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RESUMO 

 
 

O Taurepang é uma língua da Família Caribe falada no Norte de Roraima (Brasil) e faz parte, 
junto a outras línguas, como Arekuna, Macuxi, Ingarikó, Akawaio e Pemón, do grupo 
Pemóng. Mais estudos aprofundados sobre tais línguas são necessários para que se possa 
melhor compreender suas particularidades fonológicas e gramaticais e o grau de parentesco 
entre elas. O objetivo principal desta pesquisa é descrever a fonologia Taurepang e, a partir 
desta descrição, apresentar uma comparação preliminar de aspectos da fonologia segmental 
dessa língua com a de outras línguas do subgrupo Pemóng. Para o presente estudo, fez-se uso 
dos procedimentos de descoberta da Abordagem Distribucional, seguidos de reflexões 
pautadas em pressupostos da Fonologia Moderna, em particular, da Teoria métrica do Acento 
(Hayes, 1995). Os dados foram coletados na aldeia Boca da Mata, em Roraima. A análise 
evidenciou os seguintes aspetos: a) em nível segmental, a fonologia dessa língua mostra-se 
simples, apresentando alguns problemas na identificação de certos segmentos, como na 
identificação da subjacência de algumas vogais e da consoante oclusiva glotal, dificuldade 
esta atestada em outras línguas aparentadas; b) em nível suprassegmental, a análise do acento 
em Taurepang revela a existência do padrão rítmico iâmbico, observado em línguas como o 
Pemon, o Ingarikó e o Macuxi e em outras línguas da família Caribe, apresentando, ainda, 
particularidades no que se refere ao comportamento da realização do acento em palavras 
dissilábicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fonologia, Línguas Indígenas, Família Caribe, Taurepang, Prosódia. 
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ABSTRACT 
 
 
Taurepang is a Cariban Family language spoken in the North of Roraima (Brazil) and it is part 
of a major group, along with other languages, like Arekuna, Macuxi, Ingarikó, Akawaio and 
Pemón, which is named Pemóng Group. More research on phonological and grammatical 
aspects of these languages is needed in order to lead to a greater understanding of the 
linguistic relationship existing among them. The main goal of this resarch was to describe the 
phonology of Taurepang and, based on this description, to present a preliminary comparison 
between the phonology of this language and some other memberships from the Pemóng 
Group. The description was based on theoretical principles of the Discovery Approach and 
the phenomenon’s observation was made according to Modern Phonology’s ideas, specially 
in what concerns to Metrical Stress Theory (Hayes, 1995).  The data were collected at Boca 
da Mata Indian village, in Roraima. The analysis revealed the following aspects: a) at 
segmental level, the phonology of this language seems to be simple, like other Cariban 
languages, just presenting the same phonological difficulties on distinguishing some vowels 
and glottal stop and its underlyingly form; b) the stress analysis highlightenned the iambic 
rhythmic pattern, what is once more similar to other Cariban languages as Pemon, Ingarikó 
and Macuxi; however, in Taurepang the stress occurs with a different behavior of bissyllabic 
words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEYWORDS: Phonology, Indigenous Languages, Cariban Family, Taurepang, Prosody. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é considerado um país oficialmente monolíngüe. No entanto, até que 

ponto pode-se tomar isto como correto? De acordo com Seki (1999), as estimativas de vários 

estudos levam a considerar, ainda existentes no Brasil, cerca de 180 línguas indígenas, que se 

concentram, atualmente, em maior proporção, nas regiões Amazônica e Centro-Oeste, nos 

estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Acre, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Goiás 

e Tocantins e, em menor número, em outros estados do Brasil, sendo algumas das línguas 

faladas em regiões de fronteiras com outros países. 

O número atual de línguas indígenas brasileiras ainda faladas – mesmo que a 

quantidade de falantes seja muito reduzida – representa uma vasta diversidade lingüística 

ainda não explorada. As 180 línguas estão distribuídas em cinco grandes grupos – Tronco 

Tupi, Tronco Macro-Jê, Família Caribe, Família Aruak e Família Pano –, havendo ainda nove 

famílias menores e dez isolados lingüísticos.  

Historicamente, têm-se vários aspectos desfavoráveis não só à resistência das 

línguas, mas à própria existência das culturas e dos povos indígenas. Estima-se que, desde a 

chegada dos portugueses, houve a perda de 1000 línguas, o que representava 85% das línguas 

existentes no território brasileiro no séc. XVI. Tal redução decorreu do desaparecimento dos 

povos que as falavam, como conseqüência das campanhas de extermínio e de caça a escravos 

e em virtude das epidemias de doenças contagiosas do Velho Mundo transmitidas aos nativos; 

da diminuição progressiva dos seus meios de subsistência (seus territórios de coleta, caça, 

plantio) e da assimilação forçada ou induzida da cultura e língua dos colonizadores. No 

campo dos estudos lingüísticos, o quadro também não é animador, uma vez que se conta com 

alguns estudos, em sua maioria, visando apenas facilitar a catequização dos índios. Além do 

mais, tais estudos eram feitos de acordo com os moldes das línguas européias, sem respeitar 

as diferenças destes novos sistemas de linguagem. 

Ainda hoje, a área de Lingüística Indígena não conseguiu integrar-se de modo 

satisfatório com a lingüística no Brasil, seja em termos de seu objeto de estudo, do corpo de 

especialistas ou das instituições disponíveis para essa área. Seki (1999) afirma que “De um 

modo geral, a lingüística brasileira ainda não incorporou a compreensão quanto ao papel 

relevante que tem o conhecimento das línguas não indo-européias na formação de nossos 

lingüistas e na constituição da ciência”. Segundo a autora, a área da Lingüística Indígena 

conta ainda com as seguintes dificuldades:  
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“...a ausência de apoio oficial; o preconceito durante muitas 
décadas de que o estudo das línguas indígenas seria irrelevante 
para fins pedagógicos; a excessiva disposição destes para 
discutir os problemas metodológicos e incorporar as modas 
exportadas pelo 1º mundo; a falta de reconhecimento da 
importância que têm (ou podem ter) as línguas não indo-
européias para a formação do lingüista e na construção das 
teorias” 

 

A relevância do tema e a urgência do desenvolvimento de mais pesquisas em 

lingüística indígena estão no âmbito da integração da ciência com a sociedade, aquela 

trabalhando arduamente em prol desta. Assim, de modo mais específico, a elaboração de 

descrições de boa qualidade, com terminologia acessível a estudiosos não familiarizados com 

abordagens teóricas particulares, bem como a reunião e a sistematização de dados confiáveis e 

abrangentes das línguas indígenas, representarão, ao mesmo tempo, uma contribuição para a 

lingüística e permitirão atender, pelo menos em parte, à demanda das comunidades indígenas 

quanto à documentação de suas línguas e conseqüente preservação de suas culturas.  

Por tais razões, o estudo das línguas indígenas figura entre as áreas deficitárias que 

merecem estímulo e apoio, identificadas no Perfil da Área de Letras e Lingüística – na 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação (triênio 2001/2003) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tal como segue e mostra potencial 

de se tornar uma área promotora e um dos grandes desafios para a lingüística do século XXI:  

“Preservação e/ou fomento de áreas deficitárias (Línguas Indígenas/ 
Letras Clássicas / Fonética e Fonologia / ).”
 (http://www.capes.gov.br/) 

 

É interessante, portanto, conjugar esforços a fim de conscientizar não só os 

lingüistas, mas a sociedade sobre a enorme contribuição do estudo das línguas para as 

comunidades indígenas, no que se refere à luta pela manutenção das suas línguas e culturas, 

de modo a contribuir para a revalorização e o reconhecimento das culturas de grupos 

minoritários, como é o caso de tais comunidades. 

 

 

 

 

 



 
  

17 

1.1 - Justificativa  

 

As descrições de línguas Caribe apresentam algumas problemáticas constantes. 

Gildea (2003) enfatiza algumas delas em seus estudos comparativos. Citando Girard (1971), 

explica que os estudos que ainda continuam servindo de base para pesquisadores mais 

recentes são muito antigos e precisam ser revisados, pois apresentam lacunas quanto à 

descrição de aspectos fonológicos, como a identificação mais precisa das oclusivas glotais e 

de seus alofones e, no campo das vogais, a distinção das centrais médias e central alta não 

arredondada. Outro aspecto carente de descrições mais cuidadosas é o alongamento vocálico e 

o acento destas línguas, que, por sua vez, devem estar fundamentados em bases teóricas mais 

recentes, de forma que venham a estar padronizadas com os outros estudos e, 

consequentemente, a facilitar estudos futuros sobre a família Caribe, seja da perspectiva 

histórico-comparativa ou descritiva. 

Haja vista a problemática descrita acima, este projeto procurará superar, na medida 

do possível, tais lacunas apresentando uma análise mais cuidadosa dos dados, com o uso de 

programas especializados de computador como no âmbito da fonética acústica (CECIL), que 

auxiliam na identificação das características de alguns fonemas, além da utilização de teorias 

mais recentes para interpretar os fenômenos ocorrentes nesta língua.   

 

1.2 - Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo da fonologia Taurepang, uma língua 

da família Caribe, a partir dos procedimentos de descoberta, com reflexões acerca dos 

processos fonológicos pautadas em pressupostos da abordagem teórica da Fonologia Moderna 

(Pós-Gerativa), particularmente os conteúdos referentes a duas de suas subáreas: geometria 

dos traços e fonologia métrica, os quais permitem um avanço ao estudo descritivo e 

explicativo dos fenômenos fonológicos a serem observados.  

Outro objetivo de caráter secundário foi realizar uma comparação preliminar de 

aspectos da fonologia segmental do Taurepang com outras línguas do grupo Pemóng. A partir 

da idéia de que algumas línguas da mesma família lingüística – o Pemón, o Macuxi, o 

Arekuna, o Ingarikó e o Akawaio, consideradas como as que apresentam maior grau de 

parentesco com o Taurepang – seriam variações de uma só língua: o Pemón, propõe-se uma 

revisão sobre aspectos fonético-fonológicos destas línguas, exceto do Akawaio, a fim de 
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verificar as variações constantes na identificação de algumas consoantes e vogais e, ao mesmo 

tempo, visando rever, no âmbito fonético/fonológico, seu grau de semelhança. 1 

 

1.3 - Revisão da literatura 

 

1.3.1 - Breve histórico do estudo de Línguas Indígenas 

 

Os estudos das línguas indígenas, nos três séculos que se seguiram ao início da 

colonização, do século XVI ao XVIII, resumiam-se a produções feitas, sobretudo, por 

missionários portugueses, dentre os quais se destaca, por exemplo, o padre José de Anchieta 

com sua gramática Tupi. Entretanto, segundo Câmara Jr. (1965), tais estudos apresentavam 

três características básicas que terminavam restringindo seu material lingüístico: a) referiam-

se apenas ao Tupi (chamada língua Brasílica ou Tupinambá; b) tinham interesse não na 

abordagem da língua em si, mas nesta como mero instrumento de comunicação com os 

nativos e de catequese dos mesmos e c) os resultados eram semelhantes ao que se tinha 

disponível nas línguas clássicas, como gramáticas do Latim. 

A partir da segunda metade do século XX, o quadro começa a mudar. Juntamente 

com o processo de implementação da lingüística no Brasil, o interesse por uma abordagem 

científica no estudo das línguas indígenas brasileiras aumenta. O principal foco daqueles que 

se preocupavam com as línguas indígenas era o apelo em favor do estudo científico das 

mesmas. Falava-se, assim, da necessidade de se proceder metodicamente à documentação 

dessas línguas e de se organizar um centro coordenador de pesquisas lingüísticas na América 

do Sul.  

Um problema decorrente desta situação de estabelecimento de estudos lingüísticos 

no país, paralelo ao desenvolvimento do estudo das línguas indígenas, foi que, se por um lado 

se reconhecia o estudo das línguas indígenas como altamente favorável e promissor, por outro 

não se podia contar com um número suficiente nem de lingüistas e nem de instituições 

formadoras de pesquisadores tecnicamente capazes de cooperar com a formação da lingüística 

indígena brasileira. Nas palavras de Rodrigues (1961, apud Seki, 1999), contava-se com um 

Brasil “praticamente sem lingüistas e sem lingüística”.  

                                                
1 Apesar de utilizar o termo “língua” para se refererir ao Taurepang, não constitui objetivo deste trabalho discutir 
a noção de língua e dialeto, mas apenas refletir, de acordo com as classificações lingüísticas existentes na 
literatura, a plausibilidade de se tratar ou não de um dialeto pertencente a um grupo maior. Vale ressaltar que tal 
possibilidade estará fundamentada em aspectos lingüísticos relacionados à fonologia das línguas estudadas. 
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À medida que se ampliava o número de produções científicas na área de 

Lingüística, em Filologia e áreas afins, surgiam os pioneiros de papel relevante não só para o 

estabelecimento da Lingüística Geral no país, como para um dos campos que mais tardou a se 

constituir: a Lingüística Indígena. Assim, podem-se citar nomes como Rosário F. Mansur 

Guérios, Aryon Rodrigues e Mattoso Câmara. 

A lingüística do século XX, de forma geral, foi marcada por duas grandes 

orientações teóricas; o formalismo e o funcionalismo, onde se tem, de um lado, o formalismo 

empírico radical de Blommfield e, do outro lado, o funcionalismo de várias escolas, como o 

funcionalismo radical de Givón. Uma concepção de linguagem resultante destas duas 

correntes lingüísticas deve considerar linguagem como um sistema que funciona a partir de 

um mecanismo de base – seguindo regras e princípios – mas que evolui e é “formado” pela 

adequação ao uso que os falantes fazem deste conjunto de princípios e regras, caso haja 

necessidade. Ou seja, as regras e princípios do sistema lingüístico dependerão das adaptações 

feitas pelos falantes, considerando-se a influência dos outros sistemas que também fazem 

parte do “jogo” da comunicação, como a organização sócio-política, a religião, e outros 

aspectos culturais, a visão de mundo e o contexto histórico-evolutivo. 

Os modelos lineares do estruturalismo e da fonologia gerativa clássica pretendem 

dar conta dos fenômenos fonológicos do plano segmental da frase, deixando de lado os 

aspectos supra-segmentais, como o acento, duração e tom, que apresentavam um caráter 

marginal nas pesquisas fonológicas. Entretanto, foi o detalhamento dos traços do fonema a 

partir de sua base articulatória, proposto no famoso The Sound Pattern of English (SPE), 

Chomsky e Halle (1968) que deram início a uma grande revolução na perspectiva de estudo 

fonológico.  A partir desta teoria, deram-se origem às varias teorias ou modelos fonológicos 

não-lineares, onde a organização fonológica das línguas naturais passaria a ser vista como um 

conjunto de subsistemas em interação, cada um sendo governado por princípios e organização 

particulares. 

Desta forma, podem-se citar a fonologia auto-segmental (Goldsmith, 1976), que 

permite que as regras fonológicas manipulem diretamente a estrutura de traços fonológicos; a 

fonologia métrica, que propõe que o acento, diferentemente da proposição do SPE, deve ser 

entendido como uma “propriedade relativa da rima silábica (núcleo e coda)” e a fonologia 

lexical, que se preocupa em explicitar a interação entre os processos fonológicos e o modo de 

constituição morfológica das palavras.  

Mais recentemente, Clements e Hume (1995) apresentam uma revisão da teoria 

auto-segmental chamada de Geometria dos Traços, onde se incorporou além da idéia de que 
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as propriedades distintivas que estão organizadas hierarquicamente, outros aspectos fonéticos 

especificados como nós como os de ponto de articulação, de abertura e etc. Sendo assim, os 

articuladores: lábios, língua, palato e laringe, também chamados de traços de lugar, por 

estarem ligados ao constituinte de lugar na hierarquia dos traços, têm um papel fundamental 

na teoria, podendo definir uma constrição primária única no trato vocal ou se combinar para 

produzir várias constrições ao mesmo tempo. 

Como conseqüência, o funcionamento das regras fonológicas passou a considerar 

os seguintes princípios: a) as regras fonológicas desempenham apenas uma única operação; b) 

a organização dos traços é universalmente determinada. 

Para a tarefa descritiva, serão utilizados os procedimentos da Abordagem 

estruturalista, seguindo-se os “Procedimentos de Descoberta” da lingüística distribucional, 

uma vez que se dispõe apenas da descrição preliminar de alguns aspectos de sua fonologia, 

fundamentado em teorias menos recentes. 

Para o estudo do acento, todavia, faz-se pertinente o uso de alguns princípios da 

Fonologia Moderna (Pós-Gerativa), em sua vertente conhecida como a fonologia métrica,  

que permite um avanço ao estudo de fenômenos prosódicos, como o acento e ritmo desta 

língua.  

Desta maneira, dentre os autores que subsidiarão este estudo, estão: Kenstowicz, 

(1994), Lass (1995), Hayes (1995), Clements e Hume (1995), Goldsmith (1999). 

 

1.4 - Metodologia  
 
1.4.1 - Trabalho de campo  
 

O trabalho de campo foi realizado com povo da etnia Taurepang, na Terra 

Indígena de São Marcos; posto Indígena da Boca da Mata, com a administração regional da 

FUNAI de Boa Vista, Roraima. A pesquisa desenvolveu-se entre os meses de março e abril do 

ano de 2005, após autorização para ingresso em terra indígena concedido pela Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), atendendo à instrução normativa número 001/PRESI, de 

29.11.1995. Tal escolha baseia-se no conhecimento de uma situação favorável para a 

realização da pesquisa, em termos políticos, além da maior facilidade de acesso ao local, que 

implica também, melhores condições e facilidades para coleta. (Anexo 1) 
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Para trabalhar nesta pesquisa, os informantes foram inicialmente indicados.2 Os 

informantes foram: Professor Aurélio, Professor Aldino, Professora Úrsula e Sr. Luciano e 

Sra. Rosa Contreiro (Anexo 2). Todos os falantes são nativos do Taurepang, sendo Úrsula e 

Sr. Luciano nascidos na Venezuela, mas havendo mudado para o Brasil ainda quando 

crianças. Aldino e Aurélio são irmãos e Professores de Taurepang, o primeiro na Maloca do 

Bananal e o segundo em Boca da Mata. Sr. Luciano, seu tio, é um pouco mais velho e já viu 

as mudanças causadas pelo tempo e pela cultura dos brancos nas aldeias onde viveu.  

A escolha de informantes seguiu também critérios que pudessem encobrir algumas 

variáveis possíveis da língua, como faixa etária e sexo. Assim, optou-se por trabalhar com 

dois adultos, sendo um de cada sexo – , Úrsula e Aurélio, além de outros informantes, de 

faixas etárias variadas e indicados pelo grupo por ter uma boa performance lingüística; que 

foram Luciano, Rosa – com idades entre 45 e 60 anos- e Aldino – 21 anos-, que contribuíram 

também na gravação de paradigmas de frases nominais possessivas; narrações na língua e 

textos de gêneros mais variados (canções, orações, anedotas, lendas, biografias).  

Apesar de a pesquisa ter sido realizada na comunidade de Boca da Mata, os 

falantes entrevistados eram originários também da Aldeia do Bananal, como era o caso da 

Professora Úrsula. O falante Aldino, por exemplo, foi entrevistado em Boa Vista, mas reside 

principalmente no Bananal, onde dá aulas de língua. O mesmo aconteceu com a falante Rosa 

Contreiro. Aurélio e Luciano residem e trabalham em Boca da Mata mesmo. �

Em relação aos instrumentos aplicados durante a coleta de dados, utilizaram-se 

listas de palavras e questionários baseados nos modelos de Museu Nacional e Museu Goeldi, 

de modo que esse material se mostrasse diversificado e servisse para fins descritivos e 

tipológicos. Na medida em que o trabalho se desenvolveu fez-se necessária a ampliação das 

listas e a elaboração de roteiros que contemplassem as informações coletadas. 

Quanto ao equipamento de gravação, foi usado um gravador de MD, de qualidade 

digital da marca Sony: MiniDisc e Microfone da mesma marca, na tentativa de garantir dados 

sonoros mais fiéis. No total, foram 15 horas de gravação, que incluem elicitação das listas, 

textos diversos (narrativas, anedotas, lendas, biografias, cantos religiosos, nem todos usados 

para análise deste trabalho) e ainda explicações sobre a cultura local, solicitados e 

espontâneos, em Taurepang e traduzidos para a língua portuguesa,�a fim de alcançar maior 

entendimento quanto ao funcionamento da língua indígena.  As gravações ocorreram na 

                                                
��A escolha dos informantes principais seguiu sugestões da co-orientadora desta pesquisa, Maria Odileiz de Souza 
Cruz, além de indicações feitas por membros da comunidade. 
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escola da aldeia, na sede da Funai em Boca da Mata e na capital de Roraima, Boa Vista, na 

residência de Dona Rosa Contreira, que se encontrava na cidade para tratamentos médicos.  

O passo seguinte foi a transcrição fonética dos dados segundo o Alfabeto 

Internacional de Fonética (IPA) (Anexo 3) e a elaboração de quadros fonéticos, a fim de 

identificar os sons e seus ambientes de ocorrência, e posterior análise dos dados utilizando o 

programa CECIL de computador – para a análise acústica. A interpretação dos dados 

coletados foi feita segundo as teorias adotadas. 

O trabalho está dividido nas seguintes partes: o primeiro capítulo será dedicado à 

compreensão de alguns aspectos da história e cultura do povo Taurepang. Para tal, é preciso 

fazer um breve retrospecto sobre a origem dos povos Caribe aparentados e até os dias atuais, 

incluindo, quando possível, citações de nativos Taurepang coletadas durante a pesquisa de 

campo. 

O capítulo 2 trata da fonologia Taurepang. Neste capítulo faz-se, primeiramente, 

uma análise do tipo descritiva de aspectos fonológicos do Taurepang à luz das teorias 

estruturalistas. Para maior entendimento dos processos fonológicos, fazem-se reflexões 

pautadas na teoria da geometria dos traços, em busca a compreender o fenômeno de modo 

mais abrangente. Por fim, descreve-se, segundo a teoria métrica do acento, o padrão rítmico 

do Taurepang e suas implicações no funcionamento interno da língua. 

No Capítulo 3 apresentam-se, de forma resumida, os principais aspectos 

fonológicos de outras línguas da família Caribe do Grupo Pemóng: o Pemón, o Macuxi, o 

Arekuna, o Ingarikó, que permitem verificar o grau de semelhança entre elas, além de 

perceber as constantes problemáticas enfrentadas pelos pesquisadores no que concerne à 

descrição de alguns segmentos consonantais e vocálicos.  

Por fim, apresentam-se considerações que refletem o status do Taurepang dentro 

da família Caribe e perspectivas futuras de estudo. 
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CAPÍTULO 1  
 
2. HISTÓRIA E CULTURA DO POVO TAUREPANG 
  
2.1 - Taurepang: de onde vêm, quem são e onde se encontram? 

 

Os Taurepang são povos indígenas pertencentes à família Caribe. Rodrigues 

(1986) denomina como Caribe os povos indígenas que ocuparam grande parte da costa norte 

da América do Sul e as pequenas Antilhas, estendendo-se desde o norte da Foz do Amazonas, 

passando pela Guiana Francesa, Suriname até a Venezuela. Chegaram ao Brasil empurrados 

pelas colonizações européias (espanhóis, franceses, holandeses, ingleses), que arbitrariamente 

ocuparam as regiões litorâneas.  

Os Taurepang penetraram pelo oeste do rio Rupununi e se fixaram, inicialmente, 

nas proximidades do Monte Roraima, de onde desceram para as cabeceiras do rio Surumu, 

encontrando-se, atualmente, na região de Pacaraima. Como os Taurepang vieram do oeste, 

não são originários do Monte Roraima, onde vivem em sua maioria. Tem-se notícia que o 

alemão Schomburgk, por volta de 1850 já os encontrou ao redor do Monte Roraima, mas 

Coudreau os noticiou, em 1855, no rio Mazaruni e no alto rio Amajari.  

Atribui-se aos estudos etnográficos de Koch Grünberg a denominação do grupo 

Taurepang. Esse alemão esteve no Brasil em 1911 e, visitando região norte de Roraima, 

descobriu que os índios Arekuna ou Jarikuna eram também conhecidos por Taulipang, ou 

Taurepang, sendo Pemón a denominação que esses mesmos indígenas recebiam na 

Venezuela. 

Hoje, encontram-se ocupando uma área tríplice entre Brasil, Venezuela e 

República Cooperativista da Guiana. No lado brasileiro, expandem-se territorialmente numa 

área de campos cerrados e serras, ao longo do rio Surumu, no município de Pacaraima, do 

estado de Roraima. (Anexo 4). Nesta zona, os Taurepang formam três aldeias: Boca da Mata 

(Anexo 5) Sorocaima I e Bananal (Macaiapang), localizadas no Alto Surumu. A primeira 

destas aldeias encontra-se às margens da BR-174, estrada que une a Venezuela com o extremo 

norte do Brasil; as outras se estendem numa região mais de mata a 8 e 13 km da primeira, 

respectivamente. Estas aldeias situam-se na terra indígena de São Marcos, re-demarcada em 

1973 como Colônia Agrícola Indígena (CIDR: 1989).  

No lado venezuelano, habitam o sudeste do estado de Bolívar, numa extensa 

região denominada Gran Sabana, concentrando-se nas aldeias de San Francisco de Yuruaní, 
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Maurak, Kavanayen, Kumarakapay, Kamoiran, entre outras. Na Guiana, os Taurepang 

ocupam uma região de nome Parima, sendo sua concentração nesta zona mais reduzida. 

 

 
Figura 1 – Mapa de localização 

Fonte: As línguas amazônicas hoje IRD -MPEG 

 

Para Santilli (2001) o grupo Pemón abrange os grupos a oeste e sudoeste do Monte 

Roraima e é constituído pelos Kamarakoto, os Arekuna, os Taurepang e os Macuxi, que 

habitam os vales dos Rios Cuyuni, Caroni, Paragua e Uraricoera, Tacutu e Rupununi, 

compreendendo uma área entre a Gran Sabana a norte e a oeste do Monte Roraima e campos 

naturais ou lavrado ao sul e a sudeste da Cordilheira do Pacaraima.  

Diz-se que o Monte Roraima – com 2.875m de altidude, ponto de tri junção das 

fronteiras Brasil-Venezuela-República Cooperativa da Guiana – foi que deu nome ao estado 

brasileiro. Este é uma homenagem à maior das montanhas da Gran Sabana venezuelana, cuja 

etimologia do nome pode ser explicada de diferentes formas entre as línguas Caribe, por 

exemplo, em Pemón, ROROIMA: ROROI = verde azulado; MA = grande; já para Ingarikó 

pode ser RORA = verde; -IMË = sufixo aumentativo ‘grande verde’ (Cruz, 2005). Sua subida 

principal é realizada pela cidade de Santa Helena de Uairien na Venezuela. Também vale 

lembrar que Roraima é o Estado de maior população índigena do país, tem 42% de seu 
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território habitado por populações indígenas, que somam cerca de 35 mil pessoas ou 16% da 

população total (http://www.funai.gov.br/ ultimas/artigos/revista_7.htm#001). As principais 

etnias são pertencentes aos troncos lingüísticos Caribe e Arwak: Macuxi, Taurepang, 

Ingarikó, Maiongong, Waimiri-Atroari, Wai-Wai, Yanomami e Wapixana (Anexo 6). 

(brazil.indymedia.org/ pt/blue/2003/07/257833.shtml) 

O padre capuchino Fr. Cesáreo de Armellada, o qual tem uma grande produção de 

trabalhos a respeito do grupo Pemón, alega que Taurepang é um “nome composto de 

TAURON ( falar) e PUNG (errado)”, indicando que os Taurepang seriam aqueles que falam a 

língua incorretamente (Andrello, 1993).  Para Cruz (c.p) TAURE = falar e PANG = negação, 

ou seja, “não é fala”, indicando que parece fala, mas não é. O terma fala é empregado no 

sentido de língua. Para o falante Luciano, o Taurepang e o Pemón são equivalentes, sendo o 

Taurepang uma variação brasileira do Pemón, além de que Pemón apresenta o significado de 

‘gente’ na língua, o que pode remeter ao povo em si. 

 

“Pemón, pra nós, é ‘gente’... Taurepang é ‘brasileiro’,quer dizer, sou 
brasileiro...brasileiro não fala o português? Então o Taurepang é o 
mesmo que estar dizendo que é o Pemón brasileiro. O Arekuna é 
quase como o Taurepang, mas a pronunciação é diferente. É quase 
como o cearense...ele não fala assim: ‘cuié’? É o mesmo. Tem o 
Português que são diferentes, é a mesma coisa, mas fala diferente...”  
 

Desta forma, alguns povos da família Caribe se autodenominam Pemón e Kapón, 

que, assim como nas outras línguas significa “povo”, “pessoa”, “gente”. O etnônimo Pemón é 

amplamente utilizado para designar o grupo cultural ao qual pertencem, embora seja muito 

mais utilizado pelos Taurepang que habitam o lado venezuelano. De qualquer forma, se se 

perguntar a um Taurepang ou um Macuxi se ele fala Pemón, eles responderão 

afirmativamente, fazendo distinção quanto à etnia a qual pertencem. 

Segundo Santilli (2001) a diversidade de designações étnicas destes povos 

constitui um sistema de identidades que singulariza os índios que vivem na área circum-

Roraima, uma categoria classificatória que permite situar esses povos indígenas, tanto 

geográfica quanto culturalmente, sob uma perspectiva intermediária, além da identidade 

étnica e aquém da filiação lingüística às quais pertencem tais povos.   
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2.2 - Quantos são ? 

 

Em termos quantitativos, segundo o Censo realizado em 1998, a população 

Taurepang foi estimada em 532 habitantes no lado brasileiro em contraste aos 20.607 na 

Venezuela. Trata-se de um grupo reduzido; de acordo com E. Migliazza (1967) essa 

população na década de 70 era menos de 500 indivíduos. Num recenseamento realizado 

posteriormente por Andrello (1993) nas aldeias de Boca da Mata, Sorocaima I e Bananal, 

acima referidas, o autor obteve a cifra de 275 indivíduos. Thomas (1982) estimou a população 

Taurepang em 1800 pessoas.  

Consciente sobre a realidade de serem minoria se comparados aos parentes 

venezuelanos, o nativo Taurepang Aurélio lamenta: “Enquanto que o número da população é 

de mais de 20 mil habitantes na Venezuela, no Brasil nem chega aos 600 habitantes.” O 

falante parece areditar que um número maior de falantes poderia manter mais viva ainda a sua 

língua e a cultura do seu povo.  

 
 
2.3 - Relações de casamento e família 

 

Quanto ao modo de vida, os Taurepang não possuem clãs ou linhagens. Segundo 

observações de Romero (2002), eles se organizam através de uma família nuclear. Alguns 

parentes afins também formam parte do grupo familiar. Segundo Thomas (1982) as pessoas 

classificadas como parentes são aquelas que não têm reconhecimento genealógico por parte 

do grupo, mas são consideradas parte do grupo familiar. Assim, a organização social deste 

grupo é baseada no parentesco e tem uma estrutura familiar que dita que, após o casamento, o 

homem muda-se para a casa do sogro e passa a conviver com a família da sua esposa até o 

nascimento dos seus primeiros filhos. Desta forma, o genro passa a prestar serviços ao sogro 

por causa da mulher que recebeu. A tendência deste padrão social continua, embora 

atualmente não se produza estritamente uma prática de prestação de serviços genro-sogro. 

Numa descrição, Thomas (1982) observa que: “ durante el período de uno o dos anos de 

servicio postmatrimonial del novio, además de los conucos de los padres de la novia, la jovem 

pareja con frequencia cultiva su propria parcela, y esto constituye el primer paso hacia el 

establecimiento de una familia nuclear separada”.  

Os casamentos entre primos cruzados é a união de preferência. Nesse sentido, os 

primos cruzados se diferenciam de acordo com o sexo, sendo que os de diferente sexo não se 
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diferenciam dos primos paralelos e dos irmãos. As uniões poligâmicas, atualmente, não 

existem. No entanto, na descrição que Thomas (1982) fez na década de 70, observou-se um 

número reduzido de tais uniões. Ao que parece, essas uniões vêm desaparecendo 

paulatinamente devido às restrições impostas pela religião adventista. 

 

2.4 - Organização política 

 

A organização política gira em torno do estatuto político ocupado pela figura do 

capitão ou tuxaua. A etnia do tuxaua pode variar, pertencendo este a qualquer das várias 

etnias que convivem nas aldeias. Algumas etnias parecem apresentar um maior envolvimento 

político, como os Macuxi. No entanto, Taurepang ou outras etnias podem ocupar tal posto.  

