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APRESENTAÇÃO

Patrícia Goulart Tondineli

Para os guaranis, a resistência linguística “vem provavelmente da concepção 
que eles têm da língua”, que extravasa a metalinguística, sendo semantica-
mente uma noção também de “espírito, maneira de ser, maneira de estar no 
mundo, de viver.” (Bruna Franchetto, 2021)1

Frente ao lançamento ocorrido, no Brasil, em 18 de agosto do corrente 
ano de 2021, da Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032) e em 
resposta à reflexão instigada por Amaral (2020, p. 1), “Como nós, pesquisadores 
que estamos na academia, vamos responder a esse chamado?”, é que nasceu a 
ideia do presente volume, que trata de questões teóricas e práticas relacionadas à 
(re)vitalização linguística de línguas originárias e de línguas minorizadas.

(Re)vitalizar línguas minorizadas e/ou ameaçadas: teorias, metodo-
logias, pesquisas e experiências é marco ainda da criação do Laboratório de 
Línguas Originárias, Minorizadas e de Imigração (LLOMI) da Universida-
de Federal de Rondônia (UNIR), que ecoa a resposta ao questionamento de 
Amaral (2020) e que se formata a partir de questões como: 

[...] qual o papel que nós, teóricos da linguagem, ocupantes de espaços ins-
titucionais hegemônicos como a universidade, temos nos movimentos pelos 
direitos linguísticos? [...] Qual seria o nosso lugar de fala e a nossa tarefa 
em uma luta cujo protagonismo não é nosso? Afinal, quais vozes e práticas 
estamos priorizando nesse debate? (Silva, 2017). 

O LLOMI, portanto, exercerá papel central dento da Universidade, vi-
sando contribuir com os estudos sobre as línguas originárias e minorizadas 
(além das de imigração) no estado de Rondônia e na Amazônia. No intento 
de dar a essas comunidades / culturas a visibilidade merecida, pesando tanto 

1 Em conferência durante o curso de Revitalização Linguística da ABRALIN.
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em questões linguísticas quanto culturais, históricas e sociais, o nosso lugar de 
fala será dado, prioritariamente, a essas comunidades. Ação importante e ne-
cessária, já que Rondônia “é um mosaico de diversas culturas” (Amaral, 2012, p. 
90), e as línguas – originárias e quilombolas – são parte intrínseca da formação 
étnica do povo rondoniense, juntamente à linguagem de comunidades ribeiri-
nhas e outras também inseridas naquelas consideradas minorizadas.

Ressalte-se ainda que as práticas linguísticas estão intrinsicamente rela-
cionadas às atividades culturais da comunidade, como no caso de práticas lin-
guísticas tradicionais dos povos indígenas, cujos rituais envolvem, por exemplo, 
cânticos em suas línguas originárias. A retomada de tais práticas ancestrais, 
portanto, ao mesmo tempo em que favorece o uso da língua, o “falar a língua” 
(Báez, 2021)2, resgata e fortalece aspectos culturais relevantes para as comuni-
dades linguísticas.

Como bem sabemos, a realidade linguística brasileira é marcada pela di-
versidade e pelo contato linguístico; entretanto, o choque entre o monolinguis-
mo instituído e os níveis apontados da realidade linguística brasileira resulta 
na continuada minorização da maioria das línguas praticadas em território 
nacional, marginalizando os falantes em suas relações sociais, econômicas e 
políticas, desconsiderando-se a noção de língua como uma conjugação dinâ-
mica de sistemas e de usos (comunicativos, históricos, sociais e culturais, entre 
outros). Além disso, “macro fatores e tendências específicos do país [Brasil] 
influenciam fortemente as perspectivas do trabalho de documentação e de re-
vitalização de línguas3” originárias e minorizadas (Moore; Galucio, 2013, apud 
Franchetto; Rice, 2014, p. 258). 

A insuficiência de políticas públicas que visem aos povos originários, em 
nosso ponto de vista, desdobra-se em pontos imprescindíveis para se tratar da 
manutenção e/ou (re)vitalização linguística. Em relação a tais “macro fatores 
e tendências”, entendemos que são macro variáveis diversas, desdobramentos 
da carência ou da quase ausência, no caso do Brasil, de políticas públicas como 

2 Em conferência durante o curso de Revitalização Linguística da ABRALIN.
3 Tradução nossa: “Country-specific macro factors and trends at work strongly influence the 

prospects for language documentation and revitalization [...]”.
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leis e regulamentações, bem como sua implementação e fiscalização, políticas 
educacionais e organização do sistema escolar, políticas linguísticas e dispo-
nibilidade de recursos públicos e privados para ações que se voltem aos povos 
originários e às comunidades e línguas minorizadas. 

A ausência de políticas públicas ainda acarreta na desorganização da 
máquina administrativa, e cito aqui como exemplo exposição feita pela pro-
fessora Maria Lúcia Alberta Andrade (2021), que relata a desestruturação de 
órgãos como a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversida-
de e Inclusão (SECADI) e de programas como “Saberes indígenas na Escola”, 
imprescindíveis para se pensar etnoterritoriolizadamente na gestão das comu-
nidades indígenas e, consequentemente, na  manutenção e/ou (re)vitalização 
de suas culturas/línguas .

No que se refere às línguas originárias, somente 13% delas possuem 
trabalho de descrição linguística completo, “com gramática, textos e dicionário, 
38% têm o que podemos chamar de descrição avançada (por exemplo, uma 
tese de doutorado), 29% têm descrição ‘incipiente’ (por exemplo, uma tese de 
mestrado) e 19% não têm descrição científica4.” (Moore; Galucio 2013, apud 
Franchetto; Rice, 2014, p. 254-255). Tais dados nos mostram a necessidade de 
maior engajamento acadêmico-científico em ações cujos focos sejam as línguas 
indígenas brasileiras, juntamente às demais línguas minorizadas, na elaboração 
de políticas linguísticas5 que visem à preservação das línguas, assim como à sua 
(re)vitalização – termo que merece breve explicação. 

Pensar sobre os fatores de vitalidade (UNESCO, 2003) é de fundamen-
tal importância para medir os graus de perda e/ou vitalidade da língua-alvo 
do projeto, classificando-a em graus de vulnerabilidade, que vão desde “não 
ameaçada – em segurança” até “extinta” (UNESCO, 2003), e, assim, podendo 

4 Tradução nossa: “At the same time, the documentation picture is not a positive one: 13% 
of the languages are considered to have complete descriptions, with a grammar, texts, and a 
dictionary, 38% have what might be called advanced description (e.g., a doctoral thesis), 29% 
have ‘incipient’ description (e.g., a Masters thesis), and 19% have no scientific description.”

5 Entendemos, aqui, políticas linguísticas, consoante a Calvet (2002, p. 145) como um “con-
junto de escolhas conscientes referentes às relações entre língua(s) e vida social”, cujo plano 
da implementação prática dessas escolhas corresponderá ao que se chama de planejamento 
linguístico.
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adequar as ações propositivas à realidade das comunidades indígenas e minori-
zadas. Daí o fato do uso dos parênteses para demarcar o prefixo re-, no intento 
de melhor visualização da relação entre vitalidade e revitalização linguística, 
um lembrete de que devemos pensar concomitantemente nos graus de vitali-
dade e em propostas de revitalização linguística. 

Em relação aos fatores de vitalidade, a UNESCO (2003) sugere nove 
itens para se medir a vitalidade de uma língua, a saber: (i) o grau de transmis-
são intergeracional; (ii) o número absoluto de falantes; (iii) a proporção de fa-
lantes diante da população geral; (iv) as tendências atuais nos domínios de uso 
da língua; (v) a capacidade de adaptação a novos domínios discursivos e novas 
mídias; (vi) os materiais existentes para a educação na língua e o letramento; 
(vii) as políticas linguísticas governamentais e institucionais; (viii) as atitudes 
linguísticas (dentro e fora da comunidade); (ix) a quantidade e a qualidade da 
documentação linguística disponível. 

Dentre tais fatores, ressalte-se que nenhum deles é irrelevante; entretanto, 
na nossa interpretação, quatro deles parecem englobar os outros cinco. O primei-
ro fator que destacamos é a questão relativa a políticas linguísticas governamen-
tais e institucionais. É certo que a comunidade só pode gerir tais políticas local-
mente, instituindo, por exemplo, locais e momentos de uso da língua e outras 
ações que visem à cultura e à língua da comunidade – ato que, de certa forma, 
reflete na atitude, na visão do falante em relação à sua própria língua. 

Os outros três fatores pertencem a um nível interno, que não necessa-
riamente depende de pessoas externas à comunidade, como no caso das polí-
ticas linguísticas. São eles: 

(i) O grau de transmissão intergeracional – ora, não existe chance de 
sobrevivência se não houver perpetuação da língua, o que acontece, logicamen-
te, em ciclos geracionais. Se as crianças não aprenderem a língua originária, 
considerada como língua materna, renovando-a cada vez mais, a população de 
falantes envelhecerá, culminando quando não mais existir nenhum e, conse-
quentemente, na extinção da língua. 
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(v) A capacidade de adaptação a novos domínios discursivos e novas 
mídias – no nosso entendimento, problemas de perda linguística ocorrem em 
populações que possuem contatos externos; consequentemente, os domínios 
de interesse desses povos ampliam-se em consonância aos domínios dos bran-
cos. Assim sendo, é de fundamental importância que a língua ancestral consiga 
se adaptar às novas situações de uso, em quaisquer níveis exigidos, como mor-
fossintático, semântico e textual, entre outros – sem essa capacidade adaptativa, 
o uso da língua dominante, por falta de opções na língua originária, ocupará 
espaços cada vez maiores na comunidade linguística. 

(vi) Os materiais existentes para a educação na língua e o letramento, 
mesmo que controversa, é ponto importante em processos de manutenção e/ou 
de revitalização linguística. Consequentemente, repensar os currículos das esco-
las indígenas, tornando-os particulares (afinal, tratamos de línguas e de contex-
tos socioculturais bem específicos), produzir materiais de ensino e de letramento 
que efetivamente trabalhem a língua originária e, não podemos deixar de pon-
tuar, investir na capacitação de professores indígenas são pontos imprescindíveis 
para o processo de manutenção e/ou revitalização linguística.

Como traz a literatura da área, afora a questão das políticas linguísticas 
governamentais e institucionais, já discutidas anteriormente, variáveis como o 
grau de transmissão intergeracional, o número de falantes (e sua proporção em 
relação à população geral), as tendências atuais nos domínios de uso da língua, 
a capacidade de adaptação a novos domínios discursivos e novas mídias, os ma-
teriais educacionais existentes para ensino de língua e letramento e as atitudes 
linguísticas (dentro e fora da comunidade) influenciam a elaboração de um 
planejamento linguístico voltado para programas de revitalização de línguas. 

Será, pois, a avaliação desses critérios que resultará no nível em que 
se encontra uma determinada língua em uma comunidade e, assim, no pla-
nejamento e na implementação de ações locais, ou não, capazes de reverter 
e/ou de fortalecer a língua dessa comunidade, seja pela sua manutenção, 
seja pela sua revitalização.
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Figura 1 – Estrutura do planejamento linguístico

Fonte: Amaral (2021)6

O planejamento linguístico, por sua vez, consiste e, três etapas, a saber:
(1) Planejamento do status: etapa do Planejamento Linguístico que 

trata de questões relacionadas ao contexto de uso da língua, de seus potenciais 
desafios, oportunidades e necessidades. Como bem sabemos, as línguas mino-
rizadas perderam seus espaços e suas funções de uso por razões políticas, eco-
nômicas, históricas etc. É nesse ponto que entra o planejamento do status, que 
trata de questões relacionadas ao contexto de uso da língua, seus potenciais, 
suas oportunidades e necessidades. Nesse tópico, pensa-se em questões como 
para quê e em quais contextos a língua será usada, apoiando-se nos objetivos 
sociais e culturais da revitalizacão, levando em consideração as variáveis exter-
nas e internas que causaram a perda linguística e, consequentemente, trazendo 
as informações de todo o conjunto de ações necessárias para um projeto de 
revitalização linguística.

(2) Planejamento do corpus: corresponde ao levantamento, à descri-
ção, à organização e à estruturação do material linguístico necessário para o 
processo de revitalização, do lexical ao estrutural, incluindo todas as áreas de 
descrição linguística. Sua importância encontra-se no fato de que a formação 

6 Curso de Revitalização Linguística da ABRALIN.
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dos corpora permite retomar e ampliar a funcionalidade comunicativa de uma 
determinada língua, incluindo, aqui, suas variantes. 

(3) Planejamento da aquisição: etapa do planejamento linguístico que 
dita como a transmissão linguística deverá ocorrer, abordando temas como: 
quem vai aprender a língua, como a língua será reinserida ou ensinada, quem 
vai transmitir a língua, a formação necessária dos transmissores e os materiais 
necessários para facilitar a transmissão linguística.

Como vimos, a preparação de ações ou de programas de revitalização 
envolve diversas ações, entre as quais podemos citar: definição do contexto 
das ações, estabelecimento dos objetivos, preparação dos disseminadores da 
língua, recrutamento de participantes, levantamento e definição do corpus (vo-
cabulário, exemplos de uso, estruturas linguísticas etc.), organização das ações 
de transmissão, coordenação e monitoramento da implementação das ações, 
avaliação dos resultados e proposição de novas etapas.

Tudo isso demonstra a importância do planejamento linguístico (figura 
1) em cada uma das suas etapas, fazendo-o de forma cooperativa, interdisci-
plinar e comunitária. A (re)vitalização linguística, escopo do presente volume, 
“tornou-se um movimento mundial, envolvendo os esforços de pessoas que 
trabalham para o benefício de milhares de línguas ameaçadas ou em perigo7” 
(Hinton; Huss; Roche, 2018, p. xxii).  Esclarecem, entretanto, os autores:

A linha entre pesquisa e prática [na revitalização linguística] é necessa-
riamente difusa. A pesquisa que informa a prática inclui documentação 
linguística, passada e presente; teoria da aquisição da primeira e segunda 
língua e modelos de aquisição da língua bilingue; estudos de bilinguismo 
e desenvolvimento cognitivo; teoria e metodologia do ensino de línguas; a 
sociologia da escolha da língua; e mais. A pesquisa proveniente da revitali-
zação linguística inclui estudos da mudança da língua no contexto da revi-
talização, formação de novas palavras, estudos de política linguística, fatores 
psicológicos como língua e bem-estar e, crucialmente, o que funciona e o 
que não funciona e por quê. E, é claro, toda a pesquisa retorna à prática. 
(Hinton; Huss; Roche, 2018, p. xxiii; grifo nosso)  

7 Tradução nossa: “Language revitalization has become a worldwide movement, engaging the 
efforts of people working for the benefit of thousands of endangered or threatened languages.”
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Este volume, assim, apresenta, como bem descrevem Hinton, Huss e Ro-
che (2018), capítulos que exploram tanto prática quanto teoricamente processos 
de (re)vitalização, abarcando quase todos os aspectos que expõem os autores.

Iniciando este volume, o texto de Ana Vilacy Galúcio, “Documenta-
ção e revitalização linguística: uma interseção possível, necessária e desejá-
vel”, apresenta reflexões sobre o tema da revitalização linguística considerando, 
especialmente, o planejamento de corpus, defendendo a “interseção possível, 
necessária e desejável entre documentação linguístico-cultural e revitalização”. 
Utilizando projetos de documentação linguística realizados com/pelos povos 
Sakurabiat e Puruborá, apresenta Galúcio uma análise sobre os benefícios da 
interseção entre revitalização e documentação linguística, áreas que “podem se 
combinar em um trabalho de retroalimentação”, feedback loop, cujo “resultado 
de uma etapa alimenta o início da outra etapa, de modo que um componente 
alimenta o outro, em uma interação contínua e produtiva”.  

Em “Práticas comunitárias de revitalização linguística em aldeias indí-
genas de Mato Grosso”, Mônica Cidele da Cruz e Wellington Pedrosa Quin-
tino compartilham algumas ações de revitalização linguística em aldeias in-
dígenas de Mato Grosso, ressaltando “o papel da Universidade na formação 
de professores e professoras indígenas, principalmente em relação ao trabalho 
voltado para as línguas indígenas como política linguística no âmbito da Fa-
culdade Indígena”. Para discutir a questão, trazem depoimentos de professores 
e professoras indígenas sobre “algumas ações de revitalização da língua [...] 
promovidas pelos próprios povos indígenas, agentes dessas ações nas escolas, 
através dos professores e professoras indígenas”. Para Cruz e Quintino, tais 
ações são “símbolo de luta e de resistência, bastante significativas, porque nas-
cem no interior das próprias comunidades indígenas, a partir de uma tomada 
de consciência pela manutenção, valorização, fortalecimento e retomada de 
suas línguas originárias”, além de revelarem a importância da escola na manu-
tenção e na retomada das línguas originárias. 

Na sequência de práticas de revitalização linguística, Joshua Birchall 
e Olivia Oro Win Cabixi nos mostram os “Passos na retomada da língua do 
povo Oro Win”, apresentando, historicamente, a “situação sociolinguística atu-
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al” na comunidade, as “medidas tomadas dentro das escolas indígenas para 
ensinar a língua” e alguns “trabalhos científicos com a língua Oro Win que 
auxiliaram as iniciativas comunitárias com a língua tradicional”, como a do-
cumentação linguística com o fim de também “elaborar produtos relevantes 
para a comunidade, como uma proposta ortográfica com base na fonologia da 
língua, cartilhas didáticas, e DVDs e CDs de narrativas pessoais e tradicio-
nais”. Os autores finalizam o seu texto avaliando a “situação da comunidade 
em relação aos passos de revitalização apontados por Hinton (2001) e Ama-
ral (2020)”, visando à identificação de “próximas prioridades para fortalecer a 
retomada da língua dentro da comunidade”, e identificam que a comunidade 
Oro Win “se encontra nos passos intermediários” do processo de revitalização 
linguística, identificando a demanda atual de “apoio nos processos de aumen-
tar a fluência de adultos, expandir o programa de ensino da língua às crianças 
nas escolas e promover atividades culturais em que a língua tradicional tome 
um papel fundamental na sua realização”. 

Como fruto de trabalho de documentação linguística, Antonia Fernan-
da de Souza Nogueira, a Comunidade Wajuru e Clenilson Miranda de Sousa 
nos apresentam em primeira mão o Vocabulário Wayoro-português, material im-
portante e necessário para para valorizar a língua da comunidade originária. 
Classificada pelo Atlas of the World’s languages in Danger (Moseley, 2010) como 
“língua severamente ameaçada”, a língua Wayoro (catalogada como Ajuru), do 
povo Wajuru, é fruto de recorrentes violações – como ralato o próprio povo, já 
“foram proibidos de falar o idioma sob ameaças de castigos e humilhações”. O 
trabalho feito, assim, torna-se importante ação no processo de revitalização da 
língua Wayoro, permitindo que este Dicionário, mofofonológico, atue como 
recurso para o aprendizado lexical, gráfico e fonológico da língua.

 “Histórias originárias em Tenetehára (Tupí-Guaraní) como estratégia 
de revitalização linguística”, de Ricardo Campos Castro e Juliana Gervason 
Defilippo, traz as narrativas indígenas como “um gênero textual oral muito 
presente na educação indígena não escolarizada [...] como uma importante es-
tratégia de letramento tradicional das sociedades originárias” e de revitalização 
linguística. Os autores realizam ainda a análise morfológica da história Zu’ui 
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oho mynykaw pe (O Sapo vai para a festa), contada por um falante de língua 
Tenetehára, demonstrando que as narrativas indígenas, além de resgatarem as-
pectos culturais, servem a propósitos de descrição e análise linguística – ponto 
essencial para se compreender as línguas originárias.

Em “Línguas, literaturas e ameríndia: caminhos e vida”, Luciano Aria-
bo Kezo, Maria Sílvia Cintra Martins e João Paulo Ribeiro nos apresentam “a 
aspectos descritivos, sociais, políticos e educacionais sobre ações de pró-vitali-
zação linguística junto a diferentes povos indígenas brasileiros”. Este texto se 
apresenta em três vozes: a primeira, de Kezo, descendente do povo Balatiponé, 
referencia publicações no “anseio que abriga de que elas contribuam para a 
pró-vitalização da língua Balatiponé, assim como para dar visibilidade a um 
povo indígena que já foi tido como extinto”. A segunda voz, de Martins, toma 
como foco a língua Nheengatu, discutindo-a a partir das percepções de três 
momentos: em 2010, em 2013 e em 2015. A terceira e última voz, de Ribeiro, 
discorre sobre duas experiências de tradução (Nheengatu-português e Gua-
rani-português), pensadas como forma contributivas “para o conhecimento, o 
reconhecimento e a pró-vitalização de línguas indígenas brasileiras”.

No caminho da literatura, Denise Silva e Adriana Oliveira de Sales, 
em “Itukeovo Terenoe: a literatura ferramenta de registro e resgate da cultura 
Terena”, compartilham “a experiência do projeto ‘Lendas, causos e contos: um 
resgate das histórias dos povos do Pantanal e Indígenas do Cerrado’”, cujo 
objetivo foi “trabalhar a educomunicação e a educação ambiental nas escolas 
indígenas, buscando valorizar a cultura local através do resgate dos saberes 
tradicionais e de sua sistematização”, além de “oferecer a formação para que os 
professores utilizem a ferramenta na sua prática pedagógica”. Para as autoras

[...] o projeto contribuiu para a valorização do patrimônio imaterial das 
comunidades, para a formação dos professores, para o processo de ensino-
-aprendizagem nas escolas atendidas e para o registro e a documentação 
desse saber tão rico, mas que, por não estar registrado, permanece na me-
mória dos mais velhos, correndo o risco de ser extinto. (Silva; Sales, 2021). 
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Em “Produção de material didático para o ensino do Oro Towati’ como 
segunda língua”, Olívia Cabixi e Quesler Fagundes Camargos discutem “pro-
posta de construção e elaboração de material didático para o ensino da língua 
Oro Towati’ (Oro Win)” como “ação de revitalização linguística a ser imple-
mentada principalmente no contexto da educação escolar indígena”, tendo em 
vista que a língua originária não é utilizada “na maioria das situações comuni-
cativas nas aldeias” Pedreira, Cristo Rei e São Luís, sendo a língua portuguesa 
dominante. A aplicação do material é retomada, por Cabixi e Camargos, em 
feedback dado pelos alunos, em que se constatou maior desempenho e mais 
interesse dos sujeitos pela língua Oro Towati’, confirmando-se o “reconheci-
mento do valor da língua e da cultura Oro Towati’.

Trazendo uma visão diferenciada do ensino de língua portuguesa em 
contexto de Educação Escolar Indígena, Antonio Almir Silva Gomes, em 
“Processos de ensinar e de aprender português brasileiro na escola indígena: 
cultura permeando”, convida-nos à reflexão das relações estabelecidas entre 
língua indígena e língua portuguesa “no interior das escolas indígenas, de 
modo que cada uma das línguas, em sua comunidade de falantes, pela escola e 
pelo professor, possua lugar de destaque como disciplina frente a outras disci-
plinas”. Apregoa Gomes que o aluno indígena é “indivíduo usuário e social” de 
sua língua originária, “que molda e reflete seu pensamento, seu comportamen-
to linguístico oral e escrito”; assim, o ensino do português deve ocorrer “num 
contexto em que, sobretudo, seu aprendiz é tomado como indivíduo repleto de 
experiências culturais que se refletirão e que impactarão ao longo do processo 
de aprendizado”. As aulas de português devem, portanto, ser pensadas com o 
fim de constituírem-se como “mais um instrumento, dentre outros disponíveis, 
nas ações de vitalização ou de revitalização das línguas indígenas brasileiras”.

Por fim, mas não menos importante, em “Presença africana no cenário 
linguístico brasileiro”, Silvana Silva de Farias Araujo se volta “para a participa-
ção africana na formação da realidade sociolinguística brasileira”, compreen-
dendo “que o multilinguismo [...] pode ser investigado nas comunidades afro-
-brasileiras que constituem espaços de resistências frente à homogeneização da 
cultura europeia no Brasil”. Para Araujo, é importante salientar a necessidade 
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urgente de mapear e documentar tanto as línguas africanas quanto o português 
que se fala em comunidades quilombolas, cujas “variedades vernaculares [...] 
apresentam, de modo ainda mais evidente, traços da aquisição do português 
em situação de intensos contatos linguísticos”, o que intensifica ainda mais 
a urgência desse trabalho, “antes que as suas principais características sejam 
apagadas devido aos contatos com usuários da norma urbana culta, bem como 
com as instâncias de letramento”. 

Como vimos ao longo deste (Re)vitalizar línguas minorizadas e/ou 
ameaçadas: teorias, metodologias, pesquisas e experiências, as ações que visam 
às comunidades originárias e minorizadas têm sido realizadas de forma satis-
fatória, como demonstram as experiências que trouxemos aqui. Entretanto, 
ainda carecemos de mais ações, de mais apoio, de mais pesquisadores, de mais 
colaboradores, de mais... nesta luta de resistência e de resgate linguístico-cul-
tural. Esperamos que estes capítulos possam servir à reflexão de como podere-
mos responder ao chamado a que nos referimos no início desta Apresentação, 
proveniente da Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032). 

Que esta leitura possa ainda ver que nós, sujeitos da linguística, da aca-
demia e de outros espaços institucionais temos papel importante nas reflexões 
e nas proposições de ações para a revitalização das línguas originárias. Que 
possamos sabiamente mediar as relações necessárias entre esses espaços e as 
comunidades indígenas, protagonistas de todo este processo de (re)vitalização 
e voz à qual devemos escutar e proliferar.   

Por fim, reforçamos nosso agradecimento a todos os envolvidos nos vá-
rios processos prévios à publicação desta coletânea. 
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DOCUMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO LINGUÍSTICA: UMA 
INTERSEÇÃO POSSÍVEL, NECESSÁRIA E DESEJÁVEL

Ana Vilacy Galúcio

1 Introdução

A diversidade linguística da América do Sul, especialmente na região 
Amazônica, é ao mesmo tempo fascinante e intrigante, considerando tanto o 
grande número de famílias linguísticas quanto o padrão de constituição des-
sas famílias, o que levanta questões ainda não compreendidas completamente 
sobre a formação dos agrupamentos linguísticos. Em escala mundial, a di-
versidade linguística atual é estimada em mais de 7000 línguas1, distribuídas 
em famílias de grande, médio e pequeno porte, além de línguas isoladas, isto 
é, famílias com apenas uma língua. Campbell (2012, p. 59) estima que, na 
América do Sul, existem cerca de 420 línguas, distribuídas em 108 famílias 
linguísticas (53 com mais de duas línguas e 55 línguas isoladas). Esse número 
de famílias encontradas na América do Sul corresponde a cerca de 25% das 
famílias linguísticas faladas no mundo. A região é, assim, caracterizada tanto 
por famílias linguísticas grandes e com ampla distribuição geográfica quanto 
por um número grande de línguas isoladas e de famílias pequenas formadas 
por somente dois ou três membros. Das 53 famílias compostas por mais de um 
membro, pelo menos 43 são famílias pequenas, com até seis membros. 

Essa situação é espelhada no Brasil, onde existem atualmente cerca de 
155 línguas faladas pelos povos originários do país, conforme uma estimativa 
que considera diferenças entre línguas e dialetos e utiliza critérios como inte-
ligibilidade mútua (Moore; Galúcio; Gabas Jr., 2008). Esse número pode ser 
ainda muito maior, considerando as línguas faladas por povos isolados (que 
não estabeleceram contato permanente com o restante da população do pa-

1 O Glottolog lista 7613 Línguas faladas como L1, ou seja, línguas tradicionalmente usadas por 
uma comunidade de falantes como sua primeira língua (Hammarström et al., 2021).
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ís)2. Outras estimativas apontam um número maior de línguas, somando até 
mais de 200 línguas faladas no país (IBGE, 2012), porém essas estimativas 
costumam apresentar dialetos de uma mesma língua como línguas distintas 
ou incluir línguas que deixaram de ser faladas, por exemplo. Se considerarmos 
somente o número absoluto de línguas faladas no país, a diversidade linguís-
tica do Brasil fica atrás de outros países do mundo, onde o número de línguas 
é muito maior, como Austrália, Índia, Nigéria ou Nova Guiné. Entretanto, 
quando se considera a diversidade genealógica das línguas originárias, o país 
se destaca em todo o globo, devido à grande diversidade de famílias represen-
tadas. Em termos de classificação genealógica, as línguas originárias do país 
pertencem a 22 agrupamentos linguísticos diferentes, assim distribuídos:  dois 
grandes troncos linguísticos ou grandes famílias que incluem subdivisões in-
ternas (Tupi e Macro-Gê), 12 famílias médias ou pequenas (Arawak, Karib, 
Pano, Tukano, Arawá, Bora, Txapakura, Guaycuru, Katukina, Nadahup, Nam-
bikwara e Yanomami) e pelo menos 8 línguas isoladas (Aikanã, Iranxe/Mky, 
Kanoé, Kwaza, Pirahã, Tikuna e Trumai). 

Porém, essa grande diversidade linguística e sociocultural, expressa tan-
to em número absoluto de línguas quanto de famílias linguísticas diferentes, 
vem sofrendo os efeitos de um violento processo socioeconômico e político de 
silenciamento dessas línguas ao longo dos séculos, que resulta atualmente em 
uma situação de alta vulnerabilidade, com a maioria das línguas em situação de 
risco (Galúcio, 2020). 

Por outro lado, existe um movimento de retomada e/ou revitalização 
das línguas originárias que vem ganhando força no país, nos últimos anos. 
Iniciativas dessa natureza encontram-se atualmente em curso nas diversas re-
giões do país e possuem características específicas, conforme a realidade e/
ou a disponibilidade de recursos e as experiências de cada povo.  Muitas des-
sas experiências estão relatadas em um volume especial da Revista Cadernos 
de Linguística, que traz uma coletânea de diversos trabalhos apresentados no 

2 No Brasil existem atualmente mais de cem registros de índios isolados, segundo dados da 
FUNAI. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indige-
nas-isolados-e-de-recente-contato>.

http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indigenas-isolados-e-de-recente-contato
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/povos-indigenas-isolados-e-de-recente-contato
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evento Viva Língua Viva, ocorrido, em 2019, na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro e no Museu Nacional (Franchetto; Maia, 2020). 

Neste capítulo, apresento algumas reflexões sobre o tema da revitalização 
de línguas, com um olhar especial sobre a interseção possível, necessária e de-
sejável entre documentação linguístico-cultural e revitalização. O restante deste 
capítulo está organizado da seguinte maneira. A seção 2 apresenta um breve 
panorama da diversidade linguística e cultural no estado de Rondônia, incluin-
do informações sobre a situação atual das línguas da região, em termos de grau 
de vitalidade e ameaça de desaparecimento das mesmas. A seção 3 introduz os 
conceitos de documentação e de revitalização linguística e as interseções que se 
pode esperar entre essas duas áreas, considerando a situação de vulnerabilidade 
das línguas.  Com base na experiência de projetos de documentação das línguas 
dos povos Sakurabiat e Puruborá e nas suas experiências de revitalização linguís-
tica, apresenta-se uma análise de como essas duas áreas podem se combinar em 
um trabalho de retroalimentação.  O capítulo conclui-se com algumas reflexões 
sobre a importância de alinhar as expectativas dos pesquisadores e as demandas 
e expectativas da comunidade, para obter resultados que atendam tanto aos ob-
jetivos da documentação quanto aos da revitalização.

2 Povos originários de Rondônia: diversidade linguística e cultural ameaçada

Como visto na seção anterior, o Brasil é um dos países com alta diversi-
dade linguística no mundo, seja em número absoluto de línguas, seja em número 
de famílias linguísticas representadas. Ao lado do português brasileiro, com suas 
múltiplas variedades, o país abriga línguas de imigração, línguas de fronteira, 
línguas afro-brasileiras, línguas de sinais e cerca de 155 línguas dos povos origi-
nários. A Amazônia é a região com maior densidade linguística dentro do país, 
abrigando mais de 100 línguas, ou seja, dois terços das línguas originárias ainda 
faladas no país. Dentro da Amazônia, os estados Amazonas, Pará e Rondônia 
são os que apresentam maior número de línguas originárias ainda em uso. 

Para ilustrar a situação atual das línguas originárias do país, apresen-
to informações sobre as línguas faladas no estado de Rondônia, com base 
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em dados originais coletados para o Inventário Nacional da Diversidade 
Linguística (INDL) sobre as línguas de 26 povos desse estado. O estudo 
consistiu em um diagnóstico sociolinguístico das línguas dos povos Aikanã, 
Akuntsu, Amondawa, Arikapu, Aruá, Cinta-Larga, Djeoromitxi, Gavião 
(Ikõley), Kanoê, Karipuna, Karitiana, Karo, Kwazá, Kuyubim, Latundê, 
Makurap, Oro Win, Puruborá, Sakurabiat, Salamãy (Mondé), Surui (Paiter), 
Tupari, Uru-Eu-Au-Au, Wari, Wayoro e Zoró e na avaliação da vitalidade 
linguística e de aspectos relacionados à revitalização e à promoção dessas 
línguas (Galúcio; Moore; Voort, 2018).  

No estado de Rondônia, são faladas atualmente vinte e seis línguas 
dos povos originários, distribuídas em oito agrupamentos linguísticos: uma 
língua Nambikwara, uma língua Pano, duas línguas Macro-Jê, dezesseis lín-
guas Tupi, quatro línguas Txapakura e três línguas isoladas (Aikanã, Kwazá 
e Kanoé), que não possuem relação com nenhuma outra língua conhecida. 
Além dessas línguas conhecidas, existem ainda línguas faladas por grupos 
sem contato, que podem tanto fazer parte de um desses agrupamentos já 
descritos quanto de agrupamentos distintos desses. Essa riqueza em termos 
absolutos de línguas e em termos da variedade de famílias representadas, 
incluindo três línguas isoladas, faz de Rondônia a região com a mais alta 
diversidade linguística do país e lembra também a situação da América do 
Sul, como um todo, descrita na introdução deste capítulo. 

No entanto, em grande parte em razão do intenso processo predatório 
que se estabeleceu no estado desde as primeiras décadas do século XX, essas lín-
guas estão atualmente em uma situação muito vulnerável e apresentam diversos 
graus de ameaça à sua manutenção e ao uso como modo de comunicação em 
suas respectivas comunidades de fala. Em termos históricos, pode-se falar em 
um processo de silenciamento das línguas minorizadas que se inicia com a inva-
são europeia e se perpetua nos dias atuais, através da hegemonia da língua por-
tuguesa e das ações e políticas que enfatizam essa hegemonia (Galúcio, 2020). 

Sabemos que o grau de ameaça e/ou vulnerabilidade de uma língua 
está diretamente relacionado ao nível de vitalidade linguística. Em princípio, 
quanto maior a vitalidade de uma língua, menor seria o nível de ameaça. A 
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vitalidade linguística, por seu turno, pode ser avaliada a partir de diferentes 
critérios relacionados ao número de falantes, aos ambientes de uso, à aquisi-
ção e à transmissão da língua, inclusive considerando o ambiente escolar, e às 
atitudes internas e externas em relação à língua. Uma proposta específica de 
nove critérios indicativos da vitalidade linguística foi definido por um grupo 
de especialistas a convite da Unesco (2003), a saber: grau de transmissão in-
tergeracional,  número absoluto de falantes, proporção de falantes em relação 
à população total,  domínios de uso,  adaptação a novos domínios e mídias,  
existência de materiais disponíveis para educação, políticas públicas e reconhe-
cimento institucional, atitudes linguísticas da comunidade de fala e quantidade 
e qualidade de documentação linguística da língua em questão3. 

Embora esses fatores avaliativos da vitalidade linguística sejam impor-
tantes de ser considerados em sua totalidade, as línguas de Rondônia apresen-
tam uma particularidade que é decisiva nessa avaliação. Trata-se do tamanho 
da população total de cada povo, o que impacta diretamente o número de 
falantes das respectivas línguas. Um terço das línguas indígenas do estado pos-
sui menos de 10 falantes, e algumas possuem um número bem mais próximo 
de zero. Das 26 etnias do estado, somente três possuem população superior 
a mil pessoas: Wari, Suruí (Paiter) e Cinta Larga. O fato de os grupos serem 
reduzidos tem impacto direto no número absoluto de falantes e, consequen-
temente, na vitalidade da língua. Um exemplo é a língua Kwazá, que, embo-
ra ainda seja ensinada como primeira língua às crianças, é considerada como 
uma língua ameaçada, devido ao tamanho reduzido do povo, pouco mais de 
50 pessoas, das quais somente 50% falam a língua. Mesmo nos casos em que 
a (quase) totalidade da população fala a língua tradicional, ou seja, em que a 
proporção de falantes em relação à população total é alta, o número absoluto 
de falantes é pequeno. Apenas as línguas Wari, Suruí (Paiter) e Cinta Larga 
possuem número de falantes superior a mil. Esses também são os únicos povos 
cuja população é superior a mil pessoas. No entanto, mesmo essas três línguas 
com número expressivamente maior de falantes e que são faladas por toda a 

3 Para uma discussão desses fatores no contexto de revitalização linguística remeto para o artigo 
de Luiz Amaral (2020).
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população também podem ser consideradas em perigo, quando se considera os 
demais fatores indicativos de vitalidade da língua. 

Outro fator importante a considerar na avaliação do grau de ameaça 
vivenciado pelas línguas de Rondônia é o avanço do uso do Português, com 
consequente perda ou redução dos espaços de uso das línguas tradicionais.  Isso 
é percebido mesmo em línguas como Karitiana e Karo, que são faladas pela 
maioria da população total desses grupos e ensinadas como primeira língua 
para as crianças. Da mesma forma, línguas como Gavião e Suruí (Paiter), que 
não são consideradas ameaçadas, ou seja, não estariam em perigo imediato, 
mostram sinais de vulnerabilidade, como perda de vocabulário e redução de 
uso de determinadas artes verbais tradicionais. 

