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1. Introdução 

O Waimiri Atroari é uma língua Caribe falada por 
aproximadamente mil indivíduos (Dezembro 2003) em uma região que se 
estende do norte do Estado do Amazonas ao sul do Estado de Roraima, 
Brasil. Os Waimiri Atroari distribuem-se em várias aldeias nas bacias dos 
Rios Curiaú, Camanaú, Alalaú e Jauaperi, bem como uma parte da BR-174 
(Manaus-Boa Vista). Assim como muitas outras línguas da família Caribe, 
o Waimiri Atroari conta com poucos trabalhos descritivos. Os estudos mais 
recentes sobre esta língua foram elaborados por Bruno (1995, 1996/98, 
2003). Além disso, há um estudo fonológico elaborado por Hill & Hill 
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(1994) e dois trabalhos sobre a fonologia e morfologia Waimiri Atroari 
elaborados por Lacerda (1991, 1996). Este artigo apresenta uma análise 
preliminar da reduplicação nesta língua, a ser aprofundada à medida que 
dados adicionais se façam disponíveis. 

2. Dados: descrição e análise1 

Em Waimiri Atroari, o processo de reduplicação ocorre em verbos 
geralmente para indicar iteração ou continuidade. Esta língua apresenta um 
caso típico de reduplicação prosodicamente determinada. Neste processo, 
observa-se que a reduplicação está condicionada ao número de moras: o 
reduplicante deve ser bimoraico. Antes de descrever o processo de 
reduplicação, é importante fornecer as possíveis formas das raízes verbais 
nesta língua, visto que o reduplicante copia parte da raiz verbal. A forma 
das raízes verbais não parece ser limitada quanto ao número de moras. 
Encontram-se raízes com uma, duas ou mais moras (1): 

(1) Algumas raízes verbais em Waimiri Atroari 

 a. V -- ‘ir’ 
 b. VV -ee- ‘beber’ 
 c. VC -m- ‘cair’ 
 d. VCV -ini- ‘ver’ 
 e. VCVCV -irima- ‘descansar’ 
 f. VCVCVCV -emenk- ‘esquecer’ 
 g. CV -r- ‘dar’ 
 h. CVV -jaa- ‘pegar’ 
 i. [CCV] /CV.V/ -niet-[nje’t] ‘escrever’ 
 j. CVCCV -wenta- ‘vomitar’ 
 k. CVCVCV -yakb- ‘fazer mingau’ 
 l. CVCVCCV -snehk- ‘desaparecer’ 

Em Waimiri Atroari, o reduplicante aparece à esquerda da raiz 
verbal. Quando a raiz verbal começa com vogal, observa-se que o prefixo 
marcador de pessoa é também incluído na forma do reduplicante. Por 
exemplo, considerando-se a raiz verbal -arma- ‘voltar’, se um input como 
n-arma-pa é estabelecido, o reduplicante não seria uma cópia fiel da base 
(ou seja, a raiz verbal): formas como *ar-narmapa ‘ele voltou 
repetidamente’, portanto, não ocorrem. O prefixo (neste exemplo, o 

                                        
1 O Waimiri Atroari apresenta vinte e seis fonemas, sendo dezesseis consonantais (p, b, t, d, t, d, , 
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marcador de terceira pessoa n-) deve contar como parte do reduplicante: 
nar-narmapa. 

Este exemplo estabelece dois problemas. O primeiro diz respeito ao 
alinhamento do reduplicante. Em Waimiri Atroari o reduplicante alinha-se 
à margem esquerda da raiz verbal. No entanto, no caso de exemplos como 
n-arma-pa, o reduplicante é alinhado antes do prefixo pessoal n-: nar-n-
arma-pa. O fato de que o reduplicante não é, neste caso, uma cópia fiel 
da base revela a existência de uma restrição de acordo com a qual a 
primeira sílaba do reduplicante deve apresentar um ataque. Exemplos 
semelhantes são mencionados por Mester (1988:202) para o Chumash, 
uma língua da Califórnia. Nesta língua, se a raiz começa com vogal, o 
reduplicante deve incluir a consoante que precede imediatamente a raiz, 
uma vez que a forma canônica do reduplicante é CVC, algo que Mester 
descreve como um caso de ‘super-aplicação’ (overapplication) da regra de 
formação de ataque na estrutura do reduplicante2. 