Uma vez escolhido o representante, este se responsabiliza, entre outras coisas, 

pelas relações que as aldeias terão com outras e com os povos brancos. Homens ou mulheres 

podem ocupar o cargo. Estudos científicos envolvendo alguma etnia que lá vive, por exemplo, 

precisam ser discutidos em reuniões semanais, a fim de debater a necessidade e o interesse do 

grupo nestes estudos, além do retorno que este poderá trazer para a comunidade. Em Boca da 

Mata, toda a população parece engajada em participar destes momentos. Outros assuntos 

discutidos incluem as organizações sociais que auxiliam nas carências da comunidade. Nas 

palavras de Romero (2002:29): 

“ o capitão, como preferimos chamar tal figura, representa um líder 
para a comunidade, ao mesmo tempo em que cumpre funções de 
representante regional ante outras comunidades Pemón, outros 
indígenas ou ante a presença de forasteiros (brasileiros, venezuelanos, 
guianeses, missionários, pesquisadores ou outros). A eleição para o 
cargo de capitão baseia-se, de forma geral, no consenso social, quer 
dizer, na aceitação social da comunidade. Para tal efeito, o 
pretendente ao cargo pode ser sugerido pelo antecessor ou pelo voto 
comunitário, sendo que entre as características que deve possuir, as 
mais relevantes são ter um alto sentido de responsabilidade, seriedade, 
correspondência entre o discurso e suas ações, conhecimento das 
necessidades e problemas comunitários, capacidade de liderança, 
capaz de gerar confiança e, sobretudo, a compreensão do que constitui 
ser Pemón.”  

 

Em Boca da Mata, atualmente, encontra-se um Macuxi, o Sr. Josenildo, como 

tuxaua. Há alguns anos atrás, a posição era ocupada por um Taurepang, Sr. Avelino Loyola.  
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2.5 - A evangelização e sua importância na vida dos índios Taurepang 

 

No que se refere à religião, os Taurepang do lado brasileiro são praticantes da 

religião Adventista do Sétimo Dia. Os dias de sábado são guardados zelosamente para a 

prática do culto, que ocorrem em língua indígena e em português ou espanhol, dependendo da 

competência comunicativa dos falantes. A vida deste grupo está marcada pelas doutrinas e 

atividades da igreja. Da mesma forma, os hábitos alimentícios são orientados por meio da 

religião. A prática adventista proíbe-lhes a pajelança, antiga prática xamanística anterior ao 

contato com os missionários, que consiste na invocação dos espíritos para promover um ato 

de cura. Segundo Thomas (1982), “ los poderes curativos del shamán dependían del poder de 

su alma, asistida por los espíritus auxiliares en sus vuelos fuera del cuerpo (seunos)”. 

Contudo, apesar da doutrina religiosa, os Taurepang mantêm certas práticas tradicionais tais 

como: uso do maruai (resina) para defumar as crianças e/ou outros membros vítimas de 

espanto, a crença em Amayikok (ser da mata) que pega a alma das pessoas, a relação do luto 

com certos comportamentos sociais e o medo cultural de Kanaimé (bandido que mata, rouba 

animais e espanta as pessoas).  

A ação missionária entre os Taurepang tem sido realizada por meio de duas 

doutrinas religiosas: a católica, com influência dos missionários capuchinos; e a adventista, de 

natureza protestante. Ambas doutrinas têm exercido uma marcada influência externa entre os 

Taurepang e os Pemón, de maneira geral. Os capuchinos têm atuado diretamente nas regiões  

da Venezuela. Especificamente, no lado sudeste do estado de Bolívar onde existem 

assentamentos Pemón. Nesta região, concretamente, no município de Gran Sabana, foram 

fundadas missões em Santa Elena de Uairén em 1913, Luepa em 1933, esta última 

abandonada em 1942, e posteriormente Kavanayen, Kamarata em 1954 e Uonkén em 1959 

(Thomas, 1982).  Na comunidade Taurepang do norte de Roraima, porém, a pratica adventista 

é a mais influente, o que se percebe facilmente na organização social desse grupo. As variadas 

proibições, como em relação ao consumo de certos alimentos e bebidas de teor alcoólico são 

uma forte evidência da influência religiosa nos padrões de comportamento social da 

sociedade.   

 

“o povo daqui não ingere esse tipo de bebida alcólica (cachaça dos 
brancos)....Desde a infância que vem praticando religião e não se 
envolveram com bebida alcólica...A gente vê que eles estão na 
igreja, se batizaram...” (Dona Rosa) 
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Algumas vezes se percebe que a distinção étnica também pode ser feita através do 

fator religião, já que os Taurepang seguem um estilo de vida diferente dos outros índios com 

que vivem. As diferenças surgem numa mesma comunidade, o que é possível de se perceber 

segundo os hábitos dos Taurepang e Macuxi, por exemplo. As proibições, segundo os nativos 

informantes, incluem práticas de danças de músicas dos brancos e, muito eventualmente, que 

eles expressam sua própria dança.  

“Uma vez fizeram aqui o parixara....os velhos, tem vários tipos 
de dança deles, agora só não sei dançar, porque nós somos, pra 
religião, ninguém não participa quase disso”. (Sr. Luciano) 
 

2.6 - Economia e divisão do trabalho 

 

O povo Taurepang apresenta um conceito de comércio bastante desenvolvido e 

mantém contato permanente com os índios Pemón, com os quais possuem uma intensa 

relação comercial. As três malocas mais numerosas dos Taurepang no Brasil são: Boca da 

Mata, Sorocaima e Aldeia do Bananal, no alto do rio Surumu nos limites com a Venezuela.  

Quanto à produção, a atividade de subsistência dos Taurepang é, 

fundamentalmente, a agricultura. Sua produção inclui artesanato (cestas); frutas (abacaxi, 

maracujá, na aldeia de Boca da Mata,  banana, banana-comprida, cana), farinha da mandioca, 

a batata, a pimenta, e goma são produzidos primeiramente para suprir a necessidade da 

comunidade e depois, para serem comercializados. Segundo Aurélio, o desenvolvimento do 

comércio tem servido de referência para outras aldeias como forma de arrumar renda para 

suprir suas necessidades internas.O cultivo da mandioca é o mais importante e dele se 

derivam alimentos como a farinha, o beiju e a goma utilizados na dieta básica. Os produtos 

derivados da mandioca, além de produzir uma economia de subsistência geram uma incipiente 

economia de mercado.  Os Taurepang costumam encaminhar, todas as sextas-feiras, os 

excessos de sua produção aos centros comerciais destas cidades mais próximas, em BV/8, 

Santa Elena de Uairén (primeira cidade venezuelana após a fronteira brasileira) e em Boa 

Vista (capital do estado de Roraima).  Os outros dias da semana são dedicados ao trabalho na 

roça. Outras atividades realizadas pelos Taurepang são a pesca, a caça e a cria de animais 

domésticos. 

Romero (2002) observa que os Taurepang têm preferência pelas carnes de veado, 

boi, lapa, entre outras, e evitam consumir animais como o cachicamo e o porco. Igualmente, 

no consumo de peixes, preferem os que têm escamas sendo que os peixes de pele são 

considerados nauseabundos para o consumo. As observações de trabalho de campo do autor 
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revelam uma severa diminuição do cultivo de alguns alimentos como milho, algodão, laranja, 

inhame, entre outros, que outrora eram produzidos em abundância. Tal ocorrência tem sido 

relacionada a pragas que destroem plantações, assim como as contínuas e extensas queimadas 

que têm devastado as roças.  

A divisão do trabalho é feita da seguinte maneira: o cuidado das roças, assim como 

a plantação da mandioca, é feito por homens. Contudo, a atividade de processamento da 

mandioca é realizada por mulheres. Esta consiste em descascar e ralar esse tubérculo. 

Posteriormente, espreme-se a mandioca num tipiti dependurado a um horcão para extrair o 

ácido prússico venenoso. A massa resultante desse processo é peneirada para depois preparar 

alimentos tais como farinha, beiju ou goma.  

 

2.7 - Situação lingüística no norte de Roraima 
 

A situação de bilingüismo entre os Taurepang não é uma questão que pode ser 

considerada homogênea. Múltiplos fatores norteiam o padrão lingüístico deste grupo, dentre 

eles, a área de ocupação. Como os Taurepang não estão restritos a uma única região, o contato 

entre a região norte do Brasil, sul da Venezuela e leste da República Cooperativista da Guiana 

permite que esse grupo indígena conheça e use, muitas vezes, não só o português, mas 

também o espanhol da Venezuela e o inglês da Guiana. A situação de multilinguismo, por sua 

vez, não pode ser associada a todo o grupo, mas apenas a alguns falantes individuais. No 

geral, o que caracteriza as aldeias é uma situação de bilingüismo social, conseqüente das 

línguas em contato Taurepang/Português, Taurepang/Espanhol e Taurepang/Inglês. (Romero, 

2002). 

O uso do Taurepang como primeira língua pode ser visto como uma expressão da 

vitalidade da língua materna no seio do grupo. Não há intenção de se chegar a uma definição 

exclusiva do que constitui ou não a identidade étnica do grupo. Usar o elemento identitário 

língua como tópico principal não significa que este elemento é o único recurso dos Taurepang 

para constituir e negociar suas identidades.  

A língua, como outros elementos identitários, forma parte de uma ampla rede de 

representações simbólicas pelas quais os grupos definem e redefinem continuamente suas 

posições identitárias. Nesse sentido, a dinâmica língua/identidade não se estabelece 

naturalmente por meio de forças imanentes; ao contrário, esta é construída na interação social 

e sob condições históricas, sociais e culturais determinadas.  
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O contato que os Taurepang mantêm com os outros grupos culturais como os 

venezuelanos e os brasileiros, entre outros nomeados de forma genérica pelos índios com a 

categoria étnica “branco”, mostra que a construção das identidades é permeada pela marcação 

da diferença, um aspecto importante que determina a relação do grupo com os outros povos  e 

a construção de sua identidade étnica. 

Em uma comunidade bilíngüe como a constituída pelos Taurepang, a escolha de 

língua não depende exclusivamente das vontades ou intuições dos seus falantes, mas das 

relações de poder em que se estabelecem as interações intra e inter grupais desses índios. 

Estas relações podem estar marcadas por alianças, conflitos e representações sociais dos mais 

diversos tipos. A língua neste contexto tem uma importância fundamental já que, apesar dos 

contínuos deslocamentos dos Taurepang de um território a outro, especificamente entre a 

Venezuela e o Brasil e da forte influência que línguas envolventes como o espanhol e o 

português têm nesse grupo, a língua materna destes índios parece ser um forte indicador de 

marcação identitária. (Romero, 2002). 

Embora não exista necessariamente uma relação biunívoca entre língua e 

identidade étnica, a marcação de categorias étnicas em certos grupos sociais que vivem uma 

situação de línguas em contato pode estabelecer-se por meio da escolha de língua. Parece que 

entre os Taurepang a questão da escolha está relacionada com o aspecto das representações 

sociais que estes índios constroem em torno de si mesmos e dos outros.  

 

2.8 - Uso da língua materna 

 

Quanto ao perfil lingüístico, em geral os Taurepang possuem uma grande 

competência bilíngüe em quase todas as situações comunicativas. O culto religioso é feito na 

língua indígena. Em certos eventos, como a leitura da Bíblia, certos parágrafos são traduzidos 

para o português ou para o espanhol, dependendo da habilidade dos falantes nas línguas 

envolventes. Enquanto o sermão é, quase sempre, realizado em Taurepang, os anúncios são 

feitos, geralmente, em português ou em espanhol ou nas duas línguas. 

Nas atividades cotidianas no trabalho de roça ou no “barracão” (lugar onde 

preparam a farinha, o beiju e a goma, entre outros), o grupo se comunica principalmente em 

Taurepang. O uso desta língua também acontece quando se reúnem em torno da damorida 

(termo popular para nomear um alimento, um caldo apimentado feito normalmente com 

peixes pequenos e uma planta verde de nome aurosa). No lado brasileiro, a população mais 

jovem (12 – 18 anos) comunica-se na língua indígena, sobretudo, com os avós, primos e 
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parentes de Maurak (aldeia Pemón que fica no lado venezuelano). Enquanto que com os pais 

e alguns tios, utilizam o português. As pessoas mais idosas usam o Taurepang em todas as 

situações. No entanto, o uso das várias línguas vai depender mais das funções e das 

representações sociais que estas desempenham do que da simples preferência. 

 

 

2.9 - Quadro educacional 

�

De acordo com o relatório individual da Profa. Maria Odileiz Sousa Cruz3, do 

Acompanhamento pedagógico realizado no primeiro Semestre 2004, o quadro educacional 

atual da aldeia de Boca da Mata pode ser avaliado sob a seguinte descrição:  

Aldeia Boca da Mata - encontra-se às margens da BR 174 – Norte. Sua população 

é estimada em 400 habitantes, de etnias diversas, incluindo povos Makuxi-MX, Taurepang-

TR, Wapichana-WP, Sapará-SP, Akawaio- AK, Tucano-TC, não-índios/Português-PT). Tais 

povos fazem parte das famílias lingüísticas Caribe (Makuxi, Taurepang e Sapará -não é mais 

falada); Família Aruwak (Wapichana); Família Tukano – Tukano e ainda os falantes do 

Português e do Espanhol. 

Na comunidade de Boca da Mata a população Taurepang (TR) é constituída por 20 

pais de família, dentre os quais, 17 falam fluentemente o Taurepang. 03 pais de família são 

falantes passivos do Taurepang. As crianças aprendem TR em casa, como também no 

convívio com os avós que cotidianamente levam seus netos para a roça. Na igreja Adventista 

do Sétimo Dia, a língua usada é também o TR e o PT apenas quando há visitantes. Além 

disso, a língua Makuxi é aprendida pelas crianças Taurepang a partir do convívio com os 

colegas. O TR é usado na maior parte do tempo apenas na modalidade oral. O Português é a 

língua franca na Boca da Mata. Já o Makuxi é ensinado como segunda língua. 

Existem falantes da língua Wapichana na aldeia, mas não há professor para 

trabalhar com essa língua. As crianças Makuxi não estão aprendendo essa língua porque 

muitos pais falam apenas o PT. A postura dos pais é favorável ao ensino do PT como primeira 

língua e das línguas indígenas como segunda língua.  
                                                
3 Maria Odileiz Sousa Cruz é professora da Universidade Federal de Roraima, tem realizado pesquisas 
lingüísticas com os povos da família Caribe, inclusive com os Taurepang, língua estudada em sua dissertação de 
mestrado, pela Universidade Federal de Pernambuco. O referido relatório foi confeccionado por ocasião do Encontro 
Pedagógico do curso de Licenciatura Intercultural do Núcleo Insikiran–UFRR. Estiveram presentes naquele encontro o 
Departamento de Língua Vernácula (DLV/UFRR), a Organização dos Professores Indígenas de Roraima (OPIR), a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI - Setor de Educação) a Associação dos Povos Indígenas de Roraima (APIR) e a própria equipe do 
Insikiran. 
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A comunidade tem uma Escola Estadual de 1º e 2º. Graus. Existem 240 alunos e 

15 professores (desses, apenas 01 professor universitário-bilíngüe em Taurepang e português). 

A professora Úrsula Loyola, em 1992 era falante passiva de TR - apenas compreendia, não 

falava. Hoje ela se encontra na Boca da Mata falando fluentemente TR, além de estar 

alfabetizando as crianças na língua TR. Segundo ela, tamanho era o desejo de recuperar sua 

língua materna que ela acabou “aprendendo” com seus próprios filhos. 

Um problema geral observado no ensino de línguas na comunidade é que os 

professores não sabem em que língua os alunos devem ser alfabetizados, devido a variedade 

étnica nas salas de aula; quando e nem como podem iniciar a alfabetização nas diferentes 

línguas indígenas. Como a Secretaria de Educação do Estado faz um controle maior da escola 

a partir do ensino do Português, os professores são influenciados por essa demanda, visto 

precisarem apresentar resultados positivos. Segundo os professores, os resultados mais 

eficicientes são com a língua PT e não com as línguas indígenas, já que os horários e 

materiais são mais apropriados nesta disciplina. Até porque a disciplina PT conta com 

horários e materiais mais apropriados ao ensino dessa língua.   

 

 

2.10 - Os Taurepang e sua língua materna 

 

Paradoxalmente aos problemas apresentados acima, os Taurepang mostram 

abertamente seu apego à sua língua indígena, manifestando orgulho em usá-la. Não há ainda 

uma situação em que as línguas da sociedade dominante substituem o uso da língua 

Taurepang; ao contrário, a dinâmica das línguas em contato se estabelece em função de um 

padrão comunicativo criado pelas necessidades comunicativas dos Taurepang, assim como 

das demandas estabelecidas na interação intra e intergrupal.  

O orgulho de usar a língua materna neste grupo indígena é decorrente do valor 

positivo que atualmente tem a língua Taurepang para os seus usuários. A língua materna para 

os Taurepang é parte de um sistema de valores e representações culturais que os liga com a 

sua memória cultural, com o seu passado e com as lutas que estabeleceram para manter a 

sobrevivência física e cultural do seu povo. Mas, ao mesmo tempo em que a língua Taurepang 

reivindica um passado de lutas e conflitos, também é um dos principais meios que os 

Taurepang usam para construir e negociar as suas identidades culturais. 
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Desta forma, apesar de a língua não constituir um critério necessário para 

identificação de categoria étnica, o uso da língua materna, nesta comunidade inserida num 

contexto tão heterogêneo, está sendo relacionado pelos próprios integrantes do grupo, com a 

representação de uma determinada identidade, de sua identidade; a partir das peculiaridades 

lingüísticas, assim, este grupo tem se considerado distinto dos outros e, portanto, únicos: os 

Taurepang.  
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3.1 - Estudos prévios sobre o Taurepang 

 

 

Os Taurepang e sua cultura têm sido estudados sob diferentes perspectivas científicas, 

antropológico-etnográfica, sociológica e lingüística. No entanto, do ponto de vista da 

lingüística, a literatura que se pode encontrar não é tão vasta ou apresenta obstáculos 

constantes pertinentes a estudos de línguas da família Caribe, como quanto ao fato de terem 

sido feitos a partir de um corpus pouco extenso. Girard (1971) salienta ainda algumas lacunas 

que costumam dificultar os trabalhos comparativos, as quais são retomadas e complementadas 

por Gildea (1998; 2003). Estas lacunas podem resumir também aspectos nas áreas fonéticas 

dos estudos já realizados sobre o Taurepang: as da distinção entre as vogais centrais [i] e [�]; 

as oclusões glotais e fricativas aspiradas e entre as fricativas e africadas, além de não 

apresentarem, de acordo com Gildea (1998), de maneira confiável, aspectos acerca do acento. 

Tais materiais encobrem o período referente ao século XX e início do século XXI.  

 
“All the early Carib material, regardless of the native language of the 
researcher, is deficient in approximately the same phonetic areas” 
(Girard 1971:45, apud Gildea 2003), specifically: (i) an “inability” to 
distinguish the central vowels [i] and [�], usually indicating them as e, 
ue, i, and u; (ii) failing to transcribe the glottal stop and aspiration in 
clusters; and (iii) failing to distinguish amongst various fricatives and 
affricates, partially exacerbated by the fact that the European 
orthographies relied on by the early works differ so widely in the 
spelling conventions for particular sounds, particularly [i] and [� �. I 
add (Gildea 1998a:10) that most sources have been unable to reliably 
indicate stress. All of these flaws are found in most wordlists for most 
Cariban languages although one can never be sure until a phonetically 
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reliable source is identified to compare with other materials on the 
same language.”  (Gildea, 2003:9)4 

 

O primeiro trabalho do qual se tem notícia pertence ao etnógrafo alemão Theodor 

Koch-Grünberg, em sua famosa obra Vom Roraima zum Orinoco do início do século XX, que 

apresenta uma versão traduzida para o espanhol intitulada Del Roraima al Orinoco, de 1982. 

Neste estudo, Koch-Grünberg reúne descrições detalhadas do povo, da geografia do lugar e de 

aspectos culturais, incluindo listas de palavra, esquema gramatical e textos transcritos, que 

ainda hoje servem de base para outros estudos, de narrativas da cultura oral pertinente aos 

povos que habitam tal região. Historicamente, este estudo registra, pela primeira vez, os povos 

que se auto denominam Taulipang5, habitantes das regiões acerca do Monte Roraima. Da 

língua Pemón já se encontram trabalhos mais completos, como dois dicionários bilíngües, 

Castelhano/Pemon e vive-versa (Armellada, 1943, reeditado por Armellada e Salazar em 

1981); uma gramática da língua Pemon (Armellada e Olza, 1994) e estudos fonológicos e 

morfológicos de Tuggy (1989). Do Arekuna, há um esquema sobre a morfologia e um 

fonológico de Edwards (1978), havendo ainda estudos mais completos sobre Akawaio e 

Arekuna. No que concerne ao Taurepang, mais em específico, há estudos contendo contos e 

lendas do povo Taurepang (Andrello, 1993); alguns artigos descritivos de Alvarez (1995, 

1997) devem ser citados. Outros trabalhos referentes a estes povos podem ser encontrados em 

temáticas de dissertações ou teses. Dentre estes estudos, há aqueles de cunho antropológico, 

como “Os Taurepang: Memória e Profetismo no Século XX”, de Andrello (1993). Na área da 

lingüística, Cruz (1995) desenvolveu um estudo preliminar sobre a fonologia Taurepang. De 

1998 à 2001, sob orientação de Franchetto, dois trabalhos de monografia e especialização 

sobre aspectos morfossintáticos da língua Taurepang foram feitos. Mais recentemente, em 

                                                
4 Tradução: ‘Todo material prévio sobre Caribe, não obstante a língua nativa do pesquisador, é deficiente mais 
ou menos nas mesmas áreas fonéticas’ (Girard, 1971:45), apud Gildea 2003), especificamente em: (i)uma 
‘inabilidade’ para distinguir as vogais centrais  [i] e [�], indicando-as normalmente como e, ue, i e  u; 
(ii)falhando em transcrever a oclusiva glotal e os encontros que apresentam aspiração; e (iii) falhando em 
distinguir entre as várias fricativas e africadas, parcialmente exarcebadas pelo fato que as ortografias européias 
basearam-se em antigos trabalhos que diferem tão amplamente nas convenções de escrita de sons particulares, 
como [i] e ��� Eu adiciono (Gildea1998a:10) que a maioria das fontes se mostram incapazes de indicar o acento 
de forma confiável. Todas estas falhas são encontradas na maioria de listas de palavras da maior parte das 
línguas Caribe e não se pode ter certeza até que uma fonte foneticamente confiável seja identificada para 
comparar com outros materiais da mesma língua’ (Gildea, 2003). 
5 Tenta-se, até onde não atrapalhar a compreensão do leitor, respeitar e manter a grafia tal qual nos textos 
originais dadas por autores diversos sobre cada língua ou de momentos históricos diferentes, a fim de mostrar 
como a variação influenciou a forma fonológica das palavras para cada autor. Perceber-se-ão, assim, variações 
quanto à presença de oclusivas glotais; adoção de k ou c na escrita; glides ou vogais (adoção de centrais medias 
ou altas), além de variações típicas do flap e das fricativas. Veja-se a diferença entre Taulipang / Taurepang; 
Macusi, Macuxi ou Pemón/Pemong entre tantos outros exemplos ilustrados neste trabalho. 
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2002, Romero também dedicou a este grupo etnolingüístico um trabalho da área da 

sociolingüística, onde trata das relações língua e identidade dentro deste grupo.  

 

 

3.2 – Classificação lingüística do Taurepang dentro da Família Caribe 

 

São várias as propostas de classificação lingüística do Taurepang, considerada 

como dialeto da língua Pemon ou como uma língua, de acordo com o ponto de vista de 

autores diversos. Rodrigues (1986) situa as línguas da família Caribe nas regiões das Guianas 

(Francesa, Holandesa e Inglesa) e também na Guiana Venezuelana (do limite com a Guiana 

até o rio Orinoco) e a Guiana Brasileira, que se estende ao norte do rio Amazonas, da costa 

atlântica até o oeste de Roraima. Divide as línguas da família Caribe faladas no Brasil em 

línguas do Norte do Amazonas: Galibí, Apalaí, Wayâna, Hixkaryâna, Taulipáng entre outras; 

e línguas do Sul do Amazonas: Arára do Pará, Bakairí (Kurá), Kuikúru, Matipu entre outras. 

Expõe que o maior número de línguas Caribe é falado ao norte do rio Amazonas, entre os rios 

Nhamundá e Negro, apesar de haver também línguas Caribe ao sul, situadas ao longo do rio 

Xingu.  Para o autor, algumas línguas são associadas a uma ou outra devido ao grau de 

semelhança. Neste sentido, o Macuxi e o Ingarikó, por exemplo, estariam associados ao 

Taulipang, o que pode ser verificado através dos processos fonológicos de perda de sílaba 

final –pu (ou –po) e substituição por oclusão glotal (’). Tais línguas têm em comum também a 

substituição da vogal o por uma vogal não arredondada y, nas palavras “pedra”, “flecha” e 

“cobra”, o que parece ocorrer também em Wayâna.  

Edwards (1978) primeiramente afirma que o Kamarakoto, Akawaio e Taurepang 

são povos que falam línguas estreitamente aparentadas ao Arekuna (na Guiana) e depois 

complementa que outras línguas também são extremamente relacionadas com o Arekuna, 

como Krichana, Seregong, Patamona, Purukoto, Macushi e Sapara, faladas em tribos na 

Venezuela. Já para Armellada e Olza (1994), o Taurepán é uma das variantes do Pemón, 

juntamente com o Arekuna, o Kamarakoto entre outras, sendo uma língua falada por mais de 

20.000 pessoas distribuídas entre a parte central da Guayana, na Venezuela e “por algunos 

miles más em Brasil y Guyana”. Ainda segundo o autor, são muitas as línguas aparentadas ao 

Pemón, mas as mais aproximadas são o Akawaio e o Macuxi.  

Girard (1971) colocou o Taurepang dentro do grupo Pemon, juntamente com as 

línguas Arekuna, Ingarikó, Kamakaroto, Macuchi e Mapoyo.  
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1. Cumaná:               Chayma, Cumanágoto, †���������	�† Avaricoto, † Tamanaco?, Mapoyo? 
2. Makiritare:           Maiongang, Yekwana/Dekwana, Makiritare, Waymurá, † Tamanaco? 
3. Pemon:                 Arekuná, Ingarikó, Kamarakoto, Taulipang, Macuchi, mapoyo? 
4. Wayana:               Wayana, Upurui, Arakwayú, Tiverikoto, Yao 
5. Wayway:              Wayway, Hishkaryana, Kachuyana, Parukoto 
6. Carib:                   Carib, Galibi, Kaliña, Akawoyo? 
7. Tiriyó:         Tiriyó, Kumayena, Pauxi, Pianakoto, Saluma, Tiriometesem, Urukuena,                

Wama, Carijona, Guake, Hianákoto-Umawa 
8.Yawarana:            Yawarana, Mapoyo 
9. Aparai:                 Aparai 
10. Paushiana:          Paushiana, Paravilhana, Sapará 
11. Bonari:               Bonari, Crishaná, Ipurukoto, Porokoto, Purukoto, Yawaperi 
12. Arara:                 Arara, Apiaká, Pairí, Yarumá 
13. Bakairí:              Bakairí, Kwikurú, Nahukwa, Yamarikuma 
14. Motilon:             Motilon, Yukpa, Japreria, etc. 
15. Miscellaneous:   Opon-Carare, Panare, † Palmella, † Pimenteira 

     Figura 2 - Classificação da Família Caribe de Girad (1971) 

Durbin (1977) divide em duas classes maiores as línguas desta família: Caribe do 

Norte e Caribe do Sul, incluindo as áreas venezuelanas, das Guianas, brasileiras e até 

colombianas. Em seu esquema, o Taulipang faz parte do grupo Caribe do Norte e do subgrupo 

chamando East-West Guiana, que será traduzido como subgrupo Leste-Oeste da Guiana, 

como outra forma de chamar o Pemon. O Taurepang na classificação de Durbin, aparece junto 

a várias outras línguas, dentre elas o Macusi, Purucoto, Patamona, Akawaio.  

Northern Cariban 
             Coastal 
                         Venezuelan: † Tamanaco, † Chayna, † Cumanagoto, † Yao 
                          Perijá:           Yukpa, Japrería, †Yuko 
                           † Opono-Carare 
              Western Guiana 
                          Mapoyo, Yabarana, Panare, †Quaca, † Pareca, Galibi, Carib, Carina 
               Eas-West Guiana 
                          Wayana-Aparai, † Roucouyene, †Aracaju, Trio-Rangu 
                          Wama (Akurio), Urukuyana, Trimetesem, Kumayena 
                          Pianakoto, Saluma, †Pauxi, Cachuena, Chikena, Waiwai 
                          Paravilhana, Wabui, Sapara, Yauapery, Waimiri, †Crichana, †Pauxiana, 

†Bonari 
                            Macusi, Purucoto, Pemong (Taulipang), Patamona, Akawaio, 

†Arinagoto 
                Northern Brazilian 
                           †Palmella, †Pimenteira? 
                           †Yaruma, Txicão 
                           †Pariri, †Apiaka, †Arara, †Yuma 
Southern Cariban 
                 Southeastern Colombian 
                           †Hianacoto-Umawa 
                           †Guake 
                            Carijona 
                  Xingu Basin 
                            Bakairi 
                            †Nahukwa 
                  Southern Guiana 
                            Ye’kwana, Wayumara-Azumara, Parukoto, Hixkaryana, Warikyana              

Figura 3 - Classificação da Família Caribe de Durbin (1977) 
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Migliazza (1985) reduz de 28 línguas, a um grupo de três línguas principais, cujas 

variações dialetais irão incluir outras seis já citadas. Assim, considera-se o grupo Pemong 

(com os dialetos Arekuna, Kamarakoto e Taurepang), Kapóng (incluindo os dialetos 

Akawaio, Ingarikó e Patamona e o Macushi).  Kaufman (1994) classifica as línguas dentro 

das regiões as quais pertencem. Assim, o Taurepang se encontra nas línguas do Ramo Norte 

da Amazônia, pertencente ao Grupo Pemóng, que, por sua vez, se subdivide em dois outros 

subgrupos, como vemos a seguir: 1) Pemóng Proper Subgroup, que inclui Macushi, Pemóng 

(Taurepang, Kamarakóto, (J)arekuna); Kapóng (Akawaio, Patamona, Ingarikó) e 2) Purukotó.   

 

A. Opon 
B. Yukpa Group: Yukpa, Japreria, † Koyama 
C. Karib 

Guiana Branch (D – E – F) 
D. Tiriyo Group 

D1. Tiriyo Subgroup:          Akuriyo, Tiriyo 
D2. Karihona Subgroup:     Hianakoto, Karihona 
D3. Saluma 

E. Kashuyana Group:               Kashuyana, Warikyana, Shikuyana 
F. Waiwai Group:                    Waiwai, Hixkaryana 

North Amazonian Branch (G – H – I) 
G. Jawaperi Group: †Bonari, Jawaperi 
H. Paravilyana Group 

H1. Sapara 
H2. Paravilyana Subgroup: Pawishiana, Paravilyana 

I. Pemóng Group 
I1. Pemóng Proper Subgroup: Macushi, Pemóng (Taurepang, Kamarakóto, 
(J)arekuna, Kapóng (Akawayo, Patamona, Ingarikó). 
I2. Purukotó 

Central Branch (J-K-L-M-N-O) 
J. †Kumaná 
K. †Yao Group: †Tiverikoto, †Yao 
L. Wayana Group: Wayana, †Arakuajú 
M. Apalaí 
N. Mapoyo Group: Mapoyo, †Tamanaku, Yavarana 
O. Makiritare 

Southern Branch (P-Q) 
P. Bakarí Group: Bakairí, Amonap, Matipú (Kuikúro, Kalapalo) 
Q. Arara Group: Arara-Pirirí, †Apiaká-Apingi, †Juma, †Yarumá, Chikão 
R. †Palmella 
S. †Pimenteira 
T. Panare 

             Figura 4 - Classificação da Família Caribe de Kaufman (1994) 
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Gildea (2000, apud Dersey, 2002) parece aceitar a classificação de  Kaufman do 

Grupo Pemóng, mas liga este grupo ao Ramo Venezuelano (Venezuelan Branch) (Figura 5 ).   

 
 

Proto-Carib 
 
 
 
(Southern Brazil)         Venezuelan Branch                         (Northern Brazil) 
 
 

 
(†Tamanaku)  Pemóng Proper Subgroup      (Panare) 

 
 
 

 
 
Makushi                  Pemóng      Kapóng (= languages) 

                   
     

Arekuna      Akawaio (= dialects) 
  Kamarakoto     Patamuna 
  Taurepang               Ingarikó 

 
 

Figura 5 - Relações entre algumas línguas Caribe da Guiana e Venezuela 
                (cf. Gildea 2000) – Esquema de Dersey,2002. 