Considerando os demais fatores avaliativos da vitalidade linguística lis-
tados acima (UNESCO, 2003), todas a línguas de Rondônia apresentam al-
gum grau de perda linguística e consequente vulnerabilidade. Algumas línguas, 
como é o caso das línguas Akuntsú, Kanoé, Salamãy e Puruborá, encontram-se 
em perigo crítico de desaparecimento, pois contam com apenas 1-3 (semi)fa-
lantes idosos (Kanoé, Salamãy e Puruborá), em alguns casos com conhecimen-
to parcial do vocabulário (Salamãy e Puruborá) e já não usam a língua como 
veículo de comunicação (Kanoé, Salamãy e Puruborá). Outras línguas figuram 
como severamente em perigo, como é o caso da língua Sakurabiat, uma vez 
que, além do número reduzido de falantes, esses falantes estão na geração dos 
avós e há poucos falantes mesmo entre os adultos. Além disso, a língua não é 
transmitida para as crianças há pelo menos duas gerações, nem é, geralmente, 
usada pela comunidade em suas atividades diárias. 

A situação de vitalidade das línguas indígenas de Rondônia reflete a 
situação geral das línguas dos povos originários no país como resultado do 
longo processo de silenciamento a que foram submetidas (Galúcio, 2020). 
Essa situação se reflete também na ausência ou na limitação de materiais 
disponíveis para a educação, na ausência ou na limitação de políticas públicas 
e reconhecimento institucional. Outro fator importante a considerar ao se 
avaliar a vulnerabilidade das línguas da região é o pouco conhecimento sobre 
essas línguas, ainda que tenha havido um aumento considerável de estudos 
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sobre as mesmas nas últimas duas décadas, como indicado, por exemplo, pe-
las teses de doutorado produzidas (cf. Alves, 2004; Aragon, 2014; Braga, 
2005; Galúcio, 2001; Isidoro, 2016; Nogueira, 2019; Singerman, 2018; Voort 
2004, entre outros). Com relação à quantidade e à qualidade de documenta-
ção linguística da língua em questão, a situação não é a mesma para todas as 
línguas do estado. Existem línguas com projetos de documentação em curso 
ou realizados há alguns anos, como as línguas Kwazá, Aikanã, Suruí (Pai-
ter), Gavião, Akuntsú, Karo, Karitiana, Oro Win, Sakurabiat, Puruborá, por 
exemplo, para as quais há disponibilidade de material em arquivos nacionais 
e internacionais. Além de outras para as quais há pouca ou nenhuma dispo-
nibilidade de material de documentação.

3 Documentação e revitalização linguística: conceitos e interseções 

Nesta seção, apresento algumas reflexões sobre a inter-relação possível, 
necessária e desejável entre documentação e revitalização linguística, espe-
cialmente em situações limítrofes em que a língua e as demais práticas cul-
turais tradicionais encontram-se ameaçadas e/ou dormentes, como é o caso 
das línguas de Rondônia. Com base na experiência com os povos Sakurabiat 
e Puruborá, abordo questões relativas a como os projetos de documentação 
podem contribuir para e serem inseridos nas ações de revitalização linguística 
desenvolvidas por essas duas comunidades de fala, bem como essas ações de 
revitalização, por sua vez, podem alimentar a documentação das línguas. De-
senvolverei o conceito de sistema de retroalimentação entre a documentação 
e a revitalização, inspirada em grande parte no artigo “Understanding langua-
ge documentation and revitalization as a feedback loop”, de Colleen Fitzgerald 
(2020), e na práxis do programa permanente de documentação de línguas e 
culturas indígenas do Museu Paraense Emílio Goeldi.

A documentação linguística coevoluiu com a crescente preocupação com 
línguas em perigo e se consolidou enquanto uma disciplina, a linguística do-
cumental, nas últimas décadas, tendo como um dos trabalhos seminais de de-
finição de seus princípios práticos e metodológicos o artigo de Himmelmann 
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(1998).  Ainda que seja recente, a linguística documental já se estabeleceu como 
um campo de investigação e de prática linguística, com métodos, ferramentas e 
princípios teóricos que têm como foco a compilação e a preservação de dados 
linguísticos primários. Documentação é, então, entendida como multiuso e mul-
tifuncional, pois visa, em última instância, compilar um registro multiuso/mul-
tifuncional representativo e duradouro de uma língua natural ou de uma de suas 
variedades. A documentação linguística assim compreendida envolve a coleta, o 
processamento e o arquivamento de dados linguísticos primários. Nesse sentido, 
é relevante para todas as áreas da linguística e disciplinas afins, inclusive para 
a revitalização de línguas,  pois pode alimentar diversas interfaces entre dados 
primários e vários tipos de análises e usos com base nesses dados. 

A documentação linguístico-cultural é valorizada pelos povos indíge-
nas, que percebem as mudanças em curso relativas às suas línguas e culturas 
tradicionais e que identificam na documentação um instrumento de fortale-
cimento e de valorização. No levantamento sociolinguístico realizado com as 
línguas de Rondônia, apresentado suscintamente na seção 2 deste texto, do-
cumentação, correção/adequação nos sistemas ortográficos das línguas, produ-
ção e disponibilização de material didático e revitalização foram as demandas 
prioritárias da maioria dos grupos. 

Documentação é, portanto, uma faceta importante no contexto de vul-
nerabilidade das línguas, como descrito na seção anterior, mas representa ape-
nas uma faceta desse contexto, pois, como demonstrado no volume especial 
editado por Frachetto e Maia (2020), há um movimento crescente em mui-
tas comunidades para fortalecer/reavivar/revitalizar/recuperar/(re)aprender a 
língua tradicional. Muitos desses processos têm como objetivo vitalizar, ou 
seja, tornar mais forte e ativo o conhecimento da língua tradicional e expandir 
ou retomar o seu uso na comunidade, especialmente entre crianças e jovens, 
aumentando, assim, o número de falantes. As formas desse movimento são 
diversas e variam de povo a povo, mas, como definido por Fitzgerald (2020, p. 
84)4 e Amaral (2020, p. 5), todos esses processos de reversão de mudança lin-

4 These processes, of reversing shift, expanding usage, and restoring vitality, are all known as 
language revitalization (Fitzgerald, 2020, p. 84).
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guística, de manutenção e de expansão de uso, de restauração da vitalidade, de 
fortalecimento, de retomada de uso de línguas ameaçadas, adormecidas e/ou 
minorizadas podem ser entendidos como processos de revitalização de línguas. 

A interseção entre a documentação e a revitalização de línguas é não so-
mente desejável como também necessária face à situação atual de grande parte 
das línguas minorizadas. Nesse sentido, a documentação, entendida como um 
registro multiuso duradouro e acessível (Himmelmann, 1998), é vista como 
uma das principais respostas à questão da situação de vulnerabilidade e do 
grande número de línguas em perigo.  Fitzgerald (2020, p. 81) considera que, 
assim como ocorre na América do Norte, os recursos produzidos através da 
documentação, da revitalização, da capacitação e da análise, especialmente se 
forem arquivados e estiverem disponíveis, tendem a ser recursos de grande 
valor também para as comunidades amazônicas engajadas em revitalização5. 

Entretanto, para servir a esse propósito de contribuir para a reversão 
da perda linguística, é necessário que os projetos de documentação incluam 
em seu planejamento questões importantes para a revitalização. Uma primeira 
questão relevante nesse contexto é a participação da comunidade, para que os 
projetos sejam projetos de base comunitária e participativa. Nesse contexto, é 
importante balancear os objetivos e as expectativas das comunidades envolvi-
das e os objetivos dos pesquisadores. Outra questão importante é o planeja-
mento linguístico (Amaral, 2020), uma vez que esse planejamento é necessário 
para definir, entre outras coisas, o tipo de material que será documentado e 
como este material poderá ser usado para atividades de revitalização. Embora 
documentação e revitalização visem, em última instância, à preservação da lín-
gua, os objetivos imediatos dessas duas áreas de atuação podem ser diferentes. 
Como vimos acima, a documentação linguística envolve a coleta, o processa-
mento e o arquivamento de dados linguísticos primários e visa à compilação 
de um registro multiuso e multifuncional o mais completo possível de uma 
língua natural ou de uma de suas variedades. A revitalização linguística visa 

5 “The resources produced through documentation, revitalization, training and analysis, espe-
cially when archived and accessible, will likely be invaluable resources for Amazonian com-
munities engaged in revitalization, as is the case in North America” (Fitzgerald, 2020, p. 81).
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reverter a mudança linguística e retomar o uso da língua, ampliando o número 
de falantes e os domínios de uso e, assim, em última instância, garantindo a 
sobrevivência da língua.

Fitzgerald (2020) defende um modelo de trabalho em que as ativida-
des de documentação e de revitalização operam em um contínuo de retroali-
mentação (feedback loop), em que o resultado de uma etapa alimenta o início 
da outra etapa, de modo que um componente alimenta o outro, em uma in-
teração contínua e produtiva. A autora inclui nesse contínuo não somente a 
documentação e a revitalização per si, mas também as etapas de capacitação 
e de análise linguística6. Essa interseção e esse modelo de retroalimentação 
entre documentação e revitalização é um dos pilares do programa permanente 
de documentação de línguas e culturas indígenas do Museu Paraense Emílio 
Goeldi, que também inclui a capacitação de membros das comunidades para 
realizar documentação e a participação da comunidade em todas as etapas dos 
projetos de documentação. 

3.1 Duas experiências de documentação e revitalização em Rondônia: re-
flexões e lições

Na realidade sociolinguística vivenciada no Brasil, com respeito às lín-
guas dos povos originários, a interseção entre documentação e revitalização, 
em que uma alimenta a outra, é não somente desejável, mas necessária. Nesta 
seção, apresento algumas reflexões sobre essa questão, com base em nossa ex-
periência com projetos de documentação das línguas Puruborá e Sakurabiat. 
Embora eu tenha iniciado os estudos da língua Sakurabiat ainda na década 
de 1990, o projeto específico de documentação foi realizado no intervalo 
de tempo entre 2003/2007, com auxílio financeiro do Endangered Langua-
ge Documentation Programme-ELDP, e, posteriormente, entre 2007/2008, 
com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento-CNPq. 

6 “Documentation, revitalization, training and linguistic analysis interact as a kind of enriching 
feedback loop […] A feedback loop is where the output of one stage is used as the input into 
the next stage. Each stage is affected by its interaction with the other stages, so the resulting 
products of each stage feed the interactions” (Fitzgerald, 2020, p. 85).
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O projeto de documentação da língua Puruborá foi realizado de forma não 
contínua no intervalo de tempo entre 2001 e 2007, com o auxílio financeiro 
do ELDP (2003/2007).  Esses projetos resultaram em diversas publicações 
científicas, incluindo especificamente uma coletânea de narrativas tradicio-
nais Sakurabiat (Galúcio, 2006) e materiais de apoio ao ensino/aprendiza-
gem das línguas tradicionais dos dois grupos (Galúcio; Saquirabiar, 2004; 
Galúcio; Aporeti; Puruborá, 2013).

A língua Sakurabiat, com apenas nove falantes, e a língua Puruborá, 
com apenas um falante idoso, além dos jovens que estão no processo de apren-
dizagem, estão entre os casos mais críticos das línguas de Rondônia, com gran-
de risco de desaparecimento, considerando os fatores indicativos de vitalidade 
(cf. seção 2 deste texto). Nos últimos dois anos (2020 e 2021), faleceram três 
anciãos Sakurabiat e dois anciãos do povo Puruborá. Situação que afetou de 
forma ainda mais contundente o status dessas línguas, com respeito ao número 
de falantes. As características específicas de cada grupo e as diferenças com 
relação ao grau de vitalidade dessas duas línguas quando foram realizados os 
projetos de documentação definiram o escopo de cada projeto e guiaram tanto 
o planejamento quanto a metodologia, que levaram aos resultados alcançados. 

A língua Puruborá (família Tupi) é um dos vários casos de silenciamen-
to linguístico provocado pela violência de indivíduos e de órgãos governamen-
tais nas relações de contato dos Puruborá com o restante da sociedade nacional 
(Oliveira Neto, 2020; Puruborá, 2021).  Os impactos causados por um longo 
e violento processo de exploração levou a língua Puruborá à situação atual, em 
que se encontra severamente ameaçada (Galúcio, 2020; Oliveira Neto, 2020). 
Segundo os relatos dos anciãos, devido às ameaças e outras formas de violên-
cia, que provocaram a dispersão do povo, a língua Puruborá deixou de ser usa-
da como forma de comunicação há várias décadas, sobrevivendo inicialmente 
apenas na memória dos anciãos (Oliveira Neto, 2020). 

No meu primeiro contato com o povo, em 2001, havia nove anciãos 
Puruborá, que eram os únicos que ainda lembravam aspectos da língua Pu-
ruborá. Porém devido ao longo período em que não puderam falar a língua 
Puruborá, já não possuíam fluência para estabelecer, por exemplo, diálogos na 
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língua, e, embora recordassem muitas coisas, haviam esquecido outras tantas. 
Infelizmente, desde então, oito desses anciãos faleceram7. Essa situação de ob-
solescência linguística limitou o escopo do material que poderia ser coletado 
no projeto de documentação. Desse modo, o foco do projeto de documentação 
foi registrar o máximo de informações e dados linguísticos, ainda lembrados 
pelos anciãos, e contribuir para a salvaguarda e valorização da língua Puruborá.

O projeto de documentação da língua Puruborá produziu diversas ho-
ras de áudio e vídeo, contendo informações linguísticas e culturais (Galúcio, 
2020). De início, não tínhamos expectativa de registrar nada além de dados 
lexicais, e mesmo esse tipo de material era difícil, pois os anciãos que participa-
ram ativamente do projeto comumente esqueciam ou ficavam confusos sobre 
a forma de determinado item. Entretanto, mesmo com essas dificuldades, o 
projeto implementou uma metodologia inovadora para a época e promoveu a 
reunião de falantes da língua, que residiam em locais distantes e não haviam se 
encontrado durante vários anos, a fim de estimular a memória da língua. Essa 
metodologia mostrou-se frutífera e, após alguns desses encontros de trabalho, 
foi possível ampliar o vocabulário coletado para cerca de 700 itens (havia ape-
nas cerca de 300 itens registrados em estudos anteriores do início do século 
XX) de vários campos semânticos (fauna, flora, cores, relações de parentesco, 
verbos etc.) e coletar sentenças de uso desses itens. 

Um dos resultados desse trabalho foi o Vocabulário ilustrado de Animais 
na Língua Puruborá, organizado em coautoria com os dois anciãos Puruborá 
que mais contribuíram com o projeto de documentação, Paulo Aporeti Filho e 
Nilo Puruborá (Galúcio; Aporeti; Puruborá, 2013). Esse vocabulário é repre-
sentativo do tipo de material coletado no projeto de documentação, pois, após 
décadas sem falar a língua, muitas coisas haviam sido esquecidas, mas um dos 
campos mais ativos na memória dos anciãos era justamente o campo semân-
tico relativo à fauna da região. O vocabulário ilustrado de animais na língua 
Puruborá apresenta 220 nomes de animais, com exemplos de uso em senten-

7 Em 2020, faleceu o Sr. Ezequiel Puruborá, vítima do Covid-19, e, em fevereiro de 2021, fale-
ceu o Sr.  João Evangelista (conhecido como Nilo Puruborá), um dos maiores colaboradores 
do projeto de documentação.



32

ças, para a maioria das entradas, e traz também a proposta de grafia da língua 
Puruborá, discutida e definida na Assembleia do Povo Puruborá, realizada na 
aldeia Aperoi em julho de 2007. 

O povo Puruborá tem uma longa história de lutas e resistência; nas 
últimas décadas, vem buscando de forma sistemática o reconhecimento de sua 
identidade étnica enquanto um dos povos originários do país, ao mesmo tem-
po em que fomenta ações de valorização e de resgate de sua cultura tradicional 
(Montanha, 2014; Oliveira Neto, 2020; Puruborá, 2021). Nesse contexto, as 
ações de valorização e resgate cultural incluem a aprendizagem da língua tra-
dicional, a partir do conhecimento ainda guardado pelos anciãos, registrado 
através dos trabalhos de documentação e pesquisa linguística.  Desde o pri-
meiro momento, um dos objetivos do projeto de documentação acordado com 
os Puruborá era de contribuir com as ações de resgate cultural e linguístico 
desenvolvidos pela comunidade Puruborá (Oliveira Neto, 2020). O material 
coletado no projeto de documentação foi o subsídio inicial do processo de re-
vitalização da língua em curso, liderado pelos professores Puruborá na Escola 
Indígena Ywará Puruborá, na aldeia Aperoi. 

Uma característica importante do processo de revitalização da língua Pu-
ruborá é que o locus desse processo é a Escola Indígena Estadual de Ensino 
Fundamental Ywará Puruborá. A escola é, portanto, concebida como um novo 
domínio no qual a língua pode vir a ser utilizada. Nesse contexto, o Vocabulário 
ilustrado de Animais na Língua Puruborá (Galúcio; Aporeti; Puruborá, 2013) foi o 
primeiro produto do projeto de documentação, já elaborado para ser usado como 
material didático de apoio ao processo de aprendizagem da língua Puruborá. 

Entretanto, o escopo e a abrangência do material coletado no projeto 
de documentação eram limitados, especialmente pelo fato de os anciãos já não 
falarem fluentemente a língua, mas apenas lembrarem palavras e frases. Como 
mencionado antes, o vocabulário que foi possível registrar é, portanto, reduzi-
do. Assim, apesar de o vocabulário de animais ser um material importante de 
resgate da memória e do conhecimento dos anciãos, ele não contém informa-
ções que são geralmente valorizadas em um processo de aprendizagem de uma 
língua, como saudações e interações coloquiais de uso diário. 
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Refletindo hoje, com a devida distância temporal, minha percepção é 
a de que, se, no momento de realização do projeto de documentação, tivesse 
havido um planejamento que incluísse os objetivos da revitalização, mesmo 
resguardados os limites impostos pela memória dos anciãos, o corpus docu-
mentado poderia ser mais produtivo e útil para o processo de ensino/aprendi-
zagem da língua, em curso atualmente. Porém, naquele período, o processo de 
revitalização da língua ainda não se configurava como uma realidade. 

Apesar dessa limitação no corpus produzido pelo projeto de documen-
tação, o material coletado serviu de base e de estímulo para a aprendizagem. O 
professor Oliveira Neto (2020) relata que, após o contato inicial com a língua, 
através do material produzido pelo projeto de documentação, os professores 
Puruborá continuaram a buscar os anciãos para aprenderem e, assim, comple-
mentarem e/ou ampliarem o conhecimento da língua. Esse trabalho indepen-
dente dos professores possibilitou a ampliação do corpus linguístico disponível 
para se usar no processo de ensino/aprendizagem da língua Puruborá na escola 
da aldeia Aperoi. Os alunos (crianças e adultos) aprendem o vocabulário Pu-
ruborá, mas aprendem também a estabelecer pequenas interações na língua, 
como saudações, aprendem músicas e aprendem sobre as histórias dos ante-
passados, os mitos e os costumes do povo (Oliveira Neto, 2020). 

Conclui-se, com base nesses relatos, que existe atualmente um proces-
so de criação, a partir do conhecimento que foi inicialmente documentado, e 
existe também a valorização desse conhecimento adquirido, inclusive entre as 
crianças da escola Ywará Puruborá (Purubora et al., 2018). Por outro lado, a 
ausência desse tipo de conteúdo no corpus documental da língua é uma lacuna, 
especialmente considerando que os anciãos, guardiães da memória da língua, 
quase todos silenciaram-se de forma permanente. 

A situação sociolinguística da língua Sakurabiat (ramo Tupari, família 
Tupi), apesar de distinta, guarda semelhança com a situação do Puruborá. Atu-
almente, a maioria dos Sakurabiat vive na Terra Indígena (TI) Rio Mequéns, 
localizada no município de Alto Alegre dos Parecis, em Rondônia. Embora 
tenham sido numerosos no passado, os Sakurabiat constituem hoje um grupo 
bastante reduzido. Em 2019, totalizavam menos de 100 pessoas vivendo na T.I. 
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Rio Mequéns. O número de falantes da língua Sakurabiat é ainda menor. Em 
2017, foram computados 15 falantes plenos da língua e 10 falantes parciais. De 
julho de 2017 a janeiro de 2021, o número de falantes foi ainda mais reduzi-
do, devido ao falecimento de 04 pessoas. Três falantes plenos faleceram entre 
2019-2021, e uma senhora, falante parcial da língua, faleceu em 2019. 

A situação de perda linguística vivenciada pelos Sakurabiat vem se 
constituindo há algumas décadas e, atualmente, há uma situação de alta vulne-
rabilidade e de pouca vitalidade da língua. O processo de perda e de mudança 
linguística, no caso dos Sakurabiat, resulta também do violento histórico de 
contato com a sociedade envolvente, que se intensificou a partir das primei-
ras décadas do século XX (Galúcio, 2001).  Esse processo provocou redução 
populacional, marginalização e repressão da língua, redução dos seus espaços 
de uso e quebra na cadeia de transmissão. Desde os primeiros contatos com 
os não indígenas, a língua tradicional dos Sakurabiat tem perdido prestígio e 
espaço para a língua portuguesa. Há mais de duas décadas a língua não tem 
sido transmitida/ensinada para as gerações mais novas, fato que contribui para 
a situação atual, em que há um número reduzido de falantes concentrados 
entre pessoas nas faixas etárias mais altas. O Português é falado por todos os 
Sakurabiat e é a primeira e única língua de todas as pessoas nascidas na T. I. 
Rio Mequéns, pelo menos desde o início da década de 1990. Por outro lado, 
a língua tradicional do povo é considerada por todos como a sua língua de 
pertencimento étnico, com a qual possuem uma relação afetiva, embora apenas 
uma pequena parcela do povo fale e compreenda a língua. 

No período de realização dos projetos de documentação da língua Saku-
rabiat (2003-2008), o Português já era a língua mais usada em todas as situações 
de interação social na comunidade, embora em algumas residências houvesse 
entre dois a quatro falantes da língua, o que, em princípio, possibilitava o uso da 
língua em interações cotidianas.  Assim como no caso do projeto de documenta-
ção da língua Puruborá, esse contexto definiu o escopo e a abrangência do corpus 
que foi possível documentar. O material produzido no projeto de documentação 
inclui, sobretudo, narrativas (relatos pessoais, relatos sobre costumes e tradições 
e sobre histórico de contato com outros povos indígenas e não-indígenas, além 
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de narrativas tradicionais), textos procedurais, listas lexicais e elicitações gramati-
cais. Interações sociais cotidianas, como conversas, são raras no corpus documen-
tal, dada a situação sociolinguística descrita anteriorment. 

Um dos focos principais do projeto de documentação foi na coleta, na 
transcrição e na tradução das narrativas tradicionais, pois havia uma preocu-
pação da comunidade, especialmente das anciãs e dos anciãos, em documen-
tar esse conhecimento. A arte de narrar as histórias tradicionais possui grande 
prestígio na comunidade, mas era domínio quase exclusivo dos anciãos e das 
anciãs. O projeto atendeu a essa demanda da comunidade e produziu uma 
coletânea de narrativas tradicionais, gravada de modo independente com seis 
anciãos (três mulheres e três homens). A coletânea contém 25 narrativas 
Sakurabiat, com tradução em Português e versão digital que permite ouvir e 
acompanhar a narração com a leitura destacada frase a frase (Galúcio, 2006). 
O objetivo era que o livro fosse usado no fortalecimento da língua dentro 
da comunidade, em conjunto com as atividades de ensino/aprendizagem da 
língua no contexto escolar, dentro da Terra Indígena. Porém, no período de 
realização dos projetos de documentação, não havia na comunidade Saku-
rabiat ações voltadas à revitalização da língua, embora fosse reportada pela 
maioria dos membros da comunidade a vontade de que a língua voltasse a ser 
aprendida por crianças e jovens. 

Nos últimos cinco anos, observou-se uma tentativa de efetivação 
desse discurso positivo com a busca da reversão do processo de perda e 
de mudança linguística (cf. Guaratira; Costa, 2020; Galúcio, 2020). Dois 
fatores impulsionaram esse movimento: o ingresso, em 2015, de três jovens 
Sakurabiat no curso de formação de professores indígenas no Projeto Açaí, 
desenvolvido pela Coordenação Geral do Núcleo de Educação Escolar In-
dígena da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, e a contratação 
de uma professora Sakurabiat para ministrar aulas na Escola Aipere Koopi, 
na aldeia Baixa Verde, na T.I. Rio Mequéns. No bojo desses dois eventos, 
deu-se início a um processo de valorização e de resgate da língua e da 
cultura tradicionais, tanto no contexto escolar quanto em atividades extra-
escolares (Guaratira; Costa 2020; Galúcio, 2020). 
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O processo de resgate cultural e linguístico envolve a realização de ofi-
cinas para a (re)aprendizagem de técnicas e de conhecimentos que não esta-
vam sendo ensinados/aprendidos, como técnicas de artesanato, conhecimentos 
sobre plantas medicinais, técnicas de caçada coletiva, preparo de alimentos, 
músicas e danças tradicionais etc. (Guaratira; Costa 2020). Paralelamente, no 
contexto da Escola Aipere Koopi, houve o início de atividades voltadas para o 
ensino da língua tradicional do povo. Nesse contexto, os produtos do projeto 
de documentação têm sido importantes subsídios para as atividades de apren-
dizagem e de revitalização da língua Sakurabiat.

Como citado anteriormente, a arte de narrar as histórias tradicionais é 
altamente valorizada, e essas histórias compõem o arcabouço de conhecimen-
to compartilhado na comunidade. Uma das atividades do processo de resgate 
linguístico na escola é a contação de histórias tradicionais, seja com base no 
livro de histórias tradicionais, produto do projeto de documentação (Galúcio, 
2006), seja com base no conhecimento ativo dos falantes adultos da aldeia. 
Infelizmente, no período de 2001-2021, faleceram quase todos os anciãos que 
dominavam essa arte, incluindo todos que participaram como narradores no 
projeto de documentação. Agora, o registro feito pelo projeto de documentação 
se soma ao conhecimento da geração de adultos que trabalharam no projeto 
traduzindo as histórias. Hoje essa geração mais jovem é a que assume o papel 
de narradores. O produto da documentação alimenta, portanto, as atividades 
de revitalização, ao mesmo tempo em que serve de estímulo para a retomada 
dessa prática tradicional da arte de narrar as histórias.  

Outra interseção entre a documentação e a revitalização ocorre na pro-
dução de material didático para ensino da língua na escola da Terra Indígena, 
atendendo a uma demanda da comunidade, apresentada em Assembleia reali-
zada na aldeia Baixa Verde, em julho de 2017. O processo de valorização e res-
gate da língua inclui o incentivo à utilização de palavras em Sakurabiat dentro 
e fora da escola. De modo geral, há a manifestação de interesse, especialmente 
por parte de pais e avós, para que as crianças aprendam a falar Sakurabiat, 
embora muitos considerem que a retomada da língua como veículo de comu-
nicação cotidiana não seja mais possível (Costa, 2020).  Nesse contexto, há 
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uma ênfase no estudo da língua escrita (Costa; Galúcio, 2018) e uma demanda 
específica por materiais didáticos de apoio a esse processo de aprendizagem.

Os produtos do projeto de documentação da língua, realizado em anos 
anteriores, foram fundamentais para a elaboração do material didático elabo-
rado por Costa (2020), especificamente para ser usado no processo de revitali-
zação da língua em curso, pois o conteúdo do material produzido foi extraído 
do acervo documental da língua. Entretanto, o conteúdo era limitado pelo tipo 
de material disponível no acervo, o qual não fora planejado para servir a um 
processo de revitalização da língua. 

Considerando a situação sociolinguística dos Sakurabiat, descrita aci-
ma, faz-se necessário o uso de materiais apropriados para esse contexto especí-
fico, no qual alunos e professores não falam a língua, mas irão aprender/ensinar 
Sakurabiat como segunda língua (L2). Assim, embora os produtos do projeto 
de documentação da língua Sakurabiat estejam sendo úteis para a elaboração 
de materiais voltados à revitalização da língua, a inclusão dessa perspectiva na 
fase de planejamento e execução do projeto teria potencialmente produzido 
conteúdos mais alinhados com as atuais demandas do povo. 

Para a elaboração do material didático demandado pela comunidade, 
Costa (2020) realizou estudo com pais de alunos e professores para definir 
o perfil do material didático desejado. A opção recaiu para uma combinação 
de informações culturais, o ensino da grafia das palavras e situações de fala 
do cotidiano. O acervo documental continha informações para alimentar os 
dois primeiros itens, mas havia uma lacuna sobre o terceiro item. Para suprir 
esse terceiro aspecto de conteúdo do material didático, foram documentadas 
expressões de interação social de uso cotidiano. Assim, temos a possibilidade 
de observar como o processo de revitalização também pode servir de input à 
documentação da língua. 

A interseção desejável e a retroalimentação entre documentação e revi-
talização são possíveis, mas requerem um planejamento que considere tanto os 
objetivos da pesquisa (documentação e análise linguística) quanto os objetivos 
da comunidade de fala no processo de revitalização da língua. Um exemplo de 
aplicação efetiva dessa metodologia são os projetos de dicionário multimídia 
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que estão sendo planejados e desenvolvidos para serem usados como uma fer-
ramenta adicional no processo de revitalização linguística pela comunidade de 
fala, dentro ou fora do ambiente escolar. Esses produtos estão sendo planejados 
de forma a integrar a documentação e a revitalização no processo de alimen-
tação recíproca (retroalimentação). O processo de coleta de material para di-
cionarização da língua Sakurabiat foi iniciado durante o desenvolvimento do 
projeto de documentação, mas está sendo reorganizado no contexto do atual 
processo de revitalização da língua.  Para cada entrada lexical, o dicionário 
multimídia apresentará o verbete na língua em questão, a chave de pronúncia 
em transcrição fonética, tradução para o português, áudio e imagem, além de 
exemplos de uso do verbete, sempre que possível, acompanhado de tradução e 
áudio com a pronúncia do exemplo. A prática da dicionarização e, em especial, 
o formato multimídia que pode ser usado no celular, pode contribuir positi-
vamente para aumentar a motivação dos falantes e potenciais falantes. Assim, 
espera-se que o uso do dicionário possibilite a ampliação de vocabulário da 
língua e a familiaridade com os sons e a pronúncia das palavras, alimentando 
o processo de revitalização. Por outro lado, com o avanço do processo de revi-
talização da língua, os falantes irão contribuir com sentenças de uso da língua 
que não haviam sido registradas anteriormente. 

No caso da língua Puruborá, espera-se que os novos falantes possam 
contribuir com a ampliação do corpus documentado anteriormente8. Os pro-
dutos finais serão dicionários multimídia bilíngues, contendo imagem e som, 
que podem ser usados na maioria dos aparelhos que servem de apoio para lei-
tores digitais, como celulares e tablets, e sem necessidade de internet. Ao aliar 
o produto da documentação com as novas tecnologias e o formato multimídia, 
o produto tem potencial para ser usado pelos novos aprendizes, integrando 
documentação e revitalização. 

8 O dicionário multimídia Sakurabiat já está em fase de validação da primeira versão. O projeto 
de dicionário multimídia Puruborá ainda está em fase de planejamento e organização parcial 
do corpus previamente documentado.
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4 Considerações finais

Apesar de todo o histórico de violências e pressões sociopolíticas e eco-
nômicas que têm causado o silenciamento das línguas dos povos originários, 
existem movimentos espalhados por todo o país de fortalecimento, de reto-
mada e de revitalização das línguas tradicionais. Nesse contexto, no campo 
das pesquisas e dos estudos linguísticos impõe-se de modo imperativo à ne-
cessidade de alinhar as expectativas dos pesquisadores e as demandas e expec-
tativas das comunidades de fala, a fim de que os produtos da pesquisa sejam 
benéficos para ambos. Ao avaliar as interseções possíveis entre documentação 
e revitalização, com base nas experiências de projetos anteriores e em curso, 
como relatado na seção 3, fica evidente que o planejamento de projetos de 
documentação deveria incluir uma avaliação do tipo de conteúdo desejável, 
útil e necessário para eventuais projetos de revitalização, mesmo que não haja 
iniciativas de revitalização em curso no momento do projeto de documentação.  

Documentação e revitalização podem ser trabalhadas como faces de um 
contínuo que funcione de forma integrada, em que cada uma alimenta a outra. 
Para atender esse objetivo, a participação das comunidades de fala, desde a 
concepção ao planejamento e à execução dos projetos de documentação, é não 
somente desejável, mas necessária. Como vimos, o grau de vitalidade da língua 
define o escopo e a abrangência do que pode ser documentado, mas, mesmo 
em situações de avançada obsolescência linguística, há uma expectativa por 
parte das comunidades de fala que os projetos de documentação forneçam 
conteúdos que possam ser usados para a revitalização. 

Ao lançarmos luz sobre a situação de vitalidade e o grau de ameaça de 
desaparecimento das línguas originárias do estado de Rondônia, fica evidente 
o avanço da influência do português como língua majoritária, mesmo para as 
línguas consideradas fora de perigo imediato, por contar com uma alta pro-
porção de falantes relativa à população total e por estarem sendo transmitidas 
como primeira língua às crianças. Nesse contexto, torna-se ainda mais neces-
sário estabelecer um sistema integrado que inclua documentação, capacitação, 
descrição/análise e revitalização. 
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PRÁTICAS COMUNITÁRIAS DE REVITALIZAÇÃO LIN-
GUÍSTICA EM ALDEIAS INDÍGENAS DE MATO GROSSO 

Mônica Cidele da Cruz 

Wellington Pedrosa Quintino

1 Introdução

A Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2019 o “Ano Inter-
nacional das Línguas Indígenas”, como um sinal de alerta para a necessidade 
de preservação dessas línguas. Esse alerta chamou atenção para a necessidade 
de ações urgentes em prol de salvaguardar as línguas originárias. Com isso, 
foi proclamada, em Assembleia Geral das Nações Unidas, no final de 2019, a 
Década Internacional das Línguas Indígenas (2022-2032).

Diante desse panorama, é preciso de modo urgente a implementação de 
políticas linguísticas direcionadas à manutenção das línguas originárias, que 
estão desaparecendo num ritmo cada vez mais acelerado. Mas quais são os 
fatores que contribuem para o desaparecimento de uma língua? 

Muitas são as causas que concorrem para o desaparecimento de uma 
língua, como a idade avançada dos anciões e anciãs, a morte de seus respectivos 
falantes, a não transmissão intergeracional da língua, a entrada cada vez mais 
veloz das tecnologias nas comunidades indígenas, a invasão da língua portu-
guesa (o inglês também), a perda do território, o contato com outras culturas, a 
entrada de religiões cristãs nas comunidades indígenas, a falta de financiamen-
to em políticas públicas voltadas para reconhecimento e valorização da línguas 
ancestrais, a falta de políticas públicas para a produção de materiais didáticos 
específicos para as escolas indígenas, entre outras questões.

Podemos dizer que, dentre os fatores citados anteriormente, a invasão e 
a perda do território são uma das principais ameaças para o desaparecimento 
de uma língua. De nada adianta projetos/ações de (re) vitalização se não há 
território, se as terras dos povos originários forem invadidas, usurpadas.
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Para classificar as línguas quanto ao grau de vitalidade/perigo, a partir 
de estudos realizados por linguistas, a UNESCO (2003) apontou seis graus:

Seguro: quando a língua é falada por todas as gerações, ou seja, a trans-
missão intergeracional é ininterrupta.

Vulnerável: quando a maioria das crianças fala a língua, mas pode ser 
restrita a certos domínios (por exemplo, casa).

Definitivamente em perigo: quando as crianças não aprendem mais a 
língua como língua materna em casa.

Gravemente ameaçado: quando a língua é falada pelos avós e pelas 
gerações mais velhas; embora a geração dos pais possa entender, eles não falam 
para os filhos ou entre si.

Em perigo crítico: quando os falantes mais jovens são avós e mais ve-
lhos, que falam a língua parcialmente e com pouca frequência.

Extinto: quando não há mais falantes.

Acreditamos que não há nenhuma língua em grau total de segurança 
em Mato Grosso, pois, ao passo em que o contato com a sociedade nacional se 
intensifica, há uma maior identificação com os valores dessa sociedade em ter-
mos linguísticos e culturais, sem contar com o número reduzido de indivíduos 
que determinadas populações apresentam.

Embora a UNESCO empregue o termo extinto para destacar o grau 
de vitalidade/perigo de uma língua, nenhuma comunidade indígena aceita que 
sua língua ancestral seja considerada como extinta. Exemplo disso é o caso dos 
Umutina, que têm a língua originária considerada, na literatura, como língua 
extinta, língua morta; porém, essa língua, mesmo que de forma simbólica, está 
funcionando nos espaços formais da comunidade (escola, eventos, apresenta-
ções). A língua Umutina encontra-se nas práticas atuais de linguagem, resis-
tindo como traços de memória histórica de um povo presente em seu dizer 
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(Payer, 2006). Semelhante aos Umutina, temos os Apiaká, Arara, Chiquitano, 
entre outros povos indígenas.

Para o enfrentamento dessa triste realidade, conforme a Declaração 
Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996), é preciso que:

1. Numa perspectiva política, conceber uma organização da diversidade 
linguística que permita a participação efetiva das comunidades linguísticas 
neste novo modelo de crescimento. 

2. Numa perspectiva cultural, tornar o espaço de comunicação mundial 
plenamente compatível com a participação equitativa de todos os povos, 
de todas as comunidades linguísticas e de todas as pessoas no processo de 
desenvolvimento. 

3. Numa perspectiva econômica, promover um desenvolvimento duradouro 
baseado na participação de todos e no respeito pelo equilíbrio ecológico das 
sociedades e por relações equitativas entre todas as línguas e culturas.

Em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e Constituição Federal, no que 
se diz respeito aos Direitos indígenas e demais legislações pertinentes, é preci-
so, de modo urgente, propor ações decolonizadoras que garantam as condições 
necessárias para garantir a vitalidade dessas línguas ancestrais. 

Dados do último censo do IBGE (2010) registram uma população de 
897 mil indígenas, pertencentes a 305 etnias, e cerca de 274 línguas ainda 
faladas; entretanto, esse dado é contestado por muitos pesquisadores da área.  
Dentre eles, podemos mencionar Wilmar D’Angelis que, embora reconheça 
que o Censo de 2010 tenha fornecido informações importantes acerca do nú-
mero de línguas indígenas, não considera o número de 274 línguas levantadas 
pelo IBGE como real. Para o autor: “entre o número de línguas indígenas que 
os linguistas reconhecem como reais no Brasil, ainda vivas, e o número de 274 
línguas do IBGE, há uma diferença de nada menos que 100 línguas. Se não to-
das, uma grande parte delas simplesmente não existe!” (D’Angelis, 2019, p. 22).   
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Consideramos que, embora esses dados possam contribuir de alguma 
forma para pesquisas realizadas sobre a situação da língua indígenas, por outro 
lado, eles não nos permitem saber a real situação das línguas originárias faladas 
no país. Isso porque, nas palavras de Paula (2013, p. 216), “questões sociolin-
guísticas relevantes como: por quem são faladas; como são faladas; em que 
contextos são faladas; se há relações diglóssicas com a língua portuguesa, não 
são abordadas pelo Censo [...].”