O caso do Waimiri Atroari encontra uma provável explicação 
quando se leva em consideração uma abordagem em termos de 
‘emergência da forma não marcada’ (emergence of unmarked; Mc Carthy 
& Prince 1994), de acordo com a qual elementos não marcados (sílabas, 
afixos e estruturas em geral) são translingüisticamente preferidos ou 
favorecidos face a elementos marcados (Archangeli 2000, Kager 1999). 
Embora o Waimiri Atroari permita sílabas sem ataque, isto não é permitido 
na estrutura do reduplicante. O comportamento do reduplicante sugere que 
sílabas CV são não marcadas na língua como um todo, sendo este o padrão 
que emerge sob certas circunstâncias, como no processo de reduplicação. 

A observação do comportamento das raízes verbais no que diz 
respeito ao processo de reduplicação demonstra que sílabas leves e sílabas 
pesadas apresentam comportamentos diferenciados: 

Quando as duas primeiras sílabas são leves, o reduplicante copia as 
duas primeiras sílabas da raiz verbal e prefixa-se à base: 

(2) a. /jakb-ja/ jak-jakb-ja ‘fazer mingau muitas vezes’ 
 b. /mrka-k/ mr-mrka-k  ‘misturar bem várias vezes’ 
 c. /n-arm-pa/ nar-narm-pa  ‘eles voltaram muitas vezes’ 

                                        
2 Prefixos consonantais como n- ‘3a. pessoa’ e w- ‘1a. pessoa’ ocorrem exclusivamente antes de raízes 

começadas por vogal, estando em distribuição complementar com prefixos do tipo CV. 
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Quando a primeira sílaba é pesada (CVC, CVV e VV), o 
reduplicante copia a primeira sílaba da raiz verbal e prefixa-se o material à 
base: 

(3) a. /nu-wenta-pa/ nu-wen-wenta-pa ‘eles vomitaram muitas vezes’ 
 b. /n-mnta-pa/ n-mn-mnta-pa ‘eles continuaram sangrando’ 
 c. /jaa-pa/ jaa-jaa-pa ‘pegou várias vezes’ 
 d /w-oo-k/ woo-woo-k ‘subiram muitas vezes’ 

Exemplos como nje-njet-k ‘eles escreveram muitas vezes’ (4), à 
primeira vista, apresentariam um problema para a explicação bimoraica 
esboçada acima, uma vez que sílabas CCV se comportariam, 
aparentemente, como sílabas pesadas. Contudo, uma vez que todos os 
exemplos com sílabas CCV iniciais aqui considerados são do tipo njV, é 
provável que tais seqüências sejam fonologicamente dissilábicas. Tais 
sílabas seriam subjacentemente ni-V. Este /i/ sofreria um processo de 
assilabificação (não muito diferente do que ocorre em português, em 
exemplos como família, pronunciados como [fa’milja] ou [fa’mia]). 

(4) forma subjacente reduplicação assilabificação forma superficial 

 /niet-k/ nie-niet-k nje-njet-k nje-njet-k 
‘eles escreveram muitas vezes’ 

Uma abordagem moraica oferece uma análise unificada para todos 
os exemplos acima. Em vez de dois padrões de reduplicação – um para 
sílabas leves e outro para sílabas pesadas – tem-se um único padrão, 
bimoraico. Como vimos, mesmo casos como (4), que constituem, à 
primeira vista, um contra-exemplo à regra de bimoraicidade, encontram 
uma explicação coerente quando se reconhece que sílabas aparentemente 
do tipo CCV são subjacentemente duas sílabas, CV.V, reunidas na 
superfície. Elimina-se, assim, a necessidade de se tratarem sílabas CCV 
como sílabas pesadas – algo que contraria tendências universais, uma vez 
que ataques são geralmente amoraicos. 