 

Mais recentemente, Gildea (2003) apresenta um estudo comparativo de inovações 

fonológicas e demonstração do fenômeno da redução silábica que uniriam ainda mais 

subgrupos do Ramo Venezuelano, dando origem ao que o autor denominou Panare-Pemóng 

Macro Group.   

Meira e Franchetto (2005) propõem uma nova classificação, baseada em estudos 

comparativos, das línguas da família Caribe  – Kuikuro, Arara-Ikpeng e Bakairi – que têm 

sido consideradas para formar o grupo das línguas Caribe do Sul. No entanto, através da 

observação de algumas inovações e comparação com outras línguas da mesma família, mas 

mais distantes como Macushi, Panare, Tiriyo, Yukpa e Hixkaryana, os autores chegam à 

conclusão de que enquanto o Bakairi e Arara- Ikpeng demonstram realmente pertencerem ao 

mesmo grupo, o Kuikuro parece formar um sub-ramo independente.  

Entretanto, para os indígenas, esta questão parece estar além das teorias 

classificatórias lingüísticas, uma vez que tais povos costumam reclamar para si o direito de ter 

sua própria língua e de preservá-la como uma forma de fortalecer sua identidade cultural.  
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CAPÍTULO 2  
 
4. FONÉTICA E FONOLOGIA TAUREPANG 

 

Neste capítulo são apresentadas as descrições das consoantes e vogais, sua 

distribuição e variações alofônicas; padrão silábico e encontros consonantais, além de 

processos fonológicos. 6 

 

4.1 - Fonemas segmentais consonantais 
 

Em Taurepang há dez consoantes, que podem ser divididas em: oclusivas / p  t  k  

� �/; fricativa  /s /; nasais  / m  n /; flap  / � �/ e glides / w  y/. 

Os fonemas consonantais do Taurepang podem ser visualizados na tabela a seguir 

e os exemplos ilustrados demonstram a oposição entre os segmentos em ambientes idênticos, 

quando possível, ou em ambientes análogos. Os segmentos fonéticos estão descritos segundo 

alfabeto do IPA (International Phonetic Alphabet) e, à medida que se torna necessário, 

algumas adaptações são feitas.7 Os domínios fonológicos relevantes para esta língua são: a 

sílaba, a palavra fonológica e a frase, sendo que para esta análise o estudo pautou-se 

fundamentalmente nos dois primeiros. 8 

Fonemas consonantais  
Labial Alveolar Palatal Velar Glotal 

OCLUSIVAS � � �� � � � ��
NASAIS 	 � 
 � � �  
FRICATIVAS � �� � �  
FLAP � � � � �  

GLIDE � � � � �  

               Quadro 1 – Fonemas consonantais 
 
 
 
 

                                                
6 Os exemplos usados para ilustrar os fenômenos observados podem fazer parte de palavras morfológicas, 
entendidas como unidades formais identificadas no discurso ou constituírem palavras fonológicas, sendo estas 
formadas por palavra e clítico. Deve-se esclarecer que quanto à observação dos processos fonológicos, embora a 
formalização da teoria tenha sido pouco utilizada, a reflexão e análise dos dados estão pautados nos pressupostos 
teóricos da Geometria dos Traços.  
7 Para o glide palatal, preferiu-se utilizar o símbolo “y” em vez de “j”, seguindo a tradição da literatura sobre 
várias línguas desta família. É importante lembrar também que, uma vez que os falantes de tais línguas provêm 
de regiões do Brasil e de áreas Venezuelanas, possíveis confusões de interpretação na adoção do fonema /j/ 
poderiam ocorrer, como considerar /j/ uma fricativa sonora [�� �no caso dos brasileiros ou como fricativa glotal 
[h] para os venezuelanos. 
8 Os três domínios fonológicos, a sílaba, a palavra fonológica e a frase, também são relevantes para o Tiriyó, 
língua também pertencente à família Caribe. (Cf. Meira 1999:34-41). 
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4.2 - Oposição dos Segmentos Consonantais 
 
/p/ , /m/ , /w/      /t/ , /�/  
 
�������� /pan/    ‘sal’     �	� ��� � ��� 	� �� � ��  ‘minhoca,verme’ 
������� ��	�
 � � ‘sangue’    �	� ��� � ���	� � � � � � ‘peixe’ 
������� �� �
 � � ‘abelha’    
 
/p/ , /n/        
 
�� ������/pana/  ‘orelha’                                            
�� ������/pata/      ‘lugar, vila’  
       �
/m/ , /n/      /t/ , /s/  
����� �� �� �� ���	 �� ��� �� ��‘morcego’   ��� �
 �� ������ 
 �� � ‘água’  
����� � ��� ������ �
 �� �� � �����‘medo’� � ������������� ����� ����
 � ��
 � � ‘comprido’ 
 
/n/ , /�/       /w/ , /y/ 
 
���� ���� ����� �� � � ‘aranha’    ���� �� ���������� �� ���������‘�aranha’�

������ �����
 �� � � ‘milho’   ���� �������� ��� � ��������‘guariba’  
 
 
4.3 - Fonemas consonantais em Taurepang: descrição, distribuição e alofonia 

 
 

4.3.1 - As oclusivas  
  

/p/ é uma oclusiva bilabial surda com realização bastante freqüente em Taurepang. 

Ocorre em posição de onset, formando sílaba com as vogais: /a, �, e, i, o, u/ e às longas [a� e�, 

i�, o�, u�]. Realiza-se como oclusiva bilabial surda [p], oclusiva bilabial sonora [b] e como 

oclusiva bilabial parcialmente sonora e aspirada [�	] 9. 


                                                
9 A realização da bilabial sonora levemente aspirada [bh] lembra a bilabial aspirada da língua inglesa, no entanto, 
sua produção é um pouco mais sutil e menos explodida. Além do mais, atesta-se sua flutuação com a sonora [b] 
e também com [p]. A preferência pelas oclusivas surdas é uma característica pertinente às línguas da Família 
Caribe. Parece plausível hipotetizar que [bh] seja uma realização intermediária que ocorre no estado sincrônico 
da língua, em um ambiente mais sonoro, onde se esperaria a realização de [b] e que, por isto mesmo, ainda flutua 
com tal sonora. No entanto, a oclusiva está fortemente tendendo a tornar-se simplesmente [p]. As flutuações 
possíveis em alguns exemplos parecem corroborar com a idéia de que no futuro, tal distinção deixe de existir em 
favor da prevalência da surda sobre a sonora, mesmo em ambientes mais sonoros. O mesmo ocorre com as 
outras oclusivas (t e k), como será visto mais adiante. 
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/p/ se realiza como [p] em início e meio de palavra ou de enunciado. Em meio de 

palavra, tanto em ambiente mais sonoro, como intervocálico (Quadro 2), ou mais surdo, como 

precedido pela oclusiva glotal /���em fronteira de sílaba (Quadro 3), /p/ se realiza como [p]. 

 
/p/  Taurepang Tradução 

a)  �� �� ������ �� � � � ��� ������ � � caititu 

�)� � � �� �
 ��� � ��� ���� � � sal���� 

���


�����

���� c)  �� � �
 ��� � � � � ���
 �� � �� orelha 

 d)  /tap�y/  
  

� ������ � � � �� casa �� ���


���� 
�)  �������� � � � � �������� �� � � � � asa 

f)  /tanope/       ����
 ��� �� � � muito  ����

�����
 

g)  �� � ���� � �� � � � �� ���������~ [�pe������� amigo/a 

h)  �� � ��� ���� ��� � � meu irmão mais 
novo 

����

�������



i)  �� �� �
 �� � � � �� ���� ��� � � � �� testa 

�
j) �� � �� � �� � � � ���

�

� � � ����������� � � �~ 

� ���� ����������� � � ��

 
 
coruja 

k)  �� � � 
 �� � ���� � �� � � minha roupa 

����

�����

�
�� ���
��� l)   �� �� � ��� � � � ������� � � �~  �� ������� �� cabelo 

m)  �� � �� ��� ��� � � ��� � � ������� � � � � puxar 

n)  ��� � 	���� � �  ���� ��	����]  soprar 
���


�����

�� ��
 o) �� � � 
 �� �� ���� � ����� minha carne � 

Quadro 2 - /p/ formando sílaba com vogais breves ou alongadas. 
�

Fronteira de 
sílaba 

Taurepang Tradução 

a)  /si�a�p� / � [���� �� �� �� curto  ����___ 

b)   �� �� ��� � � � ��� �� � � meu neto 

Quadro 3 - /p/ precedido por glotal em fronteira de sílaba. 
 

Em ambientes altamente sonoros, seguindo a tendência natural das línguas do 

mundo, /p/ sofre processo de lenização e se realiza [b] ou [ � �] nos seguintes ambientes:  

a) Se precedido por consoante nasal, /p/ realiza-se preferencialmente como a sonora [b]. No 

entanto, mesmo neste caso, percebe-se a possibilidade de flutuação com a surda: 

 
(01) /p/     -  [b]            /munp��� � � � � � � � � �� � 	�  �� �� � � � � ‘rato’ 
(02)  [p] ~ [b]     /kanpiupiu/        [ kã�byu�pyu ]   ~   [ kã�pyu�pyu ]  ‘vagalume’ 
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b) /p/ se realiza como seu alofone parcialmente sonoro e aspirado [bh ] quando em ambientes 

bem sonoros em fronteira de sílaba, como: após consoante nasal (Quadro 4/ a);  após vogal 

alongada (Quadro 4/ b); após vogais orais /a, o, u/ e seguido pelas vogais / a, �, i, o, u /, 

nasalisadas ou não, o que ocorre com pouca freqüência (Quadro 4/ c). Observar variações 

aceitáveis.  

 
 

Ambiente Palavra em Taurepang Tradução 
CN___ 

 
 

a)/	� 
 � �/
 �

[ m��b� ]  ~  [ m��bh
� ]  

~ [ m��p� ] 

 
rato  
 

V�___ b) �� � ��� ��� [� �� ���� ��  ~ [� �� ���� ! ��� arco 

V___V(N) c) /� � �
 �� �� ���� �
 ��� �� �� tempestade 

Quadro 4 - Ambiente de ocorrência de bilabial parcialmente sonora e aspirada �� ! ��
       
 

È possível ainda a realização dos encontros consonantais formados por oclusiva 

bilabial + fricativa [p�]; oclusiva bilabial + oclusiva alveolar [pt]; oclusiva bilabial + oclusiva 

velar [pk]; ou, com mais freqüência, oclusiva bilabial + flap [pr], que ocorrem em fala rápida. 

Trata-se, no entanto, da seqüência oclusiva bilabial + vogal, já que a vogal apagada pode ser 

recuperada em fala lenta ou se realiza como a breve [�], por alçamento ou harmonia vocálica, 

também sendo recuperada em elicitação. A seguir, alguns exemplos:  

�
(03) �� �� ���� � �� � � � ��� �� � �������� �~ ������ ���� � ����� � ‘tigela’  
(04) �� ���������� �� � � �� ����� �� ����� � ~ ������������ �� ���� � ‘traíra’ 

(05) �� � ���� �� ��	� �� � � ��� � ��m�� ����~ ���� ��� ��m�� ������� � ‘jogar alguma coisa’ 

(06) [� �]  /� � � � � �� � � �/       ��� ����t�y������~ ��� � �����t�y�������� � ����������‘coruja’�
 

�

�/t/ é uma oclusiva alveolar surda e tem vasta ocorrência na língua. Realiza-se 

como alveolar surda [t], alveolar sonora [d] e alveolar parcialmente sonora e aspirada [d��. 

Em alguns casos, [t] pode flutuar com seu alofone sonoro [d] em ambientes idênticos. A 

alveolar surda, no entanto, é preferencial em número, além de seguir a tendência natural das 

línguas desta família. A alveolar surda pode ser encontrada apenas em início de sílaba, 
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precedendo as vogais: /a, �, e, i, o, u/ (Quadro 5) 10. Em meio de palavra, pode estar precedida 

pela oclusiva glotal [�
], o que é raro, e por vogais orais, nasais e glides. 

/t/  Taurepang Português 
���
 a) ���
 � ��� 
 �� � ������������
���� �
 ���  mar 

���
 b) /�t��/           [����k  ]     pedra 

��
 c) /ite/            [������  dente dele 

���
 d) /uti umu�/              [� ������ �	u�]   meu marido  

���
 e)/� � � � � �� � � �/ ��� ������ ������������~ 

������������������������������� � ����t�y���� 

 
 coruja 

���
  f) ���
 � � �� 
 �� ��������������
���� �
 ���  mar 

Quadro 5 -  /t/ em onset silábico 
 

Em ambiente mais sonoro, como após consoante nasal, /t/ tende a ter realização 

previsível, ou seja, mais sonora, manifestando-se como a alveolar parcialmente sonora e 

aspirada [dh] ou como a alveolar sonora [d]. No entanto, realização da sonora pode também 

estar relacionada a ambientes idênticos aos da surda [t], já que ambas as formas flutuam em 

alguns poucos exemplos. Vejam-se alguns exemplos no Quadro 6: 

 
Ambiente Taurepang Português  

VN___ a) /atant� /  [a�ã�" !����  onde 

V___V b) /itane�/ [ita��
 �� ���# [ta��
 �� ���#�[da��
 �� ��  língua   
Quadro 6 -  Alveolar sonora [d] e alveolar parcialmente sonora e aspirada [dh] 

 

Assim como a oclusiva bilabial [p], que tem os alofones sonoros e parcialmente 

sonoros, /t/ também sofre lenização em ambientes sonoros, realizando-se como [d! ��- mas 

nunca em início de palavra�-�ou [d] (Quadro 6).��

Especialmente na última sílaba de verbos, através da partícula /to� ��[d�h] – que, 

segundo o informante Aurélio, é um nominalizador que serve para indicar a forma infinitiva 

dos verbos – a predominância é que [d! ��ocorra, preferencialmente após a vogal baixa nasal 

[ã] (Quadro 7/a). Também neste ambiente pode haver flutuação de [d! ��com [d]. No entanto, 

encontrou-se também escassos exemplos em que o morfema era precedido por outras vogais 

nasais  [��,  �, õ, � ], alongadas ou não (Quadro 7).  
                                                
10 / t / ocorre poucas vezes diante da vogal alta /i/. Seu alofone [d], nunca ocorre diante de vogais altas [i; u]. O 
mesmo ocorre com outras coronais, /n/, /s/. Normalmente a presença do /i/ após tais consoantes tende a torná-las 
palatais, mas há alguns contra exemplos atestados na descrição de tais fonemas. 
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Ambiente  Taurepang Português 
 [���____� a) ���� 
 �� �	�
 �� � ������ ��� 
��� �� �	 ���d�h]  ~                                               

����� 
 ��� �� �	���dh�h]   

 
 trabalhar 

[�] ____� b) /intaye�p�/          [��" ! ���� �� ���]   queixo�

[õ] ____� c) �� � 
 �� � � 
 � � ���������� � �" ! � �� � �����#  ���� � �" ! � �$� ���  nossa roupa 
 [�] ____� d) /anunt� /         [��
 ���" !�]    urucu�

Quadro 7 -  Alofones sonoros de /t/ 
 

/ k /, oclusiva velar surda, demonstra grande freqüência e forma sílaba com todas as 

vogais. Ocupa unicamente a posição de onset e se distribui em início e meio de palavra. 

 

/k/  Taurepang Português  
___/a/ a) /kaawi/  [� ��� �������������� 

b) /ukanwa/             [� � ��� �������������� 

cachaça 
carro 

___�� c) �/ipu�kena�/            [��� � � � ��
 ����� sábio 

___/�/ d) /�k�y/                     [��k�y] cobra 

___��� e)  /waykin/            [� �� �� ��������������� veado campeiro  

___��� f) ��� 	� � � � 
 � �           [��	���� ��������������� 
g) ��� � �  �� �� �������� [�� � � � �� ��� 

avô 
avó 

___��� h)�/kuikato� ������������[� � ���� ���� � ��� %� &�
 � �� 
Quadro 8 -  /k/ em onset silábico 
�

Assim como as outras oclusivas, /k/ apresenta alofones sonoros como a velar sonora 

[g] ou a velar parcialmente sonora e aspirada [gh], condicionados a ambientes mais sonoros, 

como após consoantes nasais. Neste contexto, é comum que [g] flutue com a surda [k], o que 

está ilustrado no Quadro 9.  

 

Flutuação de [g]  ~


[gh]  ~  [k] Palavra 

�a)     ���� � �������~
������ � ����	�� ��~
����� � ������  /pyenk���       ‘queixada’      
 

�b)�������
 ���������~
� ��
 ������  /nunke/         ‘pium’ 

Quadro 9 -  Alofones sonoros de /k/�
 

��� é uma oclusiva glotal surda com realização ��] e único fonema restrito à 

posição de coda. A identificação das glotais tem sido um problema constante na descrição de 

línguas da família Caribe. Especialmente nas descrições mais antigas, muitas delas são 

incompletas ou não descrevem com precisão a existência ou não deste segmento.  
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Atesta-se, ainda, a flutuação entre a oclusiva glotal [� ��e�a fricativa glotal �� �, que 

se tornaram grandes concorrentes no estado sincrônico da língua. Isto é compreensível, uma 

vez que �[� ��e��� ��não tem ponto supraglotal, o�' � � dificulta a distinção entre elas e a 

identificação da forma de base. Em descrição prévia, Cruz (1995), por exemplo, preferiu 

selecionar a fricativa glotal  como fonema do Taurepang em vez da oclusiva glotal. Neste 

trabalho, a dificuldade de distinção e identificação do fonema glotal e dos alofones foi uma 

constante, principalmente pelo fato de haver tantas variações concorrendo entre si. �

De qualquer forma, os dados permitem observar que a oclusiva glotal /� ��pode 

comportar-se das seguintes maneiras na superfície:  

 

� /�/ realiza-se [� �( oclusiva glotal surda, preferencialmente em final de palavra -  cerca 

de 60% dos casos em que ocorre são em fim de palavra - e costuma ter realização 

articulatória mais suave do que a parada glotal que normalmente se encontra em outras 

línguas. Pode estar precedida por qualquer vogal na mesma sílaba e flutuar com  [k], 

[k] e [h], como se vê nos exemplos do Quadro 10.  

 

���
�
�inal 
de palavra 

���
~ �
k] ~ [	�
 Tradução  

/a/___# a)         /ka� ����������������� �� ���~ [�kak] céu 
/�/___# b)        /sik�� /  [� �����]    pulga 
/i/___# c)        /komi� �����������[� � �	 �� ���~�[� � �	�� ����� frio 
/o/___# d)      �� � � ��� � �� ��� � � ����� � � �  bater 

/u/___# e)       /	��� � � �         [�ma���u� ��~ [�ma��� � �� �� nambu-galinha 

                                             
Quadro 10 - Ambiente e alofonia da oclusiva glotal �� � 
 

 

Dados presentes na literatura (Carson, 1981) apontam, como ambiente propício 

seguinte a uma oclusiva glotal, sílabas iniciadas por oclusivas /p, t, k/. Em Taurepang, a sílaba 

que segue uma glotal iniciava-se por qualquer consoante. Desta forma, em meio de palavra, 

/� ��ocorre no ambiente em que a sílaba seguinte pode ter como onset: glides /w,y/; flap /�/; 

nasais /m, n/, fricativa /s/ e oclusivas  /p, t, k/, como se vê no Quadro 11 (a/b/c): 
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Ambiente  Taurepang Português 
__Glides a)   /ma�way/                   [�	�� � �� ��� caranguejo 
__ Flap b)  /�o� �oy/                       [�� � � �� � � �� caju 
__ Nasal c)  /�� 
 �� ������������������������� �
 �� �� milho 
__Fricativa d) /a� �� � �� ����������������������� �� �� �� � apunhalar 
__ Oclusiva e)  /iwene� ��������������������� � ���
 �� ���] tripa 

Quadro 11 - Ambiente de ocorrência da glotal �� � 
 
� �� ��tem como alofone �� �( fricativa glotal surda, de realização semelhante ao ‘r’ forte do 

português do Nordeste, como na palavra ‘carta’, por exemplo. O segmento oclusivo 

glotal /�/ flutua com a fricativa glotal surda [h] em meio e final de palavra ou enunciado. 

Porém, [h] ocorre preferencialmente em meio de palavra, sendo a sílaba seguinte 

iniciada pelas oclusivas /p,t,k/. É bastante comum que se encontre seguido por um 

morfema   -p�. Vale ressaltar, ainda, a possibilidade de flutuação entre a oclusiva glotal 

e a fricativa glotal em meio e fim de palavra ou enunciado, o que ocorre com pouca 

freqüência. Dados presentes na literastura têm mostrado que a realização da fricativa 

glotal surda [h] pode ser explicada por processo de debucalização do ponto11. Ver 

exemplos no Quadro 11 ( d/e).  

 
Nesta análise, optou-se por não considerar a fricativa glotal [h] como fonema pelos 

seguintes motivos. Primeiro pela sua flutuação com a oclusiva glotal [� �( que é mais freqüente 

na língua. Outro argumento é que, historicamente, há preferência pela escolha da oclusiva 

glotal em línguas Caribe aparentadas, como no Macuxi. Sugere-se, assim, que a forte 

freqüência da fricativa glotal se trate de uma manifestação sincrônica da oclusiva glotal, que 

sinaliza o enfraquecimento da oclusiva na língua, já que sua articulação parece soar mais fácil 

ainda para falantes, principalmente aqueles mais jovens, por não apresentar, 

articulatoriamente, a oclusão glotal e manter o traço laringal. Note-se que, articulatoriamente, 

o esforço menor é feito para realizar a fricativa glotal. Considerar tal forma como fonema, 

neste momento, pareceu inapropriado, até que este venha a prevalecer sobre a oclusiva glotal. 

                                                
11 Segundo Gildea (1995), que descreve o fenômeno da debucalização a partir de comparações entre línguas da 
família Caribe: “First, the vowel (usually i or u) is lost, thus creating a word-internal consonant cluster. If the 
first consonant is an obstruent, it undergoes debuccalization (loss of place features), so that the cluster becomes a 
glottal cluster (�C�� � �� �C); if the first consonant is nasal, it becomes homorganic with the following consonant. 
Finally, the reduced consonant is dropped, usually with compensatory lengthening of the preceding vowel. The 
process is thus: *CVCVCV > *CVCCV > CV�CV >, CVhCV (obstruents) or * CVNVCV > CVNCV (nasals; 
NC homorganic). A frequent result of this is the synchronic existence of reduced and nonreduced allomorphs of 
the same morphemes, conditioned by the form of the following suffixes or clitics (Meira 1999 for a Tiriyo case 
study)”. 
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Além do mais, a língua pode atingir um estágio evolutivo onde uma das formas passe a ser 

lexicalizada12.  

Mais um comportamento da glotal pode ser atestado. /� �, quando após a vogal alta 

[i], fricatiza-se, realizando-se como a fricativa palatal [ç], o que se assemelha a fricatização 

ocorrente em alguns dialetos da língua alemã, como na pronúncia da palavra “ich” [iç].  

 

(07) /pawi�/     [� �� �ç]      ‘mutun’ 
(08) /komi�/     [� � �	�ç]  ~ [� � �	��]  ‘frio’  

�

A oclusiva glotal /� � ocorre em final de palavra onde flutua com a oclusiva velar 

[k] ou oclusiva velar ‘unreleased’ [k], uma oclusiva velar de oclusão incompleta e que só se 

percebe em fala mais lenta.  

  
Ambiente 

V__ 
/�/       [� ] ~ [k] ~ ��� ___# Português 

a)   /apisa�/         [��� ���� �����~�[��� ���� �� �� agarrado /a/__ 

b)���� 	�
 �� �������� 	���
 �� ��~���� 	���
 �� �� novo 
/�/__ c)   /�t��/             [��t�k]    ~    [��t��] pedra 
/e/__ d)    /a�ne�/         [�� �
 )� ����~   [�� �
 )� � quente 
/i/__ e)����
 �� �� ��������� �
 ���� �� ����~ ��
 ���� �� �� mau, ruim  

���__
 f)��� ��� � 
 � � ������� ��� � ��
 � � ��~  ��� � �
 � � ���� banco, cadeira 

Quadro 12 -  Alofones de ��/ em final de palavra�

 

Nestes casos, em meio de enunciado e em fala rápida, as mesmas palavras 

apresentavam comportamento diferente. Quando seguidas por um clítico que se inicia por 

consoante, percebeu-se que o [k] em coda não se manteve e se realizou como as glotais 

�� ��ou��� ��(Quadro 13)* �Tal fenômeno reforça a idéia de que na subjacência se trate mesmo de 

uma oclusiva glotal. 

                                                
12 A escolha da oclusiva glotal como forma de base se justificaria, assim, por ser esta a forma mais antiga que 
ainda persiste e prevalece na língua, podendo ser facilmente recuperada, apesar de sofrer grande concorrência 
com esta outra nova forma. Em outras línguas, já em um estado evolutivo mais avançado que no Taurepang, 
verificam-se alguns casos em que a própria fricativa glotal flutua com o alongamento vocálico compensatório 
pela perda do segmento. A redução silábica, por sua vez, encarrega-se de tentar explicar como, diacronicamente, 
estes segmentos se transformaram substituindo sílabas perdidas ao longo do tempo e parece bastante coerente 
com alguns exemplos observados no corpus deste trabalho. Isto será, no entanto, brevemente discutido no item 
sobre redução silábica.  
 



 
  

49 

                                              /� /            ���

~

�	�
~ [k] �

___.Co 
a) �� � � � ����������� ��� � ���~����� ��� � ������‘meu tio’ �� � � � ��/ ��� � � � ������‘minha tia’ 

b) ��
 � � ������������� �
 � � ��������������������������‘sua avó’ �
 � � �� � � 
 �� ��
 � � �� �� � ����‘nossa avó’ 
c) �� ��� ���������� ���� ��������������������‘minha casa’ �� �� �� ��/ �� ���� ������

                                  ‘minha ex-casa’ 
d) /	� � � � �         [	� �� � � �����#���	� �� � � �������‘peixe’ /mo�o� �������[	� �� � � * ��� �
 � 	�����

                                        ‘meu peixe’ 
Quadro 13 -  /� / em final e meio de palavra 

 

Nas Línguas Caribe, em muitos casos em que há travamento na última sílaba, 

como a glotal /� ��em Taurepang, sua origem pode ser explicada diacronicamente (Gildeal, 

1995, 2003), como resultado de redução da sílaba final. O quadro a seguir, retirado de Gildea 

(2003), demonstra o fenômeno da redução silábica no macro-grupo Panare-Pemóng (Panare-

Pemóng Macro Group). O exemplo que segue confirma o fenômeno em Taurepang. 

 

Línguas Caribe ‘cabelo’ 
Proto-Caribe *cipoti 
Tamanaco cipoti 
Pemón cipok 
Kapon cipok 
Makushi cibo’ 
Panare ipo’ 

    Quadro 14 - Redução silábica no macro-grupo  
Panare-Pemóng  (Panare-Pemóng 

      Macro Group) (Gildea, 2003) 
 

Taurepang sipo� ���� ����� �~��� �������
   Quadro 15 -  Redução silábica em Taurepang 

 
 
4.3.2 - As nasais 
 

A bilabial nasal /m/, com vasta distribuição nesta língua, aparece em posição de 

início e meio de palavra, sempre em onset silábico. A nasal /m/ se realiza [m] formando sílaba 

com as vogais: /a, �, e, i, o, u/ e com as longas [a�, ��, e�, o�,���, i� e u�], sendo as duas 

últimas (i, u) bem pouco freqüentes. Além de ocorrer em ambiente intervocálico, /m/ pode 

estar precedido � �+� oclusiva glotal /� � em fronteira de sílaba (Quadro 16). 
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/m/  Taurepang Português 
___����
___�����

___���]�

a)�	��  �� �������� 	�� � �� �� 
b)�� � � 	�
 ���������� � � ��	ã���
c) �	��� � � ���������� 	�:�� � � ���~��� 	�:�� � ����

carangueijo 
 amarrar  
nambu-galinha�

___� �/� d) � �� � �	��� � ������� � �� 	���� “O que é isso?” 

___����
___�����

___�����

e)����	�
 �� ������� �	���
 � ���~���� 	���
 �� ���
f) ��� ��	�
 �� � ��� ���� ���m��doh]� 
g) � �� 	���� ������ �� �	�:���� ��� 

novo  
andar  
 calango 

___����
___�����

___�����

h) �� �	 �� � � ����ka�	iç��
i) /aminsa�	        [��	���"�
����

j)�	 �� ��� 
 �
 �� �� � ��� � ��� 	�:�� �� �
ã�ye:�������r�] 

rede  
distante  
 
pai delas 

___�� ��
___�� ���

___�����

k) �	� �� � ����������� 	� ������~ [	� ���� �� 
l) /pemon/            [pe�mõ] �� 
m) ��	� � � � 
 ����� ���	����õ]   

minhoca  
 
pessoa  
avô 

___�� ��
___�� ���
___�����

n) ��� 	� �� 
 ����������� 	� ������
o) �	� 
 ��������������	����]  
p) �	� 
 �� ������������	u��
 �� ��  

branco 
criança  
 
cipó titica 

��___ q) / �� ��mo�i� ��[ ��� �� 	� �� �� �� jaboti 
Quadro 16 -  /m/ em onset silábico�

 

Na fala de um dos informantes, houve o ensurdecimento da bilabial nasal, quando 

precedida pela oclusiva glotal, como se vê no exemplo a seguir: 

(09) �� � 	� � �� �� � �� � � 
 �� � � �� � �	,� � �� �� ��� �� � �� � �����‘nosso pescoço’  
 
Na posição de coda há a ocorrência de uma consoante nasal em meio ou fim de 

palavra. Encontra-se em ambientes idênticos aos da nasal /m/. Em posição de onset, pode se 

realizar como [n] ou [- ��e forma sílaba com as vogais /a, �, e, i, o , u /(Quadro 17). 

/n/ em onset 
silábico 

Taurepang Português 

___���
 a)  �� �� �  �
 �� �� �� ��� �� ��
 �� ��

b) �� �  �� � �
 �� � �� ��  �� ���
�] �

capivara 
 meu tio�

___��
 c)  �� � � �
 ��� ������������� � �� ���
 ���  
d)  /awe�ne�k� / [�� �� 
 ��������

minha língua�
 pesado �

___���
 e) ���
 � � �� � ��������������
 � �� ��  
f) /non/  [�
 � �� 

 muito  
terra 

___���
 g) �
 � ��
 �� �����������
 � �������

h) ��� �
 � 
 � � ���������������
 � ���~ �� ���
 � �� 

comprido  
seu olho�

Quadro 17  -  /n/ em onset silábico 
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O comportamento da alveolar nasal ao lado da alta /i/ é previsível. Quando se 

encontra precedido por tal vogal, em onset da sílaba seguinte, /n/ sofre palatalização e se 

realiza como a nasal palatal [- �* �Isto ocorre também quando /n/ é seguindo pela vogal, ou 

seja, forma sílaba com /i/.�Tal palatalização se percebe principalmente no pronome /ina/ 

[i�-a], pronome possessivo que indica primeira pessoa do plural exclusiva ‘nosso/a’. 

Observou-se, em alguns casos, que houve o apagamento da vogal inicial e manutenção da 

nasal palatal, causando a impressão de que esta pode ocorrer em início de palavra, mas não é 

o que ocorre, uma vez que a vogal pode ser recuperada em fala lenta (Quadro 18/b).  

 
Ambiente Taurepang Português 

����___ a) ��
 �� �� ���- �����
b) ��
 � � � � � � ���-�� �����~  ��-�� ���] 

 nós (exclusivo)  
mulher, esposa 

___���
 c) ��
 ��� � � � ��- �������  beber 

Quadro 18 -  /n/ antes ou após vogal /i/ 
 

Na posição de coda há a ocorrência de consoante nasal em meio ou fim de palavra. 

Nesta posição a nasal se realiza [n], [�� ou [m]. Isto ocorre porque /n/, que apresenta ponto 

não especificado, sofre neutralização em coda, assimilando o ponto de articulação da 

consoante que inicia a sílaba seguinte. Assim, a nasal em posição final de sílaba, assume o 

ponto labial [p], alveolar [t] ou velar [k�(� possibilitando que ocorra encontros do tipo [mp], 

quando diante da labial e [nt] quando diante da alveolar e [nk] se diante da velar. A 

neutralização da nasal em línguas Caribe já é discutida na literatura o que pode ser visto no 

Capítulo 3.  

[�] ocorre em posição de coda também em final de palavra, o que não pode estar 

relacionado ao processo de assimilação. Pode ser um vestígio do antigo onset nasal, que 

devido à redução silábica, passou à coda nasal no estágio atual da língua (4.7.2.1). Em 

Taurepang, a nasal final é preferencialmente precedida pela vogal baixa nasal [ã], o que 

ocorre em 87% dos casos, mas pode ocorrer também precedida pela média alta nasal [�� �.   