Segundo D’Angelis (2019), o número possivelmente real de línguas 
indígenas ainda faladas no Brasil, deve estar mais próximo de 150 línguas – 
Rodrigues (1986) aponta 180 línguas; Müller (2008) destaca 170; e Moore 
(2011), entre 150 e 160 línguas ameríndias. 

Para Storto (2019, p. 08), “a tendência é que as línguas faladas hoje em 
território nacional desapareçam completamente nos próximos 50 ou 100 anos 
por tratar-se de línguas representadas por um número baixo de falantes e que já 
estão deixando de ser faladas pelas crianças em muitas comunidades indígenas.”

Dentre essas línguas ainda vivas, acreditamos que 30 delas ainda são faladas 
por povos indígenas de Mato Grosso, porém, em diferentes estágios de uso.  Há 
realidades que vão desde comunidades indígenas onde a maioria do povo é mono-
língue na língua indígena a comunidades bilíngues em língua indígena-português, 
onde somente crianças e os mais velhos são monolíngues na língua indígena, ou 
comunidades monolíngues em português, onde apenas os velhos são falantes da 
língua originária, ou comunidades monolíngues em português, onde há somente 
lembrantes da língua ancestral. Enfim, são diversas as situações de uso da língua 
materna indígena entre as diferentes populações originárias do Estado.

Diante dessa situação, muitos povos indígenas estão se mobilizando e se 
organizando para manterem suas línguas ancestrais vivas, seja com ações locais 
de revitalização, o que consideramos, tal como Abram dos Santos (2020), de mi-
cropolíticas, seja com ações mais amplas vinculadas a programas de revitalização.

Nesta direção, queremos compartilhar exemplos de práticas comunitá-
rias1 de revitalização linguística desenvolvidas em algumas aldeias indígenas de 

1 Denominamos de práticas comunitárias ações desenvolvidas pela escola e comunidade volta-
das para a manutenção, o fortalecimento, a retomada e a valorização de suas línguas ancestrais.
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Mato Grosso, nos últimos anos, por professores e professoras2 que atuam em 
suas respectivas escolas indígenas, ministrando aulas de língua materna.

Porém, antes de adentrarmos a essas experiências, é importante ressaltar 
o papel da Universidade na formação de professores e professoras indígenas, 
principalmente em relação ao trabalho voltado para as línguas indígenas como 
política linguística no âmbito da Faculdade Indígena.

2 Políticas linguísticas no âmbito da Faculdade Indígena Intercultural

Há três eixos3 que norteiam as políticas linguísticas da Faculdade Indí-
gena Intercultural. O que denominamos de eixo 1- ‘Consciência Fonológica’, 
consiste na formação de professores/as indígenas no que diz respeito ao reco-
nhecimento e à identificação dos sons (fones) de suas línguas em termos foné-
tico-articulatórios e, posteriormente, na identificação desses segmentos (fone-
mas) no que se refere às suas oposições e distribuições complementares dentro 
do sistema. As discussões geradas durante essa formação têm implicações e 
suscitam discussões sobre propostas de grafia, reformulação e/ou unificação 
ortográfica, metalinguagem e discussões sobre ensino de línguas e produção de 
material didático (para letramento e alfabetização), além de contribuir para a 
produção de material linguístico (gramáticas e dicionários).

A ‘consciência fonológica’, por fim, favorece reflexões sociolinguísticas 
e discussões sobre língua e fala, fundamentais para professores/as de língua 
materna. Apesar de identificarmos esse eixo inicialmente como ‘consciência 
fonológica’, a ideia de identificação e de reconhecimento de estruturas míni-
mas da língua continua no âmbito dos morfemas e, também, da estruturação 
dos sintagmas nas línguas.

Além da produção de material didático específico, consideramos como 
uma das maiores demandas das escolas indígenas a qualificação de professo-

2 Alguns desses professores já são alunos(as) do mestrado Indígena.
3 Os três eixos de políticas linguísticas foram discutidos por Cruz e Quintino no texto “Descri-

ção e documentação da(s) língua(s) Nambikwara e a formação/qualificação de linguistas nati-
vos”. In: COTINGUIBA, Marília Lima Pimentel; TONDINELI, Patrícia Goulart (Orgs.). 
Contextos de aprendizagem e de descrição de línguas autóctones e alóctones. Porto Velho: 
EDUFRO, 2021. p. 05-213.
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res/as para trabalhar com o ensino da língua materna indígena na escola, pois 
acreditamos que não basta ser falante da língua nativa, é preciso conhecer o 
funcionamento e a estrutura gramatical dessa língua, ou seja, é preciso que 
o professor/a que ensine língua materna na escola tenha domínio da escrita 
dessa língua, além de consciência de todos os seus níveis.

O eixo 2- ‘Tradução/Versão’ de textos, na verdade, diz respeito, espe-
cificamente, à ação de versar para as línguas indígenas de Mato Grosso do-
cumentos oficiais. Compreendemos que a leitura, a discussão, a compreen-
são, a publicação desses documentos/textos nas línguas indígenas contribuem, 
sobremaneira, para uma formação política dos/as professores/as indígenas 
numa perspectiva de emancipação e decolonização. Consideramos em nossas 
atividades a versão de textos oficiais/universais como a Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, 
a Declaração Universal dos Direitos Indígenas, dentre outras publicações da 
UNESCO, além da legislação brasileira sobre os direitos indígenas e outras 
produções de organismos internacionais. 

A publicação da versão desses textos nas línguas indígenas do estado 
tem implicações diretas na formação política do/a professor/a indígena, além 
de se constituir como importante material de leitura para as escolas indígenas.

O terceiro eixo, 3- ‘Cooficialização das Línguas Ancestrais’, consiste 
em ações movidas pelo desejo das comunidades indígenas e organizados pela 
FAINDI para a produção de uma legislação, em nível municipal, específica 
para as línguas faladas naquela região. São discussões que envolvem a comuni-
dade indígena, através de suas lideranças, a Universidade do Estado de Mato 
Grosso, por meio da FAINDI, as prefeituras, através dos prefeitos e secretários 
de educação, e as câmaras municipais, através dos vereadores. 

Nesse sentido, ao se pensar, especificamente, na área de Línguas, a pre-
ocupação primeira não é exatamente a de ensinar aos indígenas tão somente o 
português, língua oficial e majoritária no país. O Projeto Político Pedagógico 
do curso (PPC) tem o cuidado para não dissociar o ensino do português do 
desenvolvimento das línguas indígenas e de não apagar o seu conhecimento e 
a sua utilização. Sabemos que o ensino da língua portuguesa é uma necessidade 
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para a comunicação/interação entre indígenas e não indígenas e uma forma de 
fortalecer as relações interculturais; porém, consideramos, em primeiro lugar, a 
língua materna indígena de cada estudante do curso. 

Essa conscientização de que a língua materna vem em primeiro lugar é 
amplamente trabalhada no espaço da Faculdade, o que tem provocado mudan-
ças positivas na forma como muitas comunidades e escolas vêm lidando com 
suas línguas ancestrais. Por isso, o currículo do curso é flexível e definido com 
ampla participação dos discentes e demais envolvidos no contexto, partindo de 
pressupostos como a afirmação da identidade étnica e a valorização dos cos-
tumes, território, língua e tradições de cada povo. Para isso, aponta-se para o 
estudo e para a utilização das línguas indígenas no trabalho docente e o debate 
sobre os projetos de vida e de futuro de cada povo (PPC, 2001).

Politicamente, os trabalhos desenvolvidos no âmbito dos cursos de li-
cenciaturas da FAINDI se ampliarão em discussões e reflexões nas mais diver-
sas comunidades indígenas do estado, de modo a se pensar e propor políticas 
públicas de fortalecimento das línguas indígenas. 

Podemos considerar que os cursos de Licenciatura da Faculdade têm 
contribuído enormemente para a valorização e para o fortalecimento das lín-
guas indígenas em Mato Grosso.  Nos últimos anos, percebemos uma maior 
tomada de consciência por parte de professores e professoras em formação 
com relação à necessidade de fortalecimento e à valorização de suas línguas 
ancestrais e, sobretudo, de suas identidades culturais.  Nesse contexto, a escola 
indígena tem se destacado como espaço de discussão e de ações efetivas de re-
vitalização, mesmo que essas ações sejam locais, ou até mesmo mais centradas 
na escrita da língua, focadas na produção de material didático para a escola. 

  No entanto, como já ressaltamos em outros trabalhos, com base no 
Referencial Curricular Nacional para as escolas indígenas (RCNEI), é im-
portante ficar claro que os esforços escolares de manutenção e de revitalização 
linguísticas têm suas limitações, porque nenhuma instituição, sozinha, pode 
definir os destinos de uma língua. Assim como a escola não foi a única respon-
sável pelo enfraquecimento ou pela perda das línguas indígenas, ela também 
não tem o poder de, sozinha, mantê-las fortes e vivas. Para que isso aconteça, 
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é preciso que toda a comunidade indígena, juntamente com a escola, deseje 
manter sua língua ancestral em uso (Brasil, 1998).

No tópico a seguir, trazemos iniciativas de revitalização linguística de-
senvolvidas em algumas comunidades indígenas das quais fazem parte acadê-
micos e acadêmicas das licenciaturas interculturais da FAINDI, bem como 
alunos (as) do mestrado indígena.

Antes, porém, gostaríamos de ressaltar que consideramos revitalização, 
nesse contexto, quaisquer iniciativas, ações ou projetos que buscam retomar a 
língua ancestral, seja na modalidade oral e/ou escrita. Sendo assim, considera-
mos as diversas situações sociolinguísticas das comunidades indígenas, ou seja, 
línguas com um número expressivo de falantes, línguas com poucos falantes, 
línguas sem nenhum falante e/ou línguas com “lembrantes”. Revitalizar, retomar, 
resgatar ou até mesmo ressuscitar, não importa. O importante “é a atitude da 
comunidade com respeito à sua língua, herança dos seus ancestrais, e se ela está 
efetivamente disposta a dar vida plena para essa língua no espaço de sua vida 
cotidiana”. (Ivo, 2019, p. 47). É preciso lembrar também que os maiores inte-
ressados em revitalizar uma língua são os próprios povos indígenas, e que são as 
diferentes situações sociolinguísticas que condicionam as diferentes estratégias 
de manutenção linguística desenvolvidas pelas diferentes comunidades.

3 Com a palavra professores e professoras indígenas ... 

Nessa seção, trazemos os relatos acerca de algumas ações de revitali-
zação da língua, movidas pelo medo da perda ou pelo desejo de manutenção 
cultural, promovidas pelos próprios povos indígenas, agentes dessas ações nas 
escolas, através dos professores e professoras indígenas.

Para início de conversa, então, apresentamos a situação da aldeia Tatuí, 
município de Juara-MT, cuja língua Kayabi é falada somente entre poucos an-
ciãos na comunidade. Preocupada com essa situação, a comunidade, juntamen-
te com a escola, está buscando caminhos para revitalização da língua Kayabi.  

Hoje, “a escola exerce um papel muito importante na conscientização 
das famílias para falar com as crianças em casa na língua Kayabi”, explica Di-
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neva Kayabi, uma das professoras da escola da aldeia.  O que se percebe com 
isso é um maior envolvimento da comunidade na tentativa de retomada da 
língua materna Kayabi da aldeia Tatuí. Completa a professora Raquel Sirajup:

Atualmente os membros da comunidade vêm falando o idioma quando têm 
encontros, reuniões, trabalhos coletivos, festas tradicionais, rituais sagrados 
entre outros. E quando tem reunião em que os anciões não entendem o por-
tuguês, temos pessoas que transmitem para os eles na língua materna, assim 
também, quando é falada na língua kayabi é traduzida para o português para 
quem não a entende.

Nessa caminhada, alguns projetos estão presentes na escola/comunida-
de, como é o caso do “Ação Saberes Indígenas na Escola”4, em parceria com 
Unemat e UFMT, um grande aliado que   vem trabalhando na produção de 
materiais didático-pedagógicos voltados para os anos iniciais. Professores, pais 
e alunos estão envolvidos nas ações do projeto, com o objetivo de fortalecer as 
práticas culturais na comunidade.  

Na aldeia Nova Munduruku, localizada às margens esquerda do Rio 
dos Peixes, no município de Juara-MT, na Terra Indígena Apiaká/Kayabi, a si-
tuação não é diferente. A comunidade, juntamente com a escola, também está 
buscando meios para retomar e fortalecer o processo de ensino-aprendizagem 
da língua tradicional do povo. O que se observa é que há uma maior mobiliza-
ção de professores e lideranças da comunidade para incentivar os mais jovens e 
as pessoas que não falam e nem entendem a buscar se interessar para aprender 
a língua Munduruku. 

Como forma de revitalização da língua Munduruku, nos últimos anos, 
a escola desenvolve algumas ações juntamente com a comunidade; dentre elas, 
destacamos a criação de um grupo de dança, com o objetivo de retomar os 
cantos tradicionais do povo. Outra ação que a escola e a comunidade têm 
desenvolvido é o intercâmbio cultural com os Munduruku do Pará, em parce-
ria com o CIMI (Conselho Indigenista Missionário). O objetivo desse inter-
câmbio foi trazer um professor Munduruku formado na área de línguas para 

4 Programa instituído pela Portaria do Ministério da Educação nº 1.061, de 30 de outubro de 2013.



53

poder ensinar a língua materna às crianças e aos jovens da aldeia, pois uma das 
maiores dificuldades que os professores da escola enfrentam é ensinar a língua 
originária, principalmente por conta do domínio cada vez maior da língua 
portuguesa na aldeia. O “Ação Saberes Indígenas na Escola”, projeto em rede 
UFMT/UNEMAT/IFMT, tal como na escola do povo Kayabi, também tem 
sido um caminho para a produção de material didático específico na língua e 
tem ajudado na retomada de cantos, narrativas e outros recursos pedagógicos 
para o ensino da língua indígena na escola.

Sabemos que hoje em dia a maioria das comunidades indígenas está na 
busca constante pela reafirmação da sua língua tradicional, ou seja, cada 
comunidade está buscando uma forma de fortalecer a sua principal identi-
dade cultural, que é a língua materna. Sabendo da importância de aprender 
as duas línguas, estamos fazendo o possível para que as futuras gerações 
não deixem o conhecimento da língua materna de lado, mesmo com todas 
as adversidades dentro da comunidade. Buscar conciliar a língua indígena 
com a língua portuguesa não é tão simples, pois é preciso que cada um de 
nós tenha tanto entendimento como também consciência de pensar como 
indígena, saber quem somos, nunca deixar de amar a natureza como um 
todo e sempre buscar respeitar e a valorizar a nossa identidade. O abandono 
das línguas tradicionais que vem acontecendo nas comunidades indígenas 
não é de hoje, isso já vem desde os primeiros contatos com os não índios, 
o casamento com pessoas de outro povo ou não índio, acaba interferindo 
de uma forma negativo na prática comunicativa de um povo outro ponto 
negativo e a constante comunicação com pessoas da cidade. A escola já foi 
um dos responsáveis por vários grupos indígenas deixa de falar a sua língua 
tradicional e hoje ela é uma dos principais meios que as comunidades têm 
de resgatar e fortalecer, mas mesmo assim, dependendo de como está à polí-
tica de língua de cada povo a escola ainda prejudica, mesmo sem imposição 
como era feito antes, mas hoje o português acaba influenciando todos que 
estão presentes no dia a dia da escola, fazendo com que a linguagem falada 
seja mais o português e sempre deixando a língua materna em segundo 
plano. (Relato do professor Rozivanio Krixi Manhuari)
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Uma das maiores dificuldades que essas populações enfrentam é conci-
liar a língua indígena com a língua portuguesa, pois é cada vez maior a neces-
sidade de transitar entre dois mundos: o indígena e o não indígena.

Para os professores Munduruku, Jozino e Elivelton, também acadêmicos 
do curso de Licenciatura Intercultural da UNEMAT, o abandono das línguas tra-
dicionais que vem acontecendo nas comunidades indígenas não é de hoje; desde 
os primeiros contatos com os não indígenas, o casamento com pessoas de outros 
povos (indígenas e não indígenas) interfere de forma negativa na prática comuni-
cativa de um povo, além da constante comunicação com pessoas da cidade. 

A escola que outrora já foi responsável por vários povos indígenas dei-
xar de falar a sua língua tradicional; hoje é um dos meios que as comunidades 
têm de retomar e de fortalecer suas línguas ancestrais, mas, para isso, é preciso, 
além de colocar a língua materna indígena como língua de status no currículo 
da escola, transformá-la em língua de instrução oral (Brasil, 1998).

E o que significa utilizar uma língua como língua de instrução oral? 
Significa utilizá-la para ensinar os conteúdos em sala de aula, dar explicações, 
apresentar conceitos, podendo ser empregada em várias áreas, como história, 
geografia, matemática, português, entre outras.

Outra ação importante de fortalecimento da língua que contou com a 
participação da escola foi a do povo Ikpeng do médio Xingu, como podemos 
constatar no relato do professor Pitoga Ikpeng:

No início da escola, os mais velhos e os pais queriam que os meninos falas-
sem bem a língua portuguesa, pois já dominávamos a língua materna. Tra-
balhamos por muito tempo com a valorização da língua portuguesa e, con-
sequentemente, os jovens e as crianças passaram a falar com o pai ou a mãe 
em português. Isso fez com que a comunidade percebesse a importância de 
valorizar a língua materna na escola. Estamos preocupados com o risco de 
perda da língua porque percebemos a interferência do alfabeto português 
na língua materna. As crianças devem chamar seus pais com respeito desde 
pequenas, o uso corrente do português e algumas falas incorretas em Ikpeng 
têm alterado as formas tradicionais de tratar os pais e avós, pupa, ime, uk-
tamru  (nossos avós),  tïmpi, ïmuie, ïwït  (minha mulher),  ïmreyum  (meu 
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marido),  ugume  (nosso pai),  ugure (nossa mãe),  kamïtïymï  (cunhado), 
para marido da irmã, kïre (cunhado), para irmão da esposa, kïry (rapaz ou 
moça), ukpam  (nosso cunhado), ukparum  (nosso genro), gwautpïn  (nosso 
sogro ou sogra), que são as formas corretas.  Agora a escola está sendo 
pensada por nós para o fortalecimento da identidade e a língua é um 
elemento importante da cultura. Professores e alunos estão pesquisando, 
levantando as palavras antigas e a importância de registrar tudo isso para 
que não seja perdido quando houver o falecimento dos velhos. Hoje a 
política linguística da comunidade é forte, pois temos cada vez mais que 
valorizar a nossa língua e todos concordam com isso.

Hoje os Ikpeng contam com o Mawo5, um centro de documentação 
que funciona em uma base de dados digitais, todo pensado e escrito na língua 
materna por professores da escola Amure. Além do material histórico sobre 
o povo, também reúne filmes, fotos, livros, desenhos, textos. “Ele é uma fer-
ramenta de pesquisa e de fortalecimento dos nossos conhecimentos. Vários 
membros da comunidade, especialmente os mais velhos, os maiores conhece-
dores da língua, participaram da sua construção”, ressalta Pitoga Ikpeng.

Entre os Chiquitano da aldeia Vila Nova Barbecho, município de Porto 
Esperidião-MT, as ações de revitalização acontecem por meio de pesquisa com 
anciões e anciãs que ainda falam a língua materna. Na escola, os professores 
elaboram cartazes, que são expostos em sala de aula, com nomes e desenhos 
de animais, plantas, pássaros, frutas, peixes, partes do corpo humano e frases 
utilizadas no dia a dia.  Entretanto, segundo os professores, tais ações ainda 
não são suficientes para a revitalização da língua, pois, como ressalta Gonçalo 
Chiquitano, professor de língua materna na escola:

mesmo sabendo que a língua indígena no currículo escolar está assegurada 
para todos os povos de diferentes etnias pela Constituição Brasileira de 
1988, para o nosso povo ainda continua sendo uma luta muito grande. Por 
um lado, compreendemos que a escola é um instrumento fundamental na 
revitalização da língua indígena do nosso povo, mas, por outro lado, sabe-
mos que escola é um processo limitado, pois contribui até certo limite para 
que a língua indígena sobreviva. 

5 Para maiores informações, acesse http://www.ikpeng.org/projetos/base_dados.php 

http://www.ikpeng.org/projetos/base_dados.php
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Em setembro e outubro de 2017, foram realizadas duas convenções lin-
guísticas na Terra Indígena Portal do Encantado, em parceria com a Secretaria 
de Educação do Estado (Seduc) e a Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT), para ajudar na revitalização da língua materna. 

As atividades foram desenvolvidas por meio de oficinas pedagógicas, 
com a participação de professores, alunos, anciãos (únicos falantes da língua) 
e comunidade, momento em que se deu o estudo da língua, a partir do qual 
obtivemos a gravação de algumas narrativas na língua, palavras que compõem 
o léxico da língua relativo a campos semânticos como animais, palavras, frutos, 
utensílios, entre outros. Um dos objetivos é a produção de material didático es-
pecífico para o ensino da língua nas escolas indígenas das aldeias Chiquitano. 

Essas ações de revitalização linguística são direcionadas à preserva-
ção da língua, à permanência e à manutenção dos povos na terra, ao ensino 
da língua na escola, à inclusão digital, à prática da cultura e tradições e na 
melhoria das condições de vida e dos direitos, estes garantidos pela Cons-
tituição Federal desde 1988.

Além do mais, é preciso que o professor indígena se aproprie do conhe-
cimento necessário para ele mesmo pensar e fazer uma escola indígena bilín-
gue, intercultural e diferenciada. Por outro lado, a descrição e a documentação 
de suas línguas ancestrais também podem ser tomadas como uma ação política 
de enfrentamento e decolonização, frente às políticas públicas que historica-
mente têm ignorado a diversidade e apagado as diferenças constitutivas dos 
povos ancestrais, de suas línguas e culturas.  

Com situação linguística semelhante a outros povos indígenas, o povo 
Apiaká da Terra Indígena Apiaká/Kayabi, município de Juara-MT, vem, ao lon-
go dos anos, desenvolvendo trabalhos voltados para a revitalização de sua língua 
indígena. Na comunidade Apiaká, todos são monolíngues em língua portuguesa, 
pois não temos conhecimento de mais nenhum falante da língua Apiaká.

Em 1997, uma das ações foi a busca de um falante da língua, no Pará, o 
senhor Pedrinho Kamaçuri, para ajudar no processo de revitalização da língua. 
Com essa ação, os Apiaká conseguiram aprender algumas palavras, frases, can-
tos, danças, pinturas do corpo, pintura facial e alguns artesanatos do povo, de 
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acordo com a professora Cristina Apiaká, que hoje está à frente do trabalho de 
revitalização na comunidade. Relata Cristina Apiaká:

De lá para cá, estamos mantendo essas atividades que aprendemos com 
ele. Em 2005, seu Pedrinho estava com TB, não aguentou e foi a óbito, 
deixando esposa, filhos e filhas, netos e netas, enfim todos os parentes. E 
assim novamente ficamos sem professor que ali nos ensinava. Hoje trabalho 
com a língua materna porque tenho registrado em meu caderno. Esse é o 
meu ponto de referência, onde posso buscar as palavras e frases na língua 
para ensinar.

Entre 2006 e 2007, em conjunto com professores da aldeia Mayrob, 
a Universidade de Brasília (UnB), realizou trabalhos de campo nas aldeias 
Apiaká e contou com a colaboração dos professores Aryon Dall’Igna Rodri-
gues e Ana Suely Câmara Cabral, do Laboratório de Línguas Indígenas da 
UnB. O trabalho resultou na publicação do livro Apiaká nhandé nhe’eng, que é 
até hoje bastante utilizado na escola.

De acordo com Clenildo Apiaká, acadêmico da FAINDI e professor da 
escola indígena da aldeia, uma das dificuldades que os professores vêm enfren-
tando é a de estabelecer uma política mais efetiva que atenda à comunidade 
na valorização da cultura e no fortalecimento da história e da língua do povo 
na escola. Para o professor, só a escola não consegue implementar uma política 
linguística, se a própria comunidade não ajudar para que essa política linguís-
tica seja de fato praticada por todos.

Podemos ver que são diversas as práticas comunitárias de revitalização 
desenvolvidas por povos indígenas, cujas línguas encontram-se em diferentes 
situações sociolinguísticas, e é por isso que cada povo tem formas específicas 
de se organizar quanto às questões culturais e sociais, de acordo com seus sa-
beres tradicionais.

Aqui vale a pena também relatar o trabalho do povo Apyãwa, conhe-
cido por Tapirapé, da aldeia Tapi’itãwa, município de Confresa-MT. A língua 
materna para os Apyãwa é considerada como um traço fundamental de iden-
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tidade enquanto povo indígena. Segundo Makato Tapirapé6, a conscientização 
para a manutenção e a valorização da língua tem se fortalecido bastante. Desde 
o início do processo de escolarização, passou a ser objeto de estudo nas escolas. 
“Os alunos aprendem a ler e escrever primeiro a nossa língua e, a partir da 
terceira fase do 2º ciclo, começam a estudar a segunda língua, que é a língua 
portuguesa”, afirma a professora.

A escola indígena do povo Tapirapé, juntamente com a participação da 
comunidade, vem desenvolvendo um trabalho de revitalização linguística já 
bastante consolidado e que serve de exemplo para outros povos indígenas. A 
escola e a comunidade adotaram como política linguística a criação de novas 
palavras para nomear objetos do mundo ocidental que entram na comunidade, 
como forma de fortalecimento da língua Apyãwa. Vejamos o relato7 dos pro-
fessores Waraxowo’i Mauricio Tapirapé e Taroko Edmundo Tapirapé sobre 
esse trabalho:

Percebendo que a invasão da língua portuguesa estava sendo acelerada na 
nossa comunidade, ocupando o espaço da língua materna, nos preocupamos 
em fortalecer o uso da nossa língua. Isso, então, nos levou a trabalhar de 
forma sustentável, ou seja, uma coisa depende da outra, tendo a consciência 
que precisamos dos objetos, mas nomeando em nossa língua Apyãwa. Em 
que nós envolvemos a comunidade para que juntos refletíssemos sobre a 
situação da nossa língua e, no final, pensemos em criar novas palavras em 
Apyãwa para os produtos que vêm entrando da cidade para a aldeia, ao invés 
de usar os nomes dos produtos na língua portuguesa. 

Na imagem abaixo, trazemos um recorte de um trabalho sobre a língua 
Apyãwa apresentado durante o I Congresso de Línguas Indígenas de Mato 
Grosso, na UNEMAT, pelo professor Josimar Tapirapé, em 2017. Nele, o 
professor Josimar descreve o processo de criação de novas palavras na/para a 

6 Aluna do Mestrado Ensino em Contexto Indígena Intercultural (UNEMAT).
7 Relato produzido como atividade solicitada durante a disciplina de “Ensino e práticas peda-

gógicas na escola indígena” (2021), do mestrado Ensino em Contexto Indígena Intercultural 
(UNEMAT).
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língua materna. Esse trabalho já produziu e continua produzindo material de 
apoio didático para as escolas indígenas do povo Apyãwa.

Figura 1- Criação de palavras na língua Apyãwa 

Fonte: Arquivo da Faindi (Cedido pelo professor Josimar Tapirapé) - 
I Congresso de Línguas Indígenas de Mato Grosso/2017.

De modo semelhante às experiências já relatadas, o povo Manoki/Iran-
txe, do município de Brasnorte-MT, também tem desenvolvido ações locais de 
revitalização da língua indígena. Entre eles, o português é a língua predomi-
nante, sendo os mais velhos os únicos falantes da língua materna Manoki.  No 
relato do professor José Pedro Venâncio Ulypiace, a escola também aparece 
como espaço importante para a revitalização da língua. Vejamos o relato do 
professor José Pedro:
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A situação educacional hoje na aldeia encontra-se num momento em que 
estamos buscando conhecer e aprender os nossos próprios conhecimentos 
e também os conhecimentos da sociedade não indígena. Nossa escola in-
dígena exerce um papel importante em nossa aldeia, porque através dela 
é que vamos revitalizar a nossa língua tradicional, cada vez mais forte e 
presente no dia a dia da comunidade. Entretanto, para que isso aconteça é 
preciso que a comunidade indígena como um todo e não somente a escola, 
queira revitalizar ou manter a língua tradicional em uso. Na comunidade 
são realizadas atividades tradicionais, organizadas pelos professores, lide-
ranças e comunidade. Essas atividades estão voltadas para o fortalecimento 
da cultura do povo, como as pinturas corporais, as danças, os cânticos e o 
jogo de cabeça bol. Essas práticas culturais são realizadas frequentemente, 
direcionadas para o fortalecimento dos nossos conhecimentos.

Ainda do acordo com o relato do professor, na escola são trabalhados 
os seguintes tópicos: variação de nomes, verbos, cantos e danças, mitologia do 
povo, variações entre masculino e feminino, som das vogais, partes do corpo 
humano, os clãs, pronomes pessoais e pequenas versões do português para lín-
gua Manoki.

Nas palavras do professor Adelson Realino Iranche, ficam evidentes 
a força e a dedicação da comunidade, juntamente com a escola na busca de 
retomar a língua Manoki:

Há alguns anos, o povo tentou realizar oficinas que traria homens, mulheres 
e jovens com adolescentes mais próximos dos anciões para poderem ensinar 
um pouco sobre a cultura Manoki. Nesses eventos e oficinas eram fabrica-
dos enfeites e utensílios que o povo Manoki usa no seu dia-a-dia. Os pro-
fessores do ensino fundamental e do ensino médio desenvolveram projetos 
para a produção de livros para serem utilizados na escola, nas aulas de língua 
materna (língua Manoki). Foram gravados dois CDs, um com os jovens 
cantando cânticos de animais na língua Manoki, repassados pelos anciãos e 
outro dos anciões, tocando a flauta (katery) e as músicas que são tocadas na 
festa do Yakuli. Foi produzido, também, um dicionário na língua Manoki.
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Abaixo apresentamos um recorte de atividade8  para ensinar a língua 
Manoki em sala de aula.

Figura 2 – Exemplos de atividades para ensinar a língua Manoki

Consoantes: h, j, l, m, n, p, s, k, w, x
Vogais:  a, a, ã, e, e ̃, y, y ̃, i, ĩ, o, õ, u ̃

Patãka: macaco
Patãka ãkaky ajawali, apewi majanã 

ãkaky amahy mataky.
Macaco come folhas, flores e frutas.

Mõxi: caititu
Mõxi je’te anỹ ãkanemjunã 

mópakjehy.
O caititu come muita 

mandioca na roça.

Fonte: Atividades cedidas pelo professor José Pedro Venâncio.

Nos últimos tempos, o ensino de língua materna nas escolas indígenas 
tem sido um grande desafio para os professores indígenas e, segundo relatos des-
ses educadores, esses desafios estão atrelados às mudanças sociais de cada povo, à 
dificuldade de transmissão da língua aos mais jovens, por parte dos mais velhos, 
principalmente por conta do desinteresse do próprio povo. Com isso, as escolas 
indígenas, muitas vezes, se tornam o único espaço para se desenvolver ações de 
revitalização linguística. Para o professor José Pedro Venâncio, a perda cultural é 

8 Este recorte de atividade faz parte do trabalho sobre ensino de língua materna, requisito 
da disciplina de “Políticas Linguísticas”, ofertada no curso de Licenciatura Intercultural da 
FAINDI/UNEMAT, produzida pelo acadêmico José Pedro Venâncio Ulypiace.
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consequência desses fatores, pois, quanto mais se busca maior representatividade 
na sociedade não indígena, quanto mais se estabelece o contato, mais se contribui 
para o desaparecimento de uma língua indígena. Essa integração à sociedade na-
cional ‘força’ o indígena a buscar cada vez mais o domínio da língua portuguesa, 
deixando de lado sua língua tradicional. E, na maioria dos casos, os próprios pais 
incentivam os filhos a isso, finaliza José Pedro.

Para complementar as experiências até aqui descritas, trazemos rela-
tos de professores Mỹky, da aldeia Japuíra, município de Brasnorte-MT. Em 
“Diagnóstico Sociolinguístico”, relatório produzido como atividade de um dos 
componentes curriculares da área de Línguas, Artes e Literaturas do curso de 
Licenciatura Intercultural, Kawixi Mỹky descreve a situação da língua na co-
munidade como plenamente falada.  Na cultura do povo, os professores, aque-
les que ensinam, são os mais velhos e a comunidade. Nas palavras do professor 
Kawixi, o aprendizado se dá na prática:

Nós aprendemos caçar, caçando, pescar, pescando.  Os professores da nossa 
escola ensinam praticando, por isso, a oralidade tem um lugar importante 
no ensino da língua materna na nossa escola. Na nossa escola, a alfabetiza-
ção é na língua Mỹky e somente no 3º ano é que ensinamos a ler e escrever 
na língua portuguesa. Assim é minha experiência como professor e assim 
trabalho, gosto de produzir texto na língua Mỹky, fazer cartazes e ilustração 
de desenhos. 

O saber e saber-fazer Mỹky, nos explica Kawixi, é ensinado em um 
processo pedagógico que se desenvolve através das práticas de rituais e pela 
permanência em acampamentos em diversas localidades do território, onde os 
pais ensinam aos filhos e às filhas o manejo tradicional Mỹky. 

Por estarem bastante preocupados com a língua materna, devido à en-
trada das novas tecnologias e ao avanço acelerado da língua portuguesa na 
comunidade, os Mỹky querem realizar oficinas de políticas linguísticas para 
refletir e refirmar o valor e a importância da identidade étnica entre velhos, 
professores, crianças, jovens e, principalmente, os pais. 
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Ainda em relação aos esforços de valorização e de manutenção da lín-
gua materna entre o povo, Tapau Mỹky, também professor e licenciado em 
Pedagogia Intercultural pela UNEMAT, destaca a contribuição da pesquisa-
dora Ruth Montserrat na construção do planejamento para trabalhar a língua 
materna Mỹky no ensino Médio. “No processo de ensino-aprendizagem tra-
balhamos bastante a oralidade”, destaca o professor Tapau.

Por fim, trazemos como mais um exemplo de revitalização o projeto 
desenvolvido com o povo Nambikwara do Vale e do Cerrado, cujo objetivo 
principal é a formação de linguistas nativos para a alfabetização, a produção 
de material didático específico, a descrição e a documentação da própria lín-
gua. O projeto conta com o apoio da FUNAI e da Secretária Municipal de 
Comodoro e já realizou 10 oficinas pedagógicas entre 2019 e 2020, porém, foi 
interrompido, temporariamente, por conta da Covid-19.

As oficinas realizadas até então tiveram como objetivo o estudo descri-
tivo em nível fonético e fonológico da língua, pois compreendemos ser neces-
sário tal conhecimento por parte dos cursistas, uma vez que o conhecimento 
metalinguístico (conhecimento formal da estrutura fonológica, morfossintá-
tica e semântica da língua) é fundamental para a alfabetização e o ensino de 
língua materna.

Além da formação inicial de um grupo de linguista Nambikwara, res-
ponsável pelo ensino de língua materna, o projeto também desenvolveu mate-
riais didáticos para o ensino de língua, assim como tem contribuído sensivel-
mente para a elaboração de materiais linguísticos específicos, para gramática e 
dicionário da língua. 
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Figura 3 – Oficinas pedagógicas com os Nambikwara do Vale 

Fonte: Arquivo da FAINDI (2019).

4 Considerações finais

As experiências e iniciativas decolonizadoras compartilhadas neste tex-
to, promovidas por alunos e alunas, graduandos (as) e egressos (as) da FAINDI, 
são resultados dos últimos 20 anos de ensino superior específico para indígenas 
em Mato Grosso, que possibilitam ações locais rigorosamente planejadas em 
comum acordo com a comunidade e que fazem parte de algum programa de 
revitalização (local ou institucional). São consideradas como símbolo de luta e 
de resistência, bastante significativas, porque nascem no interior das próprias 
comunidades indígenas, a partir de uma tomada de consciência pela manuten-
ção, valorização, fortalecimento e retomada de suas línguas originárias. Tam-
bém são iniciativas que nos revelam o quanto a escola ocupa um lugar impor-
tante na manutenção das línguas maternas; não só manutenção, mas também, 
em muitos casos, na retomada dessas línguas, seja em sua modalidade oral e/ou 
escrita, como já discutimos em momento anterior. 

Nesse movimento, a participação das lideranças, dos jovens, das crian-
ças, dos anciãos e anciãs é fundamental para que essas ações se concretizem de 
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fato, pois a escola não é o único espaço de aprendizado dentro de uma comu-
nidade indígena, por isso é preciso esse movimento de ir e vir: a comunidade 
vai até a escola, a escola vai até a comunidade.

Além do mais, as experiências que trouxemos aqui nos permitem refletir 
melhor sobre a necessidade da implementação de políticas linguísticas mais 
próximas das realidades indígenas e de programas de revitalização que contri-
buam ainda mais para a valorização dessas línguas ancestrais e que levem em 
consideração as particularidades intrínsecas de cada povo. 

Nessa caminhada, mesmo com a grande demanda que temos no estado 
de Mato Grosso, devido à diversidade de línguas indígenas, podemos conside-
rar que a Universidade do Estado de Mato Grosso, por meio da FAINDI, tem 
sido parceira e contribuído para a execução de ações dessa natureza, a exemplo 
da criação recente (agora em 2020) do Centro de Línguas Ameríndia-CLAM. 

Esse Centro será um espaço de ensino, pesquisa e extensão voltado 
para a oferta de cursos de línguas originárias, em especial, as línguas faladas 
em Mato Grosso, além de outras línguas naturais (português, inglês e espa-
nhol). Configura-se também como espaço de pesquisa para a documentação 
de línguas originárias e ações de extensão com foco no ensino de língua nas 
escolas indígenas.  

Na perspectiva do ensino, o Centro atenderá a comunidade interna e 
externa (indígena e não indígena), com a oferta de cursos de línguas origi-
nárias, cursos de línguas estrangeiras (inglês e espanhol), além do português, 
todos na modalidade instrumental e de curta duração. Esses terão a finalidade 
de desenvolver habilidades de leitura e de compreensão, com vistas à prepara-
ção dos cursistas para o ingresso nos cursos de pós-graduação, considerando 
a exigência de proficiência nessas línguas. Ainda, nessa mesma perspectiva, o 
CLAM contemplará a oferta de cursos de Línguas de Sinais Indígenas (coo-
ficiais ou não, bem como aquelas emergentes) e de LIBRAS, em cooperação 
com o Programa de Pós-graduação em Linguística da UNEMAT. 