De acordo com Hayes (1989, 1995), a distinção entre sílabas leves e 
pesadas baseia-se na estrutura moraica: uma sílaba pesada constitui-se de 
duas moras, enquanto sílabas leves têm apenas uma mora. Por outro lado, 
como explica Hayes, “a teoria moraica sugere a existência de estruturas 
prosódicas específicas a uma determinada língua, que variam de acordo 
com critérios intralingüísticos com relação ao peso silábico” (Hayes 1989: 
224, tradução da autora). Assim, a estrutura moraica pode variar de língua 
para língua (McCarthy & Prince 1986). No inventário fonológico do 
Waimiri Atroari, o glide palatal /j/ comporta-se como uma consoante 
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aproximante. Portanto, nos exemplos (2a) jak-jakb-ja ‘fazer mingau 
várias vezes’ e (3c) jaa-jaa-pa  ‘pegou muitas vezes’, se o fonema /j/ não 
fosse considerado como uma consoante, o reduplicante teria três moras, 
violando a condição de ser bimoraico, o que demonstra que ataques 
simples são claramente amoraicos (ou seja, são prosodicamente nulos). Há, 
no entanto, que se distinguir tais casos, em que o glide palatal é 
subjacentemente uma consoante, de casos como nje-njet-k ‘eles 
escreveram muitas vezes’ (4), em que o glide palatal é meramente um 
alofone da vogal não-posterior alta /i/. 

Como vimos, o reduplicante deve ser bimoraico em Waimiri 
Atroari, copiando as duas primeiras moras da margem esquerda da raiz 
verbal e incluindo o prefixo que marca pessoa quando a raiz verbal começa 
com vogal. Esta inclusão do prefixo não é relevante para o padrão 
bimoraico, visto que ataques consonantais são prosodicamente irrelevantes. 
Em nenhum dos casos, os sufixos que marcam tempo são relevantes para o 
processo de reduplicação. Por isso, considera-se como base somente a raiz 
verbal. 

Contrastando com o Tiriyó, língua Caribe descrita por Meira 
(1999:98), que alonga a vogal para substituir a coda (5), o Waimiri Atroari 
inclui a coda da primeira sílaba no reduplicante (3a). Em ambas as línguas 
requer-se que o reduplicante seja bimoraico, mas enquanto em Waimiri 
Atroari a coda é contada como a segunda mora, em Tiriyó a coda não é 
considerada, havendo alongamento da vogal para atender à exigência de 
bimoraicidade. 

(5) a. /w-enpa-e/ wee-wenpae ‘eu estou ensinando’ 

 b. /n-ahta-n/ naa-nahtan ‘ele está brotando’ 

3. Relevância Teórica 

Segundo McCarthy & Prince (1997), o processo de reduplicação é 
uma questão de identidade: nos casos mais simples, o reduplicante copia a 
base. No entanto, como estes autores enfatizam, uma identidade perfeita 
entre a base e o reduplicante nem sempre pode ser obtida. Com base nesta 
idéia, tem-se que o tratamento da reduplicação repousa na noção de 
correspondência - ou seja, na relação entre duas estruturas, Base e 
Reduplicante (B-R) ou Input e Output (I-O). A existência da relação de 
correspondência gera um ambiente apropriado para a reduplicação. 
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Analisando o processo de reduplicação em Waimiri Atroari sob esta 
perspectiva, no que diz respeito à identidade entre a base e o reduplicante, 
o mapeamento é parcial. O reduplicante é posicionado como prefixo e 
normalmente preserva a ordem linear dos elementos da base, e os 
segmentos da base e do reduplicante são idênticos em traços. 
Considerando-se tais características gerais, selecionaram-se algumas 
restrições quanto à forma do reduplicante (6), bem como algumas 
restrições quanto às relações de correspondência entre a base e o 
reduplicante (6), para explicar o fenômeno de reduplicação em Waimiri 
Atroari:  

(6) Restrições quanto à forma do reduplicante 
a. RED=BIM: O reduplicante deve ser bimoraico. 
b. RED/ATAQUE. A primeira sílaba do reduplicante deve ter ataque. 
c. ALINH RED ESQ. O reduplicante deve ser alinhado à margem esquerda da 

base — ou seja, da raiz verbal. 

(7) Restrições quanto à correspondência entre a base e o reduplicante 
a. LIN. A ordem linear dos elementos no reduplicante reproduz a ordem 

linear dos elementos na base. 
b. DEP B-R. Cada elemento do reduplicante tem um correspondente na base. 
c. MAX B-R. Cada elemento da base tem um correspondente no 

reduplicante. 
d. IDENT B-R. Os elementos do reduplicante apresentam os mesmos traços 

de seus correspondentes na base. 

