vogais nasalizadas.  

As vogais nasalizadas decorrem de regra alofônica de assimilação regressiva, 

em que a coda nasal promove a nasalização da vogal precedente. Esse processo ocorre 

restritamente quando a vogal em questão está em sílaba átona. Por exemplo, em 

44. [ka�!na�j�] ~ [ka!na�j�] /ka!na�jn/  ‘carrapato’    

a primeira vogal da palavra é subjacentemente oral. Enquanto fenômeno alofônico, a 

nasalização das vogais átonas é opcional.  
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Por outro lado, quando a vogal é tônica (cf. vogal da segunda sílaba do dado 44), 

sua realização nasal é fonológica, uma vez que nesse contexto a nasalidade é contrastiva. 

Isso pode ser verificado entre as palavras em (46 e 47), abaixo, nos quais se observa o 

caráter fonológico da vogal nasal:  

45.  [i#!ta�n$de]  /i!tan!te/   ‘abanador’ 

46. [i!t�a�n]   /i!sãn/   ‘espécie de folha’ 

Resumindo as condições de ocorrência de nasalidade nas línguas 

Nambikwára do Norte, tem-se o seguinte quadro:  

i) as vogais com realização nasal ocorrem com contigüidade nasal. 

Apesar disso, em sílaba tônica, atesta-se o contraste entre 

vogais nasais e orais;  

ii) as vogais acentuadas nasais são sempre fonológicas. Isso 

implica que a vogal oral acentuada não sofre assimilação nasal;  

iii) quando a vogal nasal encontra-se em sílaba átona e seguida de 

uma consoante nasal na sílaba seguinte, o traço nasal do 

segmento vocálico é fruto de processo alofônico.  

3.2.2. Inventário dos fonemas segmentais vocálicos nasais em Tawandê 

Antes de se apresentar a descrição das vogais nasais e nasalizadas, dar-se-ão, 

abaixo, os traços critérios utilizados para a classificação das vogais em Tawandê:  

1) quanto à altura, em que se distinguem três níveis de altura (/i, u/, altas; 

/e, o/, médias e /a, baixa); 
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2) quanto à qualidade, em que se identificam as anteriores /i, e/, a central /a/ 

e as posteriores /u, o/; 

3) quanto ao arredondamento dos lábios, presente somente nas posteriores, 

/u o/; 

4) quanto à nasalidade, presente em vagais altas, /i�, u�/, na média, /e�/, e na 

baixa, /a�/. 

5) quanto ao traço laringal (creaky voice), presente em vogais orais e nasais.  

Os fonemas vocálicos seguem abaixo apresentados: 

FONEMAS VOCÁLICOS 

 Vogais orais Vogais nasais Vogais laringais Vogais nasais laringais 

 Ant. Centr. Post.  Ant. Centr. Post. Ant. Centr. Post. Ant. Centr. Post. 

Altas i  u i&  u& i�  u� i&�  u�& 

Médias e  o e&  o& e�      

Baixa  a   a&   a�   a&�  

Tabela dos Fonemas Vocálicos 

Nos dados observados, em Tawandê, constatou-se a existência de 17 

fonemas vocálicos. Em razão dos propósitos deste trabalho, apenas serão descritas as 

vogais nasais, constantes na Tabela acima, e as vogais nasalizadas. Como se pode ver 
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acima, das 17 vogais fonológicas do Tawandê, a partir do corpus desta pesquisa, foram 

identificadas 6 vogais nasais.  

/a�/, vogal central baixa nasal 

No corpus, entre as vogais nasais observadas, a vogal baixa é a 

 que apresenta maior distribuição, realizando-se vogal baixa central [a�], em sílaba 

acentuada. O fonema nasal /a�/ é antecedido pela oclusiva alveolar nasal /n/ 

tautossilábica.  

Foneticamente, [a�] ocorre após as consoantes [t, �, �, h, b, d, t, �, m, n] e os 

glides [j, w] e antes dos fones consonantais [t, �, d, �, m, n]. Dessas últimas consoantes, 

apenas as nasais bilabial e alveolar [m, n], respectivamente, podem ser tautossilábicas à 

vogal [a�], ocupando a posição de coda silábica. Comparativamente à vogal central baixa 

oral, a vogal nasal é mais restrita em realização. 

O segmento central baixo nasal /ã/ pode ocorrer em qualquer uma das 

posições das palavras – início, meio e fim.  

47.  [ho!ho$ha�]  /ho!ho!ha�n/  ‘coruja’ espécie de,’  

48. [!do#$�e#$�a�n]   /!to!ten!ta�n/  ‘ele vai morrer’ 

49. [!ma���a$lo] /!ma�n!kaloh/  ‘roupa’ 

50. [ha!la"m$de] /ha!la�n!te/  ‘espécie de sapo leiteiro’ 
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Do ponto de vista fonético, observa-se o processo de alongamento 

compensatório das vogais que perdem sua coda nasal. Esse fenômeno está presente no 

dado (49), acima. Segundo Telles (2004) esse processo ocorre quando a consoante nasal 

encontra-se em posição de coda de sílaba acentuada. 