Na perspectiva da pesquisa, tem o objetivo de descrever e de documen-
tar as línguas originárias e criar um banco de dados para o acervo das línguas 
documentadas e em documentação.  Nesse sentido, o Centro abrigará e apoiará 
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pesquisadores linguistas indígenas e não indígenas que desenvolvem pesquisas 
em línguas ameríndias.

Na perspectiva da extensão, o Centro propõe ações voltadas para a ma-
nutenção, o fortalecimento e a revitalização linguística nas escolas indígenas, 
como: produção de materiais didáticos específicos; tradução/versão de textos 
canônicos para as línguas indígenas; discussão de práticas pedagógicas indíge-
nas com foco no ensino de língua materna. Essas ações contarão com a parti-
cipação de professores indígenas especialistas em suas línguas, além daqueles 
que, em suas comunidades, são considerados os “guardiões” da língua. 

Portanto, consideramos como mais um exemplo de política linguística 
institucional que poderá contribuir, sobremaneira, para salvaguardar esse patri-
mônio imaterial tão importante para as sociedades como um todo.

Por fim, defendemos que as políticas públicas voltadas para a manutenção 
das línguas ancestrais tenham, obrigatoriamente, que considerar a necessidade 
de alçar as línguas ancestrais que ora se servem, especificamente, à comunicação, 
ao status de língua de instrução, em que o acesso ao conhecimento acidental se 
viabiliza a partir do próprio saber indígena, por meio de sua língua materna.
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PASSOS NA RETOMADA DA LÍNGUA DO POVO ORO WIN 

Joshua Birchall 

Olivia Oro Win Cabixi

1 Introdução

O povo Oro Win habita as cabeceiras do Rio Pacaás Novos, no mu-
nicípio de Guajará-Mirim, no estado brasileiro de Rondônia. Embora te-
nha havido uma diminuição no uso da língua após contato com a sociedade 
brasileira não-indígena, nos meados do século passado, nos últimos anos, o 
povo Oro Win embarcou no longo caminho de retomar o uso da língua nas 
suas comunidades, tanto no âmbito escolar quanto em contextos cotidianos. 
O presente trabalho descreve esse processo da retomada e revitalização da 
língua Oro Win. 

Os membros do povo Oro Win vivem principalmente entre três co-
munidades dentro do seu território tradicional – São Luís, Cristo Reis e Pe-
dreira – todas localizadas dentro da atual Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 
Também há outros membros do povo que vivem em outras comunidades in-
dígenas, principalmente devido ao casamento com membros do povo indíge-
na Wari’, e em cidades da região, como Guajará-Mirim. Devido a fatores dis-
cutidos a seguir, houve um rompimento na transmissão da língua tradicional 
em meados do século passado, após contato com a sociedade não-indígena 
brasileira, realizado principalmente por seringueiros nos anos 1962-1963. Os 
falantes nativos da li ́ngua, ou seja, aquelas pessoas que aprenderam a língua 
indígena como sua primeira língua, sa ̃o apenas aqueles que nasceram antes 
deste contato; portanto, todos têm acima de 60 anos de idade. Adultos que 
nasceram durante o tempo do seringal ou que foram criados perto de falantes 
monoli ́ngues da li ́ngua (o u ́ltimo faleceu em 2015) apresentam certa flue ̂ncia 
com a li ́ngua que os demais na ̃o te ̂m. 
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Nas próximas seções deste capítulo, apresentamos o percurso histórico 
que resultou na situação sociolinguística atual dentro das comunidades. De-
pois, descrevemos as medidas tomadas dentro das escolas indígenas para en-
sinar a língua, seguindo-se com um sobrevoo dos trabalhos científicos com a 
língua Oro Win que auxiliaram as iniciativas comunitárias com a língua tra-
dicional. Finalizamos com a avaliação da situação da comunidade em relação 
aos passos de revitalização apontados por Hinton (2001) e Amaral (2020), por 
meio da qual será possível identificar as próximas prioridades para fortalecer a 
retomada da língua dentro da comunidade. 

2 Contexto histórico e sociolinguístico

Segundo os anciões Oro Win, o povo sempre morou nas cabeceiras do 
Rio Pacaás Novos e seus afluentes do Igarapé São João e rio acima, especialmen-
te o Igarapé Água Branca, e andavam até as cabeceiras do Rio Cautário. O povo 
foi tradicionalmente dividido entre várias etnias cujos nomes começam com o 
coletivizador oro: Oro Towati’, Oro Wan Am, Oro Japraji’, Oro Paro, Oro Kitam 
e Oro Kifo. Os Oro Japraji’, Oro Paro e Oro Kifo foram chamados coletiva-
mente como Oro Masam, ‘o povo da cachoeira’, em razão de morarem perto das 
cachoeiras nas cabeceiras do Rio Pacaás Novos1. A maioria das pessoas da co-
munidade Oro Win se identifica como Oro Towati’, mas algumas pessoas ainda 
se identificam como Oro Wan Am, e um ancião se identifica como Oro Japraji’. 
Devido à grande porcentagem da população ser Oro Towati’, este etnônimo é 
usado às vezes para se referir à comunidade toda, como em França (2002). Não 
há consenso na comunidade sobre a origem do etnônimo Oro Win, mas é o ter-
mo mais usado pela comunidade para se autodenominar nos tempos atuais (veja 
Birchall e Brito, 2011, para uma discussão sobre algumas hipóteses à respeito 
da origem desse termo). A língua tradicional do povo Oro Win é chamada de 
topakasi, ‘nossa língua’, que também tem o significado de ‘nossa boca’. 

1 Ainda não há consenso na comunidade sobre a existência de mais dois subgrupos Oro Win 
nos tempos antes do contato, os Oro Karapakan e os Oro Naro. É possível que foram sub-
grupos independentes ou termos atribuídos a pessoas de outros subgrupos que moravam em 
aldeias separadas.  
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Após o deslocamento dos povos Kawahiva, falantes de uma língua Tupí-
-Guaraní, do lado oriental de Rondônia, e sua travessia da Serra dos Parecis, no 
início do século passado, os Oro Win tiveram vários confrontos com essa popu-
lação indígena dentro do seu território (cf. Leonel, 1995). Relatos documentados 
em Birchall (2013) apontam que os Oro Win viviam em uma situação de ins-
tabilidade na maior parte do século passado, antes do contato com a sociedade 
brasileira – por um lado, fugindo da invasão dos povos Kawahiva de rio acima; 
por outro lado, fugindo da invasão dos seringueiros vindos de rio abaixo. 

Os Oro Win tiveram seu primeiro contato com a sociedade brasileira 
não-indígena quando seringueiros invadiram sua terra em meados do século 
passado. Em 1962-1963, os seringueiros atacaram as comunidades e capturaram 
os membros sobreviventes para trabalharem nos seringais. Alguns grupos conse-
guiram fugir para a região do Igarapé Água Branca, mas, até o final dessa década, 
todos os sobreviventes dos massacres foram capturados para trabalhar nos serin-
gais do Manoel Lucindo da Silva. No início da década de 1980, muitos Oro Win 
foram tirados do regime de trabalho forçado e deslocados para a TI Rio Negro-
-Ocaia, onde moraram por alguns anos entre a comunidade Wari’ dessa reserva, 
até a expulsão dos seringueiros e a demarcação de sua terra (cf. Vilaça, 2006, 
p.143). Em 1991, com a demarcação da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, os 
Oro Win voltaram a morar no seu território tradicional e estabeleceram o posto 
indígena São Luís, no sítio do antigo seringal do Lucindo.

Antigamente, antes do contato, os Oro Win não se davam bem com 
seus vizinhos Wari’, mas, hoje em dia, depois de trabalharem juntos nos se-
ringais e de muitos casamentos interétnicos Oro Win–Wari’, existe grandes 
cooperação e amizade entre as comunidades. Várias pessoas Oro Win vivem 
atualmente em comunidades predominantes Wari’, e várias pessoas Wari’ vi-
vem nas comunidades Oro Win.  

Durante o período de trabalho forçado nos seringais do Lucindo, os 
Oro Win foram proibidos de usar sua língua na frente dos seus captores (ver 
Brito, 2000; Birchall; Brito, 2011, para mais informações sobre o genocídio do 
povo Oro Win). O abuso físico e emocional sofrido nessa época, por trabalha-
rem em condições análogas às de escravidão, resultou na não transmissão da 
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língua indígena como primeira língua para a geração de Oro Win que nasceu 
nos seringais. Essa experiência pode ser resumida no seguinte trecho de entre-
vista com a anciã Piwan Awin Ko’, publicado em Cabixi (2015, p. 31):

Eu vou contar um pouco da minha história para os meus filhos, que eles 
não conhecem sobre a cultura do povo Oro Win, porque não os ensinei 
desde pequeno. Meus filhos, netos, sobrinhos não sabem falar a língua do 
povo Oro Win, porque eu nunca tive o interesse de ensinar a língua para 
eles, porque os seringalistas me proibiam a falar a língua e para eles a língua 
não prestava para nada. Eu nunca achava que a língua materna tinha tanta 
importância para os meus filhos, pois eu nunca dediquei tempo para apro-
fundar o conhecimento que eu vinha guardando a muitos anos atrás comigo 
e dentro de mim. Não tinha a força de vontade de ajudar os meus filhos a 
falar a língua materna, porque eu tinha vergonha de falar a língua materna 
para os meus filhos, netos. Quando eu conversava, falava só o português 
todo atrapalhado com todos eles.

Este processo de ensinar o português como a língua materna foi se 
replicando nas próximas gerações, até levar à situação sociolinguística atual. 
Segundo um levantamento sociolinguístico realizado nas comunidades Oro 
Win entre 2014 e 2017, publicado em Birchall (2018) e discutido em mais 
detalhes a seguir, o povo conta com aproximadamente 113 indivíduos; entre 
eles, somente 07 pessoas podem ser consideradas falantes fluentes, com mais 
12 pessoas apresentando uma competência produtiva na língua e 31 pessoas 
demonstrando uma habilidade de compreender a língua em certos usos. Hoje 
em dia, vários Oro Win têm relatado que gostam e que falam bem o português, 
já que não sofrem tanto preconceito quando estão na cidade, em comparação 
aos seus vizinhos Wari’, mas, ao mesmo tempo, valorizam a língua indígena e 
querem que seja repassada para as próximas gerações. 

3 Implementação da língua materna nas escolas indígenas

O início do trabalho de implementar a língua materna nas escolas den-
tro das aldeias Oro Win começou no ano de 1998, quando a educação indí-
gena foi repassada do município para o estado. Assim ocorreu a implantação 
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da língua materna dentro da disciplina etno-história, que fazia parte da sala 
de aula às sextas-feiras de cada semana. Um obstáculo inicial, e recorrente 
até hoje, foi que não havia material didático pronto para essa disciplina, e os 
materiais foram elaborados por cada professor para sua própria etnia. Além 
disso, a comunidade ainda não tinha uma ortografia prática para escrever sua 
língua. Nesse período, a língua materna do povo Oro Win não era falada den-
tro da sala de aula e nem reconhecida pela Secretaria Estadual de Educação 
(SEDUC) como uma língua diferente da língua do povo Wari’, que forma a 
maioria étnica da população indígena da região. 

Reconhecendo a necessidade de capacitação para esses fins, uma profes-
sora Oro Win, coautora deste capítulo, foi participar do Projeto Açaí, em 1998, 
um projeto de treinamento para professores indígenas realizado pelo estado de 
Rondônia. Ooutro professor indígena da aldeia se matriculou no Projeto logo 
em seguida, e outros membros da comunidade participaram desse Projeto nos 
últimos anos. Foi a partir daí que se motivaram a trabalhar com a revitaliza-
ção da língua dentro da escola, com os alunos do primeiro ao quinto ano. O 
trabalho inicial foi de conversar com os falantes para aprender os nomes de 
animais, plantas, peixes, frutas e diferentes pessoas e papéis sociais.  Assim pu-
deram repassar essa informação para os alunos e trabalharam na elaboração de 
cartazes para decorar o interior da sala de aula. Esse foi o primeiro passo para 
dar visibilidade à língua materna do povo Oro Win dentro da sala de aula, já 
que, até então, a língua não era falada dentro das escolas e nenhum dos alunos 
apresentava interesse em conhecer a importância de valorizar a sua cultura e 
sua língua, não só no âmbito escolar, mas também no seu dia a dia. 

Em 2009, abriu-se um edital no Departamento de Educação Inter-
cultural da Universidade Federal de Rondônia, em Ji-Paraná, oferecendo um 
curso especializado para fornecer treinamento a professores indígenas dentro 
da Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Os dois professores Oro 
Win mencionados antes participaram logo das primeiras turmas; desde então, 
vários outros membros da comunidade se matricularam nesse curso. O curso 
de Educação Intercultural contribuiu para o crescimento da língua materna 
dentro das escolas, tanto na modalidade oral quanto na escrita. 



74

Em 2009 e 2010, o professor Oro Win cursando o programa de Edu-
cação Intercultural colaborou com um linguista profissional, coautor deste ca-
pítulo, para desenvolver uma cartilha básica a ser utilizada dentro da sala de 
aula, empregando a ortografia recentemente aprovada pela comunidade (veja 
a seção 4 deste texto para mais informações). A primeira versão da cartilha in-
cluiu uma introdução aos sons e à gramática da língua Oro Win, dez exercícios 
para aprender diferentes frases e construções gramaticais na língua, um diagra-
ma do corpo humano com nomes das diferentes partes do corpo e uma lista 
dos nomes, na língua, de diferentes animais da região. Uma segunda versão 
da cartilha foi elaborada com a ampliação das notas gramaticais, com novos 
exercícios, com base em narrativas tradicionais, e com a adição de termos para 
plantas, aspectos da natureza, cores, números, manufaturas, pessoas e verbos à 
lista de palavras (Birchall; Oro Win, 2012). Esta segunda versão da cartilha 
continua sendo utilizada dentro das escolas indígenas ainda hoje. Outros ma-
teriais foram, e continuam sendo, desenvolvidos pelos professores indígenas 
para utilizarem dentro de suas salas de aulas (cf. Cabixi, 2015). 

Atualmente, os professores Oro Win ganharam experiência pessoal 
com os trabalhos elaborados durante o curso de graduação sobre o ensino e a 
revitalização da língua materna do povo Oro Win, resultando em um trabalho 
de conclusão de curso sobre o processo de revitalização (Cabixi, 2015) e tam-
bém sobre conceitos tradicionais de números e matemática (Oro Win, 2015). 
Dois professores Oro Win se matricularam no Programa de Pós-graduação do 
Departamento de Educação Intercultural da Fundação Universidade Federal 
de Rondônia para receber o Certificado de Especialista em Educação Esco-
lar Indígena, que, até então, um participante já concluiu. Desde 2018, vários 
membros da comunidade têm participado de Sabedores Indígenas, um curso 
de especialização para professores indígenas dedicado ao ensino de conheci-
mentos tradicionais, organizado pela SEDUC. 

4 Documentação e descrição inicial 

Quando os Oro Win foram morar na TI Rio Negro-Ocaia, na decada 
de 80, a presença deste outro grupo nas comunidades Wari’ chamou a atenção 
dos missionários da Missão Novas Tribos, uma organização que evangeliza os 
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Wari’ e que trabalha na tradução de partes da Bíblia para o Wari’. Sendo que 
os Oro Win aprenderam a falar rapidamente a língua dos Wari’, tanto nos se-
ringais quanto no Rio Negro-Ocaia, e também por as línguas serem próximas, 
embora não mutuamente inteligíveis2, os missionários não perceberam que o 
povo Oro Win falava uma língua distinta e os consideraram falantes de varian-
tes da mesma língua que os Wari’.  O fato de os Oro Win se referirem pelo 
pronome de primeira pessoa plural inclusivo wari’, ‘nós’, homófono do etnô-
nimo do povo vizinho, também dificultava essa identificação (Everett, 1994). 
A primeira menção do povo Oro Win como uma etnia diferente dos Wari’ e 
como falantes de uma língua distinta vem no manuscrito Cacos de Vitral Oroin, 
produzido por Betty Mindlin, em 1987, a partir de entrevistas realizadas com 
vários membros da comunidade Oro Win na TI Rio Negro-Ocaia, como rela-
tório de trabalho para avaliar o projeto Polonoroeste (Leonel, 1995; Mindlin, 
1987; e comunicação pessoal, 2016/2021).  

Em 1994, o linguista e então missionário americano Daniel Everett 
publicou na lista de email LINGUIST List uma mensagem declarando o 
“descobrimento” de uma língua desconhecida cientificamente que apresentava 
algumas característica fonológicas raras, destacando a situação precária do uso 
dessa língua e o número baixo de falantes. Everett conseguiu trabalhar para 
elicitar algumas palavras e frases dessa língua, que resultou na elaboração de 
uma tese de mestrado por sua aluna, na University of Pittsburgh (Popky, 1999). 
No mesmo período, uma linguista da UNIR em Guajará-Mirim realizou um 
trabalho de descrição fonológica da língua dentro de uma abordagem formal, 
que resultou numa tese de doutorado (França, 2002). 

Em 2009, um pesquisador visitante do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
coautor deste capítulo, recebeu um convite do então líder da comunidade Oro 
Win de São Luís para estudar a língua e produzir materiais didáticos para 
ajudar no ensino da língua dentro das escolas indígenas. Durante três viagens 

2 Veja Birchall, Dunn e Greenhill (2015) para maiores informações sobre a classificação das 
línguas Txapakura. Além de Wari’ e Oro Win, as demais línguas desse subgrupo da família 
são Wanyam, Urupá e Jarú. As línguas Moré-Kuyubim e Torá formam um segundo subgrupo 
da família, e as línguas Tapakura, Kitemoka e Napeka, antigamente faladas nas terras baixas 
da Bolívia, formam um terceiro subgrupo. 
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entre 2009 e 2012, o pesquisador trabalhou com os anciões da comunidade 
com o objetivo de registrar e de documentar várias narrativas tradicionais, re-
latos pessoais, músicas tradicionais, festas comunitárias e conversas cotidianas, 
além de gravações de elicitações de palavras e frases, utilizando o português e 
estímulos visuais3. Vários CDs e DVDs foram editados e produzidos através 
dessas gravações, alguns com legendas em português e na língua indígena, e 
os materiais foram distribuídos dentro das comunidades Oro Win para servir 
como material de referência e de valorização cultural. Durante essas viagens, a 
comunidade realizou três oficinas para apresentar e discutir a implementação 
de uma ortografia para escrever a língua, a partir da análise fonológica desen-
volvida pelo linguista durante esse período. 

Entre 2014 e 2017, uma equipe do Museu Goeldi iniciou um projeto 
piloto para realizar o levantamento sociolinguístico das línguas de Rondônia, 
como parte do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, conhecido como 
o INDL (Galúcio; Moore; van der Voort, 2018). O levantamento da língua Oro 
Win, realizado pelo coautor deste capítulo, contou com a assistência de dois pes-
quisadores Oro Win – a coautora deste trabalho e também da atual liderança da 
comunidade de São Luís André Oro Win – e realizou uma avaliação da situação 
sociolinguística das aldeias. O projeto também produziu gravações de amostras 
de fala natural e de uma lista de palavras Swadesh de 100 itens, além de fazer um 
levantamento dos materiais pedagógicos disponíveis para ensinar a língua dentro 
das escolas das comunidades (Birchall, 2018). Outro aspecto importante desse 
trabalho foi o de entrevistar vários membros da comunidade para saber quais são 
suas prioridades atuais em relação ao fortalecimento da sua língua tradicional. 
O resultado dessas entrevistas foi que as comunidades priorizam a elaboração de 
materiais adicionais para ajudar a língua dentro das escolas, e também querem 
um dicionário da língua e um livro de histórias. 

Para atender à demanda da comunidade, em 2019, um projeto foi ini-
ciado pelo coautor deste capítulo para elaborar um dicionário multimídia da 

3 Uma parte da coleção está arquivada no Endangered Languages Archive (Birchall, 2011). A 
coleção inteira está arquivada no Acervo de Línguas Indígenas do Museu Paraense Emílio 
Goeldi (Birchall, 2021). Os metadados das sessões são públicos, e o acesso às gravações pode 
ser solicitado por meio dos próprios acervos. 
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língua tradicional. Dois pesquisadores Oro Win foram indicados a partir de 
uma prova de seleção, na qual os candidatos demonstraram sua perícia em 
entender, escrever e produzir a língua. Esses pesquisadores selecionados foram 
treinados em métodos de investigação, análise e transcrição da língua e no uso 
do equipamento fornecido pelo projeto. 

A base do dicionário vem do corpus de documentação elaborado pelo 
pesquisador desde 2009, suplementado com entrevistas e investigações reali-
zadas e transcritas pelos pesquisadores indígenas. Com a chegada da pandemia 
de COVID-19 em março de 2020, o projeto foi temporariamente suspenso, 
mas, com a instalação recente de internet nas comunidades Oro Win, os pes-
quisadores indígenas retomaram suas investigações com os anciões da comu-
nidade. Uma primeira versão do dicionário está prevista para meados de 2022.  

5 Próximos passos de revitalização 

Segundo Hinton (2001), também discutido em Amaral (2020), existem 
nove passos no processo de revitalizar uma língua ameaçada, como na situação de 
Oro Win. É importante destacar que esses passos não precisam seguir em sequên-
cia, mas os primeiros passos tendem a apoiar e a fortalecer a realização dos demais. 

O primeiro passo é uma avaliação da situação sociolinguística atual 
dentro das comunidades, que já foi realizado, no caso dos Oro Win, como 
parte do Inventário Nacional de Diversidade Linguística. O segundo passo é 
a organização dos recursos existentes e a iniciação da elaboração de materiais 
didáticos, que começou com a participação dos professores Oro Win no Pro-
jeto Açaí e que se intensificou com a colaboração de um linguista profissional, 
continuando até hoje. O terceiro passo é a necessidade de estabelecer um pro-
grama de documentação emergencial, quando uma língua é falada somente 
por idosos, como no caso de Oro Win. Como discutido na seção anterior, esse 
processo foi iniciado em 2009 e continua até hoje, sendo executado tanto por 
linguistas profissionais quanto por pesquisadores indígenas. 

A comunidade, atualmente, se encontra no meio da realização dos pas-
sos quatro a seis. O quarto passo na revitalização de uma língua é desenvolver 
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programas para formar pessoas que serão responsáveis por realizar atividades 
e projetos de revitalização. Esse passo está sendo parcialmente cumprido pelas 
iniciativas educativas do estado, como o Projeto Açaí, a Educação Intercultural 
e Sabedores Indígenas, embora, até o momento, as atividades promovidas por 
essas iniciativas tenham se concentrado somente no âmbito escolar, realizado 
por professores indígenas. Sendo que esses programas têm enfoque na forma-
ção de professores indígenas nas diversas situações sociolinguísticas encontra-
das no estado, ainda falta um aspecto essencial nesse passo dado por Hinton 
(2001), a aquisição de fluência plena na língua indígena por esses adultos que 
serão responsáveis pela implementação dos demais passos na revitalização. 

Nesse sentido, o projeto de dicionário também tem contribuído para 
fomentar a aquisição de mais fluência entre alguns adultos, através de suas 
pesquisas. Até o momento, os adultos da comunidade apresentam diferentes 
graus de fluência na língua, de compreensão parcial até a produção fluente, 
mesmo assim, pode-se observar uma tendência positiva na aquisição de fluên-
cia durante os últimos anos.   

O quinto passo é encorajar práticas culturais tradicionais que enfati-
zam o uso da língua como um aspecto principal dessas práticas. No início do 
processo de documentação da língua, descrito na seção 4 deste texto, houve a 
realização de três oficinas culturais em que os anciões da comunidade repassa-
ram as músicas tradicionais do povo aos mais jovens e também os ensinaram 
a dançar a essas músicas. Esses eventos tiveram um impacto significante na 
valorização da língua e da cultura tradicional do povo – eventos semelhantes 
poderiam ser um elemento eficaz num programa de revitalização adotado fu-
turamente pela comunidade. 

O sexto passo é o ensino da língua indígena às crianças dentro das es-
colas locais. Em comparação aos passos quatro e cinco, já descritos, esse passo 
já está bastante avançado dentro da comunidade. No momento, a língua de 
ensino nas escolas continua sendo o português. Como aponta Hinton (2001, 
p. 6), ao discutir a base das experiências dos povos Māori e Havaiano, esse 
processo terá um impacto maior quando a língua de ensino for a língua alvo 
da aprendizagem, ou seja, quando a língua Oro Win for também a língua de 
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ensino usada pelos professores. Sendo assim, o fortalecimento do sexto passo 
depende também do sucesso do quarto passo.  

Os demais passos na revitalização de uma língua apontados por Hinton 
(2001) ainda carecem de implementação dentro da comunidade. O próximo 
passo, o sétimo, que, em muitos casos, tende a ser um dos mais impactantes 
na vitalidade duradoura da língua, é o uso da língua em casa, como o principal 
meio de comunicação. Há dois casais de anciões dentro da comunidade que 
continuam usando a língua indígena como meio de comunicação entre si e 
também, ocasionalmente, com seus parentes da mesma idade. Essas pessoas 
que aprenderam a língua como primeira língua, quando ainda eram crianças, 
seriam as pessoas-chave para ajudarem na implementação desse passo. 

Os passos oito e nove da revitalização são a expansão de domínios de 
uso da língua fora de casa, tanto em contextos locais, como em reuniões co-
munitárias e no comércio local, quanto em contextos não-locais, como nos 
contextos políticos e comerciais da região. A implementação desses últimos 
três passos depende criticamente do sucesso dos passos quatro a seis, que con-
tinuam em andamento. 

6 Considerações finais 

Neste capítulo, apresentamos um sobrevoo da situação histórica e so-
ciolinguística que levou a língua Oro Win a não ser mais usada como uma 
língua de comunicação diária para a maioria da comunidade étnica hoje em 
dia. Detalhamos os passos que estão sendo realizados dentro da comunida-
de para formar professores e pesquisadores indígenas e para implementar um 
programa de ensino da língua dentro das escolas da comunidade. Também 
descrevemos os passos referentes à documentação da língua e ao uso desse 
material para elaborar produtos relevantes para a comunidade, como uma pro-
posta ortográfica com base na fonologia da língua, cartilhas didáticas, e DVDs 
e CDs de narrativas pessoais e tradicionais.  

Na seção 5, avaliamos os passos realizados pela comunidade para re-
tomar e revitalizar sua língua, de acordo com os nove passos identificados em 
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Hinton (2001). Nossa avaliação aponta que a comunidade se encontra nos 
passos intermediários desse processo e que, atualmente, se beneficiaria com o 
apoio nos processos de aumentar a fluência de adultos, expandir o programa de 
ensino da língua às crianças nas escolas e promover atividades culturais em que 
a língua tradicional tome um papel fundamental na sua realização. 

De acordo com Hornberger e De Korne (2018), é importante destacar que 
somente processos educacionais não tendem a ser suficientes para mudar as condi-
ções sociais e culturais que resultaram na perda de uma língua; outros domínios de 
uso, como dentro de casa e nas atividades culturais e econômicas das comunidades, 
devem também ter um papel fundamental na vitalidade de uma língua.  

O objetivo de revitalizar uma língua nem sempre significa que a língua, 
sendo perdida, se torna o único meio de comunicação dentro da comunidade 
(Thieberger, 2002), mas que a manutenção e a transmissão da língua, mes-
mo em contextos bilingues ou multilingues, podem ter um impacto positi-
vo no fortalecimento da integridade identitária e cultural da comunidade. O 
processo tomado pela comunidade Oro Win mostra como uma comunidade 
pequena, através de uma abordagem que integra educação, documentação et-
nolinguística e pedagogia, consegue combater os processos de perda linguística 
e implementar passos para retomar sua língua tradicional. 
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APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA VERSÃO DO VOCABU-
LÁRIO WAYORO-PORTUGUÊS

Antonia Fernanda de Souza Nogueira

Comunidade Wajuru 

Clenilson Miranda de Sousa

Eu conheço oitenta por cento das palavras Ajuru. Me preocupo mesmo é 
com as crianças e os jovens Ajuru que não sabem falar nem o nome dos 
pássaros na língua. Com uma cartilha eu mesmo vou ensinar os jovens na 
língua (Adão Wajuru, caderno de campo, 03/10/2010)

O povo Wajuru (também denominado Wayoró, Ajuru, Ayuru) está lo-
calizado, atualmente, na Terra Indígena (TI) Rio Guaporé (município de Gua-
jará-Mirim, estado de Rondônia, Brasil) e em Rolim de Moura do Guaporé 
(município de Alta Floresta d’Oeste, Rondônia). Vale esclarecer que a pre-
sente pesquisa se desenvolveu na aldeia Ricardo Franco, Terra Indígena Rio 
Guaporé (Nogueira 2019a; 2019b). 

O Povo Wajuru vivia, antes do contato, nas cabeceiras dos rios Colora-
do e Terebito (Snethlage, 1937; Maldi, 1991). No entanto, em 1912, tal povo 
foi expulso de suas terras tradicionais. Nesse período, como consequência dos 
primeiros contatos, os Wajuru foram ainda vítimas de uma epidemia de sa-
rampo que praticamente os dizimou (Soares-Pinto, 2009). 

Atualmente, a população Wajuru é de cerca de 250 pessoas. Dados da 
FUNASA/SESAI-Guajará-Mirim de 2016 contabilizam 87 pessoas da et-
nia Wajuru vivendo na TI Rio Guaporé (aldeias Baia das Onças, Baia Rica, 
Urussari, Ricardo Franco). A língua Wayoro não é mais falada diariamente. 
Há duas pessoas idosas (idade entre 70 e 90 anos) que podem ser consideradas 
falantes fluentes, além de 11 semifalantes. 

O Atlas of the World’s languages in Danger (Moseley, 2010) classifica a lín-
gua Wayoro como língua severamente ameaçada (catalogada como Ajuru). Uma 
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língua severamente ameaçada é descrita como língua falada pelos avós ou pelas 
gerações mais velhas; no entanto, a geração dos pais, apesar de entendê-la, não 
fala a língua para seus filhos ou entre os demais. Essa é a geração de Adão Wa-
juru, que aparece na epígrafe deste texto. Recorrentemente, os Wajuru relatam 
que foram proibidos de falar o idioma sob ameaças de castigos e humilhações. 

Pelo exposto, pode-se constatar que os Wajuru sofreram constantes vio-
lações de direitos humanos, dentre eles, a violação aos direitos linguísticos. 

Na TI Rio Guaporé convivem 10 etnias diferentes (a saber, Makurap, 
Tupari, Wajuru, Djeoromitxi, Cujubim, Kanoé, Aruá, Arikapú, Massaká) e in-
divíduos de diferentes subgrupos Wari’. Observa-se o uso do português, quase 
que hegemonicamente, e o desuso das línguas indígenas entre as etnias. Mem-
bros da comunidade e professores têm se esforçado para valorizar as línguas 
da comunidade, desenvolvendo atividades de consulta aos idosos que ainda 
falam as línguas indígenas e conferindo importância fundamental à disciplina 
Língua Materna (termo usado para se referir à língua de cada etnia). 

Conforme a UNESCO, dentre os fatores que levam um idioma a ser 
classificado como ameaçado de desaparecimento, estão a interrupção de trans-
missão intergeracional, a quantidade de falantes e, também, a ausência de ma-
teriais didáticos para o ensino e aprendizagem da língua. 

A linguista indígena Altaci Kokama1 expõe, em seus textos e palestras, uma 
situação preocupante em relação à disponibilidade de materiais didáticos para as 
línguas dos povos originários. Para muitas línguas indígenas brasileiras, se não para 
todas, a realidade é a carência de qualquer tipo de material didático para o ensino-
-aprendizagem, entre eles dicionários e textos transcritos e/ou traduzidos. 

Essa realidade contrasta com os instrumentos legais que asseguram os 
direitos fundamentais dos povos indígenas, entre eles, a Declaração das Na-
ções Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (ONU, 2008) e a Decla-
ração Universal dos Direitos Linguísticos (UNESCO, 1996). A Declaração 
Universal dos Direitos Linguísticos (1996) considera como direito individu-

1 Cf. KOKAMA, Altaci; FERREIRA DE SÁ, Elvis; ARAPYUN, Vera. Mesa redonda: Lín-
guas indígenas revitalização e retomada. [S.l: s.n]: 2020. Canal da Abralin Ao Vivo. Disponí-
vel em: <https://aovivo.abralin.org/lives/linguas-indigenas/>. Acesso em: 26 fev. 2021.

https://aovivo.abralin.org/lives/linguas-indigenas/
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al inalienável o uso da própria língua.  Tais direitos são ratificados no artigo 
13 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
(2008). Veja: 

Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, desenvolver e trans-
mitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias, 
sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, 
lugares e pessoas e de mantê-los. 2. Os Estados adotarão medidas eficazes 
para garantir a proteção desse direito e também para assegurar que os povos 
indígenas possam entender e ser entendidos em atos políticos, jurídicos e 
administrativos, proporcionando para isso, quando necessário, serviços de 
interpretação ou outros meios adequados (ONU, 2008, p. 10). 

As entradas lexicais e exemplos na língua Wayoro são provenientes de 
elicitação e de diferentes gêneros de textos obtidos com Paulina Makurap, An-
tônio Wajuru, Marina Djeoromitxi, Lourenço Pororoka Wajuru, Julieta Waju-
ru, Alberto Wajuru, Mariazinha Wajuru e Anita Wajuru. São cerca de 700 en-
tradas lexicais na língua Wayoro. Quanto à macroestrutura, por recomendação 
da liderança Wajuru, o vocabulário está organizado por campos semânticos, a 
saber: plantas, animais, natureza, pessoa, corpo, termos de parentesco, dia a dia, 
atividade e evento, adorno, estado, cor, itens gramaticais, nome próprio. 

A microestrutura do dicionário foi composta da seguinte maneira: en-
trada lexical na ortografia Wayoro, transcrição fonética, categoria gramatical, 
tradução aproximada para o português, exemplo na ortografia da língua Wa-
yoro, tradução do exemplo para o português. Algumas entradas lexicais estão 
ilustradas com fotografias retiradas na aldeia Ricardo Franco por Antônia 
Fernanda de Souza Nogueira, desenhos elaborados por crianças e jovens da 
aldeia Ricardo Franco e imagens obtidas na internet2 (cf. Ribeiro; Nogueira, 
2014).  O software utilizado foi o Fieldworks Language Explorer (FLEx) do 
Summer Institute of Lingistics. 

2 Imagens disponíveis em: <https://br.pinterest.com/pin/475411304396412060/>; <https://
www.wwf.org.br/>; <https://jornal.usp.br/ciencias/macacos-prego-como-uma-simples-pe-
dra-se-transforma-em-ferramenta/>; <https://g1.globo.com/>; <https://pt.wikipedia.org/
wiki/>. Acesso em: 20 jul. 2021. 

https://br.pinterest.com/pin/475411304396412060/
https://www.wwf.org.br/
https://www.wwf.org.br/
https://jornal.usp.br/ciencias/macacos-prego-como-uma-simples-pedra-se-transforma-em-ferramenta/
https://jornal.usp.br/ciencias/macacos-prego-como-uma-simples-pedra-se-transforma-em-ferramenta/
https://g1.globo.com/
https://pt.wikipedia.org/wiki/
https://pt.wikipedia.org/wiki/
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Abaixo, seguem os grafemas da língua (Nogueira, 2012). Processos 
morfofonológicos, como espalhamento de nasalidade e espirantização/sonori-
zação em fronteira de palavras, não são indicados na ortografia.

Grafemas Wayoro

• Consoantes: g, gw, k, kw, m, mb, n, nd, ng, ngw, p, r, t, w, tx, y, dj, ’ (apóstrofo)

• Vogais: a, e, i, o, u, aa, ee, ii, oo, uu, ã, ẽ, ĩ, õ, ũ, ãa, ẽe, ĩi, õo, ũu. 

Por fim, agradecemos a toda a comunidade da Terra Indígena Rio 
Guaporé, especialmente aos Wajuru, da aldeia Ricardo Franco, e aos falantes 
fluentes, pelo voto de confiança e pela paciência, à FUNAI, pelas autorizações 
concedidas durante os projetos de mestrado e de doutorado e à bolsa de exten-
são UFPA/PIBEX/2021, concedida à Clenilson Miranda de Sousa.
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ANEXO 1 

VOCABULÁRIO WAYORO-PORTUGUÊS
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Vocabulário Wayoro-Português Plantas 

  
 

Vocabulário Wayoro-Português 

Plantas 

aaaayy   [a:jt]  Nome. cajá. aaaayy  ppeeggaatt  oonn.. eu quero 
cajá. 

aaggwwaa     Nome. cará. mmbbaaggwwaa  kkaapp  nnddiiaa.. Meu 
cará gostoso. aaggwwaa  ppoooott.. cará grande. aaggwwaa  
kkaapp  nnddiiaa.. cará é gostoso. aaggwwaa  ppeeggaatt  oonn  
kkaapp  nnãã.. eu quero cará para comer. 

aaggwwaa  ddjjiirraa   i.' a]  Nome. cará branco. 
aaggwwaa  yyõõmm  ttiikk   õm 'tik ]  Nome. cará roxo. 

  
aaii   [a.'i]  Nome. urtiga. aaii  ddjjaattii.. a urtiga arde. 

  
aaiimmbbee   ]  Nome. 1 • angico. 