Quadros 

Nesta seção apresentam-se alguns quadros para ilustrar as 
generalizações e restrições que parecem ser relevantes para a explicação da 
reduplicação em Waimiri Atroari. Os quadros ilustram a hierarquia 
segundo a qual as restrições são aplicadas. 
 
Quadro 1 

Input: 
RED+jakb-ja 
ITER-fazer.mingau-ASP 
‘fazer mingau muitas vezes’ 

RED=BIM LIN IDENT B-R DEP B-R MAX 

B-R 

a. ja-jakb-ja *!    **** 
b. jake-jakb-ja   *!  ** 
c. jakbi-jakb-ja *! *   * 
d. jakki-jakb-ja *!  ** * * 
 e. jak-jakb-ja     ** 
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No Quadro 1, os piores candidatos são (a), (c) e (d), porque violam 
a restrição RED=BIMORAICO, uma restrição não dominada (ou seja, situada 
no topo da hierarquia) no processo de reduplicação em Waimiri Atroari. O 
candidato (c) está completamente fora da competição porque não só viola a 
restrição não dominada RED=BIM, como também a restrição de linearidade. 
Embora o candidato (b) pudesse ser um possível candidato bem formado, 
por não violar a restrição RED=BIM, é menos ideal que o candidato (e) 
porque viola a restrição IDENT B-R. Por isso, o candidato (e) é o ideal, uma 
vez que viola apenas a restrição MAX B-R. Visto que o Waimiri Atroari 
apresenta casos de reduplicação parcial, a restrição MAX B-R será 
comumente violada. Como resultado, a organização das restrições nesta 
língua deverá seguir a seguinte hierarquia: 
(8) RED=BIM >> LIN, IDENT B-R, DEP B-R >> MAX B-R 

Quadro 2 
Input: 
RED+mrka-k 
ITER-mexer-IMP 
‘mexa bem várias vezes’ 

RED=BIM IDENT B-R DEP B-R MAX B-R 

a. mrka-mrka-k *!   *** 
b. mre-mrka-k  *!  ** 
c. mr-mrka-k    ** 
d. mr-mrka-k *!  * * 

No Quadro 2, como no Quadro 1, o melhor candidato deve ser 
aquele que não viole a restrição RED=BIMORAICO. Tanto o candidato (b) 
quanto o candidato (c) obedecem a esta restrição. O candidato (c) é, 
contudo, superior ao candidato (b), uma vez que este viola a restrição 
IDENT B-R. Como observa-se no Quadro 1 acima, mudanças nos traços 
entre o reduplicante e a base não são permitidas no processo de 
reduplicacão. Os candidatos (a) e (d) são ruins porque violam a restrição 
não-dominada RED=BIMORAICO. O candidato (d) viola não somente tal 
restrição, como também a restrição DEP B-R. 
 
Quadro 3 

Input: 
RED+jaa-pa 
ITER-pegar-PAS 
‘pegou muitas vezes’ 

RED=BIM IDENT B-R (F) DEP B-R MAX B-R 

a. jaan-jaa-pa *!  *  
b. jae-jaa-pa  *!   
 c. jaa-jaa-pa     
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No Quadro 3, a raiz verbal inteira é copiada, por isso a restrição 
MAX B-R não é violada. O candidato (a) é o pior candidato porque não 
somente viola a restrição RED=BIM, como também a restrição DEP B-R. O 
candidato (b), apesar de não violar a restrição não dominada RED=BIM, 
viola a restrição IDENT B-R. Por isso o candidato ideal é (c), que não viola 
restrição alguma. 
 
Quadro 4 

Input: 
RED+niet-k 
ITER-escrever-IMP 
‘escreva várias vezes’ 

RED=BIM IDENT B-R (F) DEP B-R MAX B-R 

a. njet-njet-k *!    
b. nja-njet-k  *!  ** 
 c. nje-njet-k    ** 

Como vimos, sílabas como nje – aparentemente CCV – são 
fonologicamente duas sílabas, ni.e. e superficialmente constituídas de 
ditongos crescentes, em razão de /i/ deixa de ser aí ápice de sílaba 
(processo de assilabação ou assilabificação). Portanto, no Quadro 4, o 
candidato (a) viola a restrição RED-BIMORAICO, uma vez que o reduplicante 
se constitui de três moras. O candidato (c) é selecionado como ideal porque 
viola menos restrições que o candidato (b), que viola a restrição IDENT B-R. 
 