/i�/ vogal anterior alta nasal 

O fonema vocálico anterior alto nasal, com realização [i�], anterior alta 

nasal, apresenta distribuição restrita se comparada ao seu corresponde anterior alto oral. 

O fonema nasal /i�/ é antecedido pela oclusiva alveolar nasal /n/ tautossilábica.   

/i�/ ocorre diante das consoantes [�, d, �, k �, n, m], que ocupam a posição 

de onset silábico. Esse segmento vocálico nasal pode ser seguido pelas consoantes 

[d, n], sendo que apenas a consoante nasal pertence à mesma sílaba. 

51. [i��a!la&#$�o,] /i�ka!la&n!koh/   ‘umbigo’ 

52. [!ka&��i$ni�n]  /!ka&nki!ni�n/  ‘abacaxi’ 

53. [ku#!i�$(de]  /ku!i�n!te/  ‘bagre’ 

54. [o!�e$�i$�#(de]  /o!se!ti�n!te/  ‘espécie de coró’ 

/e�/ vogal anterior média fechada nasal 

A nasal /e�/ apresenta realização extremamente limitada. Entretanto, assume-

e a subjacência /e�/ ao se considerar a categoricidade da realização anterior média nasal.  
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55. [da&!na&$he�]  /ta&!na!he�n/  ‘mãe’ 

56.  [da!wa$he�]  /ta&!wa!he�n/  ‘irmão mais novo’ 

A maior parte das realizações [e�] não têm subjacência /e�/, pois decorre do 

processo fonológico de harmonia vocálica, como pode ser visto abaixo: 

57. [!ku#�e!ne"!de]  /!kunki!ni �n!te/  ‘bola de algodão’ 

58. [e�!hit$no�]   /a�!hi�!na�w/  ‘dedos das mãos’ 

59. [ke!nej��$de]  /ka!najn!te/   ‘piolho ou carrapato’   

60. [do!me��]   /ta!mi�n/  ‘avô’ 

/u�/ vogal posterior alta nasal 

/u�/, vogal posterior alto nasal, apresenta larga distribuição, podendo realizar-

se em qualquer posição da palavra – inicio, meio e final. Juntamente com as nasais 

anterior alta e central baixa, a posterior alta apresenta maior ocorrência. Nos dados 

disponíveis, esse fone pode ser antecedido pelas consoantes [n, m, k]. /u�/ ainda pode 

ocorrer em sílaba sem a posição de onset preenchida. Na sílaba seguinte ao fone nasal, 

pode ocorrer as consoantes [d, n, �], das quais a nasal é coda fonológica.  

61. [!u�#da$ded$na&] /!u�nta!ten!na&/  ‘eu vou acordar’ 

62. [!nu�nda$ba&d$n ]  /!nu�nda!pan!naw/ ‘nosso ombro’ 

63. [!mu�#�e$�e]    /!mu�n�e!te/  ‘empenar’ 
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64. [iw!mu��#$de]  /iw!mu�n!te/  ‘espécie de sapo’ 

65. [!do&�$�u �$de]  /!to&n!ku�n!te/  ‘flecha para matar passarinho’ 

66. [!ku��#$da$�e]  /!ku�n!ta!ke/  ‘fumar’ 

67. [i!�u�#da%]   /i!ku�nta/   ‘nora’ 

Foneticamente, observa-se a realização da vogal [o�] vogal posterior média 

fechada nasal. Essa realização decorre da harmonia vocálica, dados (68 e 69) abaixo ou 

da fusão entre a vogal central baixa nasal /a�/ e a coda /w/, glibe labial. O fone nasal [o��] 

apresenta restrita ocorrência no corpus, quase exclusivamente em sílaba de posição final 

de palavra. Nos poucos casos de ocorrência em posição de sílaba medial, [o�] é seguido 

pela consoante nasal alveolar /n/, como coda tautossilábica fonológica. 

68. [!mo���#$na]  /!mu�n!na&/  ‘árvore bom dia’ 

69. [ko!lo�n�e$�e]  /ko!lu�nke!te/  ‘espécie de sapo redondo’ 

70. [!e�!hit$no�]   /a�!hi�!na�w/  ‘dedos das mãos’ 

71. [!li�i$no��#]   /!linki!nu�/  ‘beiju de mandioca’ 

72. [i!a&wt$no�]   /i!a&w�!na�w/   ‘macaco da noite’ 

A seguir, seguem mais dados que exemplificam o comportamento das vogais 

nasais e vogais nasalizadas em Tawandê: 
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a. segmentos vocálicos orais podem ocorrer com consoante nasal 

precedente – na posição de onset – e não sofrer nasalização. Isso mostra 

que a nasalização progressiva não foi um fenômeno observado. 