A presença da nasal em coda silábica pode ainda provocar: 

a) nasalização da vogal anterior, já que esta não ocorre na sílaba sem coda seguida por sílaba 

que inicia com consoante nasal, como se vê a seguir: 

(10) a) /anno� ��� � � �����
 � � �������‘quem’       b) /�
 � � ��������
 � � �����‘sua avó’ 
(11) a) /aponno� � � ��� ���� � ��
 � � ���‘banco’     b) /ene� ���������
 �� ��� � ‘animal’ 
(12) a)����� ��	�
 �� � ���� ��� ���m��doh]�‘andar’  b)�� 	�
 �� ��� 	���
 � ���‘novo’�
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b) vozeamento da consoante oclusiva que segue: 
 
(13)  /munp�������������� 	� ����� � � � ‘rato’ 

(14) /nunk� /             ��
 � �������~
��
 � � �$��  ‘pium’ 
(15) /atant� /    [a��ã�" !����    ‘onde’ 

 
Foneticamente pode ocorrer a pré-nasalização de oclusivas [nt, nd, nk] ou até 

mesmo [nm]. Obviamente este tipo de realização de consoante não faz parte do que parece ser 

natural nas línguas Caribe. Sua ocorrência está associada ao processo de redução silábica ou 

apagamento da vogal em fala rápida, no interior da palavra, o que é facilmente recuperado na 

fala mais lenta.  

(16) � �
 � �� �
 
 ��� � ������� ��$��� ��
 ���� � ���~��� ��$��� �� 
 ��� � ��~��� ��$��� ����� � ����
��‘jogar (esporte)’ 
 
(17)������ 
 �� �	�
 �� � �������� 
 �� �� �	���" � � ��~�� ���� 
 ��� �� �	���" � � ��~���� �� 
 ��� �� �	���" � � ���~�����
������� �
� �� � 	���" � � �� � ���‘trabalhar’ �
 
(18)��.,���� �� 
 � 	�
 �� � ��������� �� 
 �� 	��" �� � ��~���� �� 
 ��	���" �� � ���~�� �� �� �
	 ���" �� � ��~��

���� �� �	���" �� � ����‘coçar’�
 
 
4.3.3 - As fricativas 
 

A fricativa alveolar surda /s/, com realização [s], aparece em Taurepang com certa 

moderação. Pode vir em início e meio de palavra, mas apenas em posição de onset. Forma 

sílaba com as vogais / a, e, i, o , u/, apresentando comportamento previsível diante do /i/, o 

que será discutido logo adiante.  

 
           /s/  Taurepang Português  
 

___/a/ 
a) /waymesa� � ������������� �� �	������ ����

b) /� � ���� �/             [ku�sa��� ��� �

c) /upay nusan/  [� �� �� �
 � ������ 

calango  
veado  
cabelo comprido 

 
___/e/ 

d) /kaykuse/             [�� �� � � ������

e) /uyese�/             [�ye����� �� ~ [u�ye����� �� 

onça  
meu nome 

 
___/o/ 

f) /sole� pe/  [�� �+�� �� ���  
g) /asokato/  [���� � ����]  �
 

liso  
furar 

___/u/ h) /kasuupa�a/            [� �����p��� ���~ [ � ������p� �� facão de madeira 

Quadro 19 -  /s/ se realizando como [s] 
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Apesar do alofone africado alvéolo-palatal surdo [��] haver sido considerado em 

Cruz (1995) como um fonema da língua Taurepang, apresentam-se aqui alguns argumentos 

para que a africada seja considerada, na realidade, como um alofone de /s/. Percebeu-se, 

através da análise do corpus, que a fricativa palatal [�] funciona em distribuição complementar 

com /s/ e flutua, em ambientes idênticos, com a africada surda [��]. A palatalização da 

fricativa alveolar está associada aos seguintes ambientes:  

a) Ao formar sílaba com a vogal alta /i/, ou depois desta em onset da sílaba seguinte;   
 

Ambiente [�]      ~    [��] Lexema 
__/i/ a)   [� ����� �������~������[t� ����� ��������� 

b)   [� ���"���������~ ������[t� ���"����������� 

���� � � ����������‘cabelo’ 
���
 �������������‘�+ �’ 

/i/.___ c)   ��� �� ��� ������~ ���[�ya� ��t� �������� �� �� ���� ����� ‘inchado’ 

 
Quadro 20 -  Alofones de /s/ 
 
b) Ao formar a primeira sílaba da palavra com a vogal alta /u/13.   
 
#__/u/ ��� ��� ��	�����~ ��������� ��� ��	� �� ���� � �	� ����‘nambu-relógio’  
 
Quadro 21 -  /s/ diante de /u/ em início de palavra 

 
Quanto às outras vogais, não sendo precedido por nenhuma das altas citadas, /s/ 

aparece palatalizado também formando sílaba com [e, �] em raros exemplos. Estas 

ocorrências tendem a ser associadas a duas explicações:  

1) Podem se tratar de empréstimos de outras línguas, indígenas ou não (como 

Inglês,Português, Espanhol etc).  

 
/s/ Taurepang Inglês 

___ [�� ����� �� ���������t��� �� ����� ‘igreja’    Church  [�t��t� �������‘igreja’ 
 
Quadro 22 -  Empréstimo lingüístico 

 

2) Em outros casos podem ocorrer devido à contigüidade com a fricativa glotal [h], 

que faculta o recuo do ponto de articulação do [s]. 

                                                
13 Encontraram-se contra exemplos da regra de palatalização do /s/ em início de palavra formando silaba com a 
alta /u/, em que sua realização é alveolar [s]: supaari [ �� �� ���� ��� ‘arraia’; sumpa  [��� 	 �� ��. Todos os outros 
exemplos, no entanto, seguiram a palatalização em tal ambiente. 
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/s/ Taurepang Ingarikó antigo (Koch-

Grunberg,1924) 
___ [e] 
/�� ���� 
 ��

[��� ����� �]  ~����� � ���� ����~ ���� � ���� ���� ‘vento’  [atsetun]  �������" &�� �� 
 ���‘vento’ 

Quadro 23 -  /s/ realiza-se [� � em outros ambientes 
 

Quanto à flutuação entre a fricativa palatal e a africada, não houve preferência de uso 

de uma ou outra que pudesse estar relacionada à faixa etária dos falantes, como se podia 

esperar. Ao mesmo tempo em que se percebe na fala dos informantes Aldino (jovem), Úrsula 

e Sr. Luciano (mais velhos), a preferência pela africada em alguns momentos, em outros, em 

ambientes idênticos, os mesmos optam pelo uso da fricativa e aceitam com naturalidade as 

variações. 

 Foi encontrada apenas uma realização em que /s/ pode palatalizar-se e sonorizar-se, 

após vogal alta anterior nasal [��], realizando-se como a africada sonora �"��, devido à 

assimilação da coronal nasal precedente. O exemplo encontrado se refere à palavra ‘distante’ 

e ocorreu na fala de todos os informantes: 

(19) /aminsa� � � ��	���" � �� ���- distante 
 

Outra manifestação de /s/ é a forma sonora [z], que ocorre com rara freqüência. 

Curiosamente, nos exemplos encontrados, [z] flutua com [s] entre vogais baixas repetidas 

como [a___a] ou entre médias altas [e__e], nasalizadas, alongadas ou orais. Vejam-se alguns 

exemplos no Quadro 24: 

Ambiente               Taurepang 
 [a___a]     

a)     [� ��	ã�&��]                 /yamansa� ���������������  ‘molhado’� 
b)     [��� ��" � �ma��&�� �           /epindomansa� �            ‘tatuagem’�

[e___e]     
c)     [a�p�� �� �� ��&���       /apo� �� �� ����                  ‘fumaça’ 

Quadro 24 -  Alofone sonoro de /s/ 
 
4.3.4 - Os glides  
 

Os glides /w/ e /y/ em Taurepang são bem freqüentes e podem aparecer tanto em 

posição de onset quanto de coda silábica.  

O glide velar sonoro /w/ ocorre formando sílaba com as vogais / a, �, e, i, o/, em 

posição de início, meio e fim de palavra. /w/ pode também formar encontro consonantal com 

a velar /k/, formando um grupo consanantal.  
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Ambiente Taurepang Português 
____/a/ a)  /wa�aa�a/           [ �������� �  

b)  /wan/           [� ���]   
c)  /awa�a� /           [ �� ������� � 

arara 
 abelha  
 
tucuma 

____/e/ d)  /e�ewe� / � � � � �� � � �� � ������ ��� � � �

e)  /awene� pe/            [ �� ���
 �� �� �� �  

f)   /wenkarennato�/    [� ��$�����
��t�� � �  

mosca  
 
pesado  
jogar 

____/�/ g)  /w�y/            [ �� � �  sucuri 
____/i/ h)  /kaawi/            [�� ���wi]   cachaça 

____/o/ i)  /wo�o�iwe� /           [ � ��������� �  

j)  /wo��a/             [�w���� ]   

nambu-azul  
jacutinga 

/k/____ k) �� �  ��� �
 ��� � � � � � � �� � � � �� �� � ��
 ���  meu tio   

Quadro 25 -  /w/ em onset silábico  
 

Quando em final de sílaba, ou seja, em posição de coda, /w/ forma ditongo 

decrescente com as vogais /a, �, e, i/(Quadro 26). Com menos freqüência, em início de sílaba, 

encontra-se em ambiente surdo, precedido normalmente por oclusiva glotal ��].(Quadro 26/e) 

Ambiente Taurepang Português 
/a/__ a)    /a�awta/               [��� � ����� guariba 
/�/__ b)    /p���w/              [p���� ��  flecha 
/e/__ c)    /sew�umanto�/     [��� � � �	���"�� ��  comunicar-se 

/i/__ d)    /yesiwka/             [�� ���� � �� ���  raio 

����__ e)    /ma�way/  [�	�� � �� ���� caranguejo 

Quadro 26 -  /w/ em coda silábica 
 

O glide palatal /y/ também é bastante comum em Taurepang e pode ocorrer em 

posição de onset ou coda silábica. É notável a sua maior ocorrência na primeira posição.  

Quando em posição de onset, /y/ ocorre em início ou meio de palavra e tende a 

formar sílaba com as vogais /a, e, u/ com mais freqüência. (Quadro 27)  

/y/ em onset Taurepang Português 
/a/ a)    /u� yane/                [ u�ya��
 ��� minha língua   

/e/ b) /ye� kap�sa� /[�ye� ��� � ��� ��~[ �ye� �������� �� 
c)   /itesek/               [ i�te����� ��~ [ i�te����� �� 

sujo 
seu nome 

/u/  d)  /� � ��/                      [" � /� ���] ~ [� � ���] eu (1ª. pessoa singular) 

Quadro 27 -  /y/ em onset silábico 
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Em posição de onset, após a vogal alta [i] em sílaba precedentes (Quadro 28/a), ou 

em início de palavra e diante da baixa [a] (28/b), /y/ pode se realizar como a lateral palatal [0]. 

[y] flutua com [0], mas isto é pouco freqüente.  

Ambiente                Taurepang Português 
[i].___ a) [�t�� � ��0 �]                        /to� � �� ���   nosso irmão mais velho 

#___��� b)        ��� ���� ������~���0 ���� � ���������� �� � 
 � �irmão mais velho 
Quadro 28 -  Alofone de /y/ 

 

Percebe-se ainda na fala lenta ou rápida, na pronúncia dos falantes, a africatização 

do /y/, que se realiza como a africada sonora [" � �(�como se observa no pronome yur� [" � 1 � 2��] 

e na palavra ye [2" � 1 �]. Tal consonantização já fora observada também em Tiriyó 

(Meira,1998). Isto ocorre apenas em início de palavra e soa como a leve palatalização 

ocorrida na pronúncia do pronome ‘yo’ em Espanhol. Ao se considerar que esses povos 

mantém e mantiveram, ao longo da história, contato freqüente com os indígenas da 

Venezuela, nativos Pemón ou de outras línguas indígenas -  falantes da língua Espanhola ou 

da qual sofrem grande influência, por ser esta a língua oficial,  e naturalmente de prestígio -  

não parece improvável sugerir que tal manifestação possa ser explicada devido ao contato 

existente entre tais línguas.  

Em coda, [y] encontra-se após as vogais /a, �, e, o, u/, com os quais forma ditongo 

decrescente (Quadro 29). 

 
/y/ Taurepang Português 

/a/_ a)    /anay/            [ ��
 �� �� milho 
/e/_ b)   /tap�y /            [�����y] casa  
/�/_ c)   /wey/        [�wey]   sol 
/o/_ d)   /upeetoy/         [u�pe����� ��  amigo 

/u/_ e)   /uruy/        [u�� � �]   irmão mais velho 
Quadro 29 -  /y/ em coda silábica 
 
4.3.5 - O flap 
 

O flap em línguas desta família tem realização diferente do flap realizado nas 

línguas européias. Na verdade, tem sido chamado assim por falta de uma definição mais 

acurada que especifique suas propriedades fonéticas. Trata-se, assim, de um “retroflexo 

lateralizado” e algumas vezes pode ser interpretado como a lateral [l] ou como um simples 

flap [�]. Em Pemón (Tuggy, 1989), não se considera nenhuma diferença do flap para o [r] 
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vibrante alveolar. Em línguas como Ingarikó, considera-se a flutuação destas duas realizações, 

mas em línguas como o Macuxi ou o Tiriyó, outra lingua da família Caribe que não é do ramo 

venezuelano, há a realização lateralizada deste flap. Em Taurepang, além da possibilidade de 

variação livre entre [l] e [�], ou da preferência na produção do flap [�], ocorrem situações em 

que sua produção é a do flap lateralizado segundo a explicação acima realizada. Não se 

identificou um ambiente mais propício para esta realização.  

De qualquer maneira, a líquida em Taurepang só pode ocorrer em posição de onset 

silábico. Em seu ambiente de ocorrência, em fronteira de sílaba, pode estar precedido por: /a, 

�, e, i, o, u/, pelos glides /y, w/ e pela oclusiva glotal /� �* Nos ambientes citados, forma sílaba 

com vogais orais, nasais ou alongadas: /a, �, e, i, o, u/. A seguir, alguns exemplos estão 

ilustrados no quadro 30: 

/�/  Palavra em Taurepang Tradução 

a)          /a�ay/                 [��� �� ��� aranha 

b)          � �� ��� ����������� ��� ���� ��� arara 

c)           ���� �� �
 ����������� ���� ��� ���� outro 

/a/ 
[a�] 
[ã] 
[ã�] 

d)          ��� �
 ������������������ ������ piolho 
/�/ e)         ������ ��������������������w]� flecha 

f)         ��� �� ������������������� �� ���]� mandi 

g)         � �� �	������������ ��� ���	��� tamanduá 

/e/ 
[e�] 
[e� ] h)         �	�� � �� �
 ������� ��	�� �� �� ���"�]� banana-cheirosa 
/i/ i)           �� �� �� ��������������� ��� �� �� quatipuru 
[�] j)          ��� �	�� ��� ���������� �	a��a��� ��� cachorro 

/o/ k)         �� � � � � �� � � � ������� � �������y���] corujão 

[õ] l)           �� � � 
 �� � ���������� �� � ��" � � �� amarrar 

���] m)        �� � � � � �� � � � ������� � �������y���]� corujão 

���� n)          � � � � � �� ������� � ���� � ���� papagaio 

/u/ o)          �� ��� � � � ������������ ���� � �� � � capivara 

[u�] p)          �� �� �  �
 �� ������� ��� �� ��
 �� ���� nuvem 

[u]� q)         �� � � � 
 ��������������� � �� � ��� urubu 

  Quadro 30-  /� ��em onset silábico 
 

Em outras situações, /� � alterna com a lateral [l] em ambientes idênticos, apesar de 

poucos os exemplos deste gênero. 

(20) ���� � � �� � ��������� � �� ������~������ ���+ � �� ������������‘assentado’  
(21) /to� ��� �
 ������ �������� � ��� +����������~������ ��� � ���� ������������‘direito’ 
(22) ��  �� � �� �������������  �� �� ��� ����~���� ���  �� +��� ���� �������‘� �+� �’ 
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Outra variação aceitável em Taurepang é a alternância do flap com a lateral palatal 

[0], alofonia registrada também em línguas aparentadas como o Ingarikó (Cruz, 2005). 

 
(23) �
 �� � �� �� ��
 �� �� �����~�������
 �� � 0e]             ‘remo’ 
(24) ��� �� �� � � � ���� �� ��� � ���~���� ��� �0 �� ��� � ������ � �������‘dar’ 
(25) �� � 
 � ��� 
 ������� ��0 � �� ���� �����~������ � �� �� �� �������� � ������‘experimentar’ 

 
Em ambiente sonoro, de rara ocorrência, como entre vogais orais ou após vogais 

alongadas, /� ��pode fricatizar-se, realizando-se como a interdental [ð]. Isto apenas ocorre com 

as vogais baixa [a] e média-alta [e] e nunca ocorre em ambiente nasal, atestando-se, ainda, a 

pouca freqüência desta realização. Raramente, também, percebeu-se a flutuação entre o flap 

[�] com [l], [ð] e [d] em uma mesma palavra, como nos exemplos abaixo: 

(26) /�� � ����/ [��h" ��� �� ����~��[��h������ ��~��[��h+����� ��  ‘quando’ ��

(27) ��� ��� � � � ���� ���� �3 ������~ ������ � ��� �" ���~������� ���� ������ � ‘ouvir’ 
 
Foneticamente, o flap forma ainda grupos consonantais com algumas oclusivas, 

como a bilabial /p/ e a velar /k/. Isto se percebe em fala rápida, quando ocorre a elisão da 

vogal da sílaba anterior, que em fala lenta pode ser recuperada. Mais exemplos podem ser 

vistos no item sobre as descrições das oclusivas (4.3.1) e sobre os padrões silábicos (4.6).  

 
 
4.4 – Fonemas vocálicos em Taurepang: descrição, distribuição e alofonia 
 

Existem onze segmentos vocálicos em Taurepang, seis breves e cinco longos. 

Assim como em outras línguas desta família, o traço de nasalidade nas vogais não é 

fonológico, mas sim resultado da assimilação do traço nasal da alveolar /n/ tautossilábica em 

posição de coda. Por outro lado, a quantidade vocálica, por vezes fonológica, com freqüência 

ocorre motivado pelo padrão rítmico (4.8) ou resulta do processo de redução silábica 

(4.7.2.1), como o alongamento compensatório.  Observam-se, desta forma as seguintes 

vogais: 

 anterior 
arred     não-arred 

central 
arred     não-arred 

posterior 
arred     não-arred 

alta 

 �

��
 
 
�
��

média-alta 























 
 
�

��
 

média-baixa 
 















�

 
 

baixa 
 















�

��
 

Quadro 31 -  Fonemas vocálicos em Taurepang 
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As vogais longas são, no entanto, bem menos freqüentes que as breves e apenas 

cinco delas têm correspondentes longas no nível fonológico, que são: / ii, ee, oo, uu, aa/. 

Dentre elas, a vogal baixa /aa/ é que apresenta maior distribuição. A oposição entre vogais 

longas e breves é difícil de ser mostrada em função da baixa freqüência das vogais longas. 

Talvez um corpus mais extenso possa apresentar mais exemplos que facilitem a sua 

depreensão.  

As vogais do Taurepang podem ser observadas através dos pares mínimos ou 

análogos apresentados a seguir.  

 

4.4.1 - Oposição entre fonemas vocálicos breves 
 
/a/   /u/    /i/     /e/   /o/   /a/   
 
/apon/    ‘sua roupa’    /ene�/    ‘animal’ 
/upon/    ‘minha roupa’   /anno�/  ‘quem’ 
/ipon/     ‘roupa dele/a’                                   /anay/   ‘milho’ 
 
/�/  /e/ /a/     /i/    /�/    
 
/wey/  ‘sol’          /�k�y/   ‘cobra’ 
/w�y/  ‘sucuri’          /ikey/    ‘beiju’ 
/wai/   ‘instrumento’ 
 
 
/u/      /o/     /o/      /a/      
 
/upun/     ‘minha carne’   /upana/ �����    ‘minha orelha’ 
/upon/      ‘minha roupa’  � ����
 
 � � � � ‘banco, cadeira’ 
 
 
/aa/  /a/     /ee/  /e/ 
/na�i�/      ‘ruim’    /upeetoy/          ‘amigo’ 
/maaru� ���‘nambu-galinha’   /pemon/     ‘pessoa, povo’ 
 
/ii/ /i/      /oo/ /o/ 
 
/ma�iipa/ ‘morcego’   /amookon/         ‘avô’ 
/ma�it�� �� ‘escorpeão’�   /am��� nokon/   ‘ vocês’      

/uu/  /u/ 
 
/kasuupa�a/        ‘facão de madeira’ 
/supaa�i/    ‘arraia’ 
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4.4.2 - Descrição e alofonia das vogais breves 
 
 

As vogais breves são seis em Taurepang, como vimos nos exemplos acima 

citados: / i, e, �, a, o, u/. /a/ é a vogal mais freqüente, e em seguida vêm /e/, /i/ e /u/, que 

também apresentam ampla distribuição na língua. Já as vogais /�/ e /o/, apesar de freqüentes 

apresentam maior restrição quanto à distribuição.  

/a/ - A central baixa /a/ forma sílaba com oclusivas, nasais, fricativas, flap e glides e 

pode ser seguida, na mesma sílaba, por glotais, glides e nasais, sem nenhuma preferência por 

qualquer delas. Pode ocorrer em sílaba sem onset e constitui núcleo silábico em início, meio e 

fim de palavra ou enunciado. Esta vogal faz parte ainda da formação de ditongos, quando 

aparece adjacente a glides. /a/ tem como alofones a central baixa nasal [ã] e a central média 

baixa não arredondada [�]. 

 
    Ambiente           
Alofones  
       /a/ 

Início de 
palavra sem 

onset 

Início de 
palavra com 

onset 

Meio de 
palavra 

 
Fim de palavra 

[a] a)       /a�awta/       
[��� � ���] 
‘guariba’ 

b)     /wakaw/ 
[ ��� �] 

‘borboleta’ 

c)/wa�aa�a/ 
[ ��� ����a] ‘arara’ 

d)/wa�aa�a/ 
[ ��� ����a] ‘arara’ 

[ã] e) /anno�/ 
[���
 �k] 
‘quem’ 

f)     /kanpiupiu/ 
[�� ���� ! � �� �� ��

‘vagalume’ 

g)    /ukanwa/ 
[u�� �� ���
‘canoa’ 

h)  /kaywan/ 
[� �� � ������
‘gordura’ 

 
Quadro 32 -  /a/ e seus alofones 

 

/a/ pode também sofrer alçamento, quando em posição átona. Neste caso, a vogal 

perde abertura e se realiza como /�/, o ‘schwa’ da língua inglesa. Isto é muito comum, 

especialmente em fala rápida e foi percebido na fala de todos os informantes. /a/ flutua com 

[�] em ambientes idênticos. Este fenômeno não é exclusivo para o /a/, mas também ocorre 

com a vogal anterior média alta /e/, no entanto, com mais moderação do que com a primeira.  

 
 
Alçamento de /a/ em início 

de palavra 
Alçamento em meio de 

palavra 
Alçamento em final de 

palavra 
a) /pata/     

[p��������~     �� ������
‘lugar’ 

b) /kasuupa�a/ 
[� ���� ���� ���~��� �� �� � ��� ����

‘facão de madeira’ 

c)     /wa�aa�a/ 
[wa��a��r�] ~ [ ��� ���� �� 

‘arara’ 
Quadro 33 -  Alçamento de /a/ 
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/e/ - A vogal anterior média alta /e/ apresenta distribuição e comportamento 

semelhante a da central baixa /a/, sendo, entretanto, menos freqüente do que esta. Apresenta 

como alofone a anterior média baixa [)].  

A ocorrência da média baixa [)] é rara. Quando ocorre, no entanto, parece estar 

relacionada a dois fatores: presença de coronal [n, � � em onset e posição de sílaba acentuada. 

 

    Ambiente           
 
 
Alofones  
       /e/ 

 
Início de 
palavra 

 
Núcleo de 

Silaba inicial 

 
Meio de 
palavra 

 
Fim de palavra 

[e] a)/ene�/ 
[��
 �� �~�[��
 ����

‘animal’ 

b)/pemon/ 
[� ��	� ����

‘pessoa, povo’ 

c)/a� ���� 
/ 
[��� � ���� ���‘vento’ 

d)/pa� ���/  
[�� �� ����] 

‘sobrinho/a’ 
[�]  e)/wenka�oman/ 

[� ��$��� � �	�� ���
‘brigar’ 

f)/se�enka/ 
[���� ���$���
‘cantar’ 

g)/ite nuyen/ 
[�����
 � �� ����

‘óculos dele’ 

[�]   h)  /a�ne�/ 
[�� �
 )k] 
‘quente’ 

 

 
Quadro 34 -  /e/ e seus alofones 
 

/i/ e /u/ - São vogais altas anterior não arredondada e posterior arredondada, 

respectivamente, que apresentam ambiente de ocorrência semelhantes. Ambas podem formar 

sílaba com qualquer consoante. Em fronteira de sílaba pode haver uma glotal /�/ ou glides, o 

que é raro.  

A alta /i/, entretanto, tem limitações quanto a formar sílaba com a alveolar /t/, o que 

acontece com pouquíssima freqüência, e com outras coronais, sempre influenciando o 

ambiente em que se encontra e causando assimilação em segmentos adjacentes, como o /n/ ou 

o /s/, que se palatalizam. O /i/ pode também ser reduzido, realizando-se [�] ou completamente 

apagado em sílabas átonas, ou realizar-se [�] em posição tônica, o que causou dificuldades 

para identificação da forma subjacente. Esta redução ou apagamento pode resultar, 

foneticamente, num encontro consonantal.  
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        Ambiente                     
 
Alofones  
       /i/   /u/ 

 
Início de 

palavra sem 
onset 

 
Início de 

palavra com 
onset 

 
Sílaba medial 

 
Sílaba final 

[i] a) /ikey/ 
[��� �� � ‘beiju’ 

b) /pi� � �/ 
[�� �� �� �] 

‘casca, pele’�

c) /kanpiupiu/ 
[�� ���� ! � �� � ��

‘vagalume’ 

d) /supaa�i/ 
[�� �� �� �� �] 
‘arraia’ 

[ i�]   e) /aminsa/ 
[��	���" � ���
‘distante’ 

f) /waykin/ 
[�way�� ����
‘veado’ 

[�] �   g) /wa�amo�i/ 
[ ��� �� 	� ���] ~ 
[ ��� �� 	� �� �] 

‘jaboti’�
/u/ 
[u] 

h) 
�� � � 
 ���� �� � � ��

���‘minha 
roupa’ 

i) /kuu�ay/ 
[�ku� �� �� � 
‘menino’ 

j) /pa�uwena/ 
[� ��� � �  ��
 �] 

‘capivara’ 

k) /maa�u�/ 
[�ma� �� � � � 

‘nambu-galinha’ 

[��] l) �� 
 ���� �� ���� � 
‘minha boca’ 

m) /mun�e/ 
[�	� ��� ���
‘criança’�

 n) /ku�un/ 
[� � �� � ���‘urubu’ 

Quadro 35 -  /i/ e /u/ e seus alofones 
 

/o/ - A vogal posterior média baixa arredondada /o/ tem ampla ocorrência. No entanto, 

apresenta ocorrência restrita. Ocorre normalmente em morfemas clíticos ou afixais 

indicadores de posse ou de pessoa, que podem ser vistos nos exemplos mais adiante. Realiza-

se, por isto, com freqüência, como o alofone nasal �� �� ou como [� �: 

 

Pronome pessoal -       

(28)  /am��� -nokon/  [am���� -
 � �� � �]  ‘vocês’ 

Pronome possessivo -  

(29) /pana -tokon/       [� ��
 �� ���� �� � ������‘nossa orelha’ 
(30) /t� � �-� �
 ��� ������� � �� ��
 �� � ����� ‘orelha deles’ 
 

/o/ pode ocorrer em sílaba inicial, mas nunca em sílaba sem onset, seja em início,  

meio ou fim de palavra. Assim como as outras vogais, quando átona pode ser enfraquecida, 

realizando-se como a breve [� �(�ou suprimida, causando a formação de onsets complexos na 

superfície. Pode também realizar-se com maior abertura [�].  
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A ocorrência de [�] está predominantemente relacionada à posição acentuada na 

palavra. É comum que também esteja em uma sílaba travada, por um glide ou por oclusiva 

glotal /�/, formando uma sílaba pesada. Pode também ocorrer de forma alongada [� �] por 

motivações rítmicas.   

 

                       
              Ambiente           
 
Alofones  
       /o/ 

 
Núcleo de 

Silaba inicial 

 
Meio de 
palavra 

 
Fim de palavra 

[o] a) /komi�/ 
[� � �	�� ��‘frio’ 

b) 
/�� � 
 
 � � ����� � ��
 � � ��

‘banco, cadeira’ 

 

[��] c) /pontokon/ 
[2� ��" � �� � ���

‘nossa roupa’ 

d) /�� � 
 � � 
 ��
������� � ��$� ���

‘roupa deles’ 

e) /�� � 
 � � 
 ���
������ � ���$� ���

‘roupa deles’ 
[�] f) �� � �  �� ���

��� � � � �� ��
‘vovó’ 

g /po�ootoyko/ 
[p� �� � � �t�y�� �]  ~ 

[�p� � � �t�y�� �] 
‘corujão’ 

h) /a� � 
 
 � � ��
���� � ��
 � � ��

‘banco, cadeira’ 

Quadro 36 -  /o/ e seus alofones 

 

/�/- A vogal centra média baixa pode ser atestada em Taurepang através de pares 

mínimos, que apesar de raros e de difícil apreensão, puderam ser coletados. Na descrição de 

Cruz (1995), há a central média alta anterior /i/. A partir da análise do corpus deste trabalho, 

no entanto, percebeu-se que nos exemplos em que foi atestada a vogal central alta para Cruz 

(1995) realiza-se uma vogal não tão alta e fechada, mas sim, a vogal central média-baixa /�/. 

Tal dificuldade de identificação faz parte, como pode ser visto no Capítulo 3, das 

características das línguas Caribe. Provavelmente a língua se encontra em um estado 

evolutivo tal que a variação de formas semelhantes é tão grande a causar esta dificuldade em 

sua interpretação. Parece plausível que posteriormente o sistema termine por adotar uma delas 

como mais freqüente.  

A ocorrência de /�/ está associada, muitas vezes, à ocorrência de itens gramaticais, 

como a partícula “p�” no fim da palavra, que significa “ser/estar” ou indica o tempo verbal 

passado, o que pode indicar um vestígio presente na forma mais antiga da língua. 

Vale ressaltar, ainda, as possibilidades alofônicas das vogais /a/, /e/ e /i/ que, com 

certa freqüência, realizam-se na superfície como [�], o que pode causar dificuldades na 
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distinção e identificação das formas de base. A distinção foi possível, na maioria das vezes, 

pela comparação fala rápida/ fala lenta e também pelas variações percebidas na pronúncia de 

falantes diversos.  

 

        Ambiente                     
 
Alofones  
       / � / 

 
Início de palavra 

 
Núcleo de 

Silaba inicial 

 
Meio de 
palavra 

 
Fim de palavra 

[�] a) / �t��/ [��t�� � 
‘pedra’ 

b)���r�u/ 
[���r�w] 
‘flecha’�

c)/w�y/ [�w�y]  
‘sucuri’ 

d)/yu��/  
 [yu���] 

‘eu’ 
Quadro 37 - Vogal central média baixa/ � / 
 
 
4.4.3 - Considerações sobre as vogais nasais na superfície  
 

O Taurepang apresenta vogais nasais condicionadas ao ambiente. Assim, sua 

ocorrência está relacionada à assimilação do traço nasal da alveolar nasal /n/ que a segue. Não 

são distintivas e podem ocorrer de forma mais alongada ou mais breve. Quando alongada, é 

muitas vezes motivada pelo padrão rítmico da língua.  

 
Sons Nasais em Taurepang 
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Quadro 38 - Sons Nasais em Taurepang 
 

 
4.4.4 - Considerações gerais sobre as vogais longas 
 

As vogais longas fonológicas são de difícil depreensão a partir dos procedimentos 

de oposição (por par mínimo ou análogo) e distribuição complementar. Entretanto arrisca-se 

dizer que esse fato pode decorrer do estágio de lexicalização dos fonemas vocálicos longos, 

uma vez que, mesmo quando sua ocorrência se dá de maneira imprevisível, pode-se 

hipotetizar com alguma plausibilidade sua antiga motivação. 