2 • rapé. 
aannddaawwaa   [ã.nda.'ßa]  Nome. patoá. aannddaawwaa  ppeeggaatt  oonn.. 

eu quero patoá. 
aarraaaaggwwii   [a.   Nome. amendoim. aarraaaaggwwii  

aannggoorrooggaapp  nnãã  oonn.. eu vou torrar amendoim. 
aattiiaa   [a.ti.'a]  Nome. pimenta. 
aattiittii   [a.ti.'ti]  Nome. milho. aattiittii  tteeppoooottkkaarraa.. o 

milho está crescendo. aattiittii  kkaapp  nnddiiaa.. milho é 
gostoso. aattiittii  aannggoorrooggaapp  nnãã  oonn.. eu vou 
torrar milho. 

  
aattiittii  eewwaa  nnggoopp   Nome. milho vermelho. 

aattiittii  eewwaa  ttiikk   [a.ti.'ti .'ßa 'tik]  Nome. milho preto. 

  
aattiittii  nnggwwããmm   Nome. milho grosso dos não indígenas. 
aawwaappee2   Nome. cará da água. aawwaappee  ddjjuuggaaiitt.. cará 

moquecado. 
ddjjeekk   Nome. batatinha das plantas. 

  
eeppiiiipp   [ .'pi:p ]  Nome. banana. nnddeekkee  eeppiiiipp  

nnddooeeggaatt.. ela amassou a banana. 
kkaammbboorroo   [kã.mbo.' o]  Nome. cacau. kkaammbboorroo  kkaapp  

nnãã.. cacau para comer. 
kkaammbbuurruu   [kã.mb .' ]  Nome. 1 • cabaça, 

2 • concha para tirar chicha usada pelos 
antigos. ookkaammbbuurruu  yyõõaa.. Me dá cabaça. 

kkããrraa   [kã.' ã]  Nome. 1 • castanha. 
2 • colar atravessado no tronco. 

kkããrraaddjjaa   [kã. ã.'d a]  Nome. ouriço. 
kkããrraakkuupp   [kã. ã.'k p ]  Nome. castanheira. 
kkaawwaapp   [ka.'ßap ]  Nome. 1 • cuia. eekkaawwaapp.. tua cuia. 

2 • cabaça. 
     Nome. tucum.  tira tucum. 

kkooiirroo   [ko.i.' o]  Nome. mamão. eenn  kkooiirroo  ppoonnggaatt.. 
você partiu o mamão. 

kkoowwoo   [ko.'ßo]  Nome. batata-doce. kkoowwoo  ppuuggaatt  oonn.. 
eu cozinhei batata doce. kkoowwoo  kkaapp  nnddiiaa.. 
batata-doce é gostosa. 

  
mmããaamm   [mã:m]  Nome. buriti. 
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Vocabulário Wayoro-Português Animais 

  

   [mã.'  ]  Nome. macaxeira. 
oonn.. eu estou tirando a casca da macaxeira. 

 eu vou cozinhar 
macaxeira. 

mmbbaattee   [mba.'t ]  Nome. árvore de jatobá. 
mmbbeekkuu   [mb .'k ]  Nome. cana.  

eu vou chupar cana. 
mmbbeerree   [mb .' ]  Nome. taioba. 
nnddiiiirraa   Nome. flor. nnddiiiirraa  kkaatt  aappiinn.. grilo come flor. 
nnggooppnnggaapp   ]  Nome. urucum. 
nnggooyyoottoo     Nome. 1 • fava.  nnggooyyoottoo  ppoooott.. 

feijão antigo. 
2 • feijão. nnggooyyoottoo  ppeeggaatt  oonn.. eu quero feijão. 

nnggwwaaggoo    Nome. batata. nnggwwaaggoo  kkaapp  nnddiiaa.. 
batata é gostosa. 

  
 

nnggwweeyy   jt]  Nome. paxiúba. 
nnggwwiirrii   i]  Nome. açaí. nnggwwaakkoo  nnggwwiirrii  kkaatt.. 

jacu come açaí. 
   ]  Nome. timbó.  

oorraayyaa   [o. a.'ja]  Nome. tucumã. oorraayyaa  ppee.. palha de 
tucumã. 

oorroorroo   [o. o.' o]  Nome. algodão. nnddeekkee  oorroorroo  
 ela vai 

começar fazer linha de rede. 
ppiittooaa   [pi.to.'a]  Nome. tabaco. ppiittooaa  mmbbiirroo  oonn.. eu 

tenho tabaco. 
ttaappoooo   [ta.'po:]  Nome. ingá. ttaappoooo  kkaapp  nnddiiaa.. ingá 

gostosa. 
ttiiggaaaapp   [ti.'ga:p ]  Nome. jenipapo. 
ttuurraa   [t .' a]  Nome. 1 • coqueiro. 

2 • babaçu. 
ttuutt   [t t ]  Nome. 1 • terçado. oooopp  eettuutt.. teu terçado 

está aqui. 
2 • facão. 
3 • pupunha. 

ttuutt  ppiikkããrree   Ver entrada principal : ttuutt. Nome. foice. 

  

  
yy ppoott   Nome. plantas. ppeettooppnngguu  ppoorreemmõõ,,  ppeettooppnngguu  

ppoorreemmõõ,,  kkeerreerree  ttxxiirree  eemmõõ  ttxxiiyy ppoott  kkaa  
kkeerroopp  ppeeggaapp,,  aarroopp  nniinn  eemmõõ  kkaa..   só a raposa 
comia, só a raposa, enquanto que nós não 
comíamos nossas plantas, só comíamos um 
pouquino. Não comíamos. 

Animais 

''uuwwooyy   [ .'ßojt]  Nome. peixe. ''uuwwooyy  tteeeennggwwiirriiggaatt.. 
os peixes morreram. ''uuwwooyy  ppuunnkkwwaapp  nnãã  oonn.. 
eu vou flechar peixe. 

aaeeaaee   [a .'a ]  Nome. esp. de sapo. 
aakkeekk   [a.k k ]  Nome. espécie de formiga. aakkeekk  

ooppuunnkkwwaatt.. a formiga me picou. 
aakkiirriimmãã   .'mã]  Nome. formiga preta. aakkiirriimmãã  

aattii formiga preta doi .  
aakkwwaamm   ]  Nome. gongo do patoá. aakkwwaamm  

kkaapp  nnddiiaa.. gongo do patoá é gostoso. 
aammaannãã   [ã.mã.'nã]  Nome. irara. ppiiaakkaarraatt  eettiikkiiaatt  

aammaannãã.. a irara pegou a galinha. 
aamm kkoo  nnggoopp  [a.m   Nome. onça-

vermelha. 
aamm kkoo  nniinngg   [a.m   Nome. onça-pintada. 

  
aamm kkoo  ppoooott   Nome. onça. 
aamm kkoo  ttiikk   [a.m .'ko 'tik]  Nome. onça-preta. 
aanngguupp   p ]  Nome. piolho. mmaanngguupp  ppiikkeerraaaa.. 

cata meu piolho. 
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   [mã.'  ]  Nome. macaxeira. 
oonn.. eu estou tirando a casca da macaxeira. 

 eu vou cozinhar 
macaxeira. 

mmbbaattee   [mba.'t ]  Nome. árvore de jatobá. 
mmbbeekkuu   [mb .'k ]  Nome. cana.  

eu vou chupar cana. 
mmbbeerree   [mb .' ]  Nome. taioba. 
nnddiiiirraa   Nome. flor. nnddiiiirraa  kkaatt  aappiinn.. grilo come flor. 
nnggooppnnggaapp   ]  Nome. urucum. 
nnggooyyoottoo     Nome. 1 • fava.  nnggooyyoottoo  ppoooott.. 

feijão antigo. 
2 • feijão. nnggooyyoottoo  ppeeggaatt  oonn.. eu quero feijão. 

nnggwwaaggoo    Nome. batata. nnggwwaaggoo  kkaapp  nnddiiaa.. 
batata é gostosa. 

  
 

nnggwweeyy   jt]  Nome. paxiúba. 
nnggwwiirrii   i]  Nome. açaí. nnggwwaakkoo  nnggwwiirrii  kkaatt.. 

jacu come açaí. 
   ]  Nome. timbó.  

oorraayyaa   [o. a.'ja]  Nome. tucumã. oorraayyaa  ppee.. palha de 
tucumã. 

oorroorroo   [o. o.' o]  Nome. algodão. nnddeekkee  oorroorroo  
 ela vai 

começar fazer linha de rede. 
ppiittooaa   [pi.to.'a]  Nome. tabaco. ppiittooaa  mmbbiirroo  oonn.. eu 

tenho tabaco. 
ttaappoooo   [ta.'po:]  Nome. ingá. ttaappoooo  kkaapp  nnddiiaa.. ingá 

gostosa. 
ttiiggaaaapp   [ti.'ga:p ]  Nome. jenipapo. 
ttuurraa   [t .' a]  Nome. 1 • coqueiro. 

2 • babaçu. 
ttuutt   [t t ]  Nome. 1 • terçado. oooopp  eettuutt.. teu terçado 

está aqui. 
2 • facão. 
3 • pupunha. 

ttuutt  ppiikkããrree   Ver entrada principal : ttuutt. Nome. foice. 

  

  
yy ppoott   Nome. plantas. ppeettooppnngguu  ppoorreemmõõ,,  ppeettooppnngguu  

ppoorreemmõõ,,  kkeerreerree  ttxxiirree  eemmõõ  ttxxiiyy ppoott  kkaa  
kkeerroopp  ppeeggaapp,,  aarroopp  nniinn  eemmõõ  kkaa..   só a raposa 
comia, só a raposa, enquanto que nós não 
comíamos nossas plantas, só comíamos um 
pouquino. Não comíamos. 

Animais 

''uuwwooyy   [ .'ßojt]  Nome. peixe. ''uuwwooyy  tteeeennggwwiirriiggaatt.. 
os peixes morreram. ''uuwwooyy  ppuunnkkwwaapp  nnãã  oonn.. 
eu vou flechar peixe. 

aaeeaaee   [a .'a ]  Nome. esp. de sapo. 
aakkeekk   [a.k k ]  Nome. espécie de formiga. aakkeekk  

ooppuunnkkwwaatt.. a formiga me picou. 
aakkiirriimmãã   .'mã]  Nome. formiga preta. aakkiirriimmãã  

aattii formiga preta doi .  
aakkwwaamm   ]  Nome. gongo do patoá. aakkwwaamm  

kkaapp  nnddiiaa.. gongo do patoá é gostoso. 
aammaannãã   [ã.mã.'nã]  Nome. irara. ppiiaakkaarraatt  eettiikkiiaatt  

aammaannãã.. a irara pegou a galinha. 
aamm kkoo  nnggoopp  [a.m   Nome. onça-

vermelha. 
aamm kkoo  nniinngg   [a.m   Nome. onça-pintada. 

  
aamm kkoo  ppoooott   Nome. onça. 
aamm kkoo  ttiikk   [a.m .'ko 'tik]  Nome. onça-preta. 
aanngguupp   p ]  Nome. piolho. mmaanngguupp  ppiikkeerraaaa.. 

cata meu piolho. 
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aanngguupp  iippiiaa   .ßi.pi.'a]  Nome. lêndea, lit. ovo do 
piolho. 

aanniinngg     Nome. minhoca. 
aannõõrree   [a.nõ.' ]  Nome. surubim. 
aappiinn   ]  Nome. grilo. aappiinn  aakkaarraa.. grilo 

grande. 
aattoo   [a.'to]  Nome. cobra de duas cabeças. 
aawwaappee1   [a.ßa.'p ]  Nome. barata. aawwaappee  aakkaarraa  ppoooott 

barata é grande.  
ããyyãã   [ã.' ã]  Nome. anu. Read: ANT (WYR-

062012-FN-caderno-de-campo) 
ddjjaawwaa   [ d a.'ßa]  Nome. rato. 
ddjjoorrii   [d u.' i ]  Nome. jacamim. ddjjoorrii  uukkaapp  eerriiaatt.. 

Jacamim é o dono (criador) da música de 
flauta ou taboca. 

eennggwwiitt  nnddiiaa   irara. 
iiiiddjjaa   [i:.' a ]  Nome. macaco suí. 
iikkoo   [i.'ko]  Nome. 1 • caça. iikkoo  yy rraa  tteeaannddeekkaarraatt.. 

a carne da caça apodreceu. 
2 • animal. 

kkaaaayy   [ka:jt]  Nome. esp. de sapo. 
kkããrraatteekk   Nome. lagarta da castanheira comestível. 

kkããrraatteekk  ttaappttuurroomm  oonn  mmbbaappiittnnggwwaarraatt  oonn.. 
eu esqueci de assar a lagartinha da castanheira. 

kkããrriimm   [kã.' m]  Nome. papagaio-madeira. 
kkooppiitt   [ko.'pit ]  Nome. queixada. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  

nnggiiaatt  eerree.. eu deixei a queixada em cima. 
kkooppiitt  kkõõii  kkõõii   Nome. porco doméstico. 
kkõõrraa   [kõ.' ã]  Nome. 1 • gongo usado para a pesca. 

2 •   

  
kkoorroooo   [ko.' o:]  Nome. caranguejo. 
kkoott   [kot ]  Nome. 1 • gongo do milho. 

2 • tapurú. 
kkoottkkoorriiiipp   [kot.ko. i:p ]  Nome. gavião. kkoottkkoorriiiipp  

aakkaarraa.. gavião grande. kkoottkkoorriiiipp  mmbbeerruu  
eettiikkiiaa.. gavião pega macaco. 

   [k ]  Nome. mutum.  eu vi 
mutum. 

  
kkwwããwwãã     Nome. nambu. kkwwããwwãã  ttooaatt  oonn.. eu 

vi nambu-azul. 
kkwwããwwãã  ddjjaa  nnggoopp   Nome. nambu-galinha. 
kkwwããwwãã  ppoooott   Nome. nambu-azul. 
mmããoorroo   [mã.õ.' õ]  Nome. pica-pau. 
mmããttuu   [mã.t ]  Nome. papagaio. mmããttuu  ttaappoooo  kkaatt.. 

papagaio come ingá. 
mmããttuu  ppoooott   Nome. papagaio-urubu. 
mmããttuukkuuyyaa   [mã.t .k .'j   Nome. quatipuru. 
mmbbeerraammbbeerraa   [mb .' a mb .' a]  Nome. borboleta. 

mmbbeerraammbbeerraa  ppaaggoopp  tteeppee  mmbbiirroo.. a 
borboleta nova tem pena. 

  
mmbbeerruu   [mb .' ]  Nome. macaco-prego. tteetteerraa  

mmbbeerruu  nnggõõ.. o macaco de criação foi embora. 

  
mmbbiirriiddjjaa   [mbi. i.'d a]  Nome. traíra. mmbbiirriiddjjaa  kkaapp  

nnddiiaa.. traíra é gostosa. 
mmbbiittxxuutt   [mbi.'t t]  Nome. macaco cuxiú. 
mmbbooggaa  [mbo.'ga]  Nome. jaboti. mmbbooggaa  ttiiggaaaapp  kkaatt.. 

jaboti come jenipapo. 
mmbbooggaa  nnggwwiiwwiirroo   Nome. tracajá. mmbbooggaa  nngguuwwiirroo 
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mmbbookkaamm   [mbo.'kãm]  Nome. macaco-preto. 
mmbbookkaamm  eeppiiiipp  kkaatt.. macaco-preto come 
banana. 

mmbbookkaawwaaee   [mbo.ka.ßa.' ]  Nome. aranha-
caranguejeira. mmbbookkaawwaaee  nnddooooyyaa  nniinn  eettiikkiiaa.. 
aranha-caranguejeira pega calango pequeno. 

  
 

mmbboooorraa   [mbo:.' a]  Nome. borboleta da noite. 
mmbboooorraa  nniinn borboleta da noite pequena. 

mmbboottuumm   [mbo.'t m]  Nome. aranha pequena. 
mmbboottuumm  ooppuurruukkwwaa.. a aranha me mordeu. 

mmbbuurraa   [mb .' a]  Nome. esp. de sapo. 
     Nome. beija-flor. 

   .'mã]  Nome. mosca. 
nnaannggoorroo   o]  Nome. camaleão. 
nnddaarraa   [nda.' a]  Nome. formiga tucandeira . nnddaarraa  

nniinn  aattii.. formiga tucandeira dói. 
nnddaarraattii   [nda. a.'ti]  Nome. jararaca. nnddaarraattii  

ooppuurruukkwwaatt.. jararaca me mordeu. 
nnddaatt   [ndat ]  Nome. cobra. nnddaatt  mmbbooggoopp  

ppuurruukkwwaatt.. a cobra picou a criança. nnddaatt  
aakkaarraa  ppoooott.. sucuri. 

nnddaattkkããkkãã  [ndat.kã.'kã]  Nome. espécie de cobra. 
nnddaattkkããkkãã  nnggwweemm  ttxxiippuurruukkwwaatt..   cascavel é 
ruim, pica a gente. 

nnddaattoo   [nda.'to]  Nome. tatu. nnddaattoo  aanniinngg  kkaatt.. tatu 
comeu minhoca. nnddaattoo  kkaapp  nnddiiaa.. tatu é 
gostoso. 

  
 

nnddaattoo  nniinn     Nome. tatu-bola. 
nnddaawwaannddee   [nda.ßã.'nd ]  Nome. mucura. 
nnddaawwiiddjjee   [nda.ßi.'d ]  Nome. macaco-preguiça. 
nnddeekkppee   [nd k.'p ]  Nome. espécie de formiga. 

nnddeeuu   [nd .' ]  Nome. macaco guariba-vermelho.  
nnddeeuu  kkaapp  nnddiiaa.. guariba-vermelho é gostoso. 

nnddeeuu  ppoooott   [nd .'  'po:t]  Nome. macaco guariba-
preto. 

nnddookkoo   [ndo.'ko]  Nome. poraquê. 
nnddooooyyaa   [ndo:.'ja]  Nome. calango. 

kkaatt.. o calango comeu saúva. 
nnggaapp   ]  Nome. caba. nnggaapp  aakkaarraa.. caba 

grande. nnggaapp  ooppuunnkkwwaa.. caba me ferrou. 
nnggaapp  oottaattaannkkwwaatt.. caba correu atrás de mim. 

nnggaarraa   a]  Nome. gafanhoto do açaí. 
nnggõõ     Nome. animal de criação. TTeetteerraa  mmbbeerruu  

nnggõõ.. o macaco de criação foi embora. 
nnggõõnnnnggõõrraa   ã]  Nome. cigarra. nnggõõnnnnggõõrraa  

tteeuukkaarraatt.. a cigarra está cantando. 
nnggõõrraann    ã.'n ]  Nome. gongo do aricuri, gongo 

grande. nnggõõrraann   ppõõkkwwaapp  nnãã  oonn.. eu vou tirar 
gongo. nnggõõrraann   kkaapp  nnddiiaa.. gongo é gostoso. 

nngguuii   .'i]  Nome. cupim. 
nngguuppiiaa   .pi.'a]  Nome. carrapato. nngguuppiiaa  nniinn.. 

carrapatinho. 
nngguuwwaa   .'ßa]  Nome. galega. 
nnggwwaakkoo     Nome. jacu. nnggwwaakkoo  nnggwwiirrii  kkaatt.. 

jacu come açaí. 
nnggwwããkkuuyyãã   .' ã]  Nome. cotia. 
nnggwwaannggwwãã   Nome. camaleão grande. kkaawweerree  

nnggwwaannggwwãã  ppoooott  uugguu  eerriiaatt.. então, o dono da 
água é o camaleão antigo. 

nnggwwããrraa   ã]  Nome. porquinho. nnggwwããrraa  aanniinngg  
kkaatt.. porquinho comeu minhoca. 

nnggwwããrraa  mmbbiirroo  ã mbi.' o]  Nome. paca. 
nnggwwããrraa  mmbbiirroo  ttuurraaddjjaa  kkaatt..   paca come côco 
de aricuri. 

   Read: PM-112015 Nome. lagarta da 
macaxeira comestível. 

nnggwwaarraayy   ajt]  Nome. esp. de sapo. 
nnggwwaarriiaa   i.'a]  Nome. morcego. nnggwwaarriiaa  

ppiiaakkaarraatt  ddjjaauu  kkaatt.. morcego chupou o sangue 
da galinha. 
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mmbbookkaamm   [mbo.'kãm]  Nome. macaco-preto. 
mmbbookkaamm  eeppiiiipp  kkaatt.. macaco-preto come 
banana. 

mmbbookkaawwaaee   [mbo.ka.ßa.' ]  Nome. aranha-
caranguejeira. mmbbookkaawwaaee  nnddooooyyaa  nniinn  eettiikkiiaa.. 
aranha-caranguejeira pega calango pequeno. 

  
 

mmbboooorraa   [mbo:.' a]  Nome. borboleta da noite. 
mmbboooorraa  nniinn borboleta da noite pequena. 

mmbboottuumm   [mbo.'t m]  Nome. aranha pequena. 
mmbboottuumm  ooppuurruukkwwaa.. a aranha me mordeu. 

mmbbuurraa   [mb .' a]  Nome. esp. de sapo. 
     Nome. beija-flor. 

   .'mã]  Nome. mosca. 
nnaannggoorroo   o]  Nome. camaleão. 
nnddaarraa   [nda.' a]  Nome. formiga tucandeira . nnddaarraa  

nniinn  aattii.. formiga tucandeira dói. 
nnddaarraattii   [nda. a.'ti]  Nome. jararaca. nnddaarraattii  

ooppuurruukkwwaatt.. jararaca me mordeu. 
nnddaatt   [ndat ]  Nome. cobra. nnddaatt  mmbbooggoopp  

ppuurruukkwwaatt.. a cobra picou a criança. nnddaatt  
aakkaarraa  ppoooott.. sucuri. 

nnddaattkkããkkãã  [ndat.kã.'kã]  Nome. espécie de cobra. 
nnddaattkkããkkãã  nnggwweemm  ttxxiippuurruukkwwaatt..   cascavel é 
ruim, pica a gente. 

nnddaattoo   [nda.'to]  Nome. tatu. nnddaattoo  aanniinngg  kkaatt.. tatu 
comeu minhoca. nnddaattoo  kkaapp  nnddiiaa.. tatu é 
gostoso. 

  
 

nnddaattoo  nniinn     Nome. tatu-bola. 
nnddaawwaannddee   [nda.ßã.'nd ]  Nome. mucura. 
nnddaawwiiddjjee   [nda.ßi.'d ]  Nome. macaco-preguiça. 
nnddeekkppee   [nd k.'p ]  Nome. espécie de formiga. 

nnddeeuu   [nd .' ]  Nome. macaco guariba-vermelho.  
nnddeeuu  kkaapp  nnddiiaa.. guariba-vermelho é gostoso. 

nnddeeuu  ppoooott   [nd .'  'po:t]  Nome. macaco guariba-
preto. 

nnddookkoo   [ndo.'ko]  Nome. poraquê. 
nnddooooyyaa   [ndo:.'ja]  Nome. calango. 

kkaatt.. o calango comeu saúva. 
nnggaapp   ]  Nome. caba. nnggaapp  aakkaarraa.. caba 

grande. nnggaapp  ooppuunnkkwwaa.. caba me ferrou. 
nnggaapp  oottaattaannkkwwaatt.. caba correu atrás de mim. 

nnggaarraa   a]  Nome. gafanhoto do açaí. 
nnggõõ     Nome. animal de criação. TTeetteerraa  mmbbeerruu  

nnggõõ.. o macaco de criação foi embora. 
nnggõõnnnnggõõrraa   ã]  Nome. cigarra. nnggõõnnnnggõõrraa  

tteeuukkaarraatt.. a cigarra está cantando. 
nnggõõrraann    ã.'n ]  Nome. gongo do aricuri, gongo 

grande. nnggõõrraann   ppõõkkwwaapp  nnãã  oonn.. eu vou tirar 
gongo. nnggõõrraann   kkaapp  nnddiiaa.. gongo é gostoso. 

nngguuii   .'i]  Nome. cupim. 
nngguuppiiaa   .pi.'a]  Nome. carrapato. nngguuppiiaa  nniinn.. 

carrapatinho. 
nngguuwwaa   .'ßa]  Nome. galega. 
nnggwwaakkoo     Nome. jacu. nnggwwaakkoo  nnggwwiirrii  kkaatt.. 

jacu come açaí. 
nnggwwããkkuuyyãã   .' ã]  Nome. cotia. 
nnggwwaannggwwãã   Nome. camaleão grande. kkaawweerree  

nnggwwaannggwwãã  ppoooott  uugguu  eerriiaatt.. então, o dono da 
água é o camaleão antigo. 

nnggwwããrraa   ã]  Nome. porquinho. nnggwwããrraa  aanniinngg  
kkaatt.. porquinho comeu minhoca. 

nnggwwããrraa  mmbbiirroo  ã mbi.' o]  Nome. paca. 
nnggwwããrraa  mmbbiirroo  ttuurraaddjjaa  kkaatt..   paca come côco 
de aricuri. 

   Read: PM-112015 Nome. lagarta da 
macaxeira comestível. 

nnggwwaarraayy   ajt]  Nome. esp. de sapo. 
nnggwwaarriiaa   i.'a]  Nome. morcego. nnggwwaarriiaa  

ppiiaakkaarraatt  ddjjaauu  kkaatt.. morcego chupou o sangue 
da galinha. 
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nnggwwaayyttxxoo   o]  Nome. jacaré. nnggwwaayyttxxoo  
uuwwooyy  kkaatt.. jacaré comeu peixe. nnggwwaayyttxxoo  
kkaapp  nnddiiaa.. jacaré é gostoso. 

  
nnggww nnddaapp   .'ndap]  Nome. tamanduá. 

     Nome. saúva (esp. de formiga). 
 o calango comeu saúva. 

ooeerroo   [w .' o]  Nome. papagaio-estrela. 
oorruu   [u.' ]  Nome. gato-do-mato, maracajá. oorruu  

ddjjaawwaa  eettiikkiiaa.. maracajá pegou o rato. 
õõttuukk   Nome. esp. de borrachudo. 
ppaakkoo   [pa.'ko]  Nome. pacu. 
ppããyyõõaa   [pã. õ.'ã]  Nome. tucano. 
ppeerraa   [p .' a]  Nome. arara. 
ppeerraa  nnggoopp   Nome. arara-vermelha. 
ppeerraa  ttiikk   [p ' a tik]  Nome. arara-azul. 

  
ppeerreettuuyy   [p . .'t j]  Nome. mariposa. 
pp rreeyy   [p .' ]  Nome. esp. de sapo. 
ppeettooppnngguu   Nome. raposa.  
ppiiaakkaarraatt   at ]  Nome. galinha. ppiiaakkaarraatt  

mmããoorraann  oonn.. eu soltei minhas galinhas. 
ppiiiitt   ['pi:t]  Nome. quati. ppiiiitt  aakkaarraa.. quati grande. 
ppõõoomm   ['põ:m]  Nome. carapanã. ppõõoomm  ooppuurruukkwwaatt.. 

O carapanã me picou. 
ttiiggaapp  ttaarraatt   [ti'gap ta' at]  Nome. esp. de cobra, pico-

de-jaca. 
ttiikk   [tik ]  Nome. borrachudo. ttiikk  ppiittee.. muito 

borrachudo. ttiikk  aakkaarraa.. borrachudo grande. 
ttuuii2   [t .'i]  Nome. curica pequena. 
ttuukkuurriiaatt   [t .k . i.'at]  Nome. bicho-de-pé. 
ttuuttuuuutt   [t .'t :t ]  Nome. coruja. 

uugguuttxxuunn   [ .g .t n]  Nome. martim-pescador. 
uugguuttxxuunn  uuwwooyy  kkaapp  eerriiaatt.. Martim-pescador 
sabe pegar peixe. 

uukkwwaaaayy   [   Nome. anta.  uukkwwaaaayy  kkaapp  nnddiiaa.. 
anta é gostosa. 

  
 

uukkwwaaaayy  nnggwwuuwwiirroo   [ ßi' o]  Nome. 
capivara. 

uunn    Nome. lagarta do pau comestível. uunnee  kkaatt  oonn.. 
eu comi lagarta do pau. 

uuppyyããyy   [ p.' ãj]  Nome. piranha. 
uuttaannddaayyaa   [ .'ta nda.'ja]  Nome. tatupeba. 
uuttooppnniinn   [   Nome. macaco zogue-zogue. 
uuttuuuu   [ .'t :]  Nome. veado. uuttuuuu  aakkaarraa  ppoott,,  uuttuuuu  

aattxxiinn  nniinn.. é o veado grande, o veado marrom 
é o pequeno. 

uuwwaaoo   [ .ßa.'o]  Nome. corujão. 
uuwweekkoo   [ .ß .'ko]  Nome. urubu. 
uuwwooyy  ppaarree  [ .'ßojt pa.' ]  Nome. mandi. 

   [ .'ßojt '  ]  Nome. arraia. uuwwooyy  yy   aakkaarraa.. 
arraia grande. 

wwaarroowwaarroo   [ßa. o.ßa.' o]  Nome. estrela. 
yy rraattoo   Nome. lagarta da palheira ou bananeira. 

yy rraattoo  ttaappttuurraapp  nnãã  oonn.. eu vou assar a 
lagarta da palheira. 

yyõõkkiirraa   [ õ.ki.' a]  Nome. pássaro. 
yyõõnngg   [   Nome. pulga. yyõõnngg  aakkaarraa.. pulga 

grande. 

Natureza 

aaaayy  ttuuaa   Nome. tarumã. 
aaggooppkkaapp   [agop.'kap ]  Nome. 1 • fogo. AAggooppkkaapp  

tteeeeppookkwwaatt..   o fogo acendeu (pela primeira 
vez). 
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2 • lenha. aaggooppkkaapp  nnddeett.. nome de lenha. 
aaggooppkkaapp  ppoonnggããmm  nnãã  oonn.. eu vou tirar lenha. 

  
aaggooppkkaapp  aauurraa   [a.gop.'kap a. .' a]  Nome. tição de 

fogo. 
aaggooppkkaapp  kkuupp   [agop.kap 'k p ]  Nome. fósforo. 

nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  
kkaapp.. é como os brancos acendem fósforo, isso. 

aattxxiirriiaatt   [a.t i. i.'at]  Nome. estrela. 
ddjjaakkããyy   [ a.'kã ]  Adjetivo. brasa. aaggooppkkaapp  aakkããyy.. 

brasa de fogo. 

  
kkaammppee   [kãm.'p ]  Nome. talo. 
kkaarraannddee  [ka. ã.'nd ]  Nome. 1 • chá, remédio. 

kkaarraannddee  nnddeett.. nome de folha de remédio. 
2 • folha. 

kkiitt   [kit ]  Nome. 1 • caroço. nnggwwiirrii  kkiitt.. caroço de 
açaí. 
2 • semente. kkooiirroo  kkiitt.. semente de mamão. 

kkuupp   [k p ]  Nome. árvore, pau. kkuupp  mmbbiirroo.. tem 
pau. kkuupp  nnddeett.. nome da árvore. 

kkuupp  ddjjaa   [k p.' a]  Nome. fruta da árvore. 
kkuupp  nnddiiiirraa   [k p ndi:.' a]  Nome. flor da árvore. kkuupp  

nnddiiiirraa  nnddeett.. nome de flor da árvore. 
kkuuppiittoo   [k .pi.'to]  Nome. vento. kkuuppiittoo  aakkaarraa.. vento 

forte. 
kkuuppkkuuyyooppee   [k p.k .ju.'p ]  Nome. raiz. 
kkuuppnnddiiiitt   [k p.'ndi:t ]  Nome. floresta. kkuuppnnddiiiitt  nnddeett.. 

nome do mato. 
kkuuppttiikk   [k p.'tik ]  Nome. resina. 
kkuuwwaannggãã   [k   Nome. galho. 
kkuuwwii   [k .'ßi]  Nome. pauzinho. oonn  kkuuwwii  

ppiikkaarreennggkkaatt.. eu entortei o pauzinho. 
kkuuyy   ['k :jt]  Nome. terra,chão. ookkuuyy  mmbbaayyaapp  nnãã  

oonn.. eu vou limpar meu terreno. 

   [k .'jõ]  Nome. areia.  nome de 
areia. 

nnddeewweekk   Nome. folha. eeppiiiipp  nnddeewweekk.. folha de 
bananeira. aappiitteepp  nnddeewweekk.. folha da orelha. 
kkuupp  nnddeewweekk.. folha da árvore. 

nnddoooo   Nome. serra, montanha. 
nnddooppeerroopp   [ndo.p .' op]  lama. 
nnggee   ]  Nome. roça. ttxxiinnggee  mmbboorraapp  nnãã  oonn.. 

vamos derrubar nossa roça! 
nnggeeaappuutt   .a.'p t ]  Nome. roça. FFeerrnnaannddaa  

mmbbiiggwwaattoopp,,  ootteerraapp  nnãã  nnggeeaappuutt  mmõõ.. eu 
estou esperando a Fernanda para ir para a 
minha roça. 

nnggiiaakkoopp   ]  Variante : ddjjiiaakkoopp. Nome. sol. 
MMããkkeenn aann  ttxxiinnggiiaakkoopp  nnãã.. como surgiu 
nosso sol? nnggiiaakkoopp  nnddeett.. nome do sol. 

nnggiiaakkoopp  ttxxiitteerree   Ver entrada principal : nnggiiaakkoopp. 
meio-dia. 

nnggiiaatt     Nome. céu, alto. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  
nnggiiaatt  eerree.. eu deixei a queixada em cima. 
nnggiiaatt  nnddeett.. nome do céu. 

nnggoooo     Nome. espinho. nnggoooo  ooppee  kkuunnkkwwaatt.. o 
espinho arranhou a minha pele. 

nngguuyyaannggoopp   [ ]  Nome. capitão (madeira 
usada para fazer a mão de pilão). 

nnggwwaaii     Nome. pedra. ttxxiinnggwwaaii  ppoooorriiaatt.. 
nossos ancestrais, antigos. nnggwwaaii  nnddeett.. nome 
da pedra. 

nnggwwããyyoomm   õm]  Nome. 1 • pedra de amolar. 
2 • febre. 

nnggwweeyy  iinnggaapp     inajá. 
ppaakkoorrii   [pa.ko.' i]  Nome. lua. ppaakkoorrii  mmããyyããnn  oonn..   eu 

contei a história da Lua . 
ppaauutt   [pa.' t ]  Nome. terreiro. ooppaauutt  ppoooorraapp  nnãã  oonn.. 

eu vou varrer meu terreiro. 
ppeenneenngguu   Nome. igapó. 
ppiinnggww mm   Nome. cerrado de mato. ppiinnggww mm  ppããkkwwaapp  

nnãã  oonn.. eu vou roçar mato. 
ttookkaaaapp   [to.'ka:p ]  Nome. cipó. 
ttoonnddaarraapp   [tõ.nda.' ap]  Nome. mururé. 
ttoorrookkaa   [to. o.'ka]  Nome. bambu. 
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2 • lenha. aaggooppkkaapp  nnddeett.. nome de lenha. 
aaggooppkkaapp  ppoonnggããmm  nnãã  oonn.. eu vou tirar lenha. 

  
aaggooppkkaapp  aauurraa   [a.gop.'kap a. .' a]  Nome. tição de 

fogo. 
aaggooppkkaapp  kkuupp   [agop.kap 'k p ]  Nome. fósforo. 

nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  
kkaapp.. é como os brancos acendem fósforo, isso. 

aattxxiirriiaatt   [a.t i. i.'at]  Nome. estrela. 
ddjjaakkããyy   [ a.'kã ]  Adjetivo. brasa. aaggooppkkaapp  aakkããyy.. 

brasa de fogo. 

  
kkaammppee   [kãm.'p ]  Nome. talo. 
kkaarraannddee  [ka. ã.'nd ]  Nome. 1 • chá, remédio. 

kkaarraannddee  nnddeett.. nome de folha de remédio. 
2 • folha. 

kkiitt   [kit ]  Nome. 1 • caroço. nnggwwiirrii  kkiitt.. caroço de 
açaí. 
2 • semente. kkooiirroo  kkiitt.. semente de mamão. 

kkuupp   [k p ]  Nome. árvore, pau. kkuupp  mmbbiirroo.. tem 
pau. kkuupp  nnddeett.. nome da árvore. 

kkuupp  ddjjaa   [k p.' a]  Nome. fruta da árvore. 
kkuupp  nnddiiiirraa   [k p ndi:.' a]  Nome. flor da árvore. kkuupp  

nnddiiiirraa  nnddeett.. nome de flor da árvore. 
kkuuppiittoo   [k .pi.'to]  Nome. vento. kkuuppiittoo  aakkaarraa.. vento 

forte. 
kkuuppkkuuyyooppee   [k p.k .ju.'p ]  Nome. raiz. 
kkuuppnnddiiiitt   [k p.'ndi:t ]  Nome. floresta. kkuuppnnddiiiitt  nnddeett.. 

nome do mato. 
kkuuppttiikk   [k p.'tik ]  Nome. resina. 
kkuuwwaannggãã   [k   Nome. galho. 
kkuuwwii   [k .'ßi]  Nome. pauzinho. oonn  kkuuwwii  

ppiikkaarreennggkkaatt.. eu entortei o pauzinho. 
kkuuyy   ['k :jt]  Nome. terra,chão. ookkuuyy  mmbbaayyaapp  nnãã  

oonn.. eu vou limpar meu terreno. 

   [k .'jõ]  Nome. areia.  nome de 
areia. 

nnddeewweekk   Nome. folha. eeppiiiipp  nnddeewweekk.. folha de 
bananeira. aappiitteepp  nnddeewweekk.. folha da orelha. 
kkuupp  nnddeewweekk.. folha da árvore. 

nnddoooo   Nome. serra, montanha. 
nnddooppeerroopp   [ndo.p .' op]  lama. 
nnggee   ]  Nome. roça. ttxxiinnggee  mmbboorraapp  nnãã  oonn.. 

vamos derrubar nossa roça! 
nnggeeaappuutt   .a.'p t ]  Nome. roça. FFeerrnnaannddaa  

mmbbiiggwwaattoopp,,  ootteerraapp  nnãã  nnggeeaappuutt  mmõõ.. eu 
estou esperando a Fernanda para ir para a 
minha roça. 

nnggiiaakkoopp   ]  Variante : ddjjiiaakkoopp. Nome. sol. 
MMããkkeenn aann  ttxxiinnggiiaakkoopp  nnãã.. como surgiu 
nosso sol? nnggiiaakkoopp  nnddeett.. nome do sol. 

nnggiiaakkoopp  ttxxiitteerree   Ver entrada principal : nnggiiaakkoopp. 
meio-dia. 

nnggiiaatt     Nome. céu, alto. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  
nnggiiaatt  eerree.. eu deixei a queixada em cima. 
nnggiiaatt  nnddeett.. nome do céu. 

nnggoooo     Nome. espinho. nnggoooo  ooppee  kkuunnkkwwaatt.. o 
espinho arranhou a minha pele. 

nngguuyyaannggoopp   [ ]  Nome. capitão (madeira 
usada para fazer a mão de pilão). 

nnggwwaaii     Nome. pedra. ttxxiinnggwwaaii  ppoooorriiaatt.. 
nossos ancestrais, antigos. nnggwwaaii  nnddeett.. nome 
da pedra. 

nnggwwããyyoomm   õm]  Nome. 1 • pedra de amolar. 
2 • febre. 

nnggwweeyy  iinnggaapp     inajá. 
ppaakkoorrii   [pa.ko.' i]  Nome. lua. ppaakkoorrii  mmããyyããnn  oonn..   eu 

contei a história da Lua . 
ppaauutt   [pa.' t ]  Nome. terreiro. ooppaauutt  ppoooorraapp  nnãã  oonn.. 

eu vou varrer meu terreiro. 
ppeenneenngguu   Nome. igapó. 
ppiinnggww mm   Nome. cerrado de mato. ppiinnggww mm  ppããkkwwaapp  

nnãã  oonn.. eu vou roçar mato. 
ttookkaaaapp   [to.'ka:p ]  Nome. cipó. 
ttoonnddaarraapp   [tõ.nda.' ap]  Nome. mururé. 
ttoorrookkaa   [to. o.'ka]  Nome. bambu. 