73. [!mu#n$dãda] /!mun!ta�nta/  ‘é bonito’ 

74. [!mi#he$�a]  /!mihe!ta/  ‘chover’ 

75. [ko$ma!ma��e]  /koma!ma!te/  ‘borboleta’ 

76. [ko!ma��e$ni"$de]  /ko!manki!ni�n!te/ ‘formiga’ 

77. [ke!nej��$de]  /ka!najn!te/  ‘piolho ou carrapato’ 

78. [no$ho!naj$t�e]  /noho!na&jn!te/  ‘mão de pilão’ 

a. bloqueio de assimilação regressiva de coda nasal: vogais orais 

acentuadas, mesmo quando seguidas de coda nasal não sofrem o 

processo de assimilação regressiva.  (a assimilação só é possível quando 

a vogal á átona): 

79. [i#!ta#n]   /i!tan/   ‘abanador’ 

80. [jo!hon]   /jo!hon/  ‘homem velho’ 

81. [!mu#n$dãda] /!mun!ta�nta/  ‘é bonito’ 

82. [!do#$�e#$�a�n]   /!to!ten!ta�n/  ‘ele vai morrer’ 

a. Quase a totalidade dos segmentos vocálicos nasais apresenta 

consoante nasal em coda.  

83. [wa�na#$�e] /wa!na�n!ke/  ‘abanador’ 

84. [!do#$�e#$�a�n]   /!to!ten!ta�n/     ‘ele vai morrer’ 
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85. [!u�#da$ded$na&] /!unta!ten!na&/  ‘eu vou acordar’ 

86. [!mi#�i$ni"n]  /!minki�!nin/  ‘batata doce’ 

87. [ko!ma��e!ni"!de] /komankini�nte/ ‘formiga’ 

88. [mu!ku�#!de]  /mu!kun!te/  ‘espécie de bicho’ 
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4. COMPARAÇÃO DAS NASAIS ENTRE LÍNGUAS DO NAMBIKWÁRA DO 

NORTE (TAWANDÊ, LATUNDÊ E MAMAINDÊ) 

As línguas Nambikwára apresentam sistemas fonético-fonológicos, 

considerados pelos estudiosos que dessas línguas se ocupam, bastante complexos, cujas 

formas de subjacência são muitas vezes de difícil identificação. As línguas desta família 

linguística apresentam grande número de segmentos vocálicos, sendo em maior 

quantidade que os segmentos consonantais. A base dessa realidade está no número 

elevado de traços contrastivos que funcionam no vocalismo dessas línguas. Assim, além 

do ponto, altura e arredondamento, as vogais se distinguem pelos traços [nasal] e 

[laringal] (creay voice), os quais são menos frequentes nas línguas do mundo. 

Em Latundê, língua estudada por Telles (2002), ao observar a ocorrência das 

vogais laringais, a autora chama atenção para o fato de notável enfraquecimento desse 

traço, devido ao contato com o português. Tanto Telles quanto Eberhard (2009), que 

estudou o Mamaindê, compartilham da idéia de que esse traço é produzido mais 

fortemente na fala dos falantes mais velhos. Isso pode significar “que as vogais laringais 

estejam em um visível processo de mudança” (TELLES, 2002). Estudos mais recentes 

das línguas Nambikwára do Norte (KINGSTON, 1994; EBERHARD, 2009; TELLES, 

2002) atestam, também, a existência de vogais nasais-laringais, além daquelas 

estritamente nasais ou laringais.  

Nas palavras de Telles (2002), algumas características marcantes da fala de 

línguas Nambikwára do Norte (Latundê, Mamaindê e Tawandê) seguem abaixo: 

Um estilo de fala rápido e sujeito a fortes contrações em fins de 

palavras, resultando numa produção fonética fortemente caracterizada 
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por glotalizações para as consoantes, laringalizações e conjunções 

laringais/nasais para as vogais, associados aos efeitos melódicos do 

suprassegemento tonal, causam, em regra, estranheza aos ouvidos não 

habituados a tais realizações. 

A quantidade de segmentos fonéticos identificados nas línguas Nambikwára 

assomada ao pouco conhecimento que se tinha sobre a família linguística, deram 

margem a uma interpretação preliminar – presente nos primeiros estudos sobre as 

línguas Mamaindê (PRICE, 1976; KINGSTON, 1994) e Kitãulhu (KROEKER, 1999) – 

que considerava grande parte das realizações segmentais como fonemas. Dada à 

complexidade da fonologia dessas línguas, estudos mais recentes têm sido realizados, 

muitas vezes trazendo reinterpretações sobre o funcionamento dessas línguas.  

O resultado de estudos mais recentes apresenta uma redução considerável do 

inventário dos fonemas propostos. Em particular, é o que se observa em revisões do 

Kitãulhu, uma língua Nambikwára do Sul, sendo ela a que tem sido alvo de descrição 

linguística por mais tempo. Dessa maneira, o estudo revisado por Lowe (1999), sobre 

essa língua Kitãulhu, reinterpreta sequência de fonemas /kh, nh, lh/ como consoantes 

com co-articulação aspirada, / k,, n,, l,/. Além de seqüências consonantais com 

aspiradas, o autor também descarta existência de fonemas surdos glotalizados nessa 

língua (/k�, n�/, entre outros). Dos sons glotalizados, que eram interpretados como 

subjacentes, Lowe mantêm como fonológico apenas a oclusiva alveolar sonora 

implodida /�/. Semelhantemente, Eberhard (2000) ao re-interpretar a fonologia 

Mamaindê, apresenta um inventário consonantal mais restrito, sem consoantes  

glotalizadas. De acordo com o autor, as consoantes Mamaindê somam um total de 

quatorze segmentos, incluindo os glides: /p, t, k, p,, t,, k,, s, l, j, w, h, �, m, n/. 
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Essas considerações se destinam a ilustrar a complexidade do sistema 

fonológico das línguas em questão, que tem motivado mais estudos sobre outras línguas 

da Família. 