Em Taurepang há cinco vogais longas distintivas: vogal central baixa longa /aa/ 

que se realiza [a�]; vogal anterior alta /ii/, [i�]; vogal média alta longa /ee/ [e�], que se realiza 
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[e�] ou [)�]; vogal posterior média /oo/ [o�], que se realiza também [��] e vogal posterior alta 

/uu/ [u�]. Tais ocorrências, no entanto, menos ocorrentes.  

Considerando-se o processo evolutivo observável em algumas línguas da família 

Caribe, onde há contextos em que uma seqüência de vogal com glotal flutua com vogais 

alongadas, pode-se detectar tal comportamento em Taurepang. Neste caso, trata-se do 

alongamento compensatório, onde o alongamento é resultado da perda de um segmento que é 

suprimido articulatoriamente, mas mantém seu tempo, para que o acento rítmico da língua 

seja preservado. Este fenômeno pode ser atestado em Ingarikó e também em Macuxi.  

 

(31) [�� ~ � ������������������	� � �� ��������~ ������	���� �����������‘amendoin’ 

 

As observações acerca do comportamento da duração vocálica permitem afirmar 

que, de um lado o a língua parece apresentar mesmo vogais longas contrastivas em seu 

sistema vocálico, que são imprevisíveis ou que apresentam duração com mais de 110 ms, 

segundo análise acústica; e de outro lado, que o alongamento ocorre devido ao acento rítmico 

da língua ( ver item 4.8).   

 
 
4.5 - Os Ditongos  
 

Os ditongos podem ser crescentes ou decrescentes em Taurepang e estão ilustrados 

no quadro a seguir: 

 

 Ditongos crescentes Ditongos decrescentes 
Vogais w y w y 

/i/  �� � � � --------- 
/e/  �� � �� � � �� �

����  �� � ���� � � �� �
/�/ �� ---------- � � �� �

�� ��  � � � � � ----------- � � 
�� �� ---------- � � � ----------- � � �

Quadro 39 -  Ditongos crescentes e decrescentes em Taurepang 
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Os ditongos em Taurepang devem ser considerados como importantes, levando-se 

em consideração serem bem freqüentes na língua. Alguns dados ilustram a ocorrência de 

ditongos decrescentes.  

 

 

Ditongo 
decrescente 

Taurepang Português 

/ay/ 
/aw/ 

a)     /anay/             [ ��
 �� ���
b)    /a�awta/         [��� � ����� 

milho 
guariba 

/ey/ 
/ew/ 

c)    /tap�y /            [�����y] 
d)   /sew�umanto�/[��� � � �	���"�� �� 

casa  
comunicar-se 

/�y/ 
/�w/ 

e)    /wey/        [�wey]   
f)   /p���w/        [p���� �� 

sol  
flecha 

/oy/ g)    /upeetoy/        [u�pe����� ��  amigo 

/uy/ h)    /uruy/        [u�� � �]   irmão mais velho 
/iw/ i)   /yesiwka/          [�� ���� � �� ���  raio  

Quadro 40 -  Ditongos decrescentes 
 

Mais exemplos de ditongos crescentes podem ser vistos na descrição do segmento 

/w/ e /y/ no Capítulo 2 (item 4.3.4). 

Outras ocorrências levam a considerar, ainda, a possibilidade de ocorrência de 

tritongos. Isto se observa também naquelas palavras que apresentam o onset complexo: 

(32) waymesa  [ �� �	��sa]    ‘calango’ 
(33) kwayrare  [�kway.la�le]  ~ [�kway.� ���� �]  ‘palha’ 

 

A observação de algumas palavras, menos freqüentes, porém, levam a considerar 

também a existência de hiatos na língua, como nos exemplos: 

(34) wai            [ ���]     ‘instrumento’ 
(35) kuikato�� ���      [� � ���ka�t�� �����     ‘cozinhar’ 

(36) kaiwa�a                   [ka�i�wa��a]    ‘abacaxi’ 
 
 

4.5.1 - A consonantização do glide 
 

Os glides /w, y/ funcionam e são considerados como consoantes, pois nunca 

ocupam pico silábico e também apresentam realização mais próxima do palato ou do velo, 

como acontece com as consoantes. 
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Segundo Lass (1995), as semivogais podem ser caracterizadas como ‘vogais altas 

elevadas’ com função consonantal.  Chomsky (1995) define os glides como sons [+ soantes], 

ou seja, sons produzidos com uma configuração do trato vocal na qual é possível a 

sonorização espontânea; e não vocálicos, pois não constituem pico de sílaba. 

Em Taurepang, o glide palatal /y/, quando ocupa a posição de onset silábico, pode 

se consonantizar, ou seja, apresentar uma obstrução no trato oral. Enquanto o lábio-velar /w/ 

se realiza sempre como [w], /y/ pode apresentar uma realização da fricativa palatal sonora 

[d� ��ou da lateral palatal [0]. 

(37)    /� � ��/                        [" � /� ���] ~ [� � ���]   eu (1ª. pessoa singular) 
(38)   �� �� � 
 �            ��� ���� � �����~���0 ���� � ������( irmão mais velhor) 
 
 
4.6 - A sílaba e os padrões silábicos em Taurepang 
 

O estudo da sílaba proposto em Cruz (1995) apresenta os seguintes padrões: V, 

CV, VC, CVC, CCV.  

Padrões Realizações  
V todas as vogais 
CV(:) C: p, t, k, s, ��,m, n, r, w, y 
VC C: k,h,n,w,y 
CVC C1: p,t,k,s,��,m, n, r,w,y  C2: k,h,n,w,y 
CCV(:) C1: p,k                        C2: r,w (/w/ só diante de /k/) 

 Quadro 41 - Proposta de padrões silábicos de Cruz (1995). 
 

Tais padrões se confirmam partir dos dados desta pesquisa, havendo apenas 

algumas modificações sobre que consoantes se podem incluir em alguns destes grupos. Para 

este estudo as sílabas do Taurepang se distribuem da seguinte maneira: 

 V   /a.��ay/  ‘aranha’ 
C V     ��ya.ne
�� � ‘minha língua’ 
VC      /a�.ne�/  ‘quente’ 
CVC  ��*����

 
 ‘lenha’ 
CCV  /�� *���* 	��� � ‘eu estou respirando’


            CCVC  �����* � �* � ����  ‘palha’  
 

 
Nesta análise, a representação da sílaba indica que podem ocupar a posição de 

onset as oclusivas, as nasais, a fricativa, o flap e os glides (C = p,t,k,m,n,�,s, w,y) . Apenas a 

glotal / �/ nunca pode ocupar tal posição. Quando se tratar de um onset complexo, a segunda 

consoante pode ser um glide velar w que, naturalmente, precisará ter uma vogal em seguida 
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ocupando o pico da sílaba. Para a posição de coda, verificam-se apenas a oclusiva glotal /�/, a 

nasal /n/ e, naturalmente, os glides velar e palatal /w, y/. Observe-se o modelo arbóreo da 

sílaba:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (C)        (C)  V  (C)  
  
 

Qualquer vogal pode constituir o padrão silábico V. A vogal pode estar em posição  

de início, meio ou fim de palavra. No entanto, percebeu-se no corpus que /o/ não costuma 

formar sílaba sem onset.  

(39) ���� �� �       /a.��ay/  ‘aranha’ 
(40) ����� �� �� �� � � /e.��e�.k�/  ‘mandi' 
(41) [�* �� �� � � � ��* � �� ��������� � �� ‘beiju’ 
(42) [��k�y]   /�.k�y/              ‘cobra’ 
(43) �� �� ��.�
 ��� � ��* �� �* 
 ��    ‘paca' 
 

O padrão CV inclui a combinação de vogais precedidas por: consoantes oclusivas, 

nasais, fricativa, flap e glides e podem estar em início, meio ou final de palavra. É o padrão 

mais comum na língua. A vogal que constitui o pico silábico pode ser breve ou longa:  

 

(44) Oclusivas  ��* �� ��* 	�* �� �� ��������� �*��* 	�* � �� ��������‘soprar’  

(45) Nasais   ��� ��* �
 �� � �������������*��� � �����‘minha língua’  

(46) Fricativa  [u.��pa�* � � * �� ���������������� * � �* � � *!����� ������‘meu irmão mais velho’ 
(47) Flap   ���� * � � * �	��* �" ! � � ����/sew*�u*man*to�/   ‘comunicar-se’ 
(48) Glides  � �* �� ��* �� ��� ������������* � ��* � �� � �����‘arara’ 
 
 

As sílabas VC (Quadro 42) e CVC (Quadro 43) são freqüentes em Taurepang, 

sendo que CVC é bem mais ocorrente. A posição de coda pode ser preenchida por /��, /n/ e 

pelos glides /w, y/. Tais sílabas podem ocorrer em qualquer posição de palavra. Em alguns 

  Onset (ataque) 
 

Rima 

Núcleo Coda 

      p,t,k, �           w,y 
     m, n, s 
        V  

�%
�% w,y 



        � 
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casos, quando a glotal /�/ ou a nasal /n/ estão no final da palavra formando sílaba pesada, 

essas sílabas resultam do processo de redução silábica. 

 

VC Exemplo em Taurepang Tradução 
Oclusiva a)    [�� * �
 )k] /a�*ne�/ quente 

Glide b) ��������� * �� � * ��" � � � ���* � � 
 * �� � �� amarrar 
Quadro 42 – Padrão silábico VC 

 
CVC Exemplo em Taurepang Tradução 

Oclusiva a)    ��* �� � � ���~ ��* �� � �� ��*���� +�
 � � 

Fricativa b)    ��� �*  �* �� �� � �� �*  �*!��� inchado 

Nasal c)    �� �* �	�� ���� �� �*���� � �" � 

Flap d)    ����*  �* �� �� ��  ���*  �*���� 4�%� 

Glide e)    �� ������� ����� �� �+� � 

Quadro 43 -  Padrão silábico CVC 
 

�
Outro padrão encontrado é o CCV. Cruz (1995) considera a existência das 

combinções /pr/, /kr/ e /kw/ + V. Segundo a autora, a seqüência CCV apresenta rara 

freqüência e também é mencionada em estudos da língua Pemon (Armellada, 1943; 1981).  

Neste estudo, através do contraste fala lenta/fala rápida, foi possível perceber que 

o encontro da oclusiva /p/ e da líquida /r/ só ocorre em fala rápida. Ao solicitar repetição lenta 

de itens lexicais que apresentariam este encontro, atesta-se com freqüência a existência de 

vogal após a oclusiva, normalmente da média-baixa /��.  

 
 
Grupo  Cruz (1995)         Pessoa (2005) 
 
             Fala rápida     Fala lenta 
 
p+r   
(49) a) �� � ��.�� � * �� ������ � � * �� � * � � ��������b) ��� � � *��� � * �� � ��~��� � * �� � *���� � * �� � ������� � * � � * �� � * � � � 
(50) a)��� �* ���.pra������� �* �� * � � �� � ����b) �� �* ����.�p�a���~���� �����.p��.��a������� �* �� � * � � * � ���

��
k+r 
(51) a) �� � �* � �����������kri.� �� � � �����b) �� � �* �� �� ������~�� ������� +�* �� �� � � �������������� � ��� � 
(52) a) �� � �*  ��� � � �����b) ��� � ��* � �* �� �� ��~������ �* �� ��* � �* �� �� ��� �� �* � �* � � * ��� ��
�
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A pouca freqüência dos encontros /pr/ e /kr/ é confirmada devido à tendência nessa 

língua de se desfazer os mesmos tipos de encontro em empréstimos.  

Fala rápida   Fala lenta         Empréstimo  

(53)      [�p� ��* ��� ������ �� ��� ����� ��� � � �/p�atu/  ����‘prato’  

(54)       [�p� ��* �������� �� ��� ������� � � /p�ata/       ‘prata, dinheiro’ /plata, díñero’ 
 

Este padrão é minoria. Considera-se, então, a pertinência em postular que no 

padrão CCV, a segunda consoante pode ser tanto um flap quanto um glide. 

A sílaba CCVC é o último padrão. Apesar de cogitar a existência do grupo 

CCVC, Cruz optou por não incluí-lo entre os padrões silábicos do Taurepang. O corpus deste 

estudo permite que se proponha a inclusão de mais este grupo silábico, embora tenha baixa 

freqüência. A consoante que ocupa a primeira posição só pode ser a oclusiva /k/; na segunda 

posição somente o glide /w/ e na terceira podem estar os glides /y, w/ ou a glotal /�/. Desta 

forma, é possível encontar as seqüências /kwVy/ ou  /kwV�/. 

�

(55) ���  �� * � �* �� ����~������  �� * +�* �� � ��������  �� * � �* � ����   ‘palha’  
(56) �� * ��  �� * � ��
 �� � � ����������� * �  �� * � �* 
 � /  ‘meu tio’ � �
  
 

 

4.7 - Processos fonológicos 

 

Os processos fonológicos em Taurepang tratados neste item são ocorrentes em 

nível da palavra. Dentre eles, os mais recorrentes estão apresentados abaixo:  

� Assimilação (vozeamento; nasalização; palatalização) 

� Redução silábica 

 

4.7.1 - Assimilação 

 

Segundo Clements e Hume (1995), a assimilação é o processo fonológico mais 

comum nas línguas do mundo. É caracterizado pelo espraiamento de um traço único de um 

segmento para outro.  
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4.7.1.1 - Vozeamento 

 

Como descrito anteriormente (no item 4.3.1), as oclusivas em Taurepang, assim 

como em outras línguas Caribe, tendem a se realizar preferencialmente como surdas. No 

entanto, em ambientes altamente sonoros, são vozeadas, como quando precedidas por 

consoante nasal na sílaba anterior ou após vogais alongadas. Este comportamento mostrou-se 

quase categórico, tendo sido encontradas poucas palavras com variação entre a realização 

surda/sonora. 

 

(57) /p/       /sunpa/   [��� 	�� ��� � ‘cesto’ 
(58) /t/  / atant� / [a��ã�" !����  ‘onde’�
(59) /k/  /nunk�/    [�
 � ��$��� � ‘pium’ 
 

Esta assimilação é progressiva e parcial, uma vez que ocorre devido ao 

vozeamento da oclusiva que segue a consoante nasal. Considerando a escala de sonoridade, 

esse vozeamento, muitas vezes, apresenta uma realização parcialmente sonora e aspirada 

[bh,dh, gh].  Este fenômeno às vezes ocorre sem variação em algumas palavras, em que a 

preferência nunca é a da oclusiva sonora. Em outras palavras da língua observa-se a flutuação 

entre as três realizações.   

(60) /	� 
 � �/    [�m��b� ]  ~  [�m��bh
� ]  ~ [�m��p� ] ‘rato’ 

 

4.7.1.2 - Palatalização 

 

Outro processo muito produtivo na língua Taurepang é a palatalização de algumas 

consoantes. /n/ e /s/ se palatalizam em ambiente onde há uma vogal anterior alta /i/, ocorrendo 

esse processo de forma progressiva ou regressiva.  A vogal posterior alta /u/, por sua vez, 

quando após o segmento /s/, em início de palavra, promove a palatalização da consoante. 

A fricativa alveolar realiza-se como palatal ou como africada alvéolo-palatal, como 

pode ser visto a seguir. O mesmo parece ocorrer com a consoante nasal /n/, que se realiza 

/- ��em tais ambientes.   

(61) ���� � � ���� �  [� ����� ���~���[t� ����� �������������� ��‘cabelo’ 

(62)�� �� �� ���� � � ��� �� ��� �����~�[�ya� ��t� �����������   ‘inchado’ 
(63) ��
 �� � � ���- ���� �� � � � ��‘nós (exclusivo)’ 
(64) ��
 � � � �� � ���-�� �����~  ��-�� ���]     ‘mulher, esposa’ 
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Como se pode verificar acima, quando a vogal /i/ está em início de palavra, além 

de palatalizar a nasal seguinte pode ser elidida.  

 
 
4.7.1.3 - Nasalização de vogal tautossilábica 
 

As vogais em Taurepang, assim como em outras línguas Caribe, não são nasais 

fonológicas, mas sim, decorrentes do contato da vogal com consoante nasal na sílaba em que 

se encontra. 

A consoante nasal em coda silábica passa a sua nasalidade para o elemento nuclear 

da sílaba, ou seja, a vogal precedente assimila o traço [ + nasal] da consoante  /n/ 

tautossilábica. Mais exemplos podem ser visualizados na descrição das vogais.  

 

(65) a) /anno�/     [���
 �k]  ‘quem’         /ano�/  [a�
 �k]  ‘avó’ 
            b) � �
 � �� � 	�
 ��� ��$�� � 	�����������‘brigar’               /ene� ������
 �� ���‘animal’ 

 
 
 

4.7.2 - Redução silábica / apagamento vocálico 

 

4.7.2.1 - Redução silábica 

 

Segundo Mattéi-Muller (2003), a redução silábica, fenômeno amplamente 

difundido na família Caribe, gerou mudanças importantes na estrutura silábica da maioria 

destas línguas. A estrutura do proto Caribe se mostrava muito simples, uma sílaba aberta do 

tipo V ou CV. Devido à redução silábica, várias sílabas travadas, novas combinações de 

consoantes, alongamento vocálico e ditongação, além de outros fenômenos, passaram a ser 

obervados. 

O processo da redução silábica pode ser observado sob a perspectiva diacrônica e 

explica a origem de algumas codas silábicas. Em Taurepang esse processo não é verificável 

no seu estado sincrônico. Por outro lado, a presença da oclusiva glotal ou da nasal velar em 

coda, já lexicalizadas, sugerem se tratar de vestígios da perda silábica. A flutuação da 

consoante glotal em coda com a velar [k] ou a velar unreleased [k], por sua vez, sugere a 

existência prévia de um destes segmentos, que está se debucalizando, já sendo realizado 

freqüentemente como a fricativa glotal [h].  Não há, entretanto, como recuperar a sílaba 

perdida, a não ser em comparação com outras línguas aparentadas. 
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Não foi possível realizar uma análise aprofundada dos processos de redução 

silábica em Taurepang.  Mesmo assim, podem-se verificar exemplos de alguns substantivos 

que apresentam muitas variações em coda e que podem ser explicadas de acordo com a 

possibilidade de redução da sílaba, através da comparação apresentada em Gildea (2003).  

Gildea (2003) apresenta para o Macro-grupo Panare-Pemóng, algumas 

propriedades fonológicas em comum. Para o autor, na Família Caribe, a sílaba final de raízes 

verbais reduziu-se, quando seguido por um sufixo que começa com a seqüência CV. Nas 

línguas do macro-grupo Panare-Pemóng, há uma inovação que inclui a redução da sílaba final 

de palavras possuíveis e não possuíveis. As inovações fonológicas envolvem duas formas de 

redução: perda da vogal alta final da palavra (com alguns casos de perda de vogal medial) e 

debucalização subseqüente da nova consoante final da palavra. Assim, obstruintes recuam no 

trato oral, primeiro para o velo e finalmente para a glotis. Nasais recuam para o ponto mais 

posterior do trato oral, o velo.  

Deve-se observar, na figura 8, mais adiante, os seguintes aspectos: a possibilidade 

de debucalização progressiva, onde *C > *k�> � * Neste caso, é possível reconstruir tanto a 

perda da vogal final quanto o estágio inicial de debucalização, onde *C > *k. A mudança 

seguinte inclui *k > � (�que pode ser observada em Macuxi e Panare, com alofonia observada 

em Kapóng e Pemóng.  Em Kapóng observa-se alofonia com geminação da consoante 

oclusiva da sílaba inicial da palavra seguinte ou apagamento. Para as línguas Panare, Pemóng, 

Macuxi e Kapón observa-se a nasal em final de sílaba, que resulta do seguinte: *m/ *n > �. 

 

 
Figura 6 - Redução silábica no macro - grupo Panare-Pemóng. (Gildea, 2003) 

 

Para o Taurepang, o resultado sincrônico do processo descrito pode ser observado 

no quadro que segue:  
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    �
�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Estado sincrônico de palavras que sofreram redução silábica em Taurepang 

 

 

4.7.2.2 - Apagamento de vogais no estado atual do Taurepang 

 

A redução silábica pode ocorrer também, sincronicamente, em sílabas pretônicas, 

resultando na formação de alguns grupos consonantais [� � (��� (�� � �. Nestes casos, a 

recuperação da vogal foi possível em fala mais lenta. 

�  

(66) ��� � � *���� � * � � ��~��� � * �� ����� � * �� � ���������� � * � � * �� � * � � � ‘corujão’ 

(67) �� �* ����.�p�a�������� �����.p��.��a����� ���� �* �� � * � �* � �� ‘facão’ 

(68) ��� � ��* � �* �� �� ������� �* �� ��* � �* �� �� �� � ��� �* � �* � �* ��� � �� ‘grilo’  
 

Outra possibilidade de redução silábica é o apagamento da vogal sem onset em 

sílaba inicial, o que resulta no alongamento compensatório da sílaba seguinte. 

(69) /a�ikutun/  [a.����i.ku �t�������~   [�i�.ku t���� � �‘preto’ 

(70) �� � ���� � � � �� � ��t� � ���~   [pe�t� � ���    ‘amigo’ 
�

 

 

 

 

 

Taurepang (2005) 
 
‘sobre’       ------------------  
‘cabelo’   sipo� ���� ��� ��� � �� ����~   ��� ��� � � ��
‘casa’    yew�� � �� �� ���k]      
‘batata’   isa� � � � ���� �� ���
‘nome’   yese�  [�ye:��sek]  
‘montanha’   w�� � � ���k] 
 ‘piolho’   �� �
 � � ���� �����
‘carne’   � � 
 � � ��� � ���
‘sangue’   man  [�	�����
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4.8 - Prosódia 

 

4.8.1 - A teoria Métrica do Acento: considerações gerais 

  

As primeiras referências a uma teoria métrica do acento vêm das reflexões de 

Lieberman (1975) e Lieberman e Prince (1977). A adoção da palavra “métrica” para 

denominar a teoria remete à forma de organização métrica dos versos e a disposição dos itens, 

por sua vez, representa a estrutura temporal melódica das sílabas, ou seja, o ritmo. A força 

expressa pelas sílabas é representada, assim, em camadas, tornando visível a posição daquelas 

que se sobressaem. Tal apresentação lembra a estrutura melódica musical, que reflete o ritmo 

e o compasso de uma música. 

A teoria métrica do acento considera que o acento e os traços regulares apresentam 

características fonético-fonológicas diferentes. Enquanto os traços apresentam aspectos 

articulatórios e acústicos verificáveis, o acento e a estrutura rítmica são um fenômeno 

relacionado ao tempo e não podem ser simplesmente observados a partir dos princípios 

articulatórios.  

Hayes (1995) concebe o acento como “uma estrutura rítmica hierarquicamente 

organizada”, tendo-o como uma manifestação lingüística da estrutura rítmica. O autor resume 

as quatro propriedades do acento. A primeira diz respeito à noção de culminância, onde cada 

palavra ou frase apresenta uma única sílaba mais forte, que carrega o acento principal. A 

segunda propriedade se refere à distribuição rítmica. Na terceira, hierarquia do acento, o autor 

mostra que a maioria das línguas acentuais apresenta acento em vários níveis de força (acento 

primário, secundário, terciário e assim por diante). A quarta e última propriedade é mais uma 

característica que distingue o acento dos traços fonológicos. Segundo tal propriedade, uma 

sílaba acentuada não causa acento por assimilação nas sílabas anteriores ou seguintes.  

Ao estudar a estrutura rítmica da palavra, Hayes leva em conta a existência de 

constituintes menores na estrutura métrica e noção fundamental para percepção do padrão 

rítmico de uma língua: os ‘pés métricos’, unidades prosódicas maiores do que a sílaba. 

Assim, o acento pode ser caracterizado, segundo Hayes por três padrões: um ritmo 

trocáico, por um ritmo moráico trocáico e pelo iâmbico. Os tipos de pés apresentados por 

Hayes podem ser ilustrados como segue, onde:   
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( �5�� = sílaba pesada;  ��� = sílaba leve; � = qualquer sílaba; um ponto “ . ” representa a sílaba 

fraca em um pé e um “x”  a sílaba forte): 

 

Trocáico: (x  . ) 

   � � 

Iâmbico: ( . x) ou (x) 

����6 _        _ 

Moráico Trocáico: (x .) ou ( x ) 

����6�6           _ 

 

O peso silábico, por sua vez, é representado através da quantidade de moras 

(camada prosódica na qual as sílabas são ligadas por um pé, como constituinte prosódico, de 

forma que uma sílaba leve tem uma mora e uma sílaba pesada, duas moras ou mais). O “pé”, 

portanto, é um constituinte prosódico formado por pelo menos uma sílaba que apresente 

proeminência. 

De acordo com a teoria paramétrica de Hayes (1995), os passos essenciais para 

identificação do padrão rítmico de uma língua são: levar em conta a direção que a alternância 

do acento é contada, da direita para esquerda ou da esquerda para a direita; a existência de 

extrametricidade (sílabas que não participam da estrutura métrica); a possibilidade de se 

formar pés degenerados (um pé formado por uma sílaba leve que apresenta proeminência). 

Hayes (1995) fala ainda da Lei Iâmbico/Trocáica, onde a) elementos que se 

contrastam em intensidade naturalmente formam grupos com proeminência inicial e b) 

elementos contrastando em duração naturalmente formam grupos com proeminência final.  

Este segundo caso é que define o padrão rítmico do Taurepang e de outras línguas Caribe, 

com maior grau de parentesco ( como o Macuxi, o Pemón, o Ingarikó) ou menos aparentadas, 

(como o Hixkariana e o Tiriyó). 

 

 

4.8.2 - O padrão rítmico em Taurepang 

 

Um olhar sobre o padrão acentual em Taurepang revela a regularidade do padrão 

iâmbico. Algumas generalizações podem ser feitas acerca do padrão rítmico observado. 

Primeiro, deve-se considerar o padrão iâmbico, contando-se do início da palavra, da esquerda 
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para direita, onde a segunda sílaba será acentuada. Nesta posição percebe-se com freqüência a 

ocorrência de sílabas pesadas. Por fim, a última sílaba, mesmo quando monomoráica, sempre 

é acentuada. 

Parte da análise se baseia em exemplos do léxico, em itens não estruturados, ou 

seja, sem morfologia interna (afixação). A seguir será feita a verificação do acento lexical em 

palavras com morfologia e palavra fonológica, a fim de demonstrar que o comportamento do 

acento lexical se repete em nível de palavra fonológica e de frase fonológica14. 

Os exemplos são apresentados de acordo com o número de sílabas, pois tal 

disposição permite verificar a ocorrência do padrão em palavras que apresentam um número 

par de sílabas, onde a segunda e quarta sílabas receberão acento, e em palavras ímpares, onde 

sobrará alguma sílaba que se encontra na extremidade da direita. No Tiriyó (Meira, 1998) e 

em Hixkariana (Hayes, 1995) o elemento periférico não é levado em consideração para a 

estrutura métrica, sendo considerado um elemento extramétrico. Por outro lado, em línguas 

como o Ingarikó (Cruz, 2005) e Pemón (Alvarez, 1997), a última sílaba faz parte da estrutura 

métrica e é considerada um pé degenerado, formado por uma única sílaba leve que recebe 

acento primário. 

A disposição dos exemplos agrupados por número de sílaba permite, assim, tanto 

identificar o status da última sílaba segundo as características menciondas quanto visualizar a 

regularidade da posição do acento iâmbico. A seguir, estão ilustradas algumas palavras: 

 

 

4.8.3 - Palavras agrupadas por número de sílaba 

 

 Três sílabas      Quatro sílabas 

   .    x    x       .   x  .   x 
wa.��aa.��a  ‘arara’    ta.pi.yu.ka  ‘caba’ 
 
  .    x   x      .   x    .    x 
su.paa.��i  ‘arraia’    a.��a.mu.ka  ‘camaleão’ 
 
 .     x     x      .      x    .    x 
pa.kee.��a  ‘caititu’   ka.��i� * 	�* � ���  ‘carrapato’ 
 
 .     x   x      .       x    x    x 
�a.kaa.��e  ‘jacaré’   po.��oo.toy.ko  ‘coruja’ 
                                                
14 Esta análise não se pretende completa em seu resultado e restringe-se sobretudo à observação do acento em 
nível da palavra.  
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 .     x   x      .     x   .   x 
�a.kaa.mi  ‘jacamim’   i.waa.��a.ka  ‘macaco’ 
 
 .      x   x      .    x   .   x 
ma.��ii.pa  ‘morcego’   p�.�e.tu.ku��  ‘sapo’ 
 
 .    x   x      .       x   .   x 
u.��a.na  ‘paca’    ka.suu.pa.��a       ‘facão de madeira’ 
 
  .    x    x      .     x   .   x 
p�.taa.kay  ‘traíra’    u.��a.na.bi  ‘raio, tempestade’ 
 
 .     x   x 
ma.��i.t�� �  ‘escorpião’ 
 
Cinco sílabas      Seis sílabas 
 
 .  x     .    x    x         .  x     .    x   .    x      x     
a.��i.ma.raa.ka  ‘cachorro’   � i . na. a . wee. ne�. ma 
       ‘ Sim, está pesado para mim’ 
 
Sete sílabas      Nove sílabas   
  
 .    x   .  x    .    x     x      .  x     .    x    .    x    x    .   x 
yu.�� �* ��* %�* ���* � �� * � �� ����‘Eu estou em casa’ a.��i.ma.��aa.ka.��a.ye�.ka.p�����

‘ o cachorro me mordeu’ 
 x   .   x      .   x    x   x �
 
�� * ��* � �� * ��* � �� * ��� * ��������‘Como se diz ‘casa’’?   
 
 
4.8.4 - A última sílaba 

 

A última sílaba em Taurepang apresenta comportamento semelhante ao do Macuxi 

(Abbott, 1991), Ingarikó (Cruz, 2005) e Pemón (Alvarez, 1997).  Enquanto que em outras 

línguas, como o Tiriyó (Meira, 1998), a última sílaba é considerada extramétrica, não 

apresentando proeminência, em Macuxi, (Abbott, 1981), Ingarikó (Cruz, 2005) e Pemón 

(Alvarez, 1997) atesta-se a última sílaba com proeminência, a qual, quando monomoráica, 

forma um pé degenerado. 

Em Macuxi (Abbott, 1991), por exemplo, não ocorre sílaba alongada fonológica 

na última posição. Mesmo assim, percebe-se um alongamento fonético na última sílaba, que 

leva a crer que o acento da língua tem como posição preferencial de proeminência o lugar da 

última sílaba, de forma que este alongamento ocorre apenas para atribuir peso à sílaba final. 
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Em Taurepang esta proeminência da sílaba final é categórica, ocorrendo 

independente do peso silábico e mesmo quando não se encontra na posição do padrão 

iâmbico, o que leva a assumir a seguinte regra geral de acento: a sílaba final sempre apresenta 

proeminência.  

Tal regra pode ser justificada através de algumas situações. Quando pesada, é 

natural que a sílaba seja acentuada, uma vez que a língua é sensível ao peso silábico; quando 

leve, forma um pé degenerado, constituído por uma sílaba, que contém uma mora e cujo 

correlato fonético é o pitch alto. Observe-se nos exemplos abaixo o comportamento da última 

sílaba nas palavras com mais de duas sílabas: 

 

3 sílabas       4 sílabas 
.    x   x      .      x      .   x    
���� �� ��� �  ‘mandi’   ka.��i� * 	�* � ���  ‘carrapato’ 
.      x   x         .     x   x   x     
ma.��ii.pa  ‘morcego’   po.��oo.toy.ko  ‘coruja’ 
x      x    x      .     x   .   x 

 ��* � �� * � � � � ‘medo’    i.waa.��a.ka  ‘macaco’ 
       .     x   .   x 
       a.��a.mu.ka  ‘camaleão’ 

 

As figuras 8 a 8.6 ilustram gráficos contendo o pitch de tais palavras, todas 

pronunciadas pelo informante principal desta pesquisa. 
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Figura 8 – Pitch da palavra /�� �� � ��        
        
      

 
 
Figura 8.1 – Pitch da palavra /mariipa/ 
 
 

 
 
Figura 8.2 – Pitch da palavra /
 ��� �� � �� 
 
 

 
 
Figura 8.3 – Pitch da palavra /ka�i� 	� ��� �  
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Figura 8.4 – Pitch da palavra / po�ootoyko/ 
 

 
 
Figura 8.5 – Pitch da palavra / iwaa�aka/ 
 
 

 
 
Figura 8.6 – Pitch da palavra / a�amuka/ 
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4.8.5 - A sensibilidade ao peso para a atribuição do acento 

 

Em muitas línguas observa-se a distinção entre sílabas pesadas e leves, que se 

reflete nas regras de atribuição de acento. De fato, a constituição da sílaba é fator 

determinante no peso silábico. Segundo Hayes (1995), em geral, as línguas que apresentam 

padrão iâmbico são sensíveis ao peso silábico. Neste sentido, as sílabas leves na posição 

iâmbica apresentam alongamento alofônico.  