  

Pessoa Natureza 

  
 

ttuueerroo   [t . .' o]  Nome. chicha. 
nnddeerraa.. a mulherada está fazendo (moendo) 
chicha. 

ttuurraa  ddjjaa   Nome. 1 • côco. 
2 • castanha do babaçu. 

ttuurraannddaapp   [t . a.'ndap ]  Nome. 1 • palha. oottuurraannddaapp  
ppaarree.. minha palha é boa. 
2 • telhado. 

uugguu   [ .'g ]  Nome. água. uugguu  aaggooppkkaapp  ttiiiinnggããnn.. a 
água apagou o fogo. uugguu  nnddeett.. nome de água. 

  
uugguu  aakkaarraa   Nome. rio grande, por exemplo, rio 

Guaporé. uugguu  aakkaarraa  mmbbiirroo.. tem rio. 

  

 

uugguu  kkaarraapp   Nome. chuva. 
uugguu  nniinn   [ .'g    Nome. igarapé. uugguu  nniinn  nnddeett.. 

nome de igarapé. uugguu  nniinn  mmbbiirroo.. tem 
igarapé. 

uugguu  ppoooott   Nome. baía. 
uuttoopp   Nome. pama. 
uuyyããppee   Nome. 1 • concha. uuyyããppee  ppaayyaatt  oonn.. eu achei 

uma concha. 
2 • colher. 

yyããmmbboo   [ ã.'mbo]  Nome. espuma. uugguu  aammbboo.. 
espuma d'água. 

yy nnttooaa   [ n.'toa]  Nome. tronco da árvore. 
   [   Nome. fumaça. 

Pessoa 

aaoottee  nnãã   [a.o.t  'nã]  Nome. gente, pessoa. aaoottee  nnãã  
eettiikkiiaa  aamm kkoo.. a onça pegou gente. 
   [ã. ã]  Nome. 1 • mulher. ttooaatt  oonn  

 eu vi, é verdade, 
a mulherada acabou com a gente. 
2 • fêmea. 

kkaanniinn   Nome. mocinha (10-12 anos de idade). 
mmbbooggoopp   [mbo.'gop ]  Nome. criança. mmbbooggoopp  

tteeppiiiittookkaarraatt.. a criança descansou. 
mmoonnggwweerroopp   Nome. neném. eettiiggoommaannggãã  

mmoonnggwweerroopp  ttii  mm .. pede para a mãe do 
neném te pintar. 

nngg mmttooggaa   Nome. moça. oonnddeekk  eerree  nngg mmttooggaa  
mmbbiirroo.. na minha casa tem moça. 

nnggwwaayykkuupp   p ]  Nome. 1 • homem, 
nnggwwaayykkuupp  aamm kkoo  ppuunnkkwwaatt.. o homem 
atirou (matou) no cachorro. 
2 • macho. 

nnggww rreemm  nniinn  Nome. rapazinho (aprox. 6 anos). 
eennggww rreemm  nniinn.. teu filho. 

ppeennggwweerroopp   [p .' op]  Nome. bebê de colo, 
cerca de 3 meses. 

ttaauurroottii   [ta. . o.'ti]  Nome. rapaz. 
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Corpo 

aakkããrraa   [a.kã.' ã]  Nome. osso. TTxxiiaakkããrraa  ttxxiiddjjaa  
nnddeeaatteerraapp  eerree..    havia muito osso e cabeça 
da gente na pascada delas. mmbbaakkããrraa.. meu 
osso. ttxxiiaakkããrraa.. nosso osso. 

aakkooyyaapp   Nome. pelos pubianos. 
aannddaa   [ã.'nda]  Nome. bunda, nádega. mmaannddaa.. 

minha bunda, nádega. 
aannddaakkeerreekk   [ã.nda.k .' k]  Nome. quadril. 

mmaannddaakkeerreekk.. meu quadril, minhas cadeiras. 
aannddaaoottii  Nome. bochecha da bunda. 
aann ttoo   Nome. ombro. mmaann ttoo.. meu ombro. ttxxiiaann ttoo.. 

nosso ombro. 
aannggooyyaa1     Nome. chifre. yyaannggooyyaa.. chifre 

dele. 
ããppiiaa   [ã.pi.'a]  Nome. nariz. mmããppiiaa.. meu nariz. 

ttxxiiããppiiaa.. nosso nariz. 
aappiikkoo   [a.pi.'ko]  Nome. maçã do rosto. mmbbaappiikkoo.. 

maçã do meu rosto. 
aappiitteepp   [a.pi.'t p]  Nome. orelha. mmbbaappiitteepp.. minha 

orelha. ttxxiiaappiitteepp.. nossa orelha. 
aarraaggwwaa   [a.   Nome. pomo de adão. ddjjaarraaggwwaa.. 

pomo de adão dele. 
ããuunn   [ã.' n]  Nome. barriga. mmããuunn  aattii.. minha 

barriga está doendo. ttxxiiããuunn.. nossa barriga. 
ddjjaa   Nome. cabeça. TTxxiiaakkããrraa  ttxxiiddjjaa  nnddeeaatteerraapp  

eerree..    Muito osso e cabeça da gente na 
pascana delas. ooddjjaa  aattii.. Minha cabeça está 
doendo. 

ddjjaapp   [' ap]  Nome. gordura. ooddjjaapp.. minha 
gordura. ttxxiiddjjaapp.. nossa gordura. 

ddjjaauu1   [ a.' ]  Variante : ddjjaauu. Nome. sangue. ddjjaauu  
tteettaakkaatt.. hemorragia. ooddjjaauu.. meu sangue. 
eeddjjaauu  tteettaakkaatt  nneenn.. você está menstruada? 

ddjjookkwwaayy   [   Nome. rabo. 
eemmbbiiii   [ .'mbi:]  Nome. rosto. nnddeeaatteemmbbiiii.. rosto 

deles. ttxxiieemmbbiiii.. nosso rosto. 
eenngguu   Nome. líquido, chicha, caldo. mmeenngguu.. minha 

chicha. nnddeekkee  yyeenngguu  ddjjaattii..   a chicha dela 
está azeda. 

eewwaakkoouuttaa   [ .ßa.ko. .'ta]  Nome. lágrima. 
mmbbeewwaakkoouuttaa.. minha lágrima. 

eewwaappaapp   [ .ßa.'pap]  Nome. olho. mmbbeewwaappaapp.. meu 
olho. ttxxiieewwaappaapp.. nosso olho. 

eewwaappaappkkõõyyaamm  [ ãm]  Nome. cílios. 
mmbbeewwaappaappkkõõyyaamm.. meu cílio. 

ggoottkkuupp   p]  Nome. pescoço. ooggoottkkuupp.. meu 
pescoço. ttxxiiggoottkkuupp.. nosso pescoço. 

ggwwaakkuuaa   Nome. braço. ooggwwaakkuuaa.. meu braço. 
ttxxiiggwwaakkuuaa.. nosso braço. 

iippiirr kkuuppee   Nome. lábios vaginais. 
iippiirr kkuuppee  aakkaarraa   Nome. grandes lábios da vagina. 
iippiirr kkuuppee  aanndduugguu   Nome. lábios da vagina grossos. 
iippiirr kkuuppee  ppeeyyeepp  nniinn   Nome. pequenos lábios da 

vagina. 
iippiitt   Variante : oottaappee. Nome. vagina. 
iippiitt  yyõõ  ppoott   Nome. clitóris. 
kkoorrooggee   [ko. o.'g ]  Nome. costela. kkooppiitt  kkoorrooggee.. 

costela da queixada. ookkoorrooggee.. minha costela. 
kkooyyaapp   Nome. canela. ookkooyyaapp.. minha canela. 

ttxxiikkooyyaapp.. nossa canela. 
kkooyyaapp  aauunn   [o.ko.'jap  ã.' n]  Nome. batata da perna, 

panturrilha. ookkooyyaapp  aauunn.. minha batata da 
perna, minha panturrilha. ttxxiikkooyyaapp  aauunn.. 
nossa batata da perna. 

   Nome. joelho.  meu joelho. 
kkuutt   Nome. esperma. 
kkwwaannddooggaa  Nome. costas. ookkwwaannddooggaa.. minhas costas. 
mmaannõõaa   [mã.nõ.'ã]  Nome. coração. mmaannõõaa.. meu 

coração. 
mmbbii   ['mbi]  Nome. pé. oommbbii  ppookkwwaatt.. queimou 

meu pé. mmbbii  ppuurruuggaatt.. (Ele) furou o pé. 
ttxxiimmbbii.. nosso pé. 

  
mmbbii  ddjjaa   Nome. dedo do pé. 

   Nome. unha do pé.  unha do 
meu pé.  unha do nosso pé. 

mmbbiiaayyttxxoorrooggaa   Nome. tornozelo. oommbbiiaayyttxxoorrooggaa.. 
meu tornozelo. ttxxiimmbbiiaayyttxxoorrooggaa.. nosso 
tornozelo. 
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Corpo 

aakkããrraa   [a.kã.' ã]  Nome. osso. TTxxiiaakkããrraa  ttxxiiddjjaa  
nnddeeaatteerraapp  eerree..    havia muito osso e cabeça 
da gente na pascada delas. mmbbaakkããrraa.. meu 
osso. ttxxiiaakkããrraa.. nosso osso. 

aakkooyyaapp   Nome. pelos pubianos. 
aannddaa   [ã.'nda]  Nome. bunda, nádega. mmaannddaa.. 

minha bunda, nádega. 
aannddaakkeerreekk   [ã.nda.k .' k]  Nome. quadril. 

mmaannddaakkeerreekk.. meu quadril, minhas cadeiras. 
aannddaaoottii  Nome. bochecha da bunda. 
aann ttoo   Nome. ombro. mmaann ttoo.. meu ombro. ttxxiiaann ttoo.. 

nosso ombro. 
aannggooyyaa1     Nome. chifre. yyaannggooyyaa.. chifre 

dele. 
ããppiiaa   [ã.pi.'a]  Nome. nariz. mmããppiiaa.. meu nariz. 

ttxxiiããppiiaa.. nosso nariz. 
aappiikkoo   [a.pi.'ko]  Nome. maçã do rosto. mmbbaappiikkoo.. 

maçã do meu rosto. 
aappiitteepp   [a.pi.'t p]  Nome. orelha. mmbbaappiitteepp.. minha 

orelha. ttxxiiaappiitteepp.. nossa orelha. 
aarraaggwwaa   [a.   Nome. pomo de adão. ddjjaarraaggwwaa.. 

pomo de adão dele. 
ããuunn   [ã.' n]  Nome. barriga. mmããuunn  aattii.. minha 

barriga está doendo. ttxxiiããuunn.. nossa barriga. 
ddjjaa   Nome. cabeça. TTxxiiaakkããrraa  ttxxiiddjjaa  nnddeeaatteerraapp  

eerree..    Muito osso e cabeça da gente na 
pascana delas. ooddjjaa  aattii.. Minha cabeça está 
doendo. 

ddjjaapp   [' ap]  Nome. gordura. ooddjjaapp.. minha 
gordura. ttxxiiddjjaapp.. nossa gordura. 

ddjjaauu1   [ a.' ]  Variante : ddjjaauu. Nome. sangue. ddjjaauu  
tteettaakkaatt.. hemorragia. ooddjjaauu.. meu sangue. 
eeddjjaauu  tteettaakkaatt  nneenn.. você está menstruada? 

ddjjookkwwaayy   [   Nome. rabo. 
eemmbbiiii   [ .'mbi:]  Nome. rosto. nnddeeaatteemmbbiiii.. rosto 

deles. ttxxiieemmbbiiii.. nosso rosto. 
eenngguu   Nome. líquido, chicha, caldo. mmeenngguu.. minha 

chicha. nnddeekkee  yyeenngguu  ddjjaattii..   a chicha dela 
está azeda. 

eewwaakkoouuttaa   [ .ßa.ko. .'ta]  Nome. lágrima. 
mmbbeewwaakkoouuttaa.. minha lágrima. 

eewwaappaapp   [ .ßa.'pap]  Nome. olho. mmbbeewwaappaapp.. meu 
olho. ttxxiieewwaappaapp.. nosso olho. 

eewwaappaappkkõõyyaamm  [ ãm]  Nome. cílios. 
mmbbeewwaappaappkkõõyyaamm.. meu cílio. 

ggoottkkuupp   p]  Nome. pescoço. ooggoottkkuupp.. meu 
pescoço. ttxxiiggoottkkuupp.. nosso pescoço. 

ggwwaakkuuaa   Nome. braço. ooggwwaakkuuaa.. meu braço. 
ttxxiiggwwaakkuuaa.. nosso braço. 

iippiirr kkuuppee   Nome. lábios vaginais. 
iippiirr kkuuppee  aakkaarraa   Nome. grandes lábios da vagina. 
iippiirr kkuuppee  aanndduugguu   Nome. lábios da vagina grossos. 
iippiirr kkuuppee  ppeeyyeepp  nniinn   Nome. pequenos lábios da 

vagina. 
iippiitt   Variante : oottaappee. Nome. vagina. 
iippiitt  yyõõ  ppoott   Nome. clitóris. 
kkoorrooggee   [ko. o.'g ]  Nome. costela. kkooppiitt  kkoorrooggee.. 

costela da queixada. ookkoorrooggee.. minha costela. 
kkooyyaapp   Nome. canela. ookkooyyaapp.. minha canela. 

ttxxiikkooyyaapp.. nossa canela. 
kkooyyaapp  aauunn   [o.ko.'jap  ã.' n]  Nome. batata da perna, 

panturrilha. ookkooyyaapp  aauunn.. minha batata da 
perna, minha panturrilha. ttxxiikkooyyaapp  aauunn.. 
nossa batata da perna. 

   Nome. joelho.  meu joelho. 
kkuutt   Nome. esperma. 
kkwwaannddooggaa  Nome. costas. ookkwwaannddooggaa.. minhas costas. 
mmaannõõaa   [mã.nõ.'ã]  Nome. coração. mmaannõõaa.. meu 

coração. 
mmbbii   ['mbi]  Nome. pé. oommbbii  ppookkwwaatt.. queimou 

meu pé. mmbbii  ppuurruuggaatt.. (Ele) furou o pé. 
ttxxiimmbbii.. nosso pé. 

  
mmbbii  ddjjaa   Nome. dedo do pé. 

   Nome. unha do pé.  unha do 
meu pé.  unha do nosso pé. 

mmbbiiaayyttxxoorrooggaa   Nome. tornozelo. oommbbiiaayyttxxoorrooggaa.. 
meu tornozelo. ttxxiimmbbiiaayyttxxoorrooggaa.. nosso 
tornozelo. 

Termos de parentesco Corpo 

  
 

mmbboo   ['mbo]  Nome. mão. mmbboo  ppaarraanngg.. mão 
quebrada. ttxxiimmbboo.. nossa mão. 

  
mmbboo  ddjjaa   Nome. dedo. ttxxiimmbboo  ddjjaa.. nosso dedo. 
mmbboo  ddjjaa  nniinn   Nome. dedo mindinho. 

   Nome. unha da mão.  unha 
da minha mão.  unha da nossa 
mão. 

mmbbooaannggãã   Nome. munheca, pulso. oommbbooaannggãã.. minha 
mucheca. ttxxiimmbbooaannggãã.. nossa munheca. 

mmbboorraaggoopp   [mbo. a.'gop]  Nome. ânus. 
nnddaapp   ['ndap]  Nome. cabelo. nnddeekkee  ddjjaa  nnddaapp  

mmbbiirroo.. ele tem cabelo. 
nnddiigguu   [ndi.'g ]  Nome. urina. 
nn ppiioorraapp   [n .pi.o.' ap]  Nome. sovaco, axila. 

oonn ppiioo aapp.. meu sovaco. 
nngg mm   m]  Nome. seio. oonngg mm.. meu seio. 

ttxxiinngg mm.. nosso seio. 
nnggwwaarreett   t ]  Nome. coluna. oonnggwwaarreett  aattii.. 

minha coluna está doendo. 
oottaappee   Ver entrada principal : iippiitt.[o.ta.'p ]  Nome. 

vagina. 
ppaaoopp   Nome. corrimento vaginal. 
ppee   Variante : aappee. ['p ]  Nome. 1 • pele. ttxxiippee  

nnggiirriiiirraa.. tirar a nossa pele. ooppee.. minha pele, 
minha roupa. 

2 • casca. kkuupp  ppee.. casca da árvore. 
3 • caminho.  ppee  nnddeett.. nome de caminho. 

ppeekkuupp   [p .'k p]  Nome. coxa. ooppeekkuupp.. minha coxa. 
ttxxiippeekkuupp.. nossa coxa. 

ppeeoo   [p .'o]  Nome. 1 • asa. 
2 • pena. 

ppeettaapp   [p .'tap]  Nome. 1 • pena. 
2 • pelo. ooppeettaapp.. meu pelo. 

ppiiaa   [pi.'a]  Nome. fígado. YY nnggaa  yyeenn  mm   ppiiaa  mm   
ppaayyaa  nnãã..   destripa tripa e o fígado primeiro. 
ttxxiippiiaa.. nosso fígado. 

ttoo   ['to]  Nome. testa. oottoo.. minha testa. 
ttooggaa   Nome. umbigo. 

     Nome. sobrancelha.  
minha sobrancelha. 

uuyy ppee   [ . .'p ]  Nome. lábio. 
uuyy ppii   [ . .'pi]  Nome. boca. 
yyããyy   Nome. dente. ooyyããyy.. meu dente. 
yyããyykkuupp   [ ã .'k p]  Nome. queixo. ooyyããyykkuupp.. meu 

queixo. 
yy nn   [' n]  Nome. tripa. ooyy nn.. minha tripa. ttxxiiyy nn.. 

nossa tripa, cocô. 
yy nn  ppiiiittoo   Nome. gases, peido. ooyy nn  ppiiiittoo.. meu peido. 
yy rraa   [ .' ã]  Nome. carne. uukkwwaaaayy  yy rraa.. carne de 

anta. aarrooppkkwwaaaatt  yy rraa  eeiippeekk.. qual carne você 
quer? 

yyõõ   [' õ]  Nome. língua. ooyyõõ.. minha língua. 

Termos de parentesco 

ããiinnddii     Nome. esposa. mmããiinnddii.. minha 
esposa. 

aappooyy   Variante : iippooyy. [a.'pojt]  Nome. tia. aappooyyiiaatt.. 
minhas tias. aappooyy.. titia. mmbbiippooyy.. minha tia. 

aauuwwaatt   Nome. pajé.  o pajé cheira 
rapé. 

aawwaatt   Nome. vovô. 
aawwii   Nome. papai. MMããkkeenn aann  kkeerroomm  aawwii  oommbbaaaatt  

yyãã.. ele perguntou [e a mais velha respondeu] 
não, mamãe matou papai. 

aawwii  nniinn     Nome. padrasto. 

ddjjiikkee   ]  Nome. irmão mais velho. MMããkkiirr yy  iikkee.. 
irmão mais velho do Mãkir y. mmbbiikkee.. meu 
irmão mais velho. 

eewwaattoo   [ .ßa.'to ]  Nome. avô. ddjjeewwaattoo  ddjjiittooaaggaa.. o 
avô dele chorava por ele. mmbbeewwaattoo.. meu avô. 

iikkeeyy   jt]  Nome. irmã mais velha. mmbbiikkeeyy  mm   
yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para a minha irmã mais 
velha. 

kkiipp   [kip]  Nome. irmão mais novo. ookkiipp.. meu 
irmão mais novo. 

kkooyyppeett   [koj.'p t]  Nome. irmã. ookkooyyppeett.. minha irmã. 
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kkuuppii   [k   Nome. irmã mais nova. ookkuuppii  mm   
yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para a minha irmã mais 
nova. . ookkuuppii.. minha irmã mais nova. 

mmeenn   [m n]  Nome. marido. oommeenn  mmbbeerruu  ppuunnkkwwaatt.. 
meu marido atirou no macaco. oommeenn.. meu 
marido. 

mm ppiirr ppiitt   Nome. neto. 
mm ppiitt   [m .'pit  ]  Nome. filho(a). oomm ppiitt  tteeeerraatt.. o 

meu filho dormiu. oomm ppiitt.. meu filho. 
mm ppiitt  nnddoopp  Nome. pai dos meus filhos. oomm ppiitt  

nnddoopp.. pai dos meus filhos. 
nnddaauupp   [nda. p ]  Nome. filho. nnggwwaayykkuupp  uuwwooyy  

ee.. o homem deu 
uma malhadeira para o filho dele. oonnddaauupp.. 
meu filho. 

nnddoopp   [ndop ]  Nome. meu pai. oonnddoopp.. meu pai. 
ookkwwaa   Nome. irmão mais velho. TTxxiiookkwwaa  

tteennggwwããyyoommkkaarraatt  oooopp.. nosso irmão está com 
febre, ali. 

ppaappaa   Nome. vovó. 
ttaakk   [tak ]  Nome. filha. nnddoopp  tteettaakk  aattiinnããnn.. o pai 

está sovinando a filha dele. oottaakk.. minha filha. 
ttaakk  ttii   ['tak 'ti]  Nome. esposa. oottaakkttii.. mãe das 

minhas filhas. 
tteeyy   Nome. tio. 
ttii   [ti]  Nome. mãe. oottii  oommõõeerraann.. minha mãe me 

fez formir. oottii.. minha mãe. 
ttiippaapp   [ti.pap]  Nome. avó. oottiippaapp minha avó. 
ttiippooaatt   Nome. madrasta. oottiippooaatt.. minha madrasta. 
ttuumm   Nome. neto. 
yyãã   Nome. mamãe. MMããkkeenn aann  kk rroomm  aawwii  

oommbbaaaatt  yyãã.. ele perguntou [e a mais velha 
respondeu] não, mamãe matou papai. 

yyãã  nnõõ   [ ã nõ]  Nome. tia. 

Dia a dia 

''aakkiiaapp   Nome. vassoura. 

  
''eeggaa   [ .'ga]  Nome. soluço. nnddeekkee  oo''eeggaa  mmããyyããnn.. 

ela falou: meu soluço. 
''eeuu   [ .' ]  Nome. arroto. 

nnggwwaakkttooaatt.. a mulher ouviu meu arroto. 
''uuwwaa   [ .'ßa]  Nome. pote de barro feito pelos 

antigos. ee''uuwwaa.. seu pote. 
ããaappee   [ã:.'p ]  Nome. pente. mmããaappee.. meu pente. 
ããmm   [ãm]  Nome. tipóia, instrumento usado para 

carregar criança até aprox. 2 anos de idade. 
aammbbooggaapp   [a.mbo.'gap ]  Nome. sabão. 

aarroopp   Nome. coisa. ppeettooppnngguu  ppoorreemmõõ,,  ppeettooppnngguu  
ppoorreemmõõ,,  kkeerreerree  ttxxiirree  eemmõõ  ttxxiiyy ppoott  kkaa  
kkeerroopp  ppeeggaapp,,  aarroopp  nniinn  eemmõõ  kkaa..    só a 
raposa comia, só a raposa, enquanto que nós 
não comíamos nossas plantas, só comíamos 
pouca coisa. . 

aattxxiiiitt   [a.'t i:t ]  Nome. flecha de três pontas. 
aawwookkaapp   lenha. 
aawwõõppee   [a.ßõ.'p ]  Nome. banco. oommeeppiitt  mmaawwõõppee  

ppaarraannggããnn.. minha filha quebrou meu banco. 
eeaawwõõppee.. teu banco. 

ddjjaaaapp   [ d a:p ]  Nome. vasilha usada para colocar 
feitiço. 

eekk   Variante : nnddeekk. [ k ]  Nome. casa. eekk  nnõõ.. 
outra casa. eekk  eerriiaatt.. dono da casa. 

  
eemm ttoo   Nome. idioma. 
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kkuuppii   [k   Nome. irmã mais nova. ookkuuppii  mm   
yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para a minha irmã mais 
nova. . ookkuuppii.. minha irmã mais nova. 

mmeenn   [m n]  Nome. marido. oommeenn  mmbbeerruu  ppuunnkkwwaatt.. 
meu marido atirou no macaco. oommeenn.. meu 
marido. 

mm ppiirr ppiitt   Nome. neto. 
mm ppiitt   [m .'pit  ]  Nome. filho(a). oomm ppiitt  tteeeerraatt.. o 

meu filho dormiu. oomm ppiitt.. meu filho. 
mm ppiitt  nnddoopp  Nome. pai dos meus filhos. oomm ppiitt  

nnddoopp.. pai dos meus filhos. 
nnddaauupp   [nda. p ]  Nome. filho. nnggwwaayykkuupp  uuwwooyy  

ee.. o homem deu 
uma malhadeira para o filho dele. oonnddaauupp.. 
meu filho. 

nnddoopp   [ndop ]  Nome. meu pai. oonnddoopp.. meu pai. 
ookkwwaa   Nome. irmão mais velho. TTxxiiookkwwaa  

tteennggwwããyyoommkkaarraatt  oooopp.. nosso irmão está com 
febre, ali. 

ppaappaa   Nome. vovó. 
ttaakk   [tak ]  Nome. filha. nnddoopp  tteettaakk  aattiinnããnn.. o pai 

está sovinando a filha dele. oottaakk.. minha filha. 
ttaakk  ttii   ['tak 'ti]  Nome. esposa. oottaakkttii.. mãe das 

minhas filhas. 
tteeyy   Nome. tio. 
ttii   [ti]  Nome. mãe. oottii  oommõõeerraann.. minha mãe me 

fez formir. oottii.. minha mãe. 
ttiippaapp   [ti.pap]  Nome. avó. oottiippaapp minha avó. 
ttiippooaatt   Nome. madrasta. oottiippooaatt.. minha madrasta. 
ttuumm   Nome. neto. 
yyãã   Nome. mamãe. MMããkkeenn aann  kk rroomm  aawwii  

oommbbaaaatt  yyãã.. ele perguntou [e a mais velha 
respondeu] não, mamãe matou papai. 

yyãã  nnõõ   [ ã nõ]  Nome. tia. 

Dia a dia 

''aakkiiaapp   Nome. vassoura. 

  
''eeggaa   [ .'ga]  Nome. soluço. nnddeekkee  oo''eeggaa  mmããyyããnn.. 

ela falou: meu soluço. 
''eeuu   [ .' ]  Nome. arroto. 

nnggwwaakkttooaatt.. a mulher ouviu meu arroto. 
''uuwwaa   [ .'ßa]  Nome. pote de barro feito pelos 

antigos. ee''uuwwaa.. seu pote. 
ããaappee   [ã:.'p ]  Nome. pente. mmããaappee.. meu pente. 
ããmm   [ãm]  Nome. tipóia, instrumento usado para 

carregar criança até aprox. 2 anos de idade. 
aammbbooggaapp   [a.mbo.'gap ]  Nome. sabão. 

aarroopp   Nome. coisa. ppeettooppnngguu  ppoorreemmõõ,,  ppeettooppnngguu  
ppoorreemmõõ,,  kkeerreerree  ttxxiirree  eemmõõ  ttxxiiyy ppoott  kkaa  
kkeerroopp  ppeeggaapp,,  aarroopp  nniinn  eemmõõ  kkaa..    só a 
raposa comia, só a raposa, enquanto que nós 
não comíamos nossas plantas, só comíamos 
pouca coisa. . 

aattxxiiiitt   [a.'t i:t ]  Nome. flecha de três pontas. 
aawwookkaapp   lenha. 
aawwõõppee   [a.ßõ.'p ]  Nome. banco. oommeeppiitt  mmaawwõõppee  

ppaarraannggããnn.. minha filha quebrou meu banco. 
eeaawwõõppee.. teu banco. 

ddjjaaaapp   [ d a:p ]  Nome. vasilha usada para colocar 
feitiço. 

eekk   Variante : nnddeekk. [ k ]  Nome. casa. eekk  nnõõ.. 
outra casa. eekk  eerriiaatt.. dono da casa. 

  
eemm ttoo   Nome. idioma. 

Dia a dia Corpo 

  
 

  verbo transitivo. juntar. 
nnãã,,  oonn  eemmbboo  nnãã.. eu vou te ajudar, vou juntar 
lenha para você. 

eenndduu1   [ .'nd ]  Nome. marico. nnddeekkee  eenndduu  
nnggwwaayynnggaatt.. ela começou o marico. eenndduu  
nnddeett.. nome de marico. 

eenndduu2   [ .nd ]  Nome. pilão. eeeenndduu  aakkaarraa  nneenn.. teu 
pilão é grande? 

eenndduu  ddjjaa   Nome. mão de pilão. 
eenndduukkaatt   Nome. cocho. eennãã  eenndduukkaatt  ddjjoott.. hoje, o 

cocho está cheio. 
eennggwwiitt   [   Nome. mel. 
eeooggaa   verbo transitivo. remar. nnddeeaatt  kkuuppee  eeooggaatt.. 

eles estão remando a canoa. 
eeppookk   [ .pok ]  Nome. moqueca. 

  
eerriiaatt   Nome. dono. eekk  eerriiaatt.. dono da casa. 
eetteeggaapp   [ .t .'gap ]  Nome. cemitério. 
iiaarrooppkkwwaa   [i.a.   Nome. coisas, objetos. 

mmbbiiaarrooppkkwwaa  mmbbiirroo  oonn.. eu tenho minhas 
coisas. 

iinnddiiaakkwwaa   Nome. comida. mmiinnddiiaakkwwaa  ttaakkaatt  oonn.. eu 
derramei minha comida. 

rrii   ]  Nome. rede.  ata a rede. 

  
rrii  yyããmm  .' ãm]  Nome. corda de rede. 
kkaappttiikk   Nome. breu branco usado para fazer pintura. 
kkaattaakk  mmaann   Nome. cinto de côco. 
kkaawwaapp   [ka.'ßap ]  Nome. 1 • cuia. eekkaawwaapp.. tua cuia. 

2 • cabaça. 
kkããyyppee   Nome. 1 • bolsa para guardar pena. 

2 • capemba de paxiubinha. 

kkookkaapp   [ko.'kap]  Nome. peneira. 

  
kkuunn   Nome. estirão. 
kkuuppee   [k .'p ]  Nome. canoa. ookkuuppee..   minha canoa. 

kkuuppee  nnddeett.. nome de canoa. ookkuuppee  ppiiookkwwaapp  
nnãã  oonn.. eu vou lavar minha canoa. 

  
kkuuuutt   [k :t]  Nome. sal. 
kkuuwwooaapp   [k .ßo.'ap]  Nome. machado de pedra usado 

pelos antigos. 

  
mmããppiikkaawwaa   [mã.pi.ka.'ßa]  Nome. taquara. 
mmbbii  ppee  Nome. sandália. oommbbii  ppee  nnggoorraatt  oonn.. eu estou 

procurando minha sandália. mmbbii  ppee  nnddeett.. 
nome de sandália. 

mmbbooeewwaa   [mbo. .'ßa]  Nome. luz, lâmpada. mmbbooeewwaa  
eewwaakkaa.. acender luz. 

mmbbooppoott   [mbo.'pot ]  Nome. flecha. nnddeekkee  
tteemmbbooppoott  ppaarreeggaatt.. ele preparou a flecha 
dele. eemmbbooppoott.. tua flecha. mmbbooppoott  ppeeoo  
nnddaapp  nnãã  oonn.. eu vou colocar pena na minha 
flecha. 

mmbboottaaaapp   [mbo.'ta:p ]  Nome. moquém. oommbboottaaaapp.. 
meu moquém, jurau. 

mmoonnããuumm   [mõ.nã.' m]  Nome. lixo. eennddeekk  mmoonnããuumm.. 
lixo da sua casa. 

mmoonnddiikknngguu  Nome. suco de maracujá. 
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nnddaaaapp   Nome. aldeia, cidade. MMõõiinniinnggããmm  nnããmm  
nnggwwaannddaapp  tteeoorraatt  nnddaaaapp  eerrii.. o professor 
chegou da cidade. 

nnddaappee   [nda.'p ]  Nome. sopa, mingau. oonn  nnddaappee  
aakkoowwaatt.. eu esquentei a sopa.   

nnddeett   [nd t]  Nome. nome. 
nnggwwaakkttooaatt.. a mullher ouviu meu nome. 

nnddiiiitt   Nome. mistura da comida. aarrooppkkwwaaaatt  mmee  
nnddiiiitt  ppuuggaapp  nnãã.. o que eu vou cozinhar para 
mistura? 

nnddiirraappee   [ndi. a.'p ]  Nome. cesto, cofo. eennddiirraappee.. 
teu cesto. 

nnddooaapp   Nome. rede, lugar de dormir. eennddooaapp.. tua rede. 
nnddooaapp  yyããmm   Nome. corda de rede. eennddooaapp  yyããmm.. tua 

corda de rede. 
nnggõõyyaamm   Nome. esteira. eennggõõyyãã  nnggõõyyaamm  tteerree.. senta 

na esteira. eennggõõyyaamm.. tua esteira. nnggõõyyaamm  
nniinnggããmm  nnãã  oonn.. eu vou fazer esteira. 

  
 

nngguunngguupp  p]  Nome. arco. eenngguunngguupp.. teu 
arco. 

  

nngguuttee   .'t ]  Nome. 1 • faca, 
2 • bico de flecha. 

nngguuttee  aappee   Nome. faca com bainha. 
nnggwwããee   ]  Nome. 1 • panela. nnggwwããee  aakkoopp.. 

panela quente. 
2 • panela de barro feita pelos antigos. 
3 • urna funerária. 

nnggwwããee  nniinn      Nome. tigela. 
nnggwwããeekkuutt   .k t ]  Nome. prato de barro feito 

pelos antigos. 
nnggwwããnnddaaiippeerriiaatt   Nome. cacique feminina, liderança 

feminina. 
nnggwwããnnddaapp   Variante : wwaannddaapp. Nome. cacique. 

NNggwwããnnddaapp  nnddaauupp  ããaamm.. o filho do cacique 
sumiu. 

nnggwweewwiiaakk   .ßi.ak]  Nome. flecha comprida. 
oommõõyy   [õ.'mõ ]  Nome. 1 • beiju.  

2 • pamonha. oommõõyy  eetteejjaa.. traz pamonha para 
mim. 

õõppããyy   Nome. direita. õõppããyy  eerroomm.. esquerda. 
oorroorroo  kkuupp  Nome. instrumento usado para preparar a 

linha de algodão. 

  
 

ppaaookkwwaapp   Nome. abanador.  
ppee   Variante : aappee. ['p ]  Nome. 1 • pele. ttxxiippee  

nnggiirriiiirraa.. tirar a nossa pele. ooppee.. minha pele, 
minha roupa. 
2 • casca. kkuupp  ppee.. casca da árvore. 
3 • caminho.  ppee  nnddeett.. nome de caminho. 

ppeekkaamm   Nome. calça comprida. 
ppeeppeeoo   Nome. remo. kkuuppee  ppeeppeeoo.. remo da canoa. 

ppeeppeeoo  nnddeett.. nome de remo. 
ppiiaakkaarraattnnddeekk   Nome. galinheiro. ppiiaakkaarraattnnddeekk  

ttxxaannggãã.. fechar o galinheiro. 
ppooggaapp   ]  Nome. porta. ooppooggaapp  ttxxaannggããmm  

nnãã  oonn.. eu vou fechar a minha porta. 
ppoorr ttoo   Nome. narrativa, história. TTxxiippoorr ttoo  

nnggwwaakkttooaa.. vai ouvir para nós. ddjjiippoorr ttoo  
ppeeggaapp  nnddiiaakkwwaa.. isso que ele quer perguntar. 
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Dia a dia Corpo 

  

nnddaaaapp   Nome. aldeia, cidade. MMõõiinniinnggããmm  nnããmm  
nnggwwaannddaapp  tteeoorraatt  nnddaaaapp  eerrii.. o professor 
chegou da cidade. 

nnddaappee   [nda.'p ]  Nome. sopa, mingau. oonn  nnddaappee  
aakkoowwaatt.. eu esquentei a sopa.   

nnddeett   [nd t]  Nome. nome. 
nnggwwaakkttooaatt.. a mullher ouviu meu nome. 

nnddiiiitt   Nome. mistura da comida. aarrooppkkwwaaaatt  mmee  
nnddiiiitt  ppuuggaapp  nnãã.. o que eu vou cozinhar para 
mistura? 

nnddiirraappee   [ndi. a.'p ]  Nome. cesto, cofo. eennddiirraappee.. 
teu cesto. 

nnddooaapp   Nome. rede, lugar de dormir. eennddooaapp.. tua rede. 
nnddooaapp  yyããmm   Nome. corda de rede. eennddooaapp  yyããmm.. tua 

corda de rede. 
nnggõõyyaamm   Nome. esteira. eennggõõyyãã  nnggõõyyaamm  tteerree.. senta 

na esteira. eennggõõyyaamm.. tua esteira. nnggõõyyaamm  
nniinnggããmm  nnãã  oonn.. eu vou fazer esteira. 

  
 

nngguunngguupp  p]  Nome. arco. eenngguunngguupp.. teu 
arco. 

  

nngguuttee   .'t ]  Nome. 1 • faca, 
2 • bico de flecha. 

nngguuttee  aappee   Nome. faca com bainha. 
nnggwwããee   ]  Nome. 1 • panela. nnggwwããee  aakkoopp.. 

panela quente. 
2 • panela de barro feita pelos antigos. 
3 • urna funerária. 

nnggwwããee  nniinn      Nome. tigela. 
nnggwwããeekkuutt   .k t ]  Nome. prato de barro feito 

pelos antigos. 
nnggwwããnnddaaiippeerriiaatt   Nome. cacique feminina, liderança 

feminina. 
nnggwwããnnddaapp   Variante : wwaannddaapp. Nome. cacique. 