Nessa seção, serão tratados os segmentos nasais nas línguas irmãs Latundê e 

Mamaindê, a fim de se proceder à comparação dessas línguas com o Tawandê.  

Latundê (Telles, 2002)9: 

Consoantes nasais: /m, n/, nasal bilabial e nasal alveolar, respectivamente. 

Vogais nasais: /i�, i�&, e� a�, a&�, o�, u�, u&�/. Como se podem observar, os segmentos 

vocálicos nasais se contrastam pela altura (alta, média e baixa) e a presença do traço 

laringal, sendo três vogais nasais que apresentam correspondentes nasais-laringais. 

As vogais médias nasais nessa língua não são fonológicas.  

Mamaindê (Eberhard, 2009): 

Consoantes nasais: /m, n/, nasal bilabial e nasal alveolar, respectivamente. 

Vogais nasais: /i�, i�&, e�, a�, a&�, o�, u�, u&�/. As vogais nasais se contrastam pela 

altura (alta, médias e baixa) e a presença do traço laringal, sendo três vogais nasais com 

outras três, correspondentes, nasais-laringais, e duas médias nasais em correspondência 

laringal. 

 
                                                 
9 Os exemplos com transcrição fonética ou fonológica e os segmentos fonológicos do Mamaindê e do 
Latundê seguem a notação utilizadas pelos autores em suas obras. 
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Tawandê: 

Consoantes: no Tawandê, foram identificadas as mesmas consoantes nasais 

presentes no Latundê e no Mamaindê: /m, n/.  

Vogais: identificou-se a ocorrência das nasais [a�, i�, e� u�, o�]. Dessas, o 

contraste com as orais é evidente para a baixa e as altas, com o que se concluiu 

facilmente os três fonemas nasais /a�, i�, u�/. Das médias nasais, por outro lado, que são 

apenas fonéticas em Latundê, mas fonológicas em Mamaindê, apenas a anterior nasal 

foi interpretada como fonológica para o Tawandê. Essa vogal ocorre muito restritamente, 

mas, por apresentar categoricidade em sua realização, é interpretada como lexical. 

Apesar de terem sido identificadas vogais laringais em Tawandê, nenhuma vogal nasal-

laringal foi depreendida nessa língua. 

Comportamento das vogais nasais: 

Em Latundê e Mamaindê, as vogais nasais ocorrem, quase sempre, seguidas 

de consoante nasal tautossilábica. Esse mesmo condicionamento, coda nasal, foi 

observado em Tawandê. Naquelas línguas, há oposição em ambientes idênticos entre as 

vogais nasais e orais, ambas com a presença da coda nasal, quando em posição de 

acento. Essa oposição desfaz a idéia, preliminar, de que todo processo de nasalidade, 

nessas línguas, fosse resultante de assimilação regressiva da consoante nasal em coda. 

Assim, de acordo com Telles (2002: 45-46), “..., em sílaba acentuada com coda nasal, o 

contraste entre vogal oral e nasal /an/ ↔/ãn/, com superfície [an, a#] e [a�n, a�#], 

respectivamente, é argumento suficiente para o status fonológico da oposição”. 
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Em Tawandê, como foi apresentado na seção precedente, o mesmo 

fenômeno é operante. Apesar de as vogais nasais, quase todas, serem seguidas por 

consoante nasal em coda, há a ocorrência frequente e não variável de vogal oral seguida 

de coda nasal. 

89. [!mu#n$dãda] /!mun!ta�nta/ ‘é bonito’ 

90. [i#!ta#n]   /i!tan/  ‘abanador’ 

91. [jo!hon]   /jo!hon/ ‘homem velho’ 

92. [!t�am$n']  /!sawn!na/  ‘espécie de mosquito’ 

Comportamento das consoantes nasais: 

A consoante nasal /m/, em Latundê, Mamaindê e Tawandê apresentam 

restrita distribuição. O fonema oclusivo bilabial nasal /m/ ocorre apenas em onset 

silábico precedendo as vogais /i, i�, i&, i&�, a, a&, a�, u&, u�, u�&/. Não se registrou a ocorrência de 

/m/ diante das vogais médias /e, e&, o, o&/, e dos ditongos /au/, /iu/, /eu/, e /ei/. 

Na tabela abaixo, seguem exemplos fonéticos, que apresentam a consoante 

oclusiva bilabial nasal [m]. 