Em Taurepang as sílabas pesadas são constituídas por vogais longas ou posição de 

coda preenchida, como as sílabas travadas pelos segmentos /w, y(�� ( n/. Dessa forma, em 

Taurepang, são pesadas aquelas sílabas constituídas pelos seguintes padrões: (C )V� e (C)VC. 

Por apresentar duas moras, sílabas com vogais longas e sílabas travadas apresentam a 

tendência universal de portarem o acento da palavra, como se vê a seguir: 

 

 

 

 

Além das vogais longas, os segmentos que travam sílaba também contam mora no 

Taurepang, atribuindo, portanto, peso à sílaba. Dessa forma, quando uma sílaba pesada se 

encontra fora do ritmo, elas recebem proeminência. A partir da observação destes casos, 

alguns problemas são identificados. 

 

 

4.8.5.1 – Correlato fonético do acento e duração vocálica 

 

Hayes (1995) explica que algumas línguas podem usar a duração e o tom em seu 

sistema fonológico para diferentes propósitos. Duração (alongamento vocálico) é um correlato 

fonético do acento em línguas sensíveis ao peso. O pitch é o correlato fonético para o tom, em 

línguas tonais e pitch accent, e também a base fonética para a entonação em qualquer língua. 

Segundo Hayes (1995:7), “línguas com alongamento fonológico têm demonstrado 

evitar usar a duração como um correlato para o acento, o que faz sentido, uma vez que, ao 

fazer isto para marcar o acento, ocultar-se-ia o alongamento fonológico de tais línguas”. Ou 

seja, quando uma língua que apresenta vogais longas fonológicas se utiliza do alongamento 

     V = µ          
 
V� = µ µ          (C)VC  = µ µ 
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vocálico para marcar o acento, a identificação das vogais longas na subjacência se torna mais 

difícil. 

Mesmo assim, este parece ser o caso do Taurepang. Tal fato resulta na ocorrência, 

em palavras diferentes, ora de vogal longa na posição do acento iâmbico, ora de vogais breves 

nesta mesma posição, o que costuma causar dificuldades na identificação da forma de base. 

Esta dificuldade pode ser atestada em outras línguas da família Caribe, como por 

exemplo, em Pemón (Alvarez, 1997:10), onde o autor associa a ocorrência de vogais longas 

principalmente à posição de acento iâmbico e observa o seguinte a respeito da alternância de 

vogais longas e breves: 

‘El ritmo de las palavras está marcado    por uma 
alternância bastante regular de sílabas cortas y largas’...”  

 

Alvarez (1997) em seu estudo sobre a quantidade vocálica, atesta que uma vogal 

pode apresentar uma duração bastante variável em Pemón. O autor afirma que: 

“...um análisis fonético-acústico del pemón que 
ciertamente revelo diferencias cuantitativas muy 
importantes em la duración vocálica, com diferencias entre 
vocales que pueden llegar a ser superiores a 150 ms. Sin 
embargo, la existência de tales diferencias de duración no 
constituye necessariamente uma indicación del carácter 
fonêmico de la misma, esto es, no siempre la diferencia 
fonética de duración se corresponde com uma diferencia 
fonêmica de CANTIDAD”.  
 

Mesmo que a duração não indique a existência de quantidade fonêmica, mais um 

argumento aqui utilizado para corroborar com a idéia da existência de vogais longas na 

subjacência foi considerá-la, naturalmente, juntamente ao correlato fonético de pitch alto. 

Serão tidas como longas subjacentemente, então, aquelas vogais que apresentarem tais 

características. A análise acústica dos dados coletados foi feita a partir da utilização do 

programa CECIL. 

Em Tauprepang, a análise acústica dos dados permitiu observar que as vogais fora 

do padrão iâmbico apresentam, quando breves, duração entre 30 e 80 ms, podendo chegar até 

os 110 ms. Quando longas, nesta mesma posição, elas podem variar de 110 até 200 ms.  

Quando se encontra na posição do acento segundo o padrão, a vogal é 

invariavelmente longa. Meira (1998) e Alvarez (1997) atestam o alongamento da vogal nesta 

mesma posição no Tiriyó e no Pemón, respectivamente. Os dados deste estudo, por sua vez, 

parecem confirmar que as vogais, mesmo sendo breves, apresentam maior duração em 

posição de acento iâmbico, como resultado do alongamento iâmbico. Em Taurepang, a 

observação dos correlatos fonéticos de duração e pitch também corroboram para confirmar o 
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alongamento iâmbico (alofônico) da vogal, que, nesta posição, apresentou duração variando 

de 110 até 180 ms em média - o que representa pelo menos o dobro dos valores adotado para 

a vogal breve em outras posições - e o pitch alto. 

Por outro lado, ainda na posição de acento iâmbico, as vogais que apresentaram 

duração consistentemente superior a 180 ms, chegando ate 270 ms ou mais, foram 

consideradas longas subjacentemente. Observar a duração vogais breves e as vogais longas 

dentro e fora da posição de acento iâmbico. 

a.��a.mu.ka  (�6��6��6��6�)  60. 112. 52. 94.  ‘camaleão’     
wa. �aa.��a   ( 6  _  6�)  53. 185.87   ‘arara’           

  su.paa.��i      ( 6�_ 6�)  56. 189. 72   ‘arraia’           
  i.waa.��a.ka   ( 6�_ 6�6�) 58. 273.72.114  ‘macaco’        
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Figura 9 – Vogal breve na palavra /aramuka/ 
 
 
 
 

 
 
Figura 9.1- Vogal Longa na palavra /waraara/ 
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Figura 9.2- Vogal Longa na palavra /supaari/ 
 
 
 
 

 
 
Figura 9.3 - Vogal Longa na palavra /iwaaraka/ 
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A duração de vogais em sílabas travadas apresentou a média semelhante a das 

vogais de sílabas breves fora do locus do padrão, ou seja, de 30 a 110 ms. Apesar de esta 

decisão mostrar-se extremamente teórica, a sistematicidade das ocorrências parece fortalecer a 

decisão tomada. 

 

 

4.8.6 - Casos de proeminência na primeira sílaba 

 

São mais restritos os casos em que a vogal longa ocorre na posição da primeira 

sílaba da palavra. Alvarez (1997) associa a existência de vogais longas nesta posição à 

formação de um segmento duplo, resultante do encontro de dois segmentos semelhantes ou a 

processos em que certas vogais iniciais são elididas após alongamento iâmbico. 

Em Taurepang, o mesmo parece ocorrer. Quando há vogal longa em posição 

inicial, ocorreram casos em que o alongamento é apenas superficial, como do alongamento 

compensatório de perda silábica ou fusão de duas vogais em fronteira de morfema:  

  a.��i.ku.tun      [�i�.ku.tun]       ‘preto’ 
  ye-e.se� � [ye:.sek] ‘meu nome’ 
 

Em outros casos, a vogal longa na primeira sílaba não decorre de qualquer 

processo. Nestes casos se acredita que se tratam realmente de vogais longas iniciais, que 

atraem o acento devido ao seu peso, segundo o esquema do padrão iâmbico (x),  apresentado 

anteriormente. 

As sílabas travadas também podem ocorrer em qualquer posição da palavra. Caso 

represente a primeira sílaba, constituirá um pé, apresentando proeminência inicial. Quando 

isto ocorre, o padrão métrico deve ser reiniciado a partir da sílaba seguinte, considerando-se a 

seqüência do tipo ( . x) do padrão iâmbico. Meira (1998) já atesta em Tiriyó tal 

comportamento. 

 
(x)   ( .  x)  (x) 
kay.wa.��a.kun  ‘cana’ 

 
(x)   ( .    x)   
tu� �.tu. may  ‘vassoura’ 
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4.8.7 - Atribuição de acento em palavras dissilábicas 

 

Em Taurepang, as palavras dissilábicas podem ser constituídas pelas seguintes 

seqüências (Ver figuras 10 a 10.3): 

a)  ( – – )      x       x 
        (–)      (–) 
         koy. me�  ‘caracol’ 
         see.   t��� � ‘aqui’ 

 

     b)  ( – �� )       x       x       
         (–)   (  ��) 

Glide          way. ra  ‘anta’ 
 Glotal          wo� * �� ��  ‘jacutinga’ 

Nasal          nun.  k�              ‘pium’ 
Vogal Longa kaa.wi  ‘cachaça’ 

 

c)   (  �� – )       x      x 
            ( ���)    (–) 

Glide  �.   k�y  ‘cobra’ 
Glotal           mo.   �o� ‘peixe’ 
Nasal           ku.   run            ‘urubu’ 

 
 

d)  ( �����)    x      x 
(   ��)  ( ��) 
mu. na  ‘cupin’ 
ta.   ku  ‘cuspe’  
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Figura 10 – Pitch da palavra /seet��/ 
 
 

 
 
Figura 10.1 - Pitch da palavra /nunk�/ 
 
 

 
 
Figura 10.2 - Pitch da palavra /moro�/ 
 
 

 
 
Figura10.3 - Pitch da palavra /muna/ 
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� Quanto à sílaba final: 

a) nas seqüências a  e  c , a proeminência ocorre devido ao peso silábico; 

b) nas seqüências b e d, a proeminência se deve à regra de acentuação obrigatória 

na última sílaba. Nestes casos, tais sílabas formam pés degenerados. 

� Quanto à sílaba inicial: 

a) nas seqüências a e b, a proeminência se dá devido ao peso da sílaba, que por 

ser longa subjacentemente ou travada, atrai para si a proeminência métrica; 

b) nos casos de c e d, apresenta proeminência, mesmo sendo sílaba leve, o que é 

atestado principalmente pelo pitch alto e pelo alongamento alofônico. 

 

O exposto demonstra o comportamento regular do acento segundo o padrão 

iâmbico e devido à sensibilidade da língua ao peso. Todavia, um outro comportamento é 

revelado no que se refere às palavras dissilábicas que apresentam proeminência na sílaba leve 

inicial (como é o caso de c e d).   

Em Taurepang, caso a primeira sílaba de palavras dissilábicas apresentasse um 

pitch baixo, mantendo a proeminência da segunda sílaba apenas, a seqüência de sílabas 

constituiria um pé canônico iâmbico, sendo a primeira leve e a segunda acentuada, como na 

representação ( .  x).  

Contudo, a primeira sílaba apresenta sempre um pitch alto, onde se verifica 

também, casos de alongamento alofônico. A fim de encontrar uma explicação plausível para 

este comportamento, decidiu-se comparar os correlatos de pitch e duração de palavras não 

dissilábicas com dissilábicas, para ver se o comportamento era o mesmo. O alongamento 

vocálico na sílaba inicial e o alongamento da consoante em qualquer posição da palavra 

ocorreram como segue: 

1) em palavras não dissilábicas, a sílaba inicial, quando breve, apresentou duração 

entre 30 e 80 ms, podendo chegar a 110 ms; quando longa, entre 110 e 200. 

Em palavras disilábicas o mesmo comportamento foi observado. 

2) Em palavras não dissilábicas, a penúltima sílaba, quando leve, apresenta um 

pitch baixo e duração entre 30 a 80 ms. Nesta posição, tal sílaba parece se 

apoiar na proeminência da última sílaba (sempre acentuada), favorecendo a 

formação de um pé canônico ( . x), como se vê no exemplo a seguir: 

( .   x) (.    x)  (x)      (.  x)   (.    x)    (.   x) 

  a.ri. ma. raa. ka                  a. ri. ma. raa.  ka. ra  
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Por outro lado, um comportamento especial quanto às sílabas iniciais de palavras 

dissilábicas foi percebido. Em palavras dissilábicas, a primeira sílaba, comparadamente à 

penúltima sílaba de palavras não dissilábicas, além do apresentar pitch alto, tem duração 

muito maior, variando entre 110 e 180 ms ou mais.  

Outro aspecto comparado se refere ao alongamento alofônico da consoante. Em 

palavras dissilábicas, encontraram-se variações de duração de consoantes bem 

impressionantes. Esta variação parece estar relacionada à consoante que segue, ou seja, que 

constitui onset da última sílaba. Caso a consoante seja [+ soante], como /m,m,r,w,y/, percebe-

se o alongamento da vogal da primeira sílaba da palavra.  

Caso esta consoante seja [ - soante], como /s,k,t,p/, percebe-se o alongamento da 

consoante. Os exemplos observados revelaram duração entre 110 até 170 ms para tais 

consoantes, podendo ultrapassar esse valor. Este fato levou a crer na possibilidade de haver 

geminação fonética, o que poderia ser motivado para atribuir peso à primeira sílaba, sendo a 

consoante geminada ambissilábica. 

 

 
  Figura 11 - Duração e pitch da palavra /ta.ku/            

                 

ta.ku                           a = 62 ms      /    k = 113 ms    / u = 105 ms 
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Figura12 - Duração e pitch da palavra /mu. na/ 

 

A fim de confirmar a existência ou não de consoantes geminadas, buscou-se 

verificar a duração das mesmas consoantes em outros contextos, como precedidas por sílabas 

pesadas fonologicamente ou que faziam parte do acento padrão, onde não haveria aparente 

motivação para que se atribuísse uma carga maior à sílaba anterior, uma vez que estas já 

apresentavam proeminência. Como tal alongamento se confirmou nestas outras situações, a 

hipótese de uma consoante geminada ambissilábica foi descartada. 

 

see.te��� � ���= 164   /  t = 123   /  e = 65 ms 

i.waa.ra.ka  i = 58 /  aa = 267   /  a = 72 /   k = 164  /   a = 114 

 

Até então, o que se verifica para o Taurepang é a característica do pitch alto se 

manter na primeira sílaba, mesmo que esta seja leve. Comportamento semelhante da primeira 

sílaba já fora atestado em outras línguas da família Caribe, como no Hixkaryana (Hayes, 

1995) e Tiriyó (Meira, 1998). Nestas línguas, a última sílaba é extramétrica e não se permite 

formação de pé degenerado. Para Hayes, palavras dissilábicas compostas por sílabas leves, 

logo, sem carga suficiente para receber acento, tendem a receber proeminência na primeira 

sílaba para cumprir o princípio de culminâcia. Em Tiriyó (Meira, 1998), palavras dissilábicas 

compostas por duas sílabas leves apresentam pitch alto na primeira sílaba e baixo na segunda. 

Para não considerar a existência de um pé degenerado, o que teoricamente seria problemático, 

o autor resolveu considerar o comportamento da sílaba “sem pé” como evidência de que elas 
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estão fora da estrutura métrica, tendo-a como resultante de regras que não pertencem à Regra 

do Acento Rítmico. 

Em Macuxi (Abbott, 1991), atesta-se o alongamento alofônico nas sílabas finais 

em palavras dissilábicas e a existência de pés degenerados. Alvarez (1997), apesar de mostrar 

que em Pemón são permitidos pés degenerados e que a última sílaba apresenta proeminência, 

não menciona o comportamento do acento em palavras dissilábicas. 

Em Taurepang, a primeira e a última sílaba sempre apresentam proeminência e 

ainda se permitem pés degenerados, como pode ser visto nos exemplos acima. 

Uma primeira possibilidade para explicar a proeminência da sílaba inicial leve em 

dissilábicas seria atribuir a esta primeira sílaba a característica de extrametricidade, pela sua 

posição. Entretanto isto não é possível, visto que ela apresenta proeminência e também 

porque, teoricamente, não parece coerente uma língua que permite pés degenerados, permita 

também a existência de pé extramétrico. A única opção restante seria então atribuir as 

características da sílaba restante às de um outro pé degenerado, já que é um pé formado por 

uma sílaba leve que apresenta proeminência. Teoricamente, todavia, isto parece pouco 

provável, uma vez que a última sílaba já constitui um pé degenerado, além de aquela sílaba se 

encontrar na posição inicial da palavra, o que estaria contrariando a restrição teórica de não se 

poder considerar qualquer sílaba proeminente como pé degenerado em qualquer posição da 

palavra, mas apenas quando isso ocorrer na sílaba final. Uma dúvida, por fim, permanece: o 

que estimula a atribuição de proeminência à primeira sílaba leve? Esta questão talvez possa 

vir a ser elucidada com o estudo minucioso de línguas que apresentem comportamento 

semelhante. 

 

4.8.8 - Análise do padrão rítmico em Taurepang 

 

Para fazer esta análise, seguiram-se os passos da fonologia métrica de Hayes, sob 

uma perspectiva paramétrica. Levaram-se em consideração os aspectos de peso silábico; 

última sílaba sempre acentuada; padrão rítmico; direção; pés degenerados ou 

extrametricidade. Uma grande diferença do Taurepang em relação ao Tiriyó, por exemplo, é a 

existência de sílabas pesadas na última posição da palavra e da existência de pés degenerados, 

apresentando a última sílaba sempre um pitch alto. 

Para explanação do padrão rítmico da língua, seguiram-se os passos observados 

em Meira (1998) para o Tiriyó: 1) forma subjacente; 2) silabificação; 3) atribuição da 

estrutura métrica e 4) aplicação da Regra do acento rítmico. 
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O primeiro exemplo faz parte do padrão silábico (C)V, em uma palavra com 

quatro sílabas, onde se pode perceber como se dá o padrão rítmico da língua, seguindo os 

passos acima descritos.  

 
 
 
1) Forma subjacente  

   
  µ     µ     µ       µ  

   
 
 

          k  a  w  �  y  u  m  a  
  

 
 
 
 
3) Assinalando a  
Estrutura métrica 
    .    x       .      x 
 (�     �)   (�      �)  

   
 
  µ     µ     µ      µ  

   
          
          k  a  w  � y  u  m  a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Silabificação 
   
  �     �      �       �  
  
 
  µ     µ     µ      µ  

  
 

           
          k  a  w  � y  u  m  a 
 

4) Regra do Acento Métrico 
 
    .    x       .    x 
 (�     �)   (�   �)  

   
 
  µ  µ µ     µ   µ   

  
 

          
         k  a  w �  y  u  m  a 

[ka.w��.�� � * �	������
�
�
�
�
�
�
�
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A palavra apresenta quatro sílabas, todas leves, onde o padrão rítmico 

iâmbico irá atuar sem qualquer problema. Após atribuir o valor moráico de cada sílaba, 

a palavra se divide de acordo com a formação dos pés binários, onde (ka.w�) forma um 

pé e (yu.m�) outro pé, que segundo o padrão iâmbico, leva acento do tipo ( . x).  Para 

finalizar, as sílabas que se encontram na posição de “x” recebem uma mora extra, para 

indicar sua preferência em receber o acento métrico. Isto não é necessário para a última 

sílaba, sempre proeminente. Assim, chega-se à forma [ka.w��.� � * 	��(�onde a segunda 

sílaba recebe alongamento iâmbico (alofônico). 

No próximo exemplo, ilustra-se a situação onde ocorre um sílaba pesada, 

vogal subjacentemente longa, coincidentemente na mesma posição onde cairia o acento 

iâmbico.  

 

1) Forma subjacente  
   

  µ  µ    µ      µµ     µ    
  

 
             a r i  m  a  raa   k a   

 
 
3) Assinalando a  
Estrutura métrica 
 
  .    x     .       x       
 (�   �) (�       � )  (�)  
  
 
  µ  µ    µ      µ µ   µ    

  
 

             a r i  m  a  r a a   k a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Silabificação 
   
  �   �    �         �   �  
  
 
  µ  µ    µ      µ  µ   µ    

  
 

             a r i  m  a  r a a  k a  
 

4) Regra do Acento Métrico 
 
  .    x     .       x       x 
 (�   �) (�       � )  (�)  
  
 
 µ µ µ    µ      µ µ   µ    

  
 

             a r  i  m  a  r aa   k a 
            [a.rii* 	a.raa.ka� 
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Neste exemplo, onde se tem uma palavra com sílabas do tipo 

V.CV.CV.CV:.CV, primeiro atribui-se o valor moráico das sílabas, onde a sílaba pesada 

equivale a duas moras. Em seguida faz-se a silabificação, onde há quatro sílabas 

monomoráicas e uma bimoráica (a pesada). Após isto, constituem-se os pés métricos 

iâmbicos (a.ri) e (ma.raa) e (ka), de acordo com a estrutura métrica. Assim a segunda e a 

quarta sílabas receberão acento já de acordo como padrão e tem, por isto, uma mora 

extra. No entanto, como a quarta sílaba (raa) já é pesada, pois apresenta uma vogal 

longa na subjacência, a regra apenas se aplica à segunda sílaba, de forma que (ri -> rii) 

recebe alongamento alofônico. A última sílaba é uma sílaba leve proeminente, o que 

define um pé degenerado. Desta forma, ela leva acento resultando na sílaba acentuada 

(ka). 

Quando a regra do acento rítmico atua sobre a palavra que já tem sílabas 

pesadas (travadas ou com vogais longas) nas posições iâmbicas, nenhuma mudança se 

observa, pois as sílabas pesadas, na posição do acento iâmbico, já apresentam duas 

moras. 

 

1) Forma subjacente  
   

  µ  µ   µ    µ     µ  µ  
  

 
         k  a  r  i  ��m  �  t �  �   

 
 
3) Assinalando a  
Estrutura métrica 
 
  .      x        .      x 
(�    (�)     (� )  (�)  
  
 
  µ   µµ      µ     µµ  

  
 

          k  a  r i ��m �  t �  � 
 
 

2) Silabificação 
   
  �     �      �          �  
  
 
  µ   µ  µ    µ     µ  µ  

  
 

          k  a  r i  ��m �  t �   �  
 

4) Regra do Acento Métrico 
 
 .      x        .      x 
(� ) (�)     (�)   (�)  
  
 
  µ   µµ      µ     µµ  

  
 

          k  a  r i ��m �  t �  � 
[ka.ri�.m�.t��] 
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Como o Taurepang demonstra sensibilidade ao peso silábico, quando a sílaba 

pesada se encontra na primeira sílaba ou em outra posição fora do locus do padrão iambico, 

deve-se proceder da seguinte maneira: 

 
1) Forma subjacente 
 
 µ µ     µ    µ     µ µ   
 

 
          k  a y  w a r a  k  u n 
 
 

2) Silabificação 
   �   �       �          �   
 
 
 µ µ    µ     µ     µ  µ   
 

           
         k  a y  w a   r a   k  u n

 
 

3) Atribuição da Estrutura Métrica 
    x     .      x          x 
  (�)  (�     �)        (�)   
 
   
 µ µ    µ     µ     µ  µ   
 

         
         k  a y  w a   r a   k  u n  

 

4) Regra do Acento Métrico 
 
    x     .      x          x 
  (�)  (�     �)        (�)   
 
   
µ µ    µ     µ µ   µ  µ   
 

           
         k  a y  w a   r a   k  u n 

 
[kay.wa.raa.kun] 

 

O passo inicial é atribuir os valores moráicos às sílabas. Neste caso, a primeira e a 

última, que são pesadas, recebem duas moras. A seguir, divide-se a palavra em sílabas, o que 

resulta em duas sílabas monomoráicas e duas sílabas bimoráicas. 

Após isto, deve-se indicar com “x” as posições acentuadas segundo o padrão. 

Porém, como a primeira sílaba é pesada, ela recebe prioritariamente um “x” indicando que 

será acentuada. Como a sílaba seguinte é leve, deve-se dar prioridade ao padrão, onde se 

reinicia a contagem do acento iâmbico. Assim, a segunda sílaba após esta leve, ou seja, a 

terceira sílaba da palavra (ra), receberá uma mora extra pela regra do alongamento iâmbico, 

realizando-se [raa].  

A partir da sílaba a seguir, a quarta sílaba da palavra, caso fosse uma palavra com 

mais sílabas, o passo seria continuar a contagem segundo o padrão, exceto se se tratasse de 

outra sílaba pesada. No entanto, não é este o caso. A próxima sílaba neste exemplo não só se 

trata de uma sílaba subjacentemente pesada, como também da última sílaba da palavra, o que 

significa que será acentuada de qualquer forma. 
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4.8.9 - Síntese do acento em Taurepang 
 

O padrão rítmico do tipo iâmbico parece ser determinante em várias línguas 

Caribe. Em Taurepang não é diferente. As mudanças observadas comparativamente a outros 

sistemas lingüísticos (como o Tiriyó, Hixkaryana, Macuxi, Ingarikó e Pemón) referem-se ao 

papel da última sílaba dentro da palavra, por vezes considerado extramétrico e, outras vezes, 

como pé degenerado. Outra característica se refere à sensibilidade ao peso.  

Resumindo, o acento em Taurepang, seguindo-se os parâmetros de observação 

propostos por Hayes (1995), apresenta as seguintes características: 

- direção: da esquerda para a direita  

- padrão rítmico: iâmbico 

- sensibilidade ao peso silábico 

-ocorrência de pés degenerados 

- proibição de extrametricidade. 

 

Pode-se hipotetizar que em Taurepang atua na determinação do acento, na 

realidade, mais de um sistema ao mesmo tempo: padrão iâmbico e também, com igual 

importância, o acento da sílaba final, que parece funcionar de maneira autônoma, sendo 

aplicado independentemente do padrão iâmbico ou do peso silábico.  

Pode-se concluir, então, até onde os dados permitem, que de maneira geral o 

padrão iâmbico atua sobre as palavras em Taurepang, tornando previsível a posição das 

sílabas acentuadas tanto em nível lexical como frasal. 
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CAPÍTULO 3  

 
5. COMPARAÇÃO DA FONOLOGIA DE LÍNGUAS CARIBE DO GRUPO PEMÓNG 

DO RAMO DA VENEZUELA  
 

Os sistemas fonológicos de línguas da Família lingüística Caribe têm sido 

considerados como simples. No que se refere às consoantes, às oclusivas e a fricativa alveolar 

surda, estas apresentam alofonia vozeada, condicionada ao ambiente em que se encontram. A 

nasal pode funcionar tanto em posição de onset quanto de coda; glides também podem ocorrer 

nestas duas posições e, por fim, o flap e a glotal, que apresentam algumas variações de 

interpretação de acordo com a língua ou dialeto em questão. Dentre os processos fonológicos, 

parecem ser bastante comuns os de assimilação, especialmente a palatalização, também 

havendo nasalização e vozeamento. A redução silábica e debucalização também são 

decorrentes. 

A semelhança que pode vir a ser observada entre o inventário fonológico das 

línguas diversas desta família não significa, no entanto, que se tratam de línguas idênticas. De 

fato, as semelhanças são indiscutíveis, o que leva à inteligibilidade entre os povos, mas vale 

lembrar que as realizações fonológicas e lexicais destas línguas apresentam diferenças 

significativas, de modo que um nativo Taurepang não sabe falar Macuxi e vice-versa, 

necessariamente. Um fator que parece contribuir para a convivência “forçada” entre essas 

etnias se refere ao fato de as comunidades dividirem o mesmo espaço geográfico, convivendo 

nas aldeias com etnias diferentes das suas. Assim, Taurepang, Macuxi e Wapixana, por 

exemplo, habitam a mesma aldeia e partilham do mesmo espaço, de forma que o alto grau de 

interação entre eles permite que uma língua esteja exposta a sofrer influências de traços de 

uma outra língua e assim por diante.  

Neste capítulo, pretende-se mostrar, sob uma visão panorâmica, algumas 

diversidades e semelhanças entre os aspectos fonológicos de línguas aparentadas, membros do 

Grupo Pemóng do ramo da Venezuela. Serão utilizados dados do Taurepang (Pessoa, 2005)15 

e consultados os dados disponíveis nos estudos de outras línguas como: Taurepang (Cruz, 

1995); Pemón (Tuggy, 1989); Macuxi (Carson, 1981); Macuxi (Abbott,1991); Ingarikó (Cruz, 

2005) e Arekuna (Edwards, 1978)16. 

                                                
15 O trabalho nesta perspectiva comparativa da fonologia de algumas línguas Caribe foi apresentado no 
“Simpósio Internacional de Lingüística Histórica, em 2005”. Desta forma, sempre que se mencionar dados deste 
trabalho e outros coletados por mim para realização desta dissertação, será usada a referência Pessoa, 2005.  
16 É importante lembrar que os “dialetos” dos estudos podem basear-se naqueles falados em regiões diferentes. O 
Arekuna, por exemplo, parte de falantes da Guiana e o Pemón, de falantes da Venezuela.  
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5.2 – Os fonemas consonantais nas línguas do Grupo Pemóng 
 
 
5.2.1 - As oclusivas  
 

Em todas as línguas da família Caribe observadas percebem-se aspectos 

semelhantes e algumas diferenças. Dentre o que é semelhante percebe-se o comportamento 

padrão das consoantes oclusivas. Em todas as línguas consultadas os fonemas oclusivos 

surdos /p/, /t/, /k/ ocorrem preferencialmente em posição de onset silábico. Alguns exemplos 

podem ser visualizados nos quadros abaixo17:  

 

Início de 
palavra 

Taurepang, Cruz Taurepang, Pessoa 

[p] ___ a)   ����	���             ‘pessoa’ d)      ����	� �] /pemon/       ‘pessoa’�
[t] ___ b)   ������]���
���	    ‘casa’ e)      [�
����] /tap�y/         ‘casa’  
[k] ___ c)   ��� �� ��
      ‘corujão’ f)     ��� � �� ��� /kuray/          ‘macho’  
 
Quadro 44 –  As oclusivas em Taurepang (Cruz, Pessoa) 
 

 
Início de 
palavra 

Pemón, Tuggy Macuxi, Abbott 

[p] ___ a)    ���	� 
 ����/pemonton/   ‘povo’ d)    ������ /pata/   ‘lugar’  
[t] ___ b)   �������
         /tapïy/           ‘casa’   e)    ������ /pata/   ‘lugar’ 
[k] ___ c)������� � ���
       / kuray/        ‘macho’  f)    ���� � �� / kapoi/     ‘lua 
 
Quadro 45 – As oclusivas em Pemón (Tuggy) e Macuxi (Abbott) 

 
 

Início/Meio 
de palavra 

Macuxi, Carson Ingarikó, Cruz 

[p] a)  ���	� �$� �� /� �	� �� � �/ 
  ‘pessoa’  

c)   �������� /patase/ ‘lugar de 
moradia’ 

[t]  
--------------------------------------- 

d)   ��������     /patase/  
‘lugar de moradia’ 

[k] b)         ���� � ��          /kapoi/     ‘lua’ e)     
�)���






�eke/      ‘grande’ 
 
Quadro 46 - Oclusivas em Macuxi (Carson) e Ingarikó (Cruz) 
 

 

                                                
17 Aqueles exemplos que não apresentam forma fonética ou não indicam o acento da palavra mantêm-se fiéis aos dados 
apresentados nos estudos consultados.  
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Além disto, outra característica constante parece ser a existência de alofones 

sonoros. Em todas as línguas verificadas, as oclusivas apresentam alofones sonoros, 

condicionados a ambientes com maior grau de sonoridade, como a presença de consoante 

nasal na posição de coda da sílaba precedente. No entanto, é possível associar sua realização 

também à presença de vogal alongada anterior, como já fora atestado em Macuxi (Abbott) ou 

em Arekuna (Edwards). Em Taurepang e Macuxi pode haver flutuação da oclusiva surda com 

a oclusiva sonora em ambientes idênticos. 

 
             Taurepang (Cruz, 1995) Tradução 
���
~ ���� 





���
 
 
 




���
  
 a)  �
 � ��	��������~     � ��
 � ��	��� �� 	nosampe/   ‘comprido’ 

���
~ �#�
 ��������� �� � ����������������#� � �

 b)   � � 
��� � ��������~�������������  � 
�#� � � � /winta/       ‘boca’�

���
~ ���
 ���������� � � �������� �

 c)   �
 ����î]    ~         �
 ����î]� /nunkî/         ‘pium’�

 Macuxi (Carson, 1981): �

���
~
����        ���
 
 
 

���
 �

 d)   ��� 	���� � ����~� �������� 	������������ 	sumpá/   ‘bandeja’�
Quadro 47- Alofones: oclusiva labial sonora [b], oclusiva alveolar sonora [d] e oclusiva velar sonora 
[g] em ambiente nasal  
 
 

Ambiente 
Intervocálico 

Arekuna (Edwards) Tradução 

[p] a)        �� ��� �����
��������� ��� ���� � ��             ‘tucano’ 
[t]  b)        ����" ��)$���� �  �������� � �� � �� ‘tipo de planta’ 
[k] c)        ����� �����
��������� ������ � � ��            ‘tucano’ 

Quadro 48 - Vozeamento em ambiente intervocálico em Arekuna. 
 

No Taurepang (Pessoa) destaca-se a realização das oclusivas parcialmente sonoras 

e aspiradas, ou seja, [ bh ], [ dh ] e [ gh ]. Tais realizações podem ser vistas, no estado 

sincrônico, como formas intermediárias entre as realizações surda e sonora e é curioso que 

ocorram em ambiente de alta sonoridade, como ambientes nasais e entre vogais alongadas, e, 

mais raramente, entre vogais orais. Em alguns momentos há flutuação com o alofone surdo. 