Quadro 5 

Input: 
RED+nu-wenta-pa 
ITER-3-vomitar-PAS 
‘vomitou várias vezes’ 

RED=BIM ALINH RED 

ESQ 
IDENT 
B-R(F) 

DEP B-R MAX B-
R 

a. nu-wenta-wenta-pa *!     
b. nu-win-wenta-pa   *!  ** 
c. nu-weni-wenta-pa    *! ** 
 d. nu-wen-wenta-pa     ** 
e. wen-nu-wenta-pa  *!*   ** 

No Quadro 5, o candidato (a) viola, como também a restrição não 
dominada RED=BIM. À exceção deste candidato, todos violam a restrição 
MAX B-R (que ocupa a última posição na hierarquia), uma vez que não 
incluem a última sílaba da raiz. Os candidatos (b) e (c) não violam a 
restrição não dominada, mas violam, respectivamente, duas importantes 
restrições de Forma, IDENT B-R e DEP B-R. Embora o candidato (e) não 
viole a restrição não dominada, viola a restrição ALINH RED ESQ, uma vez 
que o reduplicante vem não à esquerda da raiz, mas à esquerda da palavra 
inteira (ou seja, antes do prefixo pessoal nu-). Por isso, o candidato 
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selecionado é (d). A posição da nova restrição aqui ilustrada, ALINH RED 
ESQ, é a seguinte na hierarquia: 
(9) RED=BIM >> ALINH RED ESQ >> IDENT B-R, DEP B-R >> MAX B-R 

Quadro 6 
Input: 
RED+n-tahkwa-k 
ITER-3-pular-TEMPO 
‘pulou repetidamente’ 

RED=BIM ALINH 
RED ESQ 

IDENT 

B-R(F) 
DEP B-R MAX B-R 

a. n-tahkwa-tahkwa-k *!     
 b. n-tah-tahkwa-k     *** 
c. n-tan-tahkwa-k   *!  *** 
d. n-taah-tahkwa-k *!   * *** 
e. taah-n-tahkwa-k *! **  * *** 

Embora o candidato (a) no Quadro 6 viole menos restrições que os 
candidatos (c), (d) e (e), não é o candidato ideal porque viola a restrição 
RED=BIM. O candidato (c) não viola a restrição RED=BIM, mas viola a 
restrição IDENT B-R (F). Os candidatos (d) e (e) estão completamente fora 
da concorrência porque violam não somente a restrição não dominada, 
como também a restrição DEP B-R. Além disso, o candidato (e) é o pior 
candidato porque viola ainda a restrição ALINH RED ESQ. O candidato (b) é 
o melhor porque viola menos restrições.  
 
Quadro 7 

Input: 
RED+n-knk-k 
ITER-3-quebrar-TEMPO 
‘quebrou repetidamente’ 

RED=BIM ALINH 

RED ESQ 
IDENT 

B-R 
DEP B-R MAX 

B-R 

a.  n-knk-knk-k *!     
 b. n-kn-knk-k     ** 
c. n-ken-knk-k   *!  ** 
d. kn-n-knk-k  *!*   ** 

 Embora o candidato (d) não viole a condição bimoraica no 
Quadro 7, não é o melhor candidato porque viola a restrição ALINH RED 
ESQ, segundo a qual o reduplicante deve ser alinhado com a margem 
esquerda da raiz verbal. O candidato (a) viola a restrição não dominada e o 
candidato (c) viola a restrição IDENT B-R. Como resultado, (b) é o melhor 
candidato porque viola apenas a restrição MAX B-R, que ocupa a última 
posição na hierarquia (9). 
 