NNggwwããnnddaapp  nnddaauupp  ããaamm.. o filho do cacique 
sumiu. 

nnggwweewwiiaakk   .ßi.ak]  Nome. flecha comprida. 
oommõõyy   [õ.'mõ ]  Nome. 1 • beiju.  

2 • pamonha. oommõõyy  eetteejjaa.. traz pamonha para 
mim. 

õõppããyy   Nome. direita. õõppããyy  eerroomm.. esquerda. 
oorroorroo  kkuupp  Nome. instrumento usado para preparar a 

linha de algodão. 

  
 

ppaaookkwwaapp   Nome. abanador.  
ppee   Variante : aappee. ['p ]  Nome. 1 • pele. ttxxiippee  

nnggiirriiiirraa.. tirar a nossa pele. ooppee.. minha pele, 
minha roupa. 
2 • casca. kkuupp  ppee.. casca da árvore. 
3 • caminho.  ppee  nnddeett.. nome de caminho. 

ppeekkaamm   Nome. calça comprida. 
ppeeppeeoo   Nome. remo. kkuuppee  ppeeppeeoo.. remo da canoa. 

ppeeppeeoo  nnddeett.. nome de remo. 
ppiiaakkaarraattnnddeekk   Nome. galinheiro. ppiiaakkaarraattnnddeekk  

ttxxaannggãã.. fechar o galinheiro. 
ppooggaapp   ]  Nome. porta. ooppooggaapp  ttxxaannggããmm  

nnãã  oonn.. eu vou fechar a minha porta. 
ppoorr ttoo   Nome. narrativa, história. TTxxiippoorr ttoo  

nnggwwaakkttooaa.. vai ouvir para nós. ddjjiippoorr ttoo  
ppeeggaapp  nnddiiaakkwwaa.. isso que ele quer perguntar. 

Atividade e evento Adorno 

  
 

ppuurruuggaapp  Nome. furador. 
tteeggaatt   Nome. jirau. AArraaaaggwwii  tteeggaatt  tteerreeõõ..   subiu no 

jirau de amendoim. 
ttooaapp   Nome. espelho. 
ttooggoo   [to.'go]  Nome. masca da macaxeira. 

  
 

ttooggoottooggooaa   Variante : ttooggooaa. Verbo. mascar. eenn  
ttooggoottooggooaa  nneenn?? você está mascando? 

ttuutt   [t t ]  Nome. 1 • terçado. oooopp  eettuutt.. teu terçado 
está aqui. 
2 • facão. 
3 • pupunha. 

ttuutt  ppiikkããrree   Ver entrada principal : ttuutt. Nome. foice. 

  

  
ttuutt  ppiikkããrree   Ver entrada principal : ttuutt. Nome. foice. 
ttxxiippiinnuumm   Nome. foto. 
uukkaapp   [ .'kap ]  Nome. flauta, taboca. 
uuppiippee   Nome. porto. uuppiippee  nnggwweettookk.. meu porto é 

longe. 
uurreepp   [ .' p ]  Nome. orelha de pau. 
uuwwaappee   [ .ßa.p ]  Nome. bebida, líquido, chicha. 

eeuuwwaappee  eetteeyyaatt  oonn.. eu trouxe chicha para 
você. 

wwaannddaapp   Ver entrada principal : nnggwwããnnddaapp. Nome. 
cacique. 

yyããmm   [ ãm]  Nome. corda. rrii  yyããmm  kkaamm.. corda 
comprida. 

yyããnnggãã  nnõõ   [   Nome. semana. 

Adorno 

aannggooyyaa2   Nome. brinco. nnggwwaayyoorroo  nnggwwaayykkuupp  aannggooyyaa  
mmbbiikkaatt.. os homens Wajuru usavam brinco. 

ããppiiaa  kkuupp  Nome. palito de nariz. yyããppiiaa  kkuupp.. palito de 
nariz dela. 

ããppiiaa  ppoooott   Nome. palito de nariz. mmããppiiaa  ppoooott.. meu 
palito de nariz. eeããppiiaa  ppoooott.. teu palito de 
nariz. 

aappooggaa   Nome. adorno usado na cabeça, chapéu. 
eeaappooggaa.. teu chapéu. 

aawwoottiikk   Nome. colar. nnddeekkee  aawwoottiikk  õõppaarreeggaatt.. ela 
moldou o colar. aawwoottiikk  nnddeett.. nome de colar. 

ppeekkuupp  Nome. palito da boca.  meu palito da 
boca.  teu palito de boca. 

mmaannggooyyaa   Nome. pau de orelha. 
mmbbookkããrraayyãã   Nome. pulseira de tucum, anel. 

mmbbookkããrraayyãã  nnddeett.. nome de pulseira. 
     Nome. tornozeleira ou 
bracelete feita com unha de anta para produzir 
som e acompanhar a taboca.  tua 
tornozeleira de unha de anta.  
minha tornozeleira de unha de anta. 

mmbboottooppee   ]  Nome. pulseira de algodão 
para o punho. oommbboottooppee..   minha pulseira. 
eemmbboottooppee.. tua pulseira. mmbboottooppee  nnddeett.. 
nome de pulseira. 

  
     Nome. tornozeleira de algodão. 

 minha tornozeleira de algodão. 
 tua tornozeleira de algodão. 

ttããyyãã   Nome. brinco. eettããyyãã.. teu brinco. ttããyyãã  nnddeett.. 
nome de brinco. 

Atividade e evento 
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Atividade e evento Adorno 

  

''eeuukkaa   [ .' .ka]  verbo intransitivo. arrotar. mmbbooggoopp  
ttee''eeuukkaatt.. a criança arrotou. 

aaggooppkkaa   verbo intransitivo. esquentar. oonn  mmbbaaggooppkkaapp  
nnãã.. eu vou me esquentar. 

aakkoowwaa   [a.ko.'ßa]  verbo transitivo. 1 • esquentar. oonn  
nnddaappee  aakkoowwaatt.. eu esquentei a sopa. 
2 • amornar. 

aammõõyyãã   [a.mõ.' ã]  verbo intransitivo. dançar. 
mmaammõõyyããnn.. eu dançei. 

aannddeekkaarraa   [a.nd .ka.' a]  verbo intransitivo. apodrecer. 
iikkoo  yy rraa  tteeaannddeekkaarraatt.. A carne apodreceu. 

   verbo transitivo. atar.  ata a rede. 
 eu vou atar minha 

rede. 
aaoorraa   verbo intransitivo. chegar; arrive. eennãã  

mmbbaaoorraapp.. eu cheguei agora. 
aappaa''aa   Verbo. tecer rede horizontalmente. 
aappaarraa   [a.pa.' a]  verbo transitivo. carregar. mmeenndduu  

aappaarraapp  nnãã  oonn.. eu vou carregar meu marico 
(cheio de lenha).  eu vou 
carregar macaxeira. 

aappeeaa   Variante : aappeekkwwaa. verbo transitivo. descascar. 
aattiittii  aappeeaa.. descasca amendoim. mmbbooggoopp  
nnddoopp  aakkwwaamm  aappeekkwwaa.. o pai da criança 
descascou o gongo. 

aappeekkwwaa   Ver entrada principal : aappeeaa. verbo transitivo. 
descascar, por exemplo, casca da árvore de 
aricuri.  

aappeennddaa  verbo transitivo. tecer rede verticalmente. rrii  
aappeennddaa.. costura o trançado da rede. 

aappiittnnggwwaarraa   Verbo. esquecer. ootteeaappiittnnggwwaarraatt  oottee.. 
nós nos esquecemos. 

aappiittnnggwwããrraa   Verbo. pensar. oottee  ootteeaappiittnnggwwããrraann.. nós 
pensamos. 

aattiinnãã   [a.ti.'nã]  verbo transitivo. sovinar. nnddoopp  tteettaakk  
aattiinnaann.. o pai está sovinando a filha dele. 

aattooaa   [a.to.'a]  verbo intransitivo. banhar-se. 
mmbbaattooaatt.. eu tomei banho. 

aattxxiiaammkkwwaa  [a.t   verbo intransitivo. espirrar. 
mmbbaattxxiiaammkkwwaatt  oonn.. eu espirrei. . 

ddjjaappnnggaa   [   verbo transitivo. fritar. oonn  
uuwwooyy  ddjjaappnnggaatt.. eu fritei o peixe. 

ddjjiippiittkkwwaa   [d i.pit.'k a]  verbo transitivo. jogar, lançar. 
ddjjaatt  ddjjiippiittkkwwaatt.. vocês jogaram algo. 

ddjjuuuuwwaa   [d :.'ßa]  verbo transitivo. soprar. ddjjuuuuwwaatt  
oonn.. eu soprei. 

eemmbbuurraaaa  verbo intransitivo. voar. yyõõkkuurraa  tteeeemmbbuurraaaatt.. 
O pássaro voou. 

eennddiiggaa   verbo intransitivo. esfriar. nnggiiaakkoopp  tteeeennddiiggaatt.. 
o sol esfriou. 

eenngguukkwwaa   [   verbo intransitivo. suar. 
ootteeeenngguukkwwaatt  oottee.. nós (excl.) estamos suados. 

eennggwwaawwiikkaa   Variante : eennggwwaawwiikkwwaa. 
[   verbo intransitivo. correr. 
mmeennggwwaawwiikkaa.. eu corro. 

eennuunnkkaarraa   [ .n n.ka.' a]  verbo intransitivo. respirar. 
mmbbooggoopp  tteeeennuunnkkaarraatt.. a criança respirou. 

eeppaaggaa   verbo intransitivo. acordar. mmbbeeppaaggaatt  oonn.. eu 
acordei. 

eeppaawwaakkaa   [ .pa.ßa.'ka]  verbo transitivo. secar. kkuuppiittoo  
ppee  mmõõeeppaawwaakkaatt.. o vento enxugou a roupa. 

eeppiittaarr kkaa   verbo transitivo. voltar. mmbbaaoott  nnddeekkwwaatt  
oonn  eennddeett  kkaawwaattee  mmbbeeppiittaarr kkaatt.. quase eu 
cheguei mesmo, mas eu voltei. 

eerraa   [ .' a]  verbo intransitivo. dormir. oomm ppiitt  
tteeeerraatt.. o meu filho dormiu. 

eettiikkiiaa   [ .ti.ki.'a]  verbo transitivo. pegar. aaoottee  nnãã  
eettiikkiiaa  aaww kkoo.. a onça pegou gente. 

eewwaakkaa   [ .ßa.'ka]  verbo transitivo. acender. oonn  
aaggooppkkaapp  eewwaakkaa.. eu acendo o fogo. 

iittooaa   verbo transitivo. medir. kkuupp  iittooaatt  oonn.. eu medi 
madeira. aamm  iittooaa  eennddeekkwwaatt  eerree.. mede a 
tipoia no teu corpo. 

iittooaaggaa   verbo transitivo. chorar por. ddjjeewwaattoo  ddjjiittooaaggaa.. 
o avô dele chorava por ele. 

kkaa   Variante : kkoo. verbo transitivo. comer, ingerir. 
uugguu  kkaapp  nnãã  oonn.. eu vou beber água. 

kkeerraaaa   [k .' a:]  verbo transitivo. espalhar. aaggooppkkaapp  
aakkããyy  kkeerraaaa.. espalhar a brasa. 

kkeerreewwaa   verbo transitivo. buscar. uugguu  kkeerreewwaapp  nnãã  oonn.. 
eu vou buscar água. 

kkiiaatt   [ki.at ]  Adjetivo. arder. mmbbeewwaappaapp  kkiiaatt.. 
ardeu o meu olho. 

kkoowwaa   verbo transitivo. esconder. ttuutt  kkoowwaatt  oonn.. eu 
escondi o terçado. 

kkuunnkkwwaa   verbo transitivo. arranhar. nnggoooo  ooppee  
kkuunnkkwwaatt.. o espinho arranhou a minha pele. 

kkwwaa   quebrar. 
mmããaa   [mã:]  verbo transitivo. deixar algo dentro. 

kkooppiitt  mmããaann  oonn  nnggwwããee  ppii.. eu deixei a 
queixada dentro da panela. 
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Atividade e evento Adorno 

  

''eeuukkaa   [ .' .ka]  verbo intransitivo. arrotar. mmbbooggoopp  
ttee''eeuukkaatt.. a criança arrotou. 

aaggooppkkaa   verbo intransitivo. esquentar. oonn  mmbbaaggooppkkaapp  
nnãã.. eu vou me esquentar. 

aakkoowwaa   [a.ko.'ßa]  verbo transitivo. 1 • esquentar. oonn  
nnddaappee  aakkoowwaatt.. eu esquentei a sopa. 
2 • amornar. 

aammõõyyãã   [a.mõ.' ã]  verbo intransitivo. dançar. 
mmaammõõyyããnn.. eu dançei. 

aannddeekkaarraa   [a.nd .ka.' a]  verbo intransitivo. apodrecer. 
iikkoo  yy rraa  tteeaannddeekkaarraatt.. A carne apodreceu. 

   verbo transitivo. atar.  ata a rede. 
 eu vou atar minha 

rede. 
aaoorraa   verbo intransitivo. chegar; arrive. eennãã  

mmbbaaoorraapp.. eu cheguei agora. 
aappaa''aa   Verbo. tecer rede horizontalmente. 
aappaarraa   [a.pa.' a]  verbo transitivo. carregar. mmeenndduu  

aappaarraapp  nnãã  oonn.. eu vou carregar meu marico 
(cheio de lenha).  eu vou 
carregar macaxeira. 

aappeeaa   Variante : aappeekkwwaa. verbo transitivo. descascar. 
aattiittii  aappeeaa.. descasca amendoim. mmbbooggoopp  
nnddoopp  aakkwwaamm  aappeekkwwaa.. o pai da criança 
descascou o gongo. 

aappeekkwwaa   Ver entrada principal : aappeeaa. verbo transitivo. 
descascar, por exemplo, casca da árvore de 
aricuri.  

aappeennddaa  verbo transitivo. tecer rede verticalmente. rrii  
aappeennddaa.. costura o trançado da rede. 

aappiittnnggwwaarraa   Verbo. esquecer. ootteeaappiittnnggwwaarraatt  oottee.. 
nós nos esquecemos. 

aappiittnnggwwããrraa   Verbo. pensar. oottee  ootteeaappiittnnggwwããrraann.. nós 
pensamos. 

aattiinnãã   [a.ti.'nã]  verbo transitivo. sovinar. nnddoopp  tteettaakk  
aattiinnaann.. o pai está sovinando a filha dele. 

aattooaa   [a.to.'a]  verbo intransitivo. banhar-se. 
mmbbaattooaatt.. eu tomei banho. 

aattxxiiaammkkwwaa  [a.t   verbo intransitivo. espirrar. 
mmbbaattxxiiaammkkwwaatt  oonn.. eu espirrei. . 

ddjjaappnnggaa   [   verbo transitivo. fritar. oonn  
uuwwooyy  ddjjaappnnggaatt.. eu fritei o peixe. 

ddjjiippiittkkwwaa   [d i.pit.'k a]  verbo transitivo. jogar, lançar. 
ddjjaatt  ddjjiippiittkkwwaatt.. vocês jogaram algo. 

ddjjuuuuwwaa   [d :.'ßa]  verbo transitivo. soprar. ddjjuuuuwwaatt  
oonn.. eu soprei. 

eemmbbuurraaaa  verbo intransitivo. voar. yyõõkkuurraa  tteeeemmbbuurraaaatt.. 
O pássaro voou. 

eennddiiggaa   verbo intransitivo. esfriar. nnggiiaakkoopp  tteeeennddiiggaatt.. 
o sol esfriou. 

eenngguukkwwaa   [   verbo intransitivo. suar. 
ootteeeenngguukkwwaatt  oottee.. nós (excl.) estamos suados. 

eennggwwaawwiikkaa   Variante : eennggwwaawwiikkwwaa. 
[   verbo intransitivo. correr. 
mmeennggwwaawwiikkaa.. eu corro. 

eennuunnkkaarraa   [ .n n.ka.' a]  verbo intransitivo. respirar. 
mmbbooggoopp  tteeeennuunnkkaarraatt.. a criança respirou. 

eeppaaggaa   verbo intransitivo. acordar. mmbbeeppaaggaatt  oonn.. eu 
acordei. 

eeppaawwaakkaa   [ .pa.ßa.'ka]  verbo transitivo. secar. kkuuppiittoo  
ppee  mmõõeeppaawwaakkaatt.. o vento enxugou a roupa. 

eeppiittaarr kkaa   verbo transitivo. voltar. mmbbaaoott  nnddeekkwwaatt  
oonn  eennddeett  kkaawwaattee  mmbbeeppiittaarr kkaatt.. quase eu 
cheguei mesmo, mas eu voltei. 

eerraa   [ .' a]  verbo intransitivo. dormir. oomm ppiitt  
tteeeerraatt.. o meu filho dormiu. 

eettiikkiiaa   [ .ti.ki.'a]  verbo transitivo. pegar. aaoottee  nnãã  
eettiikkiiaa  aaww kkoo.. a onça pegou gente. 

eewwaakkaa   [ .ßa.'ka]  verbo transitivo. acender. oonn  
aaggooppkkaapp  eewwaakkaa.. eu acendo o fogo. 

iittooaa   verbo transitivo. medir. kkuupp  iittooaatt  oonn.. eu medi 
madeira. aamm  iittooaa  eennddeekkwwaatt  eerree.. mede a 
tipoia no teu corpo. 

iittooaaggaa   verbo transitivo. chorar por. ddjjeewwaattoo  ddjjiittooaaggaa.. 
o avô dele chorava por ele. 

kkaa   Variante : kkoo. verbo transitivo. comer, ingerir. 
uugguu  kkaapp  nnãã  oonn.. eu vou beber água. 

kkeerraaaa   [k .' a:]  verbo transitivo. espalhar. aaggooppkkaapp  
aakkããyy  kkeerraaaa.. espalhar a brasa. 

kkeerreewwaa   verbo transitivo. buscar. uugguu  kkeerreewwaapp  nnãã  oonn.. 
eu vou buscar água. 

kkiiaatt   [ki.at ]  Adjetivo. arder. mmbbeewwaappaapp  kkiiaatt.. 
ardeu o meu olho. 

kkoowwaa   verbo transitivo. esconder. ttuutt  kkoowwaatt  oonn.. eu 
escondi o terçado. 

kkuunnkkwwaa   verbo transitivo. arranhar. nnggoooo  ooppee  
kkuunnkkwwaatt.. o espinho arranhou a minha pele. 

kkwwaa   quebrar. 
mmããaa   [mã:]  verbo transitivo. deixar algo dentro. 

kkooppiitt  mmããaann  oonn  nnggwwããee  ppii.. eu deixei a 
queixada dentro da panela. 

Atividade e evento Adorno 

  
 

mmaannggãã   verbo transitivo. mandar, pedir. eettiiggoommaannggãã  
mmoonnggwweerroopp  ttii  mm .. pede para a mãe do 
neném te pintar. 

mmããoorraa   ã]  verbo transitivo. soltar. ppiiaakkaarraatt  
mmããoorraann  oonn.. eu soltei minhas galinhas. 
ppiiaakkaarraatt  mmããoorroomm  oonn.. eu não soltei minhas 
galinhas. 

mmããyyãã   [mã.' ã]  verbo transitivo. contar, narrar. 
ppaakkoorrii  mmããyyããnn  oonn..   eu contei a história da 
Lua. . 

mmbbiikkaa1   verbo transitivo. vestir. nnddeekkee  tteeppee  mmbbiikkaatt.. 
ele vestiu a roupa dele. 

mmbbiikkaa2   verbo transitivo. lançar, flechar, atirar. mmbbooppoott  
mmbbiikkaatt  oonn.. eu flechei. mmbbiikkaaaa.. atira. 

mmbbiirroo   [mbi.' o]  verbo transitivo. ter. ppiittooaa  mmbbiirroo  oonn.. 
eu tenho tabaco. 

mmbbooaa   Verbo. oferecer, distribuir chicha. 
mmbbookkwwaa    verbo transitivo. lavar roupa. 

tteeppee  mmbbookkwwaatt.. (ele) lavou a roupa dele. ooppee  
mmbbookkwwaapp  nnãã  oonn.. eu vou lavar minha roupa. 

mmbboorraa   verbo transitivo. derrubar. aaoottee  nnããmmiiaann  nnggee  
mmbboorraa..   O pessoal estava derrubando pau da 
roça. oonnggee  mmbboorraapp  nnãã  oonn.. eu vou derrubar 
minha roça. 

mmbbuuttnnggaa   Verbo. acender. nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  
mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  kkaapp.. é como a gente 
risca fósforo dos brancos. 

mmeennggãã   verbo transitivo. cobrir a casa, fazer telhado. 
ttuurraannddaapp  mmeennggãã.. fazer telhado. 

mmõõiinniinnggãã   Variante : mmõõiinniinnggaa. verbo intransitivo. 
escrever. 

mmõõkkaa   [mõ.'ka]  verbo transitivo. chamar. oonn  
mmbbooggoopp  mmõõkkaatt.. eu chamei a criança. 

nnããrraammkkaarraa   verbo intransitivo. amanhecer. 
TTeennããrraammkkaarraapp  nnddiiaakkwwaatt.. já está querendo 
amanhecer. 

nnddaaaa   verbo transitivo. plantar.  
vamos plantar maniva! 

nnddeerraa1   [nd .' a]  verbo transitivo. moer. 
ttuueerroo  nnddeerraa.. a mulherada está fazendo 
(moendo) chicha. 

nnddeerraa2   [nd . at]  verbo transitivo. 1 • pronunciar nome. 
 a mulher 

pronunciou o nome Paulina. 
2 •  

nnddiiaa   Variante : ; nnddiiaakkwwaa. [ndi.'a]  verbo 
transitivo. querer. ootteerraapp  nnddiiaa  oonn.. eu quero ir 
embora. ootteerraapp  nnddiiaarroomm  oonn.. eu não quero ir. 

nnddiiiirraakkaa   verbo intransitivo. florescer. kkuuppiiaatt  
tteennddiiiirraakkaatt.. as árvores floresceram. 

nnddooeeggaa   [ndo. .'ga]  verbo transitivo. amassar. nnddeekkee  
eeppiiiipp  nnddooeeggaatt.. ela amassou a banana. 

nngg nnnnggaa     Nome. 1 • engolir. nnggwwaayykkuupp  
uuwwooyy  nngg nnggaatt.. o homem engoliu o peixe. 
2 • afundar. kkuuppee  tteeeenngg nnnnggaatt.. a canoa 
afundou. 

nnggiirriiiirraa   verbo transitivo. rasgar. ooppee  nnggiirriiiirraatt  oonn.. eu 
rasguei minha roupa. 

nnggooaa   verbo intransitivo. amadurecer. kkuupp  ddjjaa  
tteennggooaatt.. a fruta amadureceu. 

nnggõõyyãã   ã]  verbo intransitivo. sentar. ddjjaattnnggõõyyaann.. 
vocês sentaram. eennggõõyyãã  nneenn.. você está 
sentado? 

nngguurraa   verbo transitivo. tirar tucum. 
 (para fazer marico) 

primeiro tira o tucum, depois faz a linha. 
nnggwwaakkttooaa   verbo transitivo. ouvir. TTxxiippoorr ttoo  

nnggwwaakkttooaa.. vai ouvir para nós. 
nnggwwããnnggãã     verbo transitivo. catar. kkiitt  

nnggww mm  nnggwwããnnggãã.. catar as sementes podres. 
nnggwwaarraa   a]  verbo transitivo. afastar, separar. 

eennggwwaarraapp  nnãã  oonn  yyãã.. mamãe, eu vou deixar 
você. 

nnggwwaattooaa   verbo transitivo. cuidar. mmoonnggwweerroopp  
nnggwwaattooaapp  nnãã  oonn.. eu vou cuidar do neném. 

nnggwwaayynnggaa   verbo transitivo. começar. nnddeekkee  tteeeenndduu  
nnggwwaayynnggaatt.. ela começou o marico dela. 

nnggwwããyyoommkkaarraa   verbo intransitivo. ter febre. TTaauurroottii  
aahhhh  ooppiittiiiikk  oonn  oonnggwwããyyoommkkaarraatt  oonn.. o rapaz 
novo (dizia) eu estou com frio, eu estou com 
febre. 

nnggwweeaa   .'a]  verbo intransitivo. subir. oonnggwweeaatt.. 
eu subi. 

nnggwwiirriiggaa  i.'ga]  verbo intransitivo. morrer. uuwwooyy  
tteeeennggwwiirriiggaatt.. os peixes morreram. 

   verbo transitivo. fazer linha. nnddeekkee  oorroorroo  
 ela vai 

começar fazer linha de rede. . 
   verbo intransitivo. envergonhar-se. 

 a mulher fez o menino se 
envergonhar. 
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Atividade e evento Adorno 

  

oommbbaaaa   [õ.'mba:]  verbo transitivo. 1 • bater. yyõõmmbbaaaatt  
oonn.. eu bati nele(s). 
2 • matar com pau. 

oonnddooggaa   [õ.ndo.'ga]  Verbo. deixar algo em um lugar 
alto. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  nnggiiaatt  eerree.. eu deixei 
a queixada em cima. 

oorraa   verbo intransitivo. ir. ttxxiioorraapp  nnãã.. nós vamos. 
ppaaggaa   [pa.'ga]  verbo intransitivo. morrer. eeppaaggaapp  nnãã  

eenn.. você vai morrer. 
ppaannggaa   verbo transitivo. cortar. ttookkaaaapp  mmbbiippaannggaa.. 

cipó, eu cortei. 
ppaaookkwwaa     verbo transitivo. abanar. 

ppaaookkwwaapp  ttooaapp  nnddiiaa.. abanador bonito. 
ppaarraannggãã   Variante : ppããrraannggaa; ppããrraanngg. 

[pã.   verbo transitivo. quebrar. oomm ppiitt  
mmaawwõõppee  ppaarraannggããnn.. minha filha quebrou 
meu banco. 

ppaarreeggaa   [pa. .'ga]  verbo transitivo. preparar. nnddeekkee  
tteemmbbooppoott  ppaarreeggaatt.. ele preparou a flecha 
dele. 

ppaayyaa   [pa.'ja]  1 • verbo transitivo. derramar. uugguu  
ppaayyaapp  nnãã  oonn.. eu vou derramar água. 
2 • Numeral. primeiro. 
3 • verbo transitivo. encontrar. 

ppeeggaa   Variante : ppeekk; ppeekk. verbo transitivo. querer. 
NNggooyyoottoo  ppeeggaatt  oonn.. eu quero feijão. 

ppiiiittookkaarraa   [pi:.to.ka.' a]  verbo intransitivo. descansar. 
mmbbooggoopp  tteeppiiiittookkaarraatt.. a criança descansou. 

ppiikkaarreennggkkaa   [pi.ka.   verbo transitivo. entortar. 
oonn  kkuuwwii  ppiikkaarreennggkkaatt.. eu entortei o pauzinho. 

ppiikkeerraa   verbo transitivo. escolher, catar. mmaanngguupp  
ppiikkeerraaaa.. cata meu piolho. 

ppiiooggaa   [pi.o.'ga]  verbo intransitivo. estabilizar-se. 
aaggooppkkaapp  tteeppiiooggaatt.. o fogo pegou. 

ppookkwwaa     verbo transitivo. queimar. iippookkwwaatt  
aaggooppkkaapp..   o fogo queimou a gente. 

ppoonnggaa   verbo transitivo. partir. eenn  kkooiirroo  ppoonnggaatt.. você 
partiu o mamão. 

ppoooorraa   [po:.' a]  verbo transitivo. varrer. oonnddeekk  ppii  
ppoooorraapp  nnãã  oonn.. eu vou varrer minha casa. 

ppoooottkkaarraa   verbo intransitivo. 1 • envelhecer. aattiittii  
tteeppoooottkkaarraa.. o milho está crescendo. 
2 • crescer. 

ppuuggaa   [p .'ga]  verbo transitivo. cozinhar. kkoowwoo  
ppuuggaatt  oonn.. eu cozinhei batata doce. 

ppuunnkkwwaa   verbo transitivo. 1 • atirar com arma ou com 
flecha. nnggwwaayykkuupp  aamm kkoo  ppuunnkkwwaatt.. o 
homem atirou (matou) no cachorro. 
2 • ferrar. nnggaapp  ooppuunnkkwwaatt.. a caba me ferrou. 
3 • picar. aakkeekk  ooppuunnkkwwaatt.. a formiga me 
picou. 

ppuurruuggaa   [p . .'ga]  verbo transitivo. furar. ooppuurruuggaatt  
eenn.. você me furou. ppuurruuggaapp  nnãã  oonn.. eu vou 
furar. 

ppuurruukkwwaa   verbo transitivo. picar. nnddaatt  mmbbooggoopp  
ppuurruukkwwaatt.. a cobra picou a criança. 

ttaakkaa   verbo transitivo. derramar. mmiinnddiiaakkwwaa  ttaakkaatt  
oonn.. eu derramei minha comida. 

ttaappttuurraa   verbo transitivo. assar. 
oonn  kkaapp  nnãã.. eu assei a lagarta da macaxeira 
para comer. 

ttaattaannkkwwaa   verbo transitivo. correr atrás de. 
ttaattaannkkwwaatt  aamm kkoo.. os cachorros estão 
correndo atrás das cotias. 

tteerraa   [t .' a]  verbo intransitivo. ir. tteetteerraa  mmbbeerruu  
nnggõõ.. o macaco de criação foi embora. 

ttiiggaaaa   [ti.'ga:]  verbo transitivo. pintar. mmõõ  ttxxiittiiggaaaapp  
nnãã.. vamos nos pintar! 

  
ttiiiinnggãã     verbo transitivo. apagar. uugguu  

aaggooppkkaapp  ttiiiinnggããnn.. a água apagou o fogo. 
aaggooppkkaapp  tteeeettiiiinnggããnn.. o fogo apagou. 

ttooaa   Variante : ttoo; ttoopp. [to.'a]  verbo transitivo. ver. 
 eu vi, é 

verdade, a mulherada acabou com a gente. 
   verbo transitivo. pescar com malhadeira. oonn  

 eu pesquei peixe. uuwwooyy  
nn.. eu vou pescar com 

malhadeira. 
ttuuuuwwaa   [t :.'ßa]  verbo transitivo. dar à luz. nnggwwaayykkuupp  

nniinn  ttuuuuwwaatt  oonn.. eu dei à luz um menino. 
   [t .'jã]  verbo transitivo. chupar. 

nnãã  oonn.. eu vou chupar cana. 
ttxxaannggãã   verbo transitivo. fechar. ooppooggaapp  ttxxaannggããmm  nnãã  

oonn.. eu vou fechar a minha porta. ppooggaapp  
tteenneemmõõ  tteeeettxxaannggããnn.. a porta mesmo se 
fechou (contexto: fechou-se sozinha). 
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Atividade e evento Adorno 

  

oommbbaaaa   [õ.'mba:]  verbo transitivo. 1 • bater. yyõõmmbbaaaatt  
oonn.. eu bati nele(s). 
2 • matar com pau. 

oonnddooggaa   [õ.ndo.'ga]  Verbo. deixar algo em um lugar 
alto. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  nnggiiaatt  eerree.. eu deixei 
a queixada em cima. 

oorraa   verbo intransitivo. ir. ttxxiioorraapp  nnãã.. nós vamos. 
ppaaggaa   [pa.'ga]  verbo intransitivo. morrer. eeppaaggaapp  nnãã  

eenn.. você vai morrer. 
ppaannggaa   verbo transitivo. cortar. ttookkaaaapp  mmbbiippaannggaa.. 

cipó, eu cortei. 
ppaaookkwwaa     verbo transitivo. abanar. 

ppaaookkwwaapp  ttooaapp  nnddiiaa.. abanador bonito. 
ppaarraannggãã   Variante : ppããrraannggaa; ppããrraanngg. 

[pã.   verbo transitivo. quebrar. oomm ppiitt  
mmaawwõõppee  ppaarraannggããnn.. minha filha quebrou 
meu banco. 

ppaarreeggaa   [pa. .'ga]  verbo transitivo. preparar. nnddeekkee  
tteemmbbooppoott  ppaarreeggaatt.. ele preparou a flecha 
dele. 

ppaayyaa   [pa.'ja]  1 • verbo transitivo. derramar. uugguu  
ppaayyaapp  nnãã  oonn.. eu vou derramar água. 
2 • Numeral. primeiro. 
3 • verbo transitivo. encontrar. 

ppeeggaa   Variante : ppeekk; ppeekk. verbo transitivo. querer. 
NNggooyyoottoo  ppeeggaatt  oonn.. eu quero feijão. 

ppiiiittookkaarraa   [pi:.to.ka.' a]  verbo intransitivo. descansar. 
mmbbooggoopp  tteeppiiiittookkaarraatt.. a criança descansou. 

ppiikkaarreennggkkaa   [pi.ka.   verbo transitivo. entortar. 
oonn  kkuuwwii  ppiikkaarreennggkkaatt.. eu entortei o pauzinho. 

ppiikkeerraa   verbo transitivo. escolher, catar. mmaanngguupp  
ppiikkeerraaaa.. cata meu piolho. 

ppiiooggaa   [pi.o.'ga]  verbo intransitivo. estabilizar-se. 
aaggooppkkaapp  tteeppiiooggaatt.. o fogo pegou. 

ppookkwwaa     verbo transitivo. queimar. iippookkwwaatt  
aaggooppkkaapp..   o fogo queimou a gente. 

ppoonnggaa   verbo transitivo. partir. eenn  kkooiirroo  ppoonnggaatt.. você 
partiu o mamão. 

ppoooorraa   [po:.' a]  verbo transitivo. varrer. oonnddeekk  ppii  
ppoooorraapp  nnãã  oonn.. eu vou varrer minha casa. 

ppoooottkkaarraa   verbo intransitivo. 1 • envelhecer. aattiittii  
tteeppoooottkkaarraa.. o milho está crescendo. 
2 • crescer. 

ppuuggaa   [p .'ga]  verbo transitivo. cozinhar. kkoowwoo  
ppuuggaatt  oonn.. eu cozinhei batata doce. 

ppuunnkkwwaa   verbo transitivo. 1 • atirar com arma ou com 
flecha. nnggwwaayykkuupp  aamm kkoo  ppuunnkkwwaatt.. o 
homem atirou (matou) no cachorro. 
2 • ferrar. nnggaapp  ooppuunnkkwwaatt.. a caba me ferrou. 
3 • picar. aakkeekk  ooppuunnkkwwaatt.. a formiga me 
picou. 

ppuurruuggaa   [p . .'ga]  verbo transitivo. furar. ooppuurruuggaatt  
eenn.. você me furou. ppuurruuggaapp  nnãã  oonn.. eu vou 
furar. 

ppuurruukkwwaa   verbo transitivo. picar. nnddaatt  mmbbooggoopp  
ppuurruukkwwaatt.. a cobra picou a criança. 

ttaakkaa   verbo transitivo. derramar. mmiinnddiiaakkwwaa  ttaakkaatt  
oonn.. eu derramei minha comida. 

ttaappttuurraa   verbo transitivo. assar. 
oonn  kkaapp  nnãã.. eu assei a lagarta da macaxeira 
para comer. 

ttaattaannkkwwaa   verbo transitivo. correr atrás de. 
ttaattaannkkwwaatt  aamm kkoo.. os cachorros estão 
correndo atrás das cotias. 

tteerraa   [t .' a]  verbo intransitivo. ir. tteetteerraa  mmbbeerruu  
nnggõõ.. o macaco de criação foi embora. 

ttiiggaaaa   [ti.'ga:]  verbo transitivo. pintar. mmõõ  ttxxiittiiggaaaapp  
nnãã.. vamos nos pintar! 

  
ttiiiinnggãã     verbo transitivo. apagar. uugguu  

aaggooppkkaapp  ttiiiinnggããnn.. a água apagou o fogo. 
aaggooppkkaapp  tteeeettiiiinnggããnn.. o fogo apagou. 

ttooaa   Variante : ttoo; ttoopp. [to.'a]  verbo transitivo. ver. 
 eu vi, é 

verdade, a mulherada acabou com a gente. 
   verbo transitivo. pescar com malhadeira. oonn  

 eu pesquei peixe. uuwwooyy  
nn.. eu vou pescar com 

malhadeira. 
ttuuuuwwaa   [t :.'ßa]  verbo transitivo. dar à luz. nnggwwaayykkuupp  

nniinn  ttuuuuwwaatt  oonn.. eu dei à luz um menino. 
   [t .'jã]  verbo transitivo. chupar. 

nnãã  oonn.. eu vou chupar cana. 
ttxxaannggãã   verbo transitivo. fechar. ooppooggaapp  ttxxaannggããmm  nnãã  

oonn.. eu vou fechar a minha porta. ppooggaapp  
tteenneemmõõ  tteeeettxxaannggããnn.. a porta mesmo se 
fechou (contexto: fechou-se sozinha). 

Estado Cor 

  
 

ttxxaattookkaa   verbo transitivo. acabar. nnggwwããyyoomm  aattii  
WWaayyoorroo  ttxxaattookkaatt.. o sarampo acabou com os 
Wayoro. 

uukkaarraa   verbo intransitivo. chorar. mmbbooggoopp  tteeuukkaarraatt.. a 
criança chorou. 

uunniinnggãã   verbo transitivo. desenhar. yyuunniinnggããnn  oonn.. eu 
desenhei ela. yyuunniinnggãã.. desenha. 

uurraaaa   [ .' a:]  verbo transitivo. ação realizada pelos 
pajés de sugar a doença de dentro da pessoa 
enferma . 

yy nnggaa   Verbo. destripar. yy nnggaa  yy nn  mm   ppiiaa  mm   ppaayyaa  
nnãã..   destripa tripa e fígado primeiro. 

yyõõaa   Variante : yyõõ. [ õ.'ã]  verbo transitivo. dar. oonn  
iikkoo  yyõõaann.. eu dei a minha caça. 

yyõõkkaarraa   verbo transitivo. peneirar. ttuueerroo  tteewwooppooee  
nngguutt  ttxxoomm  yyõõkkaarraa  ddjjoott  ppaarree.. fizeram chicha 
rápido. Tirou moedor de chicha, peneirou e 
encheu, está bom. 

yyõõwwãã   verbo transitivo. descascar. 
oonn.. eu estou tirando a casca da macaxeira. 