Em outros momentos, a forma parcialmente sonora e aspirada é a única forma aceitável, mas 

não se percebeu uma regularidade para que se pudesse estabelecer quando.  
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Em Macuxi (Carson) algo semelhante acontece. Estas realizações são também 

alofones das oclusivas /p/, /t/ e /k/, mas foram descritas por Carson, respectivamente, como: 

oclusiva bilabial parcialmente vozeada [� ,�, oclusiva alveolar parcialmente vozeada��" ,� e 

oclusiva velar parcialmente vozeada��$,�. O que as difere daquelas encontradas em Taurepang 

é o ambiente de ocorrência. Enquanto que, na primeira, a realização está preferencialmente 

relacionada à presença de consoante nasal que a antecede ou ambiente altamente sonoro, em 

Macuxi, estes alofones parcialmente vozeados ocorrem quando a oclusiva está posposta 

imediatamente a uma oclusiva glotal [� �(�ou seja, em ambiente mais surdo, provavelmente 

responsável pelo vozeamento parcial do fonema.  

�    Taurepang (Pessoa, 2005) 
�

� Macuxi (Carson,1981) 
�

�

������

[�&��
a)    � ������� �� � �� � � � ��#�

� �� ����	�� �� ��� 
/unpaypon/ 

�

 
 
‘camisa’�

�
�

d) �� ���� ,á�������
���	�
��   
 �

 
 
‘tio’�

��h� 

�#&��

b)    � �� � ���	���
#	�� 
�� � ��	�
 �� �


 
‘falar’�

 
e)  [���# ,���������	����	������

� � � �

�

�‘buraco’�

��h�

 

��&��

c)   � �� � �������       #���

� � � � �������    #���� � � � �����	��      
�� � �
 ����

 
 
‘queixada’     

�

�

f)  � ���,��       �	��� �/        
�

 
 
 
‘luz’     �

 
Quadro 49 - Realização de oclusivas parcialmente sonoras e aspiradas [bh], [dh] e [gh] em 
Taurepang (Pessoa,2005) e oclusiva parcialmente vozeada [� ,�,��" ,���$,� em Macuxi 
(Carson,1981) . 
 
 
5.2.2 - As fricativas  
 

Como se pode ver, a fricativa alveolar surda /s/ está presente em todos os quadros. 

De forma geral, há regularidade com os alofones que, por sua vez, são em grande parte 

correspondentes entre estas línguas. A fricativa alveolar surda /s/ pode palatalizar-se ou sofrer 

vozeamento em algumas situações. Normalmente se palataliza tornando-se [�]�ou [t�]�após ou 

antes das vogais altas [i, u] em todas as línguas, como se vê nos exemplos a seguir. Pode 

ocorrer ainda a flutuação entre a fricativa palatal surda [�]�e da africada palatal [t�]:�  
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Língua /s/ antes/após  vogais altas  /i/ ou 
/u/  

/s/ em início ou meio de 
palavra, seguido de qualquer 
vogal 

Ingarikó a) �
����	�������
 � ��	 �� ����        
‘mulherada’ 

      b)      �!)� � � � � ���

‘adorno de joelho’�� 
Taurepang 
(Pessoa) 

c)       � ���
������� ���
 � �   
‘mãe dele’ 

d)      �� � ����� ������ � ���� ��
� ‘veado’ 

 
Pemón e)        � ���
����������
 ��   

‘mãe dele’ 
   f)   �� � ����� ������ � ��� � �� �

‘veado’ 
Macuxi 
(Carson) 

    g)     ��� ��������� �����������������
�‘mãe dele’ 

   h)  �� � ������ ������ � ��� ��� �

‘veado’ 
Arekuna i)       � ������� �� � ���� �� ��� �� ����

‘meio-dia’ 
  j) �	� �� �� � � � � ����� 	� �� � � � � �����

��‘minhoca’ 
Quadro 50 – A fricativa /s/ antes ou após vogal alta�

 
Contudo, a palatalização se dá em ambientes específicos diferentes em cada língua 

e podem apresentar também variações de alofonia entre as línguas observadas. Em Taurepang 

(Pessoa), por exemplo, /s/ tem como alofone a fricativa palatal surda [�] e a africada surda [��], 

ambas resultantes do processo de palatalização do segmento /s/ quando precedido ou seguido 

da vogal alta [i] ou [u]. Há flutuação dos alofones, o que se percebe em Taurepang através das 

pronúncias de falantes variados ou pela ênfase dada pelos próprios falantes acerca das 

variações aceitáveis.   

Em Pemon, a palatalização está restrita a presença do /i/. A fricativa palatal surda 

[�] e a africada palatal surda [��] também flutuam em ambientes idênticos. Em Macuxi 

(Carson), /s/ se torna [� �� quando o segmento é precedido pela alta /i/, não pela /u/, ou seguido 

pelas altas /i/ ou /u/. Ver exemplos no quadro50.  

 
Língua 

 Africada 
surda 

Fricativa Tradução 

/i/_ Taurepang 
(Pessoa)  

/u/_ 

a)  ����������  #���

b)��� ������ �   �
�����
������������������� ���
 ��

��� ���������������������� � �
 ����
 

mãe dele 
 
minha mãe  

_/i/ Pemon 

_/u/ 
c) �����������
����������

� ���
�����������������������
 ��

����������-----------  

mãe dele 

Macuxi 
(Carson, 
Abbott) 

_/i/ d)��������������
���

e) ���!����

� ���
�����������������������
 ��

� � � ��� � � �� � � �� � � �� � � �� �� ��
 ��

mãe dele 
 
minha mãe  

Quadro 51 - Flutuação de alofones palatais e comportamento do /s/ na presença de vogais 
altas /i/ ou /u/. 
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Há ainda a preferência pela africada surda ou pela fricativa em algumas línguas. 

No Macuxi (Abbott e Carson), por exemplo, não se considera a africada [��] como alofone de 

/s/. Em Arekuna, por outro lado, não há o alofone fricativo [� �. Para Edwards (1978), 

[t� ��funciona em distribuição complementar com [s], já que [t� ��ocorre geralmente antes de [i] 

e [s] antes de outras vogais.  

Já na visão de Cruz (1995), para o Taurepang, [��] representa o décimo primeiro 

fonema da língua, uma africada palatal que ocorre em todos os ambientes.  

 
Língua  Africada 

surda 
Fricativa surda Tradução 

_/i/ Macuxi 
(Abbott; 
Carson)  

_/u/ 

a)��������������
����
��
b)������������

� ���
����������������� ���
 ��

�
�� � 	� �������������� 	� ����� 

mãe dele 
 
 
cesta 

Arekuna 
(Edwards) 

_/i/ c) ��� ��� �� � � � �������������� �� � � cana de açúcar 
�

Taurepang 
(Cruz)  

_V d) � ��� ����� � �� � � �� ��������������7 � � ��� azedo 

 
Quadro 52 - Preferência pela africada ��� � ou fricativa �� � nas línguas 
 

Em algumas línguas, além dos alofones fricativos [� � e africados surdos [��], ocorre 

a fricativa palatal sonora [�] e a africada sonora [" �]. A fricativa palatal sonora ocorre em 

Macuxi (Abbott) após vogal longa, somente quando a vogal que lhe precede ou segue é do 

tipo anterior alta. Para Carson [� ��ocorre nos seguintes ambientes: após uma vogal alta 

anterior alongada ou após consoante nasal, caso a vogal que o antecede ou segue seja uma 

vogal alta.  

Em Ingarikó também ocorre a fricativa palatal sonora [� ��após consoante nasal ou 

vogal alongada e diante de /i/.  Em Taurepang não se percebe este tipo de alofonia vozeada da 

fricativa alveolar surda /s/.  Exemplos no quadro 52. 
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Língua  Fricativa surda [�	 Fricativa Sonora [
	 Tradução 
Macuxi 
(Abbott)  

a) ------------- �����'�� ������������ ��� ��� ele veio�

Macuxi 
(Carson) 

b) --------------- 
 
c)-------------------- 

����� �� �&���������� ����� ����
��
 � �
 ���������� ��
 ��
 �� ��

sapato dele 
 
estes�

Ingarikó 
(Cruz) 
 

d)   �� �������� � � ��'�������������� � ��� � �� irmã 

    
   Quadro 53 - Alofonia vozeada da fricativa surda �� ��

 
Outra alofonia percebida para línguas desta família é [z]. /s/ pode ainda sonorizar-

se em ambiente altamente sonoro, como após vogais alongadas ou consoante nasal, 

realizando-se [z]. Em Taurepang (Pessoa), atesta-se, com rara freqüência, a realização da 

fricativa alveolar sonora [z] em ambientes bem sonoros, como entre algumas vogais orais, 

nasais ou alongadas. 

Em Macuxi (Abbott), a realização da sonora [z] está associada à presença de vogal 

longa, exceto quando a vogal que lhe precede é anterior alta. Este comportamento em 

ambiente altamente sonoro se mantém em Macuxi (Carson), acrescentando a sonorização do 

/s/ também quando este ocorre precedido por oclusiva glotal.  

Em Ingarikó (Cruz), /s/ realiza-se como vozeada [z], se diante de outras vogais que 

não /�/. Em Arekuna (Edwards) também ocorre a forma vozeada [z], que ocorre em ambiente 

intervocálico, porém não foi possível encontrar exemplos. Observem-se o quadro a seguir: 

 
Língua Palavra em Taurepang  Tradução 
Taurepang (Pessoa) a)    �� ��	��(�� �������� �� 	�
 ��� � 

 

molhado  

Macuxi (Abbott)  
 

b)  ����(������������������ ��


 caminhemos  

Macuxi (Carson) c)    �� � �(��������������� � �sé/ querer “x”   

Ingarikó (Cruz) d)   ��	�
(�� ���  
 

molhado  

Macuxi (Abbott)  
 

�e)  ���(���������������������


 caminhemos   

 
Quadro 54 – Alofone sonoro da fricativa surda /�	�
 

Por fim, em Taurepang (Pessoa e Cruz), há também o segmento fricativo glotal 

surdo [8h]. Em Cruz (1995) este segmento é fonológico. Em Taurepang (Pessoa) considera-se a 
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existência fonética da fricativa glotal surda [h] em coda silábica, sendo esta realização um 

alofone da oclusiva glotal /� �.  

 
5.2.3 – As consoantes nasais  
 

As consoantes nasais constituem um grupo bem definido nestas línguas, formado 

pela bilabial sonora /m/ e a alveolar sonora /n/. Em todas as línguas estudadas ocorrem em 

posição de onset silábico diante de qualquer vogal.  

 
Língua /n/ /m/ 

Pemon 
(Tuggy) 

a)  �����������
 �� 
 �� ���‘tia’ b)������������������ �	� 	�� ������������

��‘mãe (Vocativo)’ 
Arekuna  
(Edwards) 

c) �����������
 �� 
 �� �����‘tia’ d) ����� � � �� ���	� �� � �� �����‘pato 

Taurepang 
(Cruz) 
 

e)  ���������������
 �
 ��

�‘tua língua’ 
 

f)   ��� ��������� � ��� �� 	�
 ��
‘andando’ 

Taurepang 
(Pessoa) 
 

g)  ���� �! �� �������� �� � ������
‘medo’ 

h) ���� ��� ���� ����� � �� �����
‘morcego’ 

Ingarikó 
(Cruz) 

i)  ��� ��	�������� �	 �����              
‘caçador’ 

 

j)     �� ��� ������� �� ������
‘escuridão’ 

Macuxi 
(Carson) 
 

k)  ��� � �� �������
 � � � �����

�‘esposa’ 
l )  ��� � � � ���������� 	� � � � ����������

‘peixe’ 

Quadro 55 - As nasais /
 ����� 	��em posição de onset silábico. 
 

A alveolar /n/, apresenta realizações [n], [-] e [�] em ambientes específicos, onde 

sofrem processo de assimilação, passando à [-] quando contíguo à vogal alta /i/ e à [�] após 

consoante velar /k/.  

A palatalização de /n/ ocorre em ambiente onde o segmento se encontra antes ou 

depois da vogal frontal alta [i]. Tal realização foi atestada em Taurepang (Pessoa), Macuxi 

(Carson), Pemon, Taurepang (Cruz). A seguir, observe-se o exemplo do Macuxi (Carson). 

 
 

Macuxi (Carson) 
[��- �� ������ ��
 ��- � �/        ‘é um pote de barro’ 
�

Quadro 56 - Palatalização de /n/ diante de /i/. 
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Quanto à ocorrência de consoante nasal em posição de coda, Tuggy (1989) 

argumenta que /n/ pode assimilar o ponto bilabial da consoante seguinte /p/, realizando-se [m] 

em final de sílaba. Segundo Abbott (1986)  “...ocorre um processo homorgânico em posição 

final de sílaba, neutralizando-se o contraste entre m e n pela consoante seguinte”. 

Cruz (2005), no Ingarikó, assume outra base teórica para o mesmo fenômeno:  

considerar a existência de um arquifonema N, que se realiza de acordo com o ponto de 

articulação da consoante da sílaba seguinte: bilabial, alveolar ou velar.  

Para Carson (1981), a nasal velar é um fonema, /�/, restrito à posição final de 

sílaba, precedendo /r/ e em final de palavra. Vejam-se, a seguir, exemplos dos alofones da 

nasal em algumas das línguas citadas. 

 
Ambiente  Taurepang (Pessoa) Pemon 

(Tuggy) 
Macuxi 
(Abbott) 

__/i/ a)  ��- ��� � � �� �� �������
 ��� � � � �� ����
‘nossa (exclusivo) cabeça’ 

d)   ���- �� ����

��
 ��9� ����
‘novamente?’ 

 
------------ 

__/k/ b)    ��� �����	������� �
 ��� 
‘queixada’ 

 

e)    ������ � ���
�asankon/ 

‘suas mães’ 

g)  �	��$���
�	�
 � � ��
‘manga’ 

___# c)     ��� ����� ������ �
 ������

��‘sal’ 

f) ��
 � � ����
 � 
 ��������
‘terra’ 

h)   ���	� �� ���
���	� �� 
 ��
‘branco’ 

 
__�
�

 
------------------------- 

 
--------------- 

i)���� �� �� ��
 � �� 
‘garça’ 

Quadro 57 - Alofones: �nasal palatal �- �� e nasal velar ����em coda 
 
 
5.2.4 – O flap 

 
O flap é o único rótico existente nas línguas consultadas. Em Macuxi (Abbott) o 

flap tem uma pronúncia diferente do que se costuma ouvir nas línguas européias, realizando-

se de forma lateralizada, ou seja, mais sutil do que o flap normal e com um posicionamento 

lateral da língua. Segundo Abbott (1981), sobre esta manifestação, “não parece ser um 

simples flape, senão algo lateral. Não foi determinada ainda sua exata qualidade fonética”.   

Em Taurepang (Pessoa), o flap��� ��ocorre também com realização lateral, sempre 

em posição de onset e flutua com a lateral [l] em alguns momentos. Pode também se realizar 

como a vibrante [3] e [0]. Mais exemplos e detalhes estão expostos no Capítulo 2. (4.3.5) 
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Em línguas como Ingarikó o [l] aparece como variante de [�], ou seja, como um 

alofone seu. Já Edwards (1978) observa em seu estudo a pronúncia forte do flap no Arekuna e 

chama a atenção, em nota de rodapé, para a variação entre lateral palatal [0 ]e o flap [�].  

 
Língua Flutuação ���   #����
� Tradução 
Taurepang (Pessoa) ��+� �� ����#� � � �� � �� ����� � ����

�� ��� �� ��
 ����������������� �� �  �
 ��


mosca    
 
capivara    

Macuxi (Abbott) �� �� � � � ����� ��������������� �� � � � �
 banana 
Ingarikó 
 

� �+��	�� ���� #��� �� �	�� � ��
 calango  

Arekuna 
 

����� ���� �� �������������������� �� �
 � �
 � ��
 

cantar 

Quadro 58 -  Flutuação entre flap �� �� ���+ ���
 

De qualquer forma, em todas as línguas observadas, o [�] está sempre em posição 

de onset silábico, nunca em final de sílaba. Em Macuxi (Carson), o /�/ é considerado como 

flap alveolar vozeado, apenas em onset, mas sem nenhuma menção à realização lateral. Em 

todas as outras línguas consultadas, Taurepang, Arekuna e Macuxi (Abbott), /� � só pode 

ocorrer em onset silábico.  

Contudo, no Pemon (Tuggy), o /�/ apresenta um comportamento diferente quanto à 

posição na sílaba. Para o autor, o flap alveolar /�/�ocorre em posição de coda também, no 

interior de palavra. Perceba-se o contraste dos exemplos de palavras idênticas em Pemon, em 

Taurepang e em Macuxi, onde o primeiro coloca o flap em posição de coda e os outros em 

posição de onset silábico, com vogal breve átona inserida entre eles. Pode-se hipotetizar que 

em Pemon, com base na descrição de Tuggy, o flap em posição de coda deve ser fruto do 

processo de redução silábica.  

 

Ambiente Onset� coda � Tradução 
Pemon 
(Tuggy) 

� c) � ������� ������

��: ��� ������ � ��� ���

�noite 
 macaco�

Taurepang 
(Pessoa) 

a)  �� ��������� �� ����� � noite�

Macuxi 
(Carson) 

b) ��� �� ��� ����� �� �� �� � ��� � macaco�

Quadro 59 - /�/ em onset em coda silábica  
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5.2.5 - Os glides  
 

Há dois glides nas línguas observadas: o palatal /y/ e o lábio-velar /w/.  Em 

Macuxi (Carson) e Ingarikó (Cruz) /w/ é uma glide bilabial e em Abbott, é tido como semi-

bilabial. 

Os alofones desses segmentos são em grande parte correspondentes entre as 

línguas. Em Macuxi (Carson) e Ingarikó, diante das vogais anteriores /i, e/, /w/ torna-se 

fricativa bilabial sonora [: �* �Também em Pemón, considera-se que pode haver fricatização 

tanto do [y ~ �] quanto do [w ~: ��. 

 
Línguas  Fricatização Tradução  
Macuxi  (Carson, Abbott) a)    �����
 �

















� ����
 � �um 
Ingarikó b)    �����
 �

 












�����
 � �um,numeral 
Pemon c)    � ��������#� � � �������������� � �sol 

 
Quadro 60 -  Fricatização do glide /w/ 

 
No caso do glide palatal /y/ em Taurepang (Pessoa), realiza-se como a africada 

palatal sonora��" � �* ��

 
Taurepang (Pessoa) 

 
�� ��������;��" � 1 ������������ � ���������‘eu’ 

 
No Macuxi (Abbott) apresenta a variante [3] fricativa alveolar sonora, com a ponta 

da língua em posição baixa, que ocorre em todos os ambientes, menos quando adjacente a 

vogal alta anterior ou posterior. Em Ingarikó (Cruz) o glide /y/ se realiza [y] em qualquer 

posição. 

 

Macuxi (Abbott) 
 

a)    �� � ��������������� � ���
b)    �3 �� � ����������� ��� �� 

�meu dente 

�comida 

Ingarikó (Cruz) 
 

c)    �	�� �� �������	 �� �� � �mão 

Quadro 61 -  Fricatização do glide palatal /y/. 
 

Em Arekuna e Taurepang (Pessoa; Cruz) ocorre a lateralização do glide, que se 

realiza [0].� � � �
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Línguas Arekuna Taurepang         (Pessoa, Cruz) 

[y] ~ [)] �������� 0 ��������� ��� � � �  ‘eles’ �� �� � ����#��0 ��� � � ���� �� � 
 �� ‘�irmão mais velho’ 

Quadro 62 -  Flutuação de [y] ~ [0] em Arekuna e Taurepang 
 
 
5.2.6 - Oclusiva Glotal Surda 	�	�, Fricativa Glotal��� ��e�Oclusiva velar �� � em coda silábica 

 
As codas têm sido discutidas ao longo do tempo sempre com bastante polêmica, já 

que as línguas Caribe costumam apresentar muitas variações que chegam a dificultar a 

identificação da forma de base. Respostas como a da redução silábica em estudos diacrônicos 

poderiam explicar a origem de tantas variações. Sincronicamente, no entanto, observa-se a 

ocorrência variada da debucalização das codas, o que parece sugerir que tais distinções entre 

as línguas revelam diferentes estágios de evolução. 

De modo geral, a observação dos estudos de algumas línguas Caribe permite notar 

a presença do fonema /� ��em quase todas as línguas. Em Pemón, Tuggy mostra que �� � pode 

realizar-se em final de palavra como a velar [k] ou flutuar com a fricativa glotal [h] (raros 

casos) ou com vogais longas. O autor sugere, ainda, que se pense na glotal �� ��como um 

arquifonema das oclusivas /t, p, k/. 

 
Pemon /� � Flutuação de fonemas Tradução 

��� 
 
 

���
__#







���
_#_ 
 

�	�







V*�

a)     �
 �� 
 �����������������������������������
 �� 
 �� � � �
 
b)    �	� � � � �	� � � � �����������������������	� � � � ��
c)   ���� � � * ��� � � ���� � � * ��� � � � ��������� � � �� �� � ��� 
 
d)   [�� � �� ��� ������������������������������������ ��� � �������� 
 
e)   ��� ������������������� �� ����������������� ��� ���������
 
f)    �	�� 3 ������#���	��3 �������������� �	�� � �
 � �  

irmã  mais velha 
(fala de homem) 
peixe 
 
fogueira queima 
 
irmã mais velha 
deles  
 
pé dele 
 
‘você é?’ (Inter.) 

Quadro 63 -  Alofones da glotal �� � em Pemón 
 

Em Arekuna, a oclusiva glotal [� � não é um fonema. Aliás, esta é a única língua do 

grupo estudado que não possui em seu inventário um fonema glotal. Segundo Edwards (1978) 

a oclusiva velar /k/ frequentemente se manifesta como [� ��em posição de coda, como se vê no 

quadro 63.  
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__���
 a)          �
 �� 
 �����������������������
 �� �
 �� ��

b)          ���� �	������������������������ � 	�
 ��

tia 
duro 

���__ c)          �	��� � ���������������������	� �� � ���
d)         ��� �� �������������������������� �� ���

pecado 
não 

 
Quadro 64 -   Fonemas velar e glotal em Arekuna 

 
Em Macuxi, tanto para Carson, quanto para Abbott, /k/ e /� ��são dois fonemas 

distintos e ocorrem em ambientes diferentes. A velar ocorre em onset silábico, enquanto a 

glotal está restrita a posição de coda silábica, como se vê no quadro 64. 

 
Língua Palavra Tradução 

Macuxi (Carson) a)         [	� � �� � �	� � � � �
b)         �	� � � � ������ � � � �	� � � � ��

        minhoca  
        peixe 

Macuxi (Abbott) c)         ��� " ������������������ ��

d)         �	� � ���� �	��� � �

       buraco 
       verme�

 
Quadro 65 -  /� � em Macuxi 

 
 

Em Taurepang (Cruz), no entanto, preferiu-se considerar como fonema a fricativa 

glotal /h/, que ocorre em coda em meio e fim de palavra. Neste caso, a oclusiva glotal [� ��é 

um alofone do fonema /k/ e ocorre em posição �final de sílaba que, por sua vez, tem como 

alofone, em fim de palavra, a velar unreleased [k]. 

Para o Taurepang (Pessoa), considera-se, assim, a existência do fonema glotal /� �, 

que tem como alofones [k], [k] e [h], além de [�]. 

Taurepang (Pessoa) Tradução 

a)    ���� � �
�����  ~  ���� � �
�� � ��� � 
 
 � � ������ ��banco, cadeira 

b)    ������ ��������~   �������� ��������������� � � ����  ��fogo 

c)    �	����� ������~���� 	����� ���	� �� � � ��minhoca,verme 

d)    �� ������ �����~����� ������ ��������� � �� � � cavar 

Quadro 66 – Alofones da oclusiva glotal /� ��em Taurepang 

�   
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Em Ingarikó considera-se a existência do fonema glotal /� �(�que se realiza��� ��na 

posição de coda, tanto em meio como em fim de palavra. Essa realização oclusiva 

glotal��� ��corresponde em Taurepang à fricativa glotal [h].  

 

 
Meio de 
palavra 

 
 
 
 

�
a)      ��� ���� 
 ��������������� � ��� 
 ��
b)      � �� � ��������������� �� � ���
c)      �� �� ������������������ �� � ������

d)     ��� ���������������������� �� � � �

 
‘vento’ 
‘machado’ 
 
‘casca’   
‘buraco’ 

 
 
 
Ingarikó 
 
 

Final de 
palavra 

e)     �	�� �� ���������������� 	�� �� � � � ‘mão’ 

 
 

Meio de 
palavra  

f)     ���� ����� ���������������� �� �� 
 ��
g)    �� �� �� �������������� �� � ���
h)    �� �� �� ����������������� �� � � �����
i)     ���� � �� ���� ����������� �� � �� ��� �� 

‘vento’ 
 
‘machado’ 
‘casca, pele’ 
‘irmã mais velha 
deles’  

 
 
Taurepang 
(Pessoa) 
                                   

Final de 
 palavra 

j)     [������~������ �������� � � �� ‘lenha, fogo’ 

 
Quadro 67 -  Representações fonéticas da oclusiva glotal /� ���
 

 

Em Taurepang (Pessoa), a fricativa glotal [h], quando ocorre após vogal alta, 

especialmente /i/ apresenta uma fricatização palatal que lembra a pronúncia da palavra alemã 

“ich”, que é representado na forma fonética como [ç].    

Em Macuxi (Carson) esta realização [hÇ] é devida ao processo de dissimilação de 

oclusiva condicionada à presença da vogal frontal alta que a precede. Sua representação é 

[çC], sendo C uma oclusiva /p, t, k/. 

Ilustra -se, a seguir, um resumo do que foi visto através do quadro fonético-

fonológico de dialetos do grupo Pemon (Família Caribe). 
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Labial 

 
Alveolar 

 
Palatal 

 
Velar 

 
Glotal  

Oclusivas ���
������


����

1 
���
���
�#�


[#�] 1  
  

���
���
���


����
1 ���
7  
���
���


�	� 7 

Fricativas � �!�

���
�'�
2 

����
�(�
 
    �	�
3 

Africada � ����3 � � �

Nasal ���� �������8���

��	��+]�
� � �

Flap � �����)�9��

�	���	4�

� � �

Glide ���

���4 

�,� 
  

���

�#'�5  
�#�6 �)�9  

� �

Quadro 68 -  Resumo dos fonemas e alofones nas línguas Caribe observadas 
 
1Apenas em Taurepang (autora, 2005) e Macuxi (Carson). 
2 Em Macuxi, Ingarikó e Arekuna. 
3 Em Taurepang (Cruz, 1995). 
4 Exceto em Taurepang. 
5 Em Taurepang (Pessoa, 2005). 
6 Em Macuxi (Abbott). 
7 Em Taurepang (autora) e Pemon em coda. 
8 Em Macuxi (Carson). 
9 Em Arekuna e Taurepang (autora). 
 

A observação dos inventários de consoantes das línguas do Grupo Pemon 

analisadas demonstra a enorme semelhança existente entre estas línguas. Não obstante, foram 

evidenciadas algumas divergências fonético-fonológicas. É plausível hipotetizar que algumas 

realizações destas línguas, mais especificamente do Taurepang,  sejam/tenham sido resultado 

de processo de redução silábica, em nível estritamente fonético, como é comum às línguas 

Caribe. Um caso seria a flap em coda do Pemon, já que nas outras línguas o flap apenas 

ocorre na posição de onset simples.  Observa-se também a consonantização dos glides /w/ e 

/y/, presentes na maioria das línguas. Diante da alta similaridade entre os sistemas 

consonânticos observados, verificado além das vogais e nos demais níveis prosódicos das 

línguas sob estudo, esta primeira apreciação parece confirmar o alto grau de parentesco 

existente entre tais línguas, que provavelmente estão passando por estágios evolutivos 

diferentes. 

 
 
 



 115 
 

5.2.7 - Fonemas Vocálicos: comparação entre línguas Caribe 
  

Apesar da notável correspondência entre as vogais das línguas examinadas, 

observam-se várias diferenças nas realizações de tais segmentos.  

Uma grande problemática nos estudos de algumas línguas Caribe, como já foi dito, 

refere-se à identificação de algumas vogais e de sua subjacência. A distinção entre vogal 

central alta não arredondada [î], vogal média central [�] e central média não arredondada [i] é 

um exemplo. As vogais apresentam muitas variações fonéticas, envolvendo o fenômeno da 

duração, que apesar de fonológica, ocorre também para manter o ritmo das línguas, sendo, por 

isto, fonético. A nasalidade é outro ascpeto das vogais que, nestas línguas, não constituem um 

traço distintivo fonológico. 

Devido às questões acima explicitadas, o número de vogais apresentada em cada 

estudo pode variar bastante, de doze em Macuxi, por exemplo, à seis apenas, em Taurepang 

(Cruz). Vejamos a seguir os inventários dos fonemas vocálicos nas línguas estudadas.18 

 

 
Macuxi 

(Carson) 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i   ii 
                        e  ee 
 

                         
                         i   i i  
 
                          a   aa 

  u  uu 
 
 o  oo  

 
Macuxi 
(Abbott) 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i    
                        e   
 

                         
                          î     
 
                          a    

    u  
                             
    o    

 
Quadro 69 - Inventários fonológicos em Macuxi (Carson e Abbott) 
 
 
 
 
 

                                                
18 É importante ressaltar que em vários momentos verificaram-se algumas inconsistências nos estudos 
consultados no que se refere à descrição das vogais. Assim, alguns aspectos não puderam ser bem explicados ou 
a descrição não correspondia aos quadros fonológicos apresentados nos estudos, além de aspectos cruciais, como 
o da existência de vogais longas subjacentes, não terem sido esclarecidos de maneira satisfatória para que se 
pudesse ter uma compreensão mais concreta do comportamento das línguas a este respeito. 
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Pemon 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i 
                        e 
 
 

                         
œ                        ï  
 
                          a 

   u 
 
   o  

 
Quadro 70 - Pemón: fonemas vocálicos. 
 
 
Taurepang  
(Cruz)  

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i 
                        e 
 
 

   î                          
 
 
   a 

  u 
 
  o  

 
Quadro 71 – Fonemas vocállicos em Taurepang (Cruz) 
 
 
 
Arekuna 
(Edwards) 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i    
                        e   
 

                         
                          i     
 
                          a    

    u  
                           o  
    o    

 
Quadro 72 – Fonemas vocálicos em Arekuna (Edwards) 
 
 
Ingarikó 
(Cruz) 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i   ii 
                        e  ee 
 

                         
                             
 
                          a aa   

    u               ï 
 
   o  oo         ë                    
 

 
Quadro 73 – Fonemas vocálicos em Ingarikó (Cruz) 
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Taurepang 
(Pessoa) 

ANTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

 CENTRAL 
 
arred.         não-arred 
 

POSTERIOR 
 
arred.         não-arred 
 

alta 
média-alta 
média-baixa 
baixa 

                        i   ii 
                        e  ee 
 

                         
                              
                          � 
                          a aa   

    u   uu 
                            
    o  oo  

 
Quadro 74 – Fonemas vocálicos em Taurepang (Pessoa) 
 
 

Em Macuxi, Carson e Abbott consideram a existência de seis vogais breves, e suas 

correspondentes longas, o que dá um total de 12 vogais. As autoras ressaltam a grande 

variedade de vogais em nível fonético e preferem não se aprofundar nos detalhes fonéticos, 

selecionando as que consideram como mais importantes. As vogais são: alta anterior /i /; 

anterior média /e / ; baixa central não arredondada /a /; média central não arredondada /i /; alta 

posterior arredondada /u/ e vogal média posterior arredondada /o/. As autoras não especificam 

os ambientes prováveis em que as vogais se realizem de forma alongada, utilizando a 

explicação pouco elucidativa “em outros ambientes”. Já para as formas vocálicas nasalizadas, 

apenas ocorrem na superfície e quando em posição contígua a consoante nasal ou em sílaba 

acentuada. Os alofones abertos [�, � �, das vogais médias [e, o] ocorrem após oclusiva glotal, 

em posição final de palavra.  

Em Pemón, há 7 vogais. Foi considerada uma vogal média central arredondada 

/œ/, bastante incomum em outras descrições de línguas desta família. Tuggy, inclusive, inclui 

uma explicação acerca deste fonema, comparando-o com o que ocorre em Macuxi:  

“Since Macushi, a related language, has cognate words that 
have only one vowel, say / œ/, where Pemón has two, /œ/ and 
/ï/, it appears that /ï/ may have developed from an allophone of / œ/, 
and may still have limited distribution. /ï/ serves as a sort of ‘filler 
vowel’ much like English schwa, especially where a borrowed word 
has a two-consonant cluster….”(pg.33) 
 

Para o autor, /ï/ representa uma vogal breve e a pode manifestar-se como [œ] em 

algumas situações não especificadas.  