Quadro 8 

Input: RED/ RED=BIM ALINH IDENT DEP MAX 
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RED+n-arm-pa 
ITER-3-voltar-TEMPO 
‘voltaram muitas vezes’ 

ATAQUE RED ESQ B-R B-R B-R 

a. ar-narm-pa *!  *   ** 
b. na-narm-pa  *! *   ****
c. nr-narm-pa  *! * * * * 
 d. nar-narm-pa   *   ** 

No Quadro 8 é necessário incluir uma outra condição quanto à 
forma do reduplicante, a restrição RED/ATAQUE, de acordo com a qual a 
primeira sílaba do reduplicante deve contar com um ataque. Embora a 
estrutura silábica em Waimiri Atroari permita sílabas sem ataque, a 
estrutura do reduplicante deve ter ataque. Assim, quando a raiz verbal 
começa com vogal, o prefixo é copiado também. Conseqüentemente, o 
candidato (a) não é o ideal porque viola a restrição RED/ATAQUE — ou seja, 
a emergência da forma não marcada exigida para o reduplicante. Por isso o 
candidato (d) é o candidato ideal. O candidato (b), apesar de obedecer à 
restrição RED/ATAQUE, viola a restrição RED=BIM. O candidato (c) é o pior, 
porque viola três restrições importantes. Este Quadro demonstra que a 
restrição RED/ATAQUE é tão importante quanto a restrição RED=BIM. Ambas 
são não dominadas, ocupando o topo da hierarquia: 
(10) RED/ATAQUE, RED=BIM >> ALINH RED ESQ >> IDENT B-R, DEP B-R >> MAX B-R 

Quadro 9 
Input: 
RED+w-oo-se 
ITER-1-subir-ASP 
‘subo várias vezes’ 

RED/ATAQUE RED=BIM ALINH 

RED ESQ 
IDENT B-

R 
MAX B-

R 

a. oo-w-oo-se *!  *   
b. woo-w-oo-se  *! *   

c. ao-w-oo-se *!  * * * 

 d. woo-w-oo-se   *   

No Quadro 9, a exemplo do que se vê no Quadro 8, a restrição 
RED/ATAQUE não pode ser dominada. Conseqüentemente, os candidatos (a) 
e (c) estão completamente fora da competição, uma vez que não atendem a 
esta exigência. O candidato (b) não é o ideal porque viola a restrição 
RED=BIM. Embora o candidato (d) viole a restrição ALINH RED ESQ, é o 
melhor candidato porque não viola as restrições RED/ATAQUE e RED=BIM. 
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4. Conclusão 

Em Waimiri Atroari, o número de moras parece definir a forma do 
reduplicante, que deve ser sempre bimoraico. O modelo não é apenas 
segmental ou esqueletal, como assumido por Marantz (1982) e Mester 
(1988), mas uma unidade prosódica. Esta análise demostra que restrições 
de Forma (well-formedness constraints) situam-se hierarquicamente acima 
de restrições quanto à Fidelidade entre a base e o reduplicante, de acordo 
com a seguinte ordem: Forma (RED/ATAQUE, RED=BIM >> ALINH RED ESQ) 
>> Fidelidade (IDENT B-R, DEP B-R >> MAX B-R). Esta superioridade das 
restrições de Forma reforça a idéia de que o Waimiri Atroari apresenta um 
caso típico de emergência da estrutura não marcada ao selecionar a forma 
do reduplicante, como revelado pela necessidade de que o reduplicante 
apresente um ataque. 

De acordo com os dados coletados até este momento, exemplos de 
reduplicação com raízes V e CVCVC não foram encontrados. Mas pode-se 
presumir que, numa raiz verbal com a forma V, o reduplicante deverá 
copiar o prefixo para satisfazer a restrição RED/ATAQUE e alongar a vogal 
para atender à restrição RED=BIM (a exemplo do que ocorre em Tiriyó, 
mencionado na Seção 2). Por exemplo, n--sa, ‘ele vai’ seria reduplicado 
como **n-n-sa, atendendo à exigência de bimoraicidade. Por outro 
lado, no caso de uma raiz verbal com a forma CVCVC, a coda da segunda 
sílaba seria suprimida para evitar a violação da restrição RED=BIM. Por 
exemplo, n-snehk-pia ‘ele desapareceu’ seria reduplicado como **n-
sne-snehk-pia. Neste caso, acrescentar-se-ia uma violação a mais da 
restrição MAX B-R, o que não alteraria a hierarquia estabelecida. Tais 
conjecturas, ainda que plausíveis, devem ser investigadas à luz de dados 
adicionais. 
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