Latundê Mamaindê Tawandê 

[mi#te] ‘samaúma, espécie de árvore’ [!ma�i.�i�u]  ‘cajueiro’ [ha!la"m$de] ‘espécie de sapo leiteiro’ 

[$mi#!�a�n�] ‘está chovendo’ [!mi#�u]        ‘chuva’ [!jam$de] ‘espécie de coró’ 

[ka�!mi#$�a�n�] ‘água está suja’ [!mi�#ni�u]     ‘pai’ [!mu#n$dãda] ‘é bonito’ 

[ha!mi�#$de] ‘cobra, espécie de árvore’ [!ma�indu] ‘animal de estimação’ [!t�am$n']  ‘espécie de mosquito’ 
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[he!mi�#$de] ‘couro’ [ja!mi#�u]     ‘nariz’ [io!mu�$de] ‘espécie de sapo’ 

[ma��alo#$�e] ‘roupa’ [ja!mu#khi�u] ‘fruta do mato’ [k !ma&�k'$ni�] ‘feijão’ 

[ka$ma&�!�a�n�] ‘está molhado’ [!ma�.�alo�u] ‘pano’ [mu!ku�#$de] ‘espécie de bicho’ 

[!mu�#$da�na] ‘está bonito’ [ka$ma�!ma�tu] ‘borboleta’ [k'!mu�ke$�e] ‘jacu’ 

[tu!mu�ku$�e] ‘jacu’ [ja!ma�tu] ‘flute spirit’ [!ma�j �gini"#$de] ‘caju do mato’ 

[!a&wm$da�n] ‘está assando no burralho’ [sami!mi#lathwa] ‘ele sussura’ [ko!ma$ma$�e] ‘borboleta’ 

[ha!mu�&#$da�n�] ‘está inchado’ [ta!mu#khiru] ‘jacu do mato’ [!mi#�i$ni"#n] ‘batata doce’ 

[ma�#!nda�n] ‘está queimando’ [ka!ma�nlathwa] ‘ele manda’ [!ma""#da$�e] ‘queimar’ 

[$�ma��hu�#!nda�n] ‘você está mandando’  [ma!maint�i�u] ‘Mamaindê’ [do!me�#]  ‘avô’ 

[!nu�#hm/a��a!lot!na&] ‘é nossa roupa’ [!mu�n] ‘bom’ [!mi"�e] ‘espécie de fruta’ 

[to!lowm$da�n] ‘ele terminou’ [!mu�nna] ‘espírito’ [!mu"#$de] ‘coró’ 

[iwmde] ‘larva, espécie de’ [ma!li#0athwa] ‘estouro’ [!ma�#�a$lo] ‘roupa’ 

[to!lowm$da�n�] ‘está pronto’ [ha!mukthathwa] ‘está inchado’ [!mi#he$�a] ‘chover’ 

[ko�m!baj$te] ‘tatu, espécie de’ [!a�umlathwa] ‘ele está partindo’ [!mo���#$na] ‘árvore bom dia’ 

 

Com ocorrência mais larga que a nasal /m/, o segmento nasal /n/, em 

Latundê, tem suas alofonias condicionadas ao contexto adjacente, à sua posição de 

ocorrência na palavra, à estrutura da sílaba – quando a nasal for coda – e ao acento 

(TELLES, 2002: 51). Portanto, na posição de onset silábico, em início de enunciado ou 

meio de palavra morfológica, esse fonema realiza-se [n] ocorrendo com as vogais 

/i, i&, i�, i�&, a, a&, a�, a�&, u, u&, u�/. Em início de palavra, quando seguida de /a/, a nasal realize-

se [n], oclusiva alveolar nasal, ou [�n], oclusiva alveolar nasal pré-glotalizada. 
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O /n/, em posição de onset silábico, quando estiver em fronteira de morfema, 

sofrerá influências do fonema que ocorrer em sua adjacência. Se o seu adjacente for a 

oclusiva glotal /h/, sua realização será ensurdecida: 

93. [nu�#,!m/a��a$lot!na&]  /!nu�h-!ma�n-ka!loh-!ta�n-na&/ ‘é nossa roupa’ 

Segundo Telles (2002: 53), com o fonema /n/ na posição de coda ocorrem 

processos de assimilação, dissimilação e elisão, dos quais resultam diferentes 

realizações alofônicas, tanto da consoante nasal quanto dos seus segmentos adjacentes. 

Pode, ainda, a oclusiva alveolar nasal não ocorrer na superfície, realizando-se em seu 

lugar a oclusiva bilabial nasal, [m].  

No Latundê, quando /n/ é coda de sílaba acentuada, a consoante nasal 

apresenta uma alofonia que depende da estrutura da sílaba em que se encontra. Se a 

vogal tautossilábica for oral e se entre esta e a coda nasal existir o glide lábio-velar /w/, 

constituindo uma sílaba com ditongo do tipo /awn/, os segmentos /w/ e /n/ coalescem, 

resultando numa realização [m] ou [bm]: 

94. [!lawbm   da&$�a�n2] ~ [!lawm   da&$�a�n2]  

/!lawn   ta&-!ta�n-ta/ ‘está chovendo muito’ 

Assim como /w/, a palatal /j/, na primeira posição da coda, sendo seguida por 

/n/, em sílaba acentuada, interfere na realização da consoante nasal seguinte. Além disso, 

em Latundê, “Os glides que seguem a vogal, na primeira posição da coda, podem 
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opcionalmente assimilar a nasalidade da consoante nasal que os segue” (TELLES, 2002: 

54). Ao se espalhar para a vogal precedente a consoante nasal pode ser apagada.  