Em Taurepang (Cruz) também há seis fonemas. As nasais são vogais decorrentes 

da presença de consoante nasal contígua, enquanto que o alongamento vocálico não é 

considerado fonêmico e está relacionado ao acento secundário.  

Em Ingarikó não ocorre muito diferente. Pórem Cruz (2005) considera a existência 

dos onze fonemas vocálicos que seguem: /a, aa, e, ee, ë, ï, i, ii, o, oo, u/ que se realizam de 
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forma alongada e breve, apresentando alofones, que são, respectivamente  [a; ),�� ou �, e, � 

ou �, por fim, u ou �].*19  

Em Arekuna, Edwards considera as seguintes vogais: / i, i, u, e, < ( o, a/, apenas 

especificando que o fonema  /</ é frequentemente realizado como [�] em posição átona, e que 

a vogal  /i/, ocasionalmente, realiza-se como [�], em sílaba acentuada. A central baixa /a/ tem 

como variantes [a , �, �]. 

 

    Línguas 
 
Vogais  

Macuxi Pemon Ingarikó Arekuna Taurepang 

/i/ 
��
 
 ��� �
‘sim’ 

����� ���� �
‘seu nome’�

��� ��� ����o�� �
‘mosquito�

�������‘teu pé’�

/œ/ --------------
--- 

��
 �œ/  ‘nada’� ----- -----------� --------------- 

/e/ �� �� � ��� �
‘borboleta’�

�	����� ��‘você foi? 
(Interr.)’�

��� ��� ��	� ����
‘menino’�

�������‘ouvir’�

/ï/;/ î/;/i/ � i��� � � � �
‘o que’�

�� ��ï�
 ���‘dois’� �	��ï/ 
‘raiz, tipo’�

���i�‘banhar-se’� �
 ��îy/ ‘cará’�

/a/ ����	��� � �
‘ver’�

�� ���� ��‘pente’ ��
 ��� ���o� ��‘tocar’� �� ���
 ��‘paca’�

/o/ �� � 
 �� �
‘roupas’�

�
 � ���‘terra’� �� 
 � ��� 
‘provar’�

���� � ��
‘mastigar’�

�
 � 
 �� �‘terra’�

/u/ �	� ���� � �
‘menino’�

/umïnï/ 
‘meu sangue’ 

/urë/ 
‘eu’ 

��� � �� �� �
‘fechar’�

�	� �����
‘menino’ 

/ o� --------------� -------------- � ����o�� �
‘mosquito 

 
-------------- 

 
Quadro 75 - Exemplos de fonemas vocálicos em ambientes diversos nas línguas Caribe 
estudadas. 
 

Segundo Gildea (2003), uma questão “polêmica” na descrição das vogais destas 

línguas é a identificação mais precisa das vogais centrais [i] e [�], distinção e sua 

representação na escrita. Girad (1971) argumenta que o  � do Proto-Caribe em qualquer língua 

moderna apresenta é uma inovação do *o ( *o >  �). No entanto, segundo Gildea (2003), o 

numero de línguas que apresenta / �/ no inventário de vogais é relativamente limitado: Panare, 

o grupo Pemon, De’kwana, Mapoyo, Yabarana, Tananoan e Wayana são exemplos. Em 

alguns casos como Tamanaku, Chayma e Cumanagoyo as correspondências de *o ~ e, eu, a 

etc provavelmente representam casos em que a vogal *o> �, na qual � foi simplesmente 
                                                
*19  Os símbolos /�/ é posterior média fechada não arredondada e /�/ é posterior alta não arredondada. 
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confundido com uma vogal frontal, uma vogal baixa central ou com um ditongo. Por fim, as 

correspondências de *o ~ i em Macushi e Kapóng representam uma inovação adicional 

aparentemente completa em Macushi e em andamento em Akawaio, em que *o > � > i. 

Entende-se, por fim, a pertinência de refletir no sentido de que as variações fonético-

fonológicas existentes entre as línguas do grupo Pemon decorrem das diferentes fases 

evolutivas em que estas línguas se encontram.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
 
 

A proposta desta pesquisa foi descrever a fonologia do Taurepang e realizar uma 

comparação preliminar desta língua com outras do grupo Pemóng (Família Caribe). Embora 

não exaustiva, esta descrição, com reflexões pautadas em pressupostos da Fonologia 

Moderna, permitiu um avanço na compreensão de alguns aspectos fonológicos, além da 

reflexão sobre os processos e a prosódia. 

O estudo comparativo, por sua vez, além de constituir um banco de dados, revela, 

no nível fonético-fonológico, o alto grau de parentesco existente entre as línguas do grupo 

Pemóng (Macuxi, Ingarikó, Pemón, Arekuna e Taurepang).  

Acredita-se que o presente estudo dá mais uma contribuição no que se refere à 

discussão de características como a duração vocálica e a identificação de certos segmentos na 

subjacência. Porém, poderá sofrer alterações na interpretação dos dados através da ampliação 

do corpus e de um tratamento minucioso e mais consistente dos aspectos observados.  

Para estudo posterior, entende-se a necessidade da ampliação do corpus, que inclua 

também um maior número de falantes provindos de outras aldeias, a partir do qual se possam 

melhor observar variações da língua Taurepang e as regularidades do sistema desta língua. 

Esta ampliação irá possibilitar, ainda, tratar do estudo de aspectos morfo-sintáticos do 

Taurepang, para que seja elaborada uma gramática da língua em questão, com a qual os 

falantes possam contar para auxiliar nos projetos de educação e aprendizagem da sua língua 

materna.  

 
 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ANEXO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malocão do Território Indígena São 
Marcos 

Placa de Sinalização e Localização de 
Área Indígena. 

Aldeia Boca da Mata e Malocão ao 
fundo. 

Aldeia Boca da Mata. 

Campo de Futebol em Boca da Mata. Malocão de Boca da Mata. 



 
ANEXO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Irmãos Taurepang: Aldino Alves (mais em 
frente) e Aurélio. 

Figura 2 - Úrsula Loyola (Foto Cruz,1995)  
   



 
ANEXO  3 

 

 



ANEXO 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Região do domínio dos cerrados onde 
estão localizadas aldeias de alguns povos 
Caribe. 

Aldeias estão estrategicamente 
localizadas numa área plana entre 
complexos montanhosos (feição similar 
a um grande vale). 

Imagens do Rio Uraricoera na BR-174 Canoa no Rio Surumu 



ANEXO 5 
 
 

Mapa das Aldeias Taurepang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (Andrello, 1993) 
 
1- Araça 
2- Boca da Mata (aldeia visitada) 
3- Sorocaima 
4- Macaiapáng 
5- Maurak 
6- Yuruani 
7- Paray - tepui 



ANEXO 6 
 
 

Mapa de etnias diversas em Roraima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: (Santilli, 2001) 
 
 
 



ANEXO 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G L O S S Á R I O 
 

Taurepang – Português/ Português - Taurepang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Glossário Taurepang- Português 
 
A 
 
������ ����������� ����������� � � milho  
a�	
���� ��������� �����	
������ � � apunhalar 
asokato      [��	����]     furar�
a�ne�           [�����������  ��������� � quente 
a�	����      [������������������������� � vento 
aminsa�            �������������� � � distante 
am��� -nokon    [am���� -�
��
�]    vocês 
��

�
��      [������
�������������� � �avô�

anno���� ��� �������
���� � � quem 
��
����������� �� �����
���������������������������� sua avó 
anunt�      [���������]     urucu 
apisa�              [������������~�[������������� agarrado 
��
�� � ��� ��������~ ���������� � lenha 
apo������	��      [a�p������������         fumaça 
��
�
������� ��� ���
������~  ���
������� banco, cadeira 
��
��
�� ��� ������
���
����� � � roupa deles 

��������� ��� �����������]    soprar 

awa�a�      [������������ � � �tucuma 
����������������� �� ���������� � � piolho 
�������  ������������   camaleão 
����� � � ���������� � � aranha   
�������������� � ������������������� � guariba 
a�ikutun   [���������������������������� preto 

����������� ���� ������a��a������� � cachorro 

atant�     [a�ã�������    onde 
awe�ne�k�    [��������������� � pesado 
awene� pe          [ �������������� � largo 
�� 
��������� � �������
���ã���� � amarrar 
������������� � ������������ � � �branco  
 
 
���

 
!��!���  ��!��!������ � � Como� � � � ����� 

!���!�   �!����!��� � � Isso/ Isto� �  



!������  ��!������������!�����������!�"������ Quando�   

!�!��   �!��!��� � � � �edra� �

�k�y                   [��k�y]      cobra 
�  
E 
 
��������
���� � �������m��doh]�� � andar 
ene�    [��������� � � animal 
����
�� � � ��#�������� � � beber 
epindomansa�  [������
�ma ������              tatuagem 
e�ewe� ��� � ������������� � � �mosca 
������  �������������������]      mandi 
�� ����    [�!h�����������!h	������������!h"�������  quando 
���� �� ��� �� ����������$���� ���������������������������� ouvir 
 
I 
 
ikey        [i�key]        beiju 
���� � �� ����#����� � � ��nós (exclusivo) 
��
������ �� ����#�����   � �#�����]       mulher, esposa 
intaye�p�    [�������������]     queixo 
ipu�kena�         [��������������� � ��sábio 
�����
��� �� �����!�����������%!������������ ��dar 
itane�    [ita��������� ta���������da����������língua   
ite       [������� � � � ��dente dele 
���������� �� ������������������������ � ��seu olho  
ite nuyen        [��������������� � � �óculos dele 
itesek         [i�te��	������ i�te��	������� �nome dele 
isa��� � ��� ���������� � � �batata 
�	��� � �   ������������ � � �mãe dele 
iwaa�aka      [i����������    macaco 

iwene������������ �������������]     tripa 
 
K 
 
kanpiupiu     [ kã�byu�pyu ] ~ [kã�pyu�pyu] vagalume 

kaawi       [������������������� � cachaça 
ka������������������� ���������~ [�kak]   céu 
kaiwa�a              [ka�i�wa��a]   abacaxi 
������ � ���� ��ka��ih�    rede 
������������������� ����������� � � quatipuru 



������!�!�� � ���������!��!���  carrapato 

���������
������� �����������������~�������!�����������~�����������������~��
�����������������   coçar�� �

kasuupa�a    [���	��p������~ [ ���	���p���  facão de madeira 

���
�� ������������� ��������������~�����������������cavar� 
�������� ��������� ���������������� � � capivara 
kaykuse     [�������	���� � � onça  
�����������   ����������������  cana 
kaywan    [������������ � � gordura 
komi����������� � �[�
�����~��
�����~ �
���ç]   frio  
koy. me�   ���
������   caracol 
�
����� ��� �[����������� � � avó 
kuikato�� ��������� �[��������������� � &
����� �

ku�um        [��������� � � urubu�
��	����     [ku�sa������    veado 
kuu�ay     [�ku������    menino 
����������������� ��������������~������"����������"�� 
�� ���	���� � ���� ��'��'�����~���'� ��'��'��������grilo 
� �	�� � � ��� �'������������������"�'������ �gafanhoto������� 
 
M 
 
���� � � ��������� � � sangue     
�� ������� � ��������������� � � morcego  
marit!��� � ��mari�t!��� � � escorpeão 
������            [�ma���u���~ [�ma������� nambu-galinha  
ma�way         [������������ � � caranguejo 
������� ��������� �����������~�������������� novo 
����������� ��� ���������������]   banana cheirosa 
���	���������
�� �� �����:������ã�ye:����
��r�]   pai delas 
�
�
��� � ���
������ � � peixe 
moro������� � �[�
� 
�'�����
����                meu peixe 
�
�
���� � ���
������ � �  minhoca,verme 
�
����� � ������������~ ������������� amendoin 

������� ��������� ����u��������� � � ��cipó titica 
munp!������������ ����((�)!�� � � ��rato 
���������������������������������]       criança 
 
 
 
 



 
N 
 
���������������� � �������������~ ������������ mau, ruim 
�� ���            �������������������� � medo� �
��� �� � � �������������~����������� %e]      remo 
�
��
�
����� �� ����
��
��
���� � � �nossa avó 
non    [��
���� � � � �terra 
nunk�             �������������~������������� pium�

��	��� � � �����	���� � � comprido�
 
P 
 
pan       ���������� � �  sal      
pana       ���������   orelha           
�� ������� � ����������������� � capivara                                  
Pata        ��������    lugar, vila  
����   ��������    sal�����
pana –tokon     [�����������
������� � nossa orelha 
��������� � ������������� � �  caititu 
pawi�      [�����ç]      mutun 
pa�	��    [�����	��]     sobrinho/a�
��	��� � � ����������~ ��������������� tigela 
pi���    [�������]     casca, pele 
��������� � �����������~ ���������������� traíra 
p���w   [p�������� � � flecha 
p!retuku�� � ��������������   sapo 
pemon              [pe�mõ]    pessoa, gente 
��������
� � ������m�*����~ ���������m������jogar alguma coisa 

pyenk��         �����������~������������� �~������������ queixada      
�
��
�
�� � ���
���
��
������  ����
���
��
���  nossa roupa, roupa deles 
�
�

�
��
�      �������t�y������~ ���
�����t�y�������coruja�

prata         [�p �������~  ��!� �������� prata, dinheiro /plata, díñero  ��

pratu       [�p ���������~�� ��!� ��������� prato�

���	��
�� � ���������������� � �  puxar�
�
��

rakaami  �����������   jacamim  

rakaare  �����������   jacaré�

�������  ������������    asa�

������
�� ���� �������������� � � bater 



�
����
����������� ��%
�)���
�����~�����
�)���
����� experimentar 
�o��oy                [��
���
��� � � caju�
�
S 
seet!�� � ���� ���	���t!��� � � aqui 
serenka         [	�� �������� � � cantar 
	����������
�� ���	�������������d�h]  ~  ��	�������������dh�h]  trabalhar 

sew�umanto�       [�	��������������� � comunicar-se 
sik��         [������]    pulga 
sint�        [����������~ ��[t������������� �ali��� 
si�a�p!        [��������!�     curto�

	��
�� � � �������������~  ����������   cabelo 
sole� pe        [	
�"�������� � � �liso 
	
�	�� � ����� �����������������t����������   igreja 

	� ����� ������ �������������~ ������������ +������nambú-relógio 
sunpa         [�	���)��� � � �cesto 
supaari        [su�paa�ri]      arraia 
 
T 
 
taku       �������    cuspe  
���
������ ���� ��������������� � �  mar 

tanope ���� � ������
����    muito 

tapiyuka      �������������   caba 
���� ���� �� ����'��'� ����� � � ,�&� 
tap�y       �����������    casa �� 

������������������ �������������� � � �outro 
�������� ����� ��������������~�����"����������assentado 
t������� ���� ������������� ������ �  orelha deles 
to�����        [�t�����%�]           nosso irmão mais velho 
to�	��������� ����� ����
�	��"!���~�����
�	���!������ direito     
����� � ���� ��������� � � água 
�
U 
 
ukanwa        [��������������������� � carro 
������!�!���������� ��������!��!��� � meu tio 
������ � ������� �������     minha boca 
unpaypon  �����)����
������������)�����
����� camisa 
�����������
�
������������-������!.�����
������ nosso pescoço�
                                                
 



������ � � ����������    orelha 
upay nusan   [���������	������ � cabelo comprido 
�����
�� ��� ������������~ [�pe������  amigo/a�
����� � � ��������� � �  meu neto 
���   �������     meu irmão mais novo 

��
�� � � ����
�����    minha roupa�

����� � � ���������    minha carne ��

urana   ������.�����     paca�

�������� � [���������  ~ [������)������� arco 

�������� � ��������)���� � � tempestade 
uruy           [u����]     irmão mais velho 
uti umu��           [���������u�]    meu marido 

�������� � ��������������    minha língua 

uyese�     [�ye��	���� ~ [u�ye��	���� �meu nome 
�
W 
 
wai     [wa� i]    instrumento 
���� � � ��������� � � abelha 
wa�aa�a   [����������    arara 
������� � ����������������� � �machado��
�����mori��� � [�������
������� � �jaboti 
������������� � ������������� � � tamanduá 

������� � ������������� � � noite 
wakaw   [������]     borboleta 
waykin   [���������������������� � veado campeiro 
�����	��� ����� ��������:�	�����   calango 
������� � ����������   anta 
����� �����
�� ������������!������~������������������~�������������������

��� � � � � jogar (esporte) 
w��� � � ����k]     montanha  
w�y               [ ������� � � sucuri 
wey    [�wey]     sol 
wo��a      [�w���� ]     jacutinga 

�
�
����� ����� ��
������������ � papagaio 

wo�o�iwe�        [�
�����������   nambu-azul 
 
 
 
 
�



Y 
 
�����	������   �������������~ [�ya����t������inchado 
yamansa��   [���������]                    ����molhado 
������� �������������������������������������������minha casa 

��������   ������������ � ���������inha ex-casa 
ye� kap�sa�   [�ye�����	����~[ �ye������	����sujo 
yesiwka  [�������������� � � ��raio 

���
��� � �������
�����~���%����
��������� irmão mais velho 

���
��������� � �������
���~���������
������� meu tio 

���
���   �����
��������� � �inha tia 

������ �� � ������������    testa 
����                [�/0����] ~ [�����]    eu (1ª. pessoa do singular) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Glossário Português – Taurepang  

 
Animais 

 
1. Abelha    wan  ������� 
2. Anta    way�a  ���������  
3. Aranha   a�ay  ������� 
4. Arara    wa�aa�a ����������� 

5. Arraia    	������� �	��������� 
6. Beija-Flor   tukuy  ��������  
7. Borboleta   wakaw  ��������  
8. Caba    tapiyuka ������������� 

9. Cachorro   ����������� ���������������� 

10. Cachorro-do-mato  ���������� �� ������ ���������������'�������������  

11. Caititu    �������� ����������� 

12. Calango   waymeesa�� ����������	��� 

13. Camaleão   �������� �� ������������ 

14. Capivara   ��������  �������������� 
15. Caracol   koyme�   ���
������ 
16. Carangueijo   maywa�� ����������� 

17. Carrapato   ������t��  �����������������   
18. Cobra    ����   ��������   
19. Cupim    muna    �������� 

20. Coruja    ��
�
��
   ��
����������� 

21. Corujão   �������� ��������� 

22. Cutia    ��������� ����������� 

23. Escorpião   ��������   �����������   
24. Formiga   �����   ��������    
25. Gavião    kukuy  ��������   
26. Grilo    ���	����� ����������� 

27. Guariba   ��������� ������������ 

28. Jaboti    ������
 ���� ��������
� ���     
29.  Jacaré    ����� ���� �����������������������������$��������� 

30. Jacamim   ��������� [������������� 

31. Jacutinga   �
������ ����������� 

32. Minhoca   �
�
���� ��������������������� 

33. Macaco Prego   ���������� �������������� 

34. Mandi(Peixe)   ���������� �������������������������� 

35. Mandi (Maior)  � ���� tano   ����������'������� 



36. Maracaja; Gato-Do-Mato �����	����	���������� ��� 
�������	�'��1�������'����������� 

37. Morcego   �������          ���������������������������������������     
38. Mosca    �������� ������������������2����������    
39. Mosquito   kank���� �����������         
40. Mutun    pawi�     [�����ç]       
41. Nambu-Galinha  �������� ������������� 

42. Nambu-Relógio  	������� ������������ 

43. Nambu-Azul   �
�
�������� ��
����'�����������
����'������ 

44. Onça (Preta/Pintada)  kaykuse ��������  ��������	��'����������� 

45. Paca    ������    ��� ������     
46. Pacu    ������� ����������� 

47. Papagaio   �
�
����� ����������������� 

48. Pica-pau   ���������� ���ç���������      
49. Piranha   ������� � ��������   
50. Pium    nunk�              ����������     
51. Poraquê   ���������  [���������]     
52. Pulga    sik�    �������   
53.  Quati    kwaati   ��2��������� 

54. Queixada   pienk�     ������������������������������������ 
55. Rato    munp�    �����)��� 

56.  Sapo    �� ��������� ��� ������������������ ����������� 

57. Serelepe; Quatipuru  �� ���� � ���� ��� 

58. Sucuri    ������ � ������   
59.  Surubim   ������ im�����������'���������� 

60. Tamanduá   �� ������ ��� �������            
61. Tatu    �
��� ���� ��
�����                    
62. Tatu Canastra   ��� �������������� �'������          
63. Traíra    ���������� ������������� 

64. Tucano   �������  ��������������������������� 

65. Urubu    �����   ��������   
66. Vagalume  � ���)�������� ������)�������     
67. Veado    ��	�� ����� ����	��� ���  
68. Veado campeiro  waykin   [�way�k�]  
 
 
 
 
 



 
Plantas/frutas 
 
69. Abacaxi   kayuwara ������������ �� 

70. Abóbora   kaw�yuma ������������� 

71. Açaí    wanakapi �������������� 

72. Algodão   k�t�wa� ������������ 

73. Amendoim   mopa  ���
��������
����� 

74. Banana   ewrupa  ���� ����� 

75. Banana cheirosa  me�kerent� �������� ���d�] 

76. Banana najá   mariipa im� ���� ����������� 

77. Banana roxa   ma�kupa ��������)��� 

78. �Banana maçã   naasa� � �����	�� 

79. Batata    isa��� � ������� 

80. Cabaça   k�sa���� ����	������ 

81. Caju    �
�
�� � ������ 

82. Cana Para Flecha  �������� ������������ 

83. Cará (Branco, Comprido)  ���	��� � ��������� 

84. Cará (Roxo)   nap�y  ������y] 

85. Feijão    	��  ������ 

86. Feijão Preto   	����������� �����'������������ 

87. Jenipapo   ������ � �������� 

88. Macaxeira   ����� �� ����������� 

89. Mamão   ���!��� [�ma�p!�$������ 

90. Milho    ������ � ��������]   

91. Naja grande    �� ���� ���� ������ 

92. Pachiúba�� � � ����� � ������� 

93. Pimenta   �!�!�� [p!�m!y] 

94. Pupunha   t!pi��� � ��!�p!����� 

95. Timbó    ���� � ����$�� 

96. Tabaco   ������ [������� 

97. Taioba    ��������!y ������������)!�� 

98. Tucumã   ���� �� ���������� 

99. Urucu  � � �����!� ���������!] 
 
 
 
 
    
 



Elementos da Natureza 
 
100. Água   ����� � �������  

101. Árvore   i!y  [i�!y] 

102. Céu    ���� � ��������������� 

103. Chuva   �
�
�� � ��
��
�� 

104. Cinza (Fogo)  ��
�� � ������ 

105. Dia    �!����� ���!������ 

106. Estrela   	�����!�� ��	�������!] 

107. Flor da árvore  ����������� ����'���������� 

108. ,
"��� � � �� �� � �������� 
109. Lenha   ��
�� � ��'������~ ��'���� 
110. Fumaça   apo������	�     [a�p������������        

111. Lago    ����!� � �������!� 

112. Lama   !����	���������!���������'��������� 

113. Lua    ���!�� � �����!�� 

114. Mar    tano tuna [������������ 

115. Mato    ������� � ������������  

116. Mel    ����������� ������'���������   

117. Montanha   �!�� � ���!��������!ç�   

118. Noite   ���!�!� ������!��!� 

119. Nuvem�� � � �������� ������������������������� 

120. Palha   ��������� �������������] 

121. Pedra   !�!�� � �!��!��  

122. Raio    ��	����� ������������ 

123. Raiz    ����� � ������� 

124. Relâmpago   �������� ���������)��� 

125. Rio    ���
������ [������������ 

126. Poeira   ��������� ��������������-  
Está empoeirado. 

127. Sal    ���� � ������� 

128. Semente   ����!� � �������!� 

129. Serra    w!�� � ���!�� 

130. Sol    ���  ������  

131. Temporal   ���������� ������������ 

Temporal�� � � ��	��������
������������'���������� 

132. Terra   �
�  [��
�� 

133. Trovão   �������� ���������)��� 

134. Vento   ��	������ ������������������	������ 



      
Cores 
   �

135. Preto     ��������� ����������������������������  

136. Branco   aymutun ����������� 

137. Rosa�� � � 	�������� ������������ 

138. Verde   �
��� � ���
���� 

139. Vermelho   	����  [��������� 

140. cinza    ��������	�� ��������������� 
 
 
Substantivos  
 �

141. Abanador   �
�
�!�� [�����!���� 

142. Arco    ������  �������)��� 

143. Animal   ����� � ��������� 

144. Banco   ��
�
�� ����
������  

145. Beiju   ����� � ������� 

146. Cacique   ��3���� ���������� 

147. Caminho   ����� � �������� 

148. Cana    ����������� ���������������� 

149. Casa    ���!�� � �����!�� 

150. Cesto Grande (3 Lados) �������������
������������������� 

151. Cesto Pequeno (Tampado)����������! 	����! [������������! ��������!] 

152. Chão�� � � �
�� � ���
�� 

153. Cheiro   �!���!���� ���!���!����� 

154. Corda   �	������ ���	������� 

155. Criança   ������� �������� 

156. Cuia    �������� ������������ 

157. Cuspe   ����� � �������������������� 

158. Faca    �������� ����������� 

159. Facão De Madeira  ��	������� ����	���!���� 

160. Fêmea   ������ � �������� 

161. Flecha   �!�!w  [�!��!w] 

162. Homem    �� ��� � ������ ��� 

163. Inimigo   �����
�� �������
�� 

164. Lenha   ��
�� � ������� 

165. Machado   ������� ��������� 

166. Macho   �� ��� � ������ ���  



167. Mão De Pilão�� � ���
����	��� �����������	�� 

168. Mão De Pilão, Cabeça Grande����
���� [���������� 

169. Mingau   ������� � ����������� 

170. Mulher   ������ � �������� 

171. Nome   ��	��� � ������	��� 

172. Prato    � ������ ��� ������ 

173. Panela, Vasilha  ��� ��� [���������� 

174. Pedra Para Cozinhar Beiju �!��� ��� ��!������� 

175. Peneira   panka  [��������� 

176. Pilão    ���
� � ������� 

177. Pauzinho   �!��	�����!� ���!��	�������!�����!����������!� 

178. Peixe   �
�
��� ����������������� 

179. Pessoa   ���
��� �����
�� 

180. Piolho   ����� � ������� 

181. Raiz    ����� � ������� 

182. Ralador   	������� ����������� 

183. Rede    ������ � ������ç] 

184. Remo   ������ � ��������� 

185. Roupa (minha)  ��
�� � ����
��� 

186. Sopa (munjicado)   k!�������!�! ��	���� k!��������!��! ���	���  

187. Tatuagem   �����
���	����������
��������� 

188. Tigela   ��	��� � �������� 

189. Vassoura   ��������� ������������ 

190. Verme   �
�
��� ��������������������� 
 
Adjetivos  
 
191. Agarrado   ����	���� ����������� 

192. Assentado   �������� ����������� 

193. Azedo   	
���� � ������������������� 

194. Bom    ����!�� �������!� 

195. Cego    ���������� ���������������� 

196. Comprido   ��	��� � ����	�������	��)�� 

197. Curto   	������!� ������������!��������������!�  

198. Direita   �������� ���� ������� 

199. Distante   ����	��� ��������/��    

200. Fino    	����!� � ��	������!] 

201. Frio    �
����� ��
����� 

202. Inchado   ����	��� �����������������%��������� 



203. Largo   ��������� ������������� 

204. Liso    	
������ �	
������������	
"������ 

205. Mau, Ruim   ������ � ��������������������� 

206. Medo   �������� ����������� 

207. Molhado   �����	��� ����������������������������� 

208. Muito   ���
���� ������
���� 

209. Novo   ������� ���������������������� 

210. Pouco   �����!� ���������!�� 

211. Quente   ������ � ��������� 

212. Reto    �
�	����� ����	��"�����������	������ 

213. Pequeno   	�����!�� �������!���!��  

214. Perto    ����	����!� ��������!������!�������������!������!� 

215. Pesado   �������!� ������������!��  

216. Podre   ik!�� � �i�k!��  

217. Velho   �������
�� ������������
������������������
�� 
�

Advérbios/Pronomes /Preposições 
 

218. Ali    	���!� � ����������!�������������!�� 

219. Ai    �����!�� ����������!�� 

220. Aqui    	���!�� � ��	���!�� 

221. Com    ����!� � �������!� 

222. Como   !��!���� ��!��!���������� 

Ex: [	
�	�������	�����	] �?  Como se diz ‘casa’? 

223. Em  taw  [����� 
Ex:[ �������������	����� �������Estou em casa. 

  
224. Ele    �!��!  [��!���!� 

225. Ela    �!��!  [��!���!� 

226. Eles/ Elas   ����!��!�� ��������!���!� 

227. Eu    �� !� � ���/0���� !� 

228. Isso/ Isto   !���!� � �!����!�� 
   Ex: [  	��� 	�‘�	]�?    O que é isso? 
 
229. Não    ����� � �������� 

230. Nós (Inclusivo)�� � ����  [ ���#�� 

231. Nós (Exclusivo)  ����!��!� ��������!���!� 

232. Onde   �����!� � ����������!� 

233. Outro   �������� ��!������������������������� 



234. Quando   !������� ��!������������!�����������!�"�������  

235. Que    ��� � ����� 

236. Se    taw  [�taw] 

237. Tudo    �������� ����������� 

238. Você    ��!�!�� �����!���!��  

239. Vocês   ��!��!��
�
������!���!'����
�� 
 
Partes do Corpo 

 
240. Asa, pena   ���!���� �����!������  

241. Ave    �
�
�� � ��
��
�� 

242. Barriga   yewan  ���/0������� 

243. Beiço, Lábio  yepi  ���������� � �  

244. Boca�� � � ����� � �������� 

245. Cabeça   ������ � ��������� 

246. Cabelo   ������	��
�� ��������'������� 

247. Carne   upun  ������� 

248. Cauda, Rabo  �������� ����������� 

Ex:a�ima�aaka �a�e
na  (o rabo do cachorro) 
249. Cílios   ���
�������	��
�� �����
�'������'�������� 

250. Coração   ������������!� ��������'��/0�����'��!� 

251. Chifre   i���!�� � �������!�� 

252. Costas   ������ � ����������� 

253. Dente   ye  [�ye] 

254. Gordura   ������� ����������� 

255. Joelho   ���	���
�� ������	����
�� 

256. Língua   ������ � ��������� 

257. Mão    yeena  [ye����� 

258. Nariz   yeuna  ���������� 

259. Olho    ���
�� � �������
�� 

260. Ombro   moota  [�mo����� 

261. Orelha   upaana  [����������Minha orelha 

262. Osso    ����!� � [������!� 

263. Ovo    �!�!��� ��!��!�� 

264. Pé    p!��� � ��!���� 

265. Pele    ����!� � �����ç��!�   

266. Perna   ��	�� � ������ 

267. Pescoço   ��������!� �����-�������!� 

268. Queixo   ��������!� ���������������!� 



269. Sangue   ���� � ������� 
270. Seio, Peito   �!����!� ��!����!� 
271. Testa   ������ � ������)����� 

272. Tripa   �������!� �������������!� 

273. Unha   ����������!� �����������ç��!� 
 
Parentesco 
 
274. Avô    amooko [a�m���� 

275. Avó    �
����� ��������� 

276. Pai    �������� �����������  

277. Mãe    amay  [�����!�� 

278. Irmão mais velho  ����� � ������� 

Irmão mais novo  yaakon  [�ya���
�� 

Irmã mais velha  �������� �������������

Irmã mais nova/ Prima �����	�� �������������

279. Tio /sogro   �������!�!� �����������!��!� 

280. Tia/ sogra   ���
��!� ���������!� 

281. Sobrinho    �
��!�!� ������!��!� 

282. Sobrinha/nora/prima ���	���� ������	��� 

283. Marido   ��������� �������������� 

284. Mulher (Esposa)  ��
��!� �������!�  

285. Primo    upimane �������������meu primo 

286. Amigo / Amiga  upeetoy ���������� 
 
Empréstimos/ Neologismos�
 
287. Carro   ������ ���������� 

288. Avião   avion  [���4��
�� 

289. Cachaça   kaaw�� � [���������� 

290. Rádio   wai  [�wa��i] 

291. Óculos    yenuyen [�ye�nu����� 

292. Mesa   meesa  [�me����������me��	��� 
293. Cadeira   ��
�
�� ����
����� 
294. Camisa   �����	��� ������������ 

295. Calça   �	����!� ����������!� 

296. Short   	����!�	����!� ���������!'��������!� 

297. Helicóptero   ����
����������"��m����������������m�������� 

298. Rede    ������ � ���������� 



299. Cidade   ����� � �������] 

300. Dinheiro   �!������ ���!�������� 
301. Telefone   	��������
����	�������������� comunicar-se 
302. Computador   ������
�� ������������� ��navegar 
 
 
 

 