95. [$hej�n!da�n] ~ [$hej�!(da�n] ~ [$hej�!da�n]   

/hejn-!ta�n/  “está lavando” 

No interior de palavras, em sílaba acentuada, quando seguida por oclusiva 

velar /k/, /n/ promove a sonorização da oclusiva surda adjacente e realiza-se [�] oclusiva 

glotal ou sonoriza a consoante seguinte. Sua queda pode causar o alongamento da vogal 

precedente. 

Se a sílaba tiver apenas uma posição da coda, e ela for preenchida pela nasal 

/n/, a sua realização será alveolar, [n]. Nesse caso, a nasal também pode ser apagada, 

sendo que a vogal nuclear se realiza alongada.  

O fonema /n/ pode, em variação, ser elidido, alongar a vogal precedente e 

promover a pré-nasalização ou a assimilação completa da consoante seguinte /t/, que , 

por sua vez, pode sofrer a assimilação progressiva do traço nasal, realizando-se [nd] e 

[n]. Por exemplo: 

96. [$ku&#!nda�n�]  [$ku&#!na�n�]  

/ku&n-!ta�n-ta/ - ‘está fumando’. 

Com uma consoante alveolar nasal, /n/, em posição de coda seguida por 

onset silábico também nasal, caso a vogal precedente à coda for nasal, a coda será 
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elidida e a vogal sofrerá alongamento opcional; caso a vogal for oral, a consoante nasal 

da coda sofrerá dissimilação do traço nasal, não permitindo duas consoante nasais 

idênticas adjacentes, como se observa em: 

97. [$ku&#!nda�n�]    /ku&n-!ta�n-ta/   ”está fumando” 

98. [$ku&d!na&]    /ku&n-!na/    “é fumo”.  

Em sílaba acentuada em fim de palavra, a coda nasal /n/ realiza-se [n], 

podendo variar com a oclusiva glotal [�]. 

Em Mamaindê, segundo Eberhard (2009), assim como em Latundê, o 

fonema /m/ ocorre unicamente em posição de onset, na sílaba inicial e no interior das 

palavras. A sua ocorrência em posição de onset na última sílaba da palavra não foi 

observada nos dados. Essa consoante também não ocorre com a vogal média posterior 

na sua adjacência e com os ditongos /au/, /iu/, /eu/ e /ei/. Nessa língua, /m/ realiza-se 

com o único alofone: [m]. 

99.  [!ma�i.�i�u] /ma�inki-tu/  ‘cajueiro’  

100. [!mu�n]  /mu�n/   ‘bom’  

101. [!�mi�ndu]  /�mi�n-tu/  ‘pele’ 

102. [ka$ma�!matu] /kama�ma�-tu/ ‘borboleta’ 

Segundo Eberhard (2009), do ponto de vista fonológico, o fonema /n/ é o 

mais complexo segmento da língua Mamaindê. A consoante alveolar nasal é 

considerada a consoante mais instável do inventário consonantal Mamaindê, podendo 
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ser afetada facilmente por segmentos adjacentes na palavra. Como se viu acima, o 

mesmo ocorre no Latundê. 

No Mamaindê, a consoante /n/ pode ocorrer em qualquer ambiente na 

palavra.  Acompanha praticamente todas as vogais do inventário Mamaindê, com 

exceção das vogais médias anterior e posterior – /e, o/ e do ditongo /eu/.  

A consoante nasal em coda, no Mamaindê, é interpretada como arquifonema 

nasal /N/. O autor afirma que se trata de uma consoante não especificada para ponto de 

articulação. Independentemente da explicação teórica, os fenômenos apresentados por 

Eberhard (2009) como ocorrentes no Mamaindê são basicamente os mesmos que 

aqueles vistos no Latundê (TELLES, 2002).  

Em Tawandê, as restrições de ocorrência das nasais se confirmam, quando se 

compara com as duas línguas irmãs. Apesar do limite quantitativo dos dados disponíveis 

do Tawandê, verificou-se a restrita ocorrência do /m/ e a mais larga do /n/, ambos na 

posição de onset. Em posição de coda silábica, o segmento nasal [m] também ocorre 

diante segmentos tautossilábicos vogais orais, vogais nasais e glides. Nessa posição, o 

fonema /n/ em coda realiza-se [n], podendo coalescer com o glide /w/ realizando-se [m], 

podendo ainda sofrer dissimilação, realizando-se oral, devido a nasalidade seguinte, 

podendo ser apagado e promover o alongamento vocálico, além de pré-nasalizar a 

consoante homorgânica em onset seguinte. A seguir são dados exemplos com a nasal 

em coda. 

103. [ha!la"m!de] /hala�wnte/   ‘espécie de sapo leiteiro’.  

104. [!t�on]   /son/   ‘céu’ 
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105. [!t�i#]   /sin/   ‘carne’ 

106. [!ko!ha�#do!�e]  /koha�ntoke/  ‘macaco branco’ 

107. [!ka&��i!ni�n]  /ka&nkini�n/  ‘abacaxi’   

108. [u�#!da!ded!na&] /u�n-ta-ten-na&/  ‘eu vou acordar’ 

109. [o!�e!�i!�#(de]  /oseti�nte/  ‘espécie de coró’ 

O comportamento da nasal, observado em Latundê e Mamaindê é típico da 

família Nambikwára, em particular, das línguas do Norte, sendo, também o mesmo que 

se verifica no Tawandê. Dos processos mencionados para as duas línguas irmãs do 

Tawandê, apenas a pré-oralização da coda nasal seguida de vogal oral não foi 

encontrado nessa língua. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A proposta desta pesquisa foi, a partir da descrição fonética das nasais [m, n] 

no Tawandê, realizar uma comparação preliminar desses segmentos com os segmentos 

nasais das línguas Nambikwára do Norte – Latundê e Mamaindê, de que se têm estudos 

disponíveis.   

Considerando a riqueza e a complexidade dos processos que envolvem a 

nasalidade, nas línguas Nambikwára, espera-se que o presente trabalho possa enriquecer 

o conhecimento das consoantes e vogais nasais no âmbito da família que essas línguas 

constituem. Evidentemente, novas interpretações podem ser geradas por meio da 

ampliação do corpus ou por um tratamento mais minucioso dos aspectos observados. 

No cotejo entre as línguas do Norte, arisca-se afirmar que os dados do 

Tawandê, Latundê e Mamaindê, disponíveis para a análise, mostram que o 

comportamento das nasais, entre as línguas irmãs, é muito semelhante. Por outro lado, 

essas línguas exibem inventários fonológicos com fonemas nasais tantos consonantais 

quanto vocálico.  Esse fato não é tão comum, quer nas línguas indígenas brasileiras quer 

nas línguas do mundo em geral.  

Considerando a expressiva semelhança dos processos observados entre o 

Tawandê e as duas outras línguas, interpreta-se que as poucas diferenças verificadas 

decorram mais do limite dos dados Tawandê do que de restrições especificas existente 

nesta língua.  

O comportamento das nasais segue resumido abaixo: 
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Vogais: as vogais orais ocorrerem com consoante nasal precedente – na 

posição de onset – e não sofrem nasalização. Isso mostra que a nasalização progressiva 

não foi um fenômeno observado; as vogais orais que ocorrem com contiguidade nasal 

em coda podem ser nasalizadas opcionalmente quando sua sílaba não é acentuada (o 

processo de nasalização vocálica é sempre regressivo); as vogais orais em sílaba 

acentuada seguidas de consoante nasal tautossilábica nunca são nasalizadas; a 

nasalidade vocálica só é contrastiva na posição do acento, sendo que quase a totalidade 

das vogais nasais apresenta consoante nasal em coda. 

Consoantes: quanto aos segmentos consonantais nasais /m, n/, observou-se 

que, nas três línguas irmãs, eles também apresentam comportamento semelhante, 

recapitulado a seguir:  

/m/ apresenta realização restrita, tanto com relação ao ambiente de 

ocorrência como quanto à frequência no léxico, se comparado à alveolar nasal. As 

restrições quanto ao ambiente são: /m/ ocorre somente em posição de onset silábico; 

diante de vogal posterior alta arredondada a sua ocorrência é restrita; e diante das vogais 

médias, no Tawandê, /m/ ocorre antes da posterior, e, no Latundê e no Mamaindê, não 

ocorre antes das vogais médias. 

/n/ apresenta comportamento mais complexo que a oclusiva bilabial nasal, 

em todas as línguas, marcadamente, quando em coda silábica. Nesse ambiente, suas 

alofonias são condicionadas pelo contexto adjacente à sua posição na palavra e ao 

acento. Assim, a realização desse fonema sofrerá alterações a depender da qualidade dos 

segmentos contíguos. Os processos engatilhados ou sofridos pelo /n/ são variáveis. São 

eles: espalhamento de nasalidade para glide tautossilábico precedente; apagamento do 
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/n/ e alongamento compensatório da vogal nuclear; espalhamento de vozeamento para 

consoante em onset seguinte e, quando essa for a homorgânica /t/ ela pode ser pré-

nasalizada;  realização labial diante de glide labial (assimilação progressiva da 

labialidade); oralização ou realização glotal diante de consoante idêntica em onset 

seguinte, o que define a aplicação da regra da não adjacência de nasais idênticas, 

seguindo o principio de contorno obrigatório. Quando em onset, o /n/, em início de 

palavra, pode ser realizado com pré-glotalização. Diferentemente das línguas irmãs, o 

Tawandê não apresentou no corpus observado o comportamento do /n/ em coda, que 

leva a pré-oralização diante de vogal nuclear oral. 

Entre os resultados apresentados nos estudos em línguas indígenas, a 

nasalidade tem recebido tratamento conjuntamente com outros aspectos e fenômenos 

lingüísticos. Poucas são as pesquisas que têm se preocupado em tratar a esse fenômeno 

separadamente. Espera-se que esta descrição prévia das nasais no Tawandê e a 

comparação com as outras línguas Nambikwára do Norte alarguem o banco de dados de 

estudos do Nambikwára e possa trazer novos elementos para estudos futuros sobre a 

nasalidade, em línguas particulares, bem como sobre o grau de parentesco entre as 

línguas Nambikwára do Norte (Latundê, Lakondê, Mamaindê e Tawandê). 

Por fim, convém salientar que este estudo não esgota o tema na língua alvo. 

Considera-se que mais pesquisas devem ser realizadas para que interpretações futuras 

ampliem o entendimento do fenômeno observado e centrem atenção em outros 

fenômenos da fonologia Tawandê. 
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Lista de palavras – Tawandê. 

‘abacaxi’   [!ka&��i!ni�n]   /ka&nkini�n/  

‘abanador’   [!w��na�'�!�e]  /wena�nke/  

‘abanador’   [i#!ta#n!de]   /itante/   

‘abanador’   [i#!ta#n]   /itan/   

‘amendoim’   [!wajke!ne�!d�]  /wajkini�nte/  

‘árvore bom dia’   [!mo���#!na]  /mu�nna&/  

‘avô’    [do!me��]   /tami�n/   

‘bagre’   [ku#!i�!(de]   /kui�nte/  

‘banana’   [!t�aj�i!ni�]   /sajnkini �n/  

‘batata doce’  [!mi#�i!ni"#n]   /minkinin/   

‘beiju de mandioca’  [!li�i!no �#]   /linkina�w/  

‘besouro’    [!ka!la�j��i!ni�!de]  /kalajnkini�nte/  

‘bola de algodão’  [!ku#�e!ne"!de]   /kunkini�nte/  
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‘borboleta’   [ko!ma!ma��e]  /komamate/   

‘cabelo’   [!na&#�i!hi�]   /na&jnkihi/  

‘caju do mato’   [!ma�j �gini"#!de]   /ma�jnkini�nte/    

‘carne’   [!t�i#]    /sin/   

‘carrapato’   [ka�!na�j�]   /kanãjn/   

‘céu’   [!t�on]    /son/   

‘chover’    [!mi#he!�a]   /miheta/   

‘coró’    [mu"#!de]   /mu�nte/   

‘coruja’ espécie de,’  [ho!ho!ha�]   /hohoha�n/  

‘coruja’ espécie de,’  [kia��]   /kia&w/   

‘cutia’    [!du#�i]   /dute/    

‘dedos das mãos’   [!e�!hit!no�]   /a�hi�na�w/  

‘é azul’    [ka�!ka&�!na�na]  /ka&�ka&nta�na/  

‘é bonito’    [!mu#!dãda]  /munta�nta/   
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‘ele vai morrer’   [!do#!�e#!�a�n]   /totentãn/  

‘empenar’   [!mu�#�e!�e]   /mu�n�ete/   

‘espécie de bicho’  [mu!ku�#!de]   /mukunte/   

‘espécie de coró’   [!na"m!de]   /na�wnte/  

‘espécie de coró’   [o!�e!�i!�#(de]   /oseti�nte/  

‘espécie de coró’   [o!�e!�i!�#(de]   /oseti�nte/  

‘espécie de folha’  [i!t�a�n]   /isãn/   

‘espécie de fruta’   [mi"�e]   /mi�nke/   

‘espécie de lagarto’  [na!�a�n]   /nagãn/   

‘espécie de mosquito’  [!t�am!n']   /sawnna/   

‘espécie de sapo leiteiro’ [ha!la"m!de]   /hala�wnte/  

‘espécie de sapo leiteiro’ [ha!la "m!de]  /hala�wnte/  

‘espécie de sapo redondo’ [ko!lo�n�e!�e]  /kolu�nkete/  

‘espécie de sapo’   [io!mu�!de]   /iomu�nte/  
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‘espécie de sapo’   [iw!mu�#!de]   /iwmu�nte/   

‘eu vou acordar’  [u�#!da!ded!na&]  /u�n-ta-ten-na&/  

‘feijão’    [k !ma&�k'!ni�]  /koma�kini�n/  

‘flecha para matar passarinho’ [!do&�!�u�!de]  /to&nku�nte/   

‘formiga’    [ko!ma��e!ni"!de]  /komankini�nte/  

‘fumar’    [ku��#!da!�e]   /ku�ntake/  

‘gavião’ espécie de,’  [ko�!ke�]   /ko�ke�/  

‘homem velho’   [jo!hon]   /johon/   

‘irmão mais novo’  [!da!wa!he�]   /ta&wahe�n/  

‘jacaré’    [kia&#n]   /keja&n/   

‘jacu’    [k'!mu�ke�e]   /kamu�kete/   

‘macaco branco’   [!ko!ha�#do!�e]   /koha�ntoke/  

‘macaco da noite’   [i!a&wt!no�]   /ia&w�na�w/   

‘machado de pedra’  [!da�e!ni�]   /dakeni�n/  
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‘mãe’    [!da&!na&!he�]   /ta&nahe�n/  

‘mão de pilão’   [!noho!naj!t�e]  /nohona&jnte/  

‘maribondo’   [a&n]   /a&n&/   

‘meu avô’    [da#!mi�]   /ta&mi�n/    

‘nora’    [i!�u�da%]   /iku�nta/    

‘nosso ombro’   [!nu"nda!ba&d!n ]  /nu�ndapannaw/  

‘piolho ou carrapato’  [ke!nej��!de]   /kanajnte/  

‘queimar’    [!ma��#da!�e]   /mãndake/   

‘roupa’    [!ma���a!lo]  /ma�nkaloh/  

‘tipo de flecha’  [io#!t,o]   /ioto/   

‘umbigo’    [i��a!la&#!�o,]  /i�kala&nkoh/  

 

 

 