Estado 

aarriippoott   Nome. fome. eeaarriippoott  nnddiiaa  nneenn.. você está com 
fome? 

ddjjaakkaarraa   [a.ka.' a]  Adjetivo. grosso. nnddeekkee  ddjjaakkaarraa.. 
ele é gordo. 

ddjjaakkoopp  [ a.'kop ]  Adjetivo. quente. nnggwwããee  aakkoopp.. 
panela quente. nnggwwããee  nndduurruutt  ddjjaakkoopp.. as 
duas panelas estão quentes. 

ddjjaattii   [d a.'ti]  Adjetivo. doer. oonnggwwaarreett  aattii.. minha 
coluna está doendo. 

ddjjoott   Adjetivo. cheio. ttuueerroo  tteewwooppooee  nngguutt  ttxxoomm  
yyõõkkaarraa  ddjjoott  ppaarree.. fizeram chicha rápido. 
Tirou moedor de chicha, peneirou e encheu, 
está bom. 

ddjjuutt   Adjetivo. nova. 
ddjjuutt  ppaarree.. as duas mulheres novas sentadas. 

iikkwwaattii   Adjetivo. sovino. mmbbiikkwwaattiirroomm.. eu não sou 
sovina. 

kkuuuunn   Adjetivo. reto. 
nngguutt1   rápido. ttuueerroo  tteewwooppooee  nngguutt  ttxxoomm  yyõõkkaarraa  

ddjjoott  ppaarree.. fizeram chicha rápido. Tirou 
moedor de chicha, peneirou e encheu, está 
bom. 

nnggww mm  m]  Adjetivo. ruim. kkiitt  nnggww mm  nnggwwããnnggãã.. 
catar as sementes podres. 

     Nome. vergonha.  você 
está sem vergonha. 

nniinn     Adjetivo. pequeno. nnggwwaayykkuupp  nniinn  
ttuuuuwwaarroonn.. eu dei à luz um menino (homem 
pequeno). 

   fazendo zoada, feliz. 
ttuueerroo  nnddeerraa.. a mulherada está alegre fazendo 
chicha. 

ppaaggoopp   Adjetivo. novo. nnddeekkee  aauuwwaatt  ppaaggoopp.. ele é 
pajé novo. 

ppaapp   morto.  
ppaarree1   Adjetivo. bom. mmbbooppoott  ppaarree.. flecha boa. 
ppiiaakkoopp   [pi.a.'kop ]  Adjetivo. calor. ooppiiaakkoopp  oonn.. eu 

estou com calor. 
ppiittiiiikk   Variante : ppiittiiiigg. [pi.'ti:k ]  Adjetivo. frio. 

TTaauurroottii  aahhhh  ooppiittiiiikk  oonn  oonnggwwããyyoommkkaarraatt  oonn.. 
o rapaz novo (dizia) eu estou com frio, eu 
estou com febre. 

ppoooott   Adjetivo. velho, grande. aaggwwaa  ppoooott.. cará 
grande. 

ppoooottii   Variante : ppoottii. Adjetivo. pesado. 
ttiiaapp   [ti.'ap ]  Adjetivo. 1 • vivo. uuwwooyy  ttiiaapp.. o peixe 

está vivo. 
2 • alegre. 

ttooaapp  nnddiiaa   bonito. ppaaookkwwaapp  ttooaapp  nnddiiaa.. abanador 
bonito. 

ttuuii1   Adjetivo. doce. ttuuiirroomm.. não está doce. 
ttxxeemm   [t m]  Adjetivo. chorão. 
ttxxuuuupp   Adjetivo. úmido. rrii  ttxxuuuupp.. rede molhada. 
wwooppooee   rápido. 
yyããyy  ttaaaarraapp   amolado. 

Cor 

aattxxiinn   [a.' n]  1 • marrom. 
2 • Adjetivo. cinza. 

ddjjiirraa   [ i.' a]  Adjetivo. branco. aaggwwaa  ddjjiirraa.. cará 
branco. ppee  ddjjiirraa.. pele branca. 

kkwweerreepp   .' p ]  1 • azul. 
2 • Adjetivo. verde. 

nnggoopp   Adjetivo. vemelho. oonn  kkwwããwwãã  ddjjaa  nnggoopp  ttooaa.. 
eu vi nambu-galinha. 
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Itens Gramaticais Cor 

  

nnggooppnnggoopp   ]  Adjetivo. vermelho. 
ttaarroooott   [ta.' o:t ]  Adjetivo. amarelo. 

ttiikkttiikk   [tik .'tik ]  Adjetivo. preto. 

Itens Gramaticais 

--aa   v. 1 • vogal temática. nnddeerraa.. Pronunciar nome 
de alguém. 
2 • imperativo. 

ããaamm   [ã:m]  Verbo. não ter, não existir. yyããmm  ããaamm.. 
não tem corda. 

aappookkwwaaaatt  Interrogative pro-form. quem. aappookkwwaatt  
 quem que não gosta de rir? 

aarrooppkkwwaaaatt   Interrogative pro-form. que. aarrooppkkwwaaaatt  
eeiippaannggaa.. o que você cortou? aarrooppkkwwaaaatt  
mmbbiittoopp.. o que eu estou fazendo? aarrooppkkwwaaaatt  
ddjjiittoopp.. o que ele está fazendo? 

ddjjaatt   Pronome. 2ª pessoa do plural sujeito de verbo 
transitivo. 

ddjjaatt--   Variante : ddjjaarr--; ddjjaarr--. [ d at ]  1 • 2ª pessoa 
do plural sujeito de verbo intransitivo. 
ddjjaattnnggõõyyaann.. vocês se sentaram. 
2 • 2p possessivo. ddjjaattmm ppiitt.. filha de vocês. 
3 • 2p objeto do verbo transitivo. 
ddjjaattoommbbookkwwaatt  oonn.. eu bati em vocês. 

ee--1   Variante : aa--. 1 • 2s possessivo. eeppee.. sua 
roupa. 
2 • 2s objeto de verbo transitivo.  eeppookkwwaatt  oonn.. 
eu queimei você. 
3 • 2s sujeito de verbo intransitivo. eeaammõõyyããnn.. 
você dançou. 

ee--2   verbo transitivo. intransitivizador. kkuuppee  
tteeeennggeennnnggaatt.. a canoa afundou. 

eeggaa   ontem. nnddaaiikkuutt  eeggaa  eenndduukkaatt  ddjjoott.. ontem, o 
cocho estava cheio. 

eenn   Pronome. 1 • 2ª pessoa do singular sujeito de 
verbo transitivo. ooppuurruuggaatt  eenn.. você me furou. 
2 • opcional em sentenças intransitivas, 
concordando com o sujeito do verbo. eenn  
eeaammõõyyãã.. você está dançando. 

eennãã   Advérbio. 1 • agora. eennãã  mmbbaaoorraapp.. eu cheguei 
agora. 
2 • hoje. 

eennddeett   quase. mmbbaaoott  nnddeekkwwaatt  oonn  eennddeett  kkaawwaattee  
mmbbeeppiittaarr kkaatt.. quase eu cheguei mesmo, mas 
eu voltei. 

eerree   Postposition. em. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  nnggiiaatt  eerree..  
eu deixei a queixada em cima. 

eerrii   Postposition. de. eenn  eerrii  mmbbeekkoowwaatt  oonn.. eu me 
escondi de você. 

==iiaatt   Variante : iiaann. coletivo. kkuuppiiaatt  tteennddiiiirraakkaatt.. 
as árvores floresceram. 

iinnddooppeeõõ   fila, um atrás do outro. NNddeeaatt  
nnggwwããnnddaaiippeerriiaatt  kkaapp  iinnddooppeeõõ.. elas foram 
atrás do cacique delas. 

kkaamm   Adjetivo. comprido. ttookkaaaapp  kkaamm.. cipó 
comprido. 

kkaarreemmõõ   Advérbio. depois. 
 (para fazer marico) primeiro tira o 

tucum, depois faz a linha. 
kkaawwaattee   coord. 
kkaawweerree   adversativo. 
kkiieett   Numeral. um. 
mmããkkeenn aann   interrogação. MMããkkeenn

 por que a 
mulherada está acabando com a gente? A 
mulherada está nos comendo. 

mmbb--   Variante : mm--. 1s. mmbbaattooaatt.. eu tomei banho. 
mmbbiiddjjaapp   [mbi.' ap ]  Advérbio. cedo. 
mm    Variante : mmee. Postposition. para. ookkuuppii  mm   

yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para a minha irmã mais 
nova. . 

mmeemmõõ   Advérbio. antes. 
mmõõ1   Postposition. 1 • para. FFeerrnnaannddaa  mmbbiiggwwaattoopp,,  

ootteerraapp  nnãã  nnggeeaappuutt  mmõõ.. eu estou esperando a 
Fernanda para ir para a minha roça. 
2 • vamos. ttuueerroo  nnddeerraa  mmõõ.. Vamos fazer 
chicha. 

mmõõ--2   Variante : oo--; õõ--. [mõ]  verbo transitivo. 
causativo/transitivizador. oottii  oommõõeerraann.. 
minha mãe me fez dormir. nnggwwaayykkuupp  
mmbbooggoopp  oonnggwweeaatt.. O homem fez o menino 
subir. kkuuppiittoo  ppee  mmõõeeppaawwaakkaatt.. O vento 
enxugou a roupa. nnggwwaayykkuupp  mmbbooggoopp  
oonnggwweeaatt.. O homem fez o menino subir. 

nnãã1   futuro. ookkuuppii  mm   yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para 
a minha irmã mais nova. . 

nnddaaiikkuutt   amanhã. nnddaaiikkuutt  eenn  eemmeenn  oommbbaaaa.. amanhã 
você mata o seu. 
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nnggooppnnggoopp   ]  Adjetivo. vermelho. 
ttaarroooott   [ta.' o:t ]  Adjetivo. amarelo. 

ttiikkttiikk   [tik .'tik ]  Adjetivo. preto. 

Itens Gramaticais 

--aa   v. 1 • vogal temática. nnddeerraa.. Pronunciar nome 
de alguém. 
2 • imperativo. 

ããaamm   [ã:m]  Verbo. não ter, não existir. yyããmm  ããaamm.. 
não tem corda. 

aappookkwwaaaatt  Interrogative pro-form. quem. aappookkwwaatt  
 quem que não gosta de rir? 

aarrooppkkwwaaaatt   Interrogative pro-form. que. aarrooppkkwwaaaatt  
eeiippaannggaa.. o que você cortou? aarrooppkkwwaaaatt  
mmbbiittoopp.. o que eu estou fazendo? aarrooppkkwwaaaatt  
ddjjiittoopp.. o que ele está fazendo? 

ddjjaatt   Pronome. 2ª pessoa do plural sujeito de verbo 
transitivo. 

ddjjaatt--   Variante : ddjjaarr--; ddjjaarr--. [ d at ]  1 • 2ª pessoa 
do plural sujeito de verbo intransitivo. 
ddjjaattnnggõõyyaann.. vocês se sentaram. 
2 • 2p possessivo. ddjjaattmm ppiitt.. filha de vocês. 
3 • 2p objeto do verbo transitivo. 
ddjjaattoommbbookkwwaatt  oonn.. eu bati em vocês. 

ee--1   Variante : aa--. 1 • 2s possessivo. eeppee.. sua 
roupa. 
2 • 2s objeto de verbo transitivo.  eeppookkwwaatt  oonn.. 
eu queimei você. 
3 • 2s sujeito de verbo intransitivo. eeaammõõyyããnn.. 
você dançou. 

ee--2   verbo transitivo. intransitivizador. kkuuppee  
tteeeennggeennnnggaatt.. a canoa afundou. 

eeggaa   ontem. nnddaaiikkuutt  eeggaa  eenndduukkaatt  ddjjoott.. ontem, o 
cocho estava cheio. 

eenn   Pronome. 1 • 2ª pessoa do singular sujeito de 
verbo transitivo. ooppuurruuggaatt  eenn.. você me furou. 
2 • opcional em sentenças intransitivas, 
concordando com o sujeito do verbo. eenn  
eeaammõõyyãã.. você está dançando. 

eennãã   Advérbio. 1 • agora. eennãã  mmbbaaoorraapp.. eu cheguei 
agora. 
2 • hoje. 

eennddeett   quase. mmbbaaoott  nnddeekkwwaatt  oonn  eennddeett  kkaawwaattee  
mmbbeeppiittaarr kkaatt.. quase eu cheguei mesmo, mas 
eu voltei. 

eerree   Postposition. em. kkooppiitt  oonnddooggaatt  oonn  nnggiiaatt  eerree..  
eu deixei a queixada em cima. 

eerrii   Postposition. de. eenn  eerrii  mmbbeekkoowwaatt  oonn.. eu me 
escondi de você. 

==iiaatt   Variante : iiaann. coletivo. kkuuppiiaatt  tteennddiiiirraakkaatt.. 
as árvores floresceram. 

iinnddooppeeõõ   fila, um atrás do outro. NNddeeaatt  
nnggwwããnnddaaiippeerriiaatt  kkaapp  iinnddooppeeõõ.. elas foram 
atrás do cacique delas. 

kkaamm   Adjetivo. comprido. ttookkaaaapp  kkaamm.. cipó 
comprido. 

kkaarreemmõõ   Advérbio. depois. 
 (para fazer marico) primeiro tira o 

tucum, depois faz a linha. 
kkaawwaattee   coord. 
kkaawweerree   adversativo. 
kkiieett   Numeral. um. 
mmããkkeenn aann   interrogação. MMããkkeenn

 por que a 
mulherada está acabando com a gente? A 
mulherada está nos comendo. 

mmbb--   Variante : mm--. 1s. mmbbaattooaatt.. eu tomei banho. 
mmbbiiddjjaapp   [mbi.' ap ]  Advérbio. cedo. 
mm    Variante : mmee. Postposition. para. ookkuuppii  mm   

yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para a minha irmã mais 
nova. . 

mmeemmõõ   Advérbio. antes. 
mmõõ1   Postposition. 1 • para. FFeerrnnaannddaa  mmbbiiggwwaattoopp,,  

ootteerraapp  nnãã  nnggeeaappuutt  mmõõ.. eu estou esperando a 
Fernanda para ir para a minha roça. 
2 • vamos. ttuueerroo  nnddeerraa  mmõõ.. Vamos fazer 
chicha. 

mmõõ--2   Variante : oo--; õõ--. [mõ]  verbo transitivo. 
causativo/transitivizador. oottii  oommõõeerraann.. 
minha mãe me fez dormir. nnggwwaayykkuupp  
mmbbooggoopp  oonnggwweeaatt.. O homem fez o menino 
subir. kkuuppiittoo  ppee  mmõõeeppaawwaakkaatt.. O vento 
enxugou a roupa. nnggwwaayykkuupp  mmbbooggoopp  
oonnggwweeaatt.. O homem fez o menino subir. 

nnãã1   futuro. ookkuuppii  mm   yyõõaamm  nnãã  oonn.. vou dar para 
a minha irmã mais nova. . 

nnddaaiikkuutt   amanhã. nnddaaiikkuutt  eenn  eemmeenn  oommbbaaaa.. amanhã 
você mata o seu. 

Itens Gramaticais Nome próprio 

  
 

nnddeeaatt   Pronome. 3p sujeito. nnddeeaatt  tteeppee  mmbbiikkwwaatt.. 
eles vestiram as roupas deles. 

nnddeeaatt--  1 •  . nnddeeaatt''uuwwaa.. Pote deles. 
2 • 3p objeto do verbo transitivo. oonn  
nnddeeaattmmaannggããnn.. eu os mandei. 

nnddeeggee   junto, perto, tudo. nnddeeggee  rrii  nnddeeggee  ppaarree.. 
cercaram, estão perto. 

nnddeekkee--   1 • 3s possessivo. nnddeekkee''uuwwaa.. pote dele ou 
dela. 
2 • 3s objeto do verbo transitivo. oonn  
nnddeekkeeõõppaaggaatt.. eu o embriaguei. 

nnddeekkee   Pronome. 3s sujeito. nnddeekkee  tteemmbbooppoott  
ppaarreeggaatt.. ele preparou a flecha dele. 

nnddeekkwwaatt   Nome. 1 • corpo. kkaarreemmõõ  nnddeekkwwaatt  mm .. 
depois vamos tratar o corpo. 
2 • intens.  eu não 
quero nem ver. 

nndduurruu  nndduurruutt  kkiieett   Numeral. cinco. 
nndduurruutt   Numeral. dois. ookkwwaa  nndduurruutt.. dois irmãos. 
nndduurruutt  nndduurruutt   Nome. quatro. 
nneemmõõ   Variante : eemmõõ. mesmo, realmente. ttooaatt  oonn  

 
nneenn   inter. oommõõyy  nnãã  nneenn  eeggaa.. você fez pamonha? 
nneennggaann   igual, também. nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  

mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  kkaapp.. é como a gente 
risca fósforo dos brancos. 

nnggii   aqui. nnggii  ootteerraapp  nnãã  oonn.. eu vou ficar aqui. 
nnggiiaakkoopp  ttxxiitteerree   Ver entrada principal : nnggiiaakkoopp. 

meio-dia. 
nnggwweeppuu   Advérbio. tarde. nnggwweeppuu  mm   mmbbaaoorraatt  oonn.. 

eu cheguei tarde. 
nnggwweerreepp  ttiikk   Nome. raça negra. 
nnggwweettookk   Adjetivo. longe. uuppiippee  nnggwweettookk.. meu porto 

é longe. 
nnõõ   [nõ]  Nome. outro. eekk  nnõõ.. outra casa. ttxxiinnõõ.. 

nossos parentes. 
oo--   1 • 1s possessivo. oottaakk.. minha filha. 

2 • 1s objeto de verbo transitivo. nnddeekkee  
oommõõmmõõkkaatt.. ela me chamou várias vezes. 
3 • 1s sujeito de verbo intransitivo. ootteerraatt  oonn.. 
eu fui. 

oonn   Pronome. 1 • 1SG sujeito. oonn  uugguu  ttuummnnggaatt.. 
eu pinguei água. 
2 • opcional em sentenças intransitivas, 
concordando com o sujeito prefixal do verbo. 
ootteerraatt  oonn.. eu fui. 

oottee--   1 • 1pexcl possessiva. oottee''uuwwaa.. nosso pote.  
2 • 1pexcl sujeito de verbo intransitivo. 
ootteeaappiittnnggwwaarraatt  oottee.. nós nos esquecemos. 

oottee   Pronome. 1pexcl sujeito. DDjjaattookkwwaa  kkoorroomm  nn   
ddjjaatt  kk rroomm  ookkwwaa  kkoorroomm  oottee  aattee  iittooaaggaatt  
oottee..     o avô perguntou, vocês não comeram o 
irmão de vocês? Não, nós não comemos nosso 
irmão, nós estamos só chorando pelo nosso 
irmão. 

--pp   Variante : --mm; --ww. nominalizador. 
ppii   Postposition. dentro. kkooppiitt  mmããaann  oonn  nnggwwããee  ppii.. 

eu deixei a queixada dentro da panela. 
ppiiaappuutt   Variante : ppiiaappuurr. meio. DDjjiikkeeyy  nnãã,,  kkuuppii  nniinn  

nnãã  ppee  ppiiaappuutt  eerree  nnggii.. a irmã mais velha e a 
irmã mais nova estavam lá no meio do 
caminho. 

ppiittee   [pi.'t ]  muito.  muita areia. 
--rroomm   Variante : --eerroomm. negação. ttuueerroo  kkoorroomm  

nnããmm  nnãã  oonn.. eu não vou beber chicha. 
--tt   Variante : --nn; --rr. v. passado. oonn  nnddaappee  

aakkoowwaatt.. eu esquentei a sopa. 
ttee--   1 • 3 singular ou plural sujeito do verbo 

intransitivo. iikkooyy rraa  tteeaannddeekkaarraatt.. a carne 
apodreceu. 
2 • 3 correferencial. nnddeekkee  tteeppee  mmbbiikkaatt.. ele 
vestiu a roupa dele. 

tteerree   Postposition. em cima. AArraaaaggwwii  tteeggaatt  tteerreeõõ..   
subiu no jirau de amendoim. 
   Advérbio. cedo.  eu 
cheguei cedo. 

ttxxii--   Variante : ttxx--. [ i]  1 • 1pincl possessivo. 
ttxxiippee  nnggiirriirraa.. tirar a nossa pele. 
2 • 1pincl objeto. ttxxiippookkwwaatt  aaggooppkkaa.. o fogo 
queimou a gente. 
3 • 1pincl sujeito de verbo intransitivo. 
ttxxiippiiiittookkaarraatt  ttxxiirree.. nós descansamos. 

ttxxiirree   Pronome. 1pincl sujeito. nnddiiiirraa  ttooaatt  ttxxiirree.. nós 
vimos a flor. 

yy--   Variante : ddjj--. 1 • 3 singular e plural objeto. 
yyõõmmbbaaaatt  oonn.. eu bati nele(s). 
2 • 3 singular e plural possessivo. nnddeekkee  
yyeenngguu  ddjjaattii.. a chicha dela está azeda. 
ddjjaarraaggwwaa.. pomo de adão dele. 

Nome próprio 

AAtteerr yy   Nome. pai da Julieta Wajuru. 
AAttiiaanngguu   Nome. igarapé perto de Ndooya Ngu, tem 

mururé pequeno, passa perto do rio branco. 
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AAttxxaarraammãã   Nome. nome próprio. 
AAttxxiirroommõõ   Nome. nome do avô de Paulina Macurap. 
AAwwiirrii   Nome. nome próprio (Pamela Wajuru). 
DDjjaawwaanngguu   Nome. rio que quando está cheio é largo e 

quando está seco tem apenas pedra. 
IIttxxaawwooyy   Nome. nome de Antônio Wajuru. 
IIwweekkoommbbii   Nome. nome de Jessé Wajuru. 
KKaattxxoorreeww   Variante : kkaattxxoorreeww. Nome. nome de 

personagem de narrativa. 
MMbbookkaammkkaamm   Nome. nome próprio, apelido do 

macaco-preto. 
NNddooooyyaanngguu  igarapé localizado nas proximidades da 

Casa de pedra dos Espíritos. 
nnggwweerreepp   Nome. não índio. nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  

mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  kkaapp.. é como a gente 
risca fósforo dos brancos. 

PPaappaattoorroo   Nome. irmã de Ngorip. 
PPeerraanngguu   Nome.  rio Terebito (Terebinto, Terevinto). 
uugguu  ddjjiirraa   Nome. rio próximo ao território tradicional 

Wajuru. 
UUgguu  nnggoopp   Nome. rio Colorado. 
WWaakkooiirree   Nome. irmã do Antônio Wajuru. 

   Nome. nome da filha falecida de Pakoreiru. 
 



109

Itens Gramaticais Nome próprio 

  

AAttxxaarraammãã   Nome. nome próprio. 
AAttxxiirroommõõ   Nome. nome do avô de Paulina Macurap. 
AAwwiirrii   Nome. nome próprio (Pamela Wajuru). 
DDjjaawwaanngguu   Nome. rio que quando está cheio é largo e 

quando está seco tem apenas pedra. 
IIttxxaawwooyy   Nome. nome de Antônio Wajuru. 
IIwweekkoommbbii   Nome. nome de Jessé Wajuru. 
KKaattxxoorreeww   Variante : kkaattxxoorreeww. Nome. nome de 

personagem de narrativa. 
MMbbookkaammkkaamm   Nome. nome próprio, apelido do 

macaco-preto. 
NNddooooyyaanngguu  igarapé localizado nas proximidades da 

Casa de pedra dos Espíritos. 
nnggwweerreepp   Nome. não índio. nnggwweerreepp  aaggooppkkaapp  kkuupp  

mmbbuuttnnggaapp  nneennggaann  kkaapp.. é como a gente 
risca fósforo dos brancos. 

PPaappaattoorroo   Nome. irmã de Ngorip. 
PPeerraanngguu   Nome.  rio Terebito (Terebinto, Terevinto). 
uugguu  ddjjiirraa   Nome. rio próximo ao território tradicional 

Wajuru. 
UUgguu  nnggoopp   Nome. rio Colorado. 
WWaakkooiirree   Nome. irmã do Antônio Wajuru. 

   Nome. nome da filha falecida de Pakoreiru. 
 

HISTÓRIAS ORIGINÁRIAS EM TENETEHÁRA (TU-
PÍ-GUARANÍ) COMO ESTRATÉGIA DE REVITALIZA-
ÇÃO LINGUÍSTICA

Ricardo Campos Castro 

Juliana Gervason Defilippo 

1 Povo e língua

O intuito dessa seção é proporcionar informações acerca da autodeno-
minação e da localização geográfica do povo Guajajara, falante da língua indí-
gena Tenetehára, pertencente, conforme Rodrigues (1984-1985) e Rodrigues 
& Cabral (2002), ao Ramo IV da família linguística Tupí-Guaraní, do tronco 
Tupí. Essa língua é falada por indígenas brasileiros da etnia Guajajara, que 
habitam a América do Sul, mais especificamente no Brasil, cujas aldeias se si-
tuam no estado do Maranhão e no estado do Pará. Ademais, objetivamos tecer 
dados referentes à classificação da língua Tenetehára. Iniciamos com questões 
acerca da autodenominação do povo em questão.  

1.1 Autodenominação

Além de ser conhecido como Guajajára, este povo indígena se autode-
nomina como Tenetehára, que, conforme Boudin (1978, p. 260), significa “a 
gente, os índios em geral e mais especificamente os índios Tembé e Guajajára”. 
Relativamente à derivação morfológica para o processo de formação de pala-
vras, podemos observar o seguinte:

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 
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O termo Tenetehára inclui os Guajajara e os Tembé. Sendo mais pre-
cisos, a denominação Tenetehára faz referência tanto aos Guajajára, que resi-
dem no estado do Maranhão, quanto aos Tembé, os quais habitam o Pará. Os 
nomes Guajajára e Tembé apresentam a seguinte segmentação morfológica:

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 

 

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 

 

Consoante Camargos (2013, p. 18-19) e Castro (2020), os Tenetehára, 
Guajajára e Tembé podem também receber denominações que identificam a 
localização geográfica em que habitam, como mostramos a seguir.  

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 
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Assim, nos termos de Camargos (2013, p. 18-19) e Castro (2020), os 
Tenetehára – Guajajára e Tembé – podem receber nomes que identificam a 
localização nas quais eles vivem, por exemplo: wàmàiwar wà “aqueles do Rio 
Guamá”, turiwar wà “aqueles do Rio Turiaçu”, kuripiwar wà “aqueles do Rio 
Gurupi”, miàriwar wà “aqueles do Rio Mearim”, namàiwar wà “aqueles da 
margem do mar (Barra do Corda)”, pinare iwar wà “aqueles do Rio Pindaré”, 
zutywiwar wà “aqueles do Rio Zutiwa”, murixityw iwar wà “aqueles do Rio 
Buriticupu”, entre muitos outros. 

Na subseção seguinte, o intuito é evidenciar a localização em que os 
Guajajaras e os Tembés habitam.  

1.2 Localização geográfica

Segundo Duarte (1997; 2003; 2007), todas as terras indígenas habita-
das pelo povo Guajajára estão localizadas na região central do estado do Ma-
ranhão, mais exatamente nas regiões dos seguintes rios: Pindaré, Grajaú, Me-
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arim e Zutiwa. As terras são cobertas pelas florestas altas da Amazônia, bem 
como pelas matas de cerradão, que são matas de transição entre as florestas 
amazônicas e os cerrados. Já os Tembé habitam sobretudo as florestas de mata 
alta do leste do Pará, fronteira com o Maranhão. Nada obstante, uma parte do 
povo Tembé vive na margem direita do rio Gurupi, no estado do Maranhão. 
Na Figura 1, apresentamos a localização das Terras Indígenas Tenetehára.

Figura 1 ‒ Localização das Terras Indígenas Tenetehára

Fonte: Castro (2007)
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O objetivo da próxima subseção é apresentar o tronco, a família e o 
sub-ramo linguísticos em que o Tenetehára está classificado. 

1.3 Filiação linguística

As línguas indígenas do Brasil, por apresentarem semelhanças morfo-
fonológicas nas suas origens, tornam-se parte de grupos linguísticos que são 
denominados como famílias linguísticas. Essas famílias, por sua vez, fazem 
parte de grupos maiores que são designados como troncos linguísticos.

No Brasil, os troncos mais conhecidos e com uma quantidade maior de 
línguas são o Tupí e o Macro-Jê. Além desses dois troncos, há também mais 
19 famílias que, por não possuírem taxas suficientes de semelhanças, não são 
agrupadas em troncos. E, por fim, há também as línguas isoladas, que, por não 
terem uma quantidade satisfatória de similaridade entre si ou outras línguas 
indígenas brasileiras, não são agrupadas em famílias linguísticas.

O tronco Tupí se subdivide em dois ramos, a saber: o ocidental e o 
oriental. Estes, por sua vez, subdividem-se em famílias linguísticas, conforme 
o quadro 2, o qual foi formulado a partir de Rodrigues (1984-1985), Rodrigues 
& Cabral (2002) e Dietrich (2010).

Quadro 2 ‒ Tronco Tupí

Ramo Família Linguística

Ocidental

Poruborá-Ramarama

Mondé

Tupari

Arikém

Oriental

Juruna

Munduruku

Mawé-Aweti

Tupí-Guaraní

Fonte: Camargos (2017, p.  89)
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De acordo com Rodrigues (1984-1985), a língua Tenetehára pertence à 
família Tupí-Guaraní. Ademais, as seguintes línguas também possuem seme-
lhanças suficientes para serem agrupadas em um grupo. Nesse sentido, o Ramo 
IV é constituído pelas seguintes línguas: Assuriní do Tocantins, Avá-Canoeiro, 
Parakanã, Suruí e Mudjetíre, Suruí do Tocantins e Tapirapé. Diante disso, Ca-
margos (2017) formulou o quadro a seguir a partir de Rodrigues (1984-1985), 
Rodrigues & Cabral (2002) e Dietrich (2010). 

Quadro 3 ‒ Família Tupí-Guaraní

Ramo Línguas

I
*Guaraní antigo, Avá/ Nhadeva, Caiová, Guarani paraguaio, Mbyá, 
Xetá, Guarani do Chaco/ Chiriguano, Tapiete.

II Guarayo, Guarasug’wã, Pauserna, Siriono, Yuki, Aché.

III
*Tupinambá, *Tupiniquim, *Potiguara, Nheengatu, (Cocama), 
(Omágua).

IV
Assurini do Tocantins, Tapirapé, Parakanã, Suruí e Mudjetíre, 
Tembé, Guajajára, Avá-Canoeiro.

V Anambé, Amanayé, Araweté, Asurini do Xingu, Kayabi.
VI Parintintin, Apiaká, Amondawa, Kawahib/ Uru-eu-wau-wau.
VII Kamayurá.
VIII Wayãpi, Wayampipuku, Émérrillon, Zo’é, Guajá, Ka’apor.

Fonte: Camargos (2017, p. 89)

A família Tupí-Guaraní é a família linguística que evidencia a maior 
distribuição geográfica, uma vez que existem línguas dessa família não só em 
todas as regiões do Brasil, mas também em vários outros países da América 
Latina, tais como: Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, 
Peru e Venezuela. 

Na seção seguinte, tecemos sustentações para justificar a presença da 
história indígena Zu’ui oho mynykaw pe (O Sapo vai para a festa), contada por 
um falante de língua Tenetehára e analisada morfologicamente pelos autores 
deste capítulo. 
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2 Histórias originárias, políticas e planificações linguísticas  

As narrativas indígenas são um gênero textual oral muito presente na 
educação indígena não escolarizada e, por isso, constituem-se como uma im-
portante estratégia de letramento tradicional das sociedades originárias. Há 
que se lembrar que as narrativas orais dos diversos povos indígenas são um re-
flexo da sua própria realidade, em que seres sobrenaturais, humanos e animais 
convivem em determinado espaço variegado e fluido. O pensamento indígena 
emerge de uma relação harmoniosa com a natureza que os rodeia, que se re-
flete no uso das palavras e nos seus respectivos significados. Nesse sentido, as 
narrativas permitem observar a forma peculiar e idiossincrática das culturas 
indígenas em conceber o mundo. Tudo isso, sem dúvida, é parte intrínseca das 
culturas indígenas. Ademais, de acordo com Corbera Mori (2018, p. 37), 

[...] algumas das aplicabilidades do estudo das línguas indígenas é a pro-
dução de diversos tipos de materiais resultantes das pesquisas linguísticas, 
tais como a elaboração de gramáticas referenciais, gramáticas pedagógicas, 
dicionários monolíngues e bilingues, coletâneas de histórias, dicionários 
etnobiológicos, textos de alfabetização em língua nativa, traduções de le-
gislações relacionadas às sociedades indígenas, contribuir com a formação 
dos indígenas, contribuir com a formação dos indígenas para eles próprios 
estudarem suas línguas, entre outros. 

Também, Munduruku (2008) afirma:

É preciso interpretar. É preciso conhecer. É preciso se tornar conhecido. É 
preciso escrever ‒ mesmo com tintas do sangue ‒ a história que foi tantas ve-
zes negada. A escrita é uma técnica. É preciso dominar esta técnica com per-
feição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é negação 
do que se é. Ao contrário, é afirmação de competência. É demonstração de 
capacidade de transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o Ser 
na medida em que precisa adentrar o universo mítico para dar-se a conhecer 
o outro. [...] Há um fio tênue entre oralidade e escrita, disso não se duvida. 
Alguns querem transformar este fio numa ruptura. Prefiro pensar numa com-
plementação. Não se pode achar que a memória não se atualiza. É preciso 
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notar que ela ‒ a memória ‒ está buscando dominar novas tecnologias para se 
manter viva. A escrita é uma dessas técnicas [...] Pensar a literatura indígena 
é pensar no movimento que a memória faz para apreender as possibilidades 
de mover-se num tempo que a nega e nega os povos que a afirmam. A escrita 
indígena é a afirmação da oralidade (Munduruku 2008). 

Destarte, Guesse (2012, p. 8) afirma que estas declarações de Daniel 
Munduruku corroboram o conceito de “continuidade”, que se estabelece entre 
tradição oral indígena e literatura. Assim, segundo a autora, Munduruku evi-
dencia a necessidade do fortalecimento da autoria das narrativas. Além do mais, 
esse fortalecimento autoral tem como corolário o robustecimento da identidade 
dos grupos indígenas. Finalmente, segundo Guesse (2012), as palavras de Mun-
duruku salientam que o indígena não nega sua tradição oral ao escrever suas 
histórias; antes, “ele usa a escrita para manter viva sua oralidade e a partir dela 
construir sua prática literária, a literatura da floresta” (Guesse, 2012, p. 118).

Desse modo, defendemos que a produção de artigos científicos, assim 
como as coletas de narrativas e sua distribuição nos espaços virtuais e físicos 
são modos de contribuir com a preservação, a documentação e a revitalização 
linguística e literária das culturas indígenas. Também entendo que os resultados 
dessas práticas validam a publicação de literatura autóctone brasileira na internet. 
Isso permite o acesso à literatura indígena – se assim podemos chamar – redu-
zida por anos a um silenciamento durante o qual os escritores brasileiros não se 
incomodaram com a realidade das chamadas minorias, mitificando e excluindo 
ainda mais esse grupo, considerado subalterno e exótico.

Pode-se ainda enfatizar que o acesso ao texto em seu idioma de origem 
ajuda a combater o silêncio ao qual muitos grupos, sobretudo os indígenas, 
estiveram fadados ao longo da história literária brasileira. Acerca disso, Dal-
castagnè (2013) afirma que:

O silêncio dos grupos marginalizados ‒ entendidos em sentido amplo como 
todos aqueles que vivenciam uma identidade coletiva que recebe valora-
ção negativa da cultura dominante, sejam definidos por gênero, etnia, cor, 
orientação sexual, posição nas relações de produção, condição física ou ou-
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tro critério ‒ é coberto por vozes que se sobrepõem a ele, vozes que buscam 
falar em nome desses grupos, mas também, embora raramente, pode ser 
quebrado pela produção literária de seus próprios integrantes. É o caso, em 
particular, das mulheres que há tempos já conquistaram um espaço próprio 
(embora ainda minoritário) na produção literária (Dalcastagnè, 2013, p. 42).  

No decorrer dos anos, mesmo na produção de editoras dispostas a pu-
blicar literatura denominada indígena, o espaço – principalmente em virtude 
da barreira linguística – obrigava que tal literatura se desse na língua domi-
nante, o Português.

A condição do indígena brasileiro, o qual continua submetido à cultura 
da sociedade nacional brasileira, não mudou muito no século XXI, em rela-
ção aos séculos anteriores. Como uma das várias consequências dessa situação, 
muitos indígenas vêm abandonando sua língua materna, circunstância nada 
desejável, nem do ponto de vista étnico e social nem do panorama linguístico e 
literário. Nesse sentido, a produção e a divulgação das narrativas pelos próprios 
indígenas resultam no fortalecimento das culturas autóctones. Como afirma 
Schøllhammer (2009, p. 53): “O que encontramos, sim, nesses novos autores, 
é a vontade ou o projeto de retratar a realidade atual da sociedade brasileira, 
frequentemente pelos pontos de vista marginais ou periféricos”. 

Embora o autor se refira aos novos autores brasileiros contemporâneos, 
em um quadro específico de análise, cabe destacar que o mesmo nativo indíge-
na, diante da sua condição de subalterno, excluído e silenciado, deve ser consi-
derado também um novo autor. Assim, a produção das narrativas de histórias 
originárias como forma de preservação linguístico-cultural é indispensável, já 
que as línguas, para se manterem vivas, precisam ser continuamente repassadas 
às gerações mais jovens, sob o risco de desaparecimento. 

Em relação à legislação internacional, o inciso I do art. 11 da Declara-
ção Universal dos Direitos dos Povos Indígenas da Organizações das Nações 
Unidas afirma que 

Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar suas tradições e 
costumes culturais. Isso inclui o direito de manter, proteger e desenvolver as 
manifestações passadas, presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios 
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arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, ar-
tes visuais e interpretativas e literaturas.

Ademais, no inciso I do art. 12 da mesma Declaração, pode-se ler que

Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar, desenvolver e ensi-
nar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas; de manter 
e proteger seus lugares religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma 
privada; de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a repatriação 
de seus restos humanos.

Finalmente, o inciso I do art. 13 assevera que 

Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar, desenvolver e trans-
mitir às gerações futuras suas histórias, idiomas, tradições orais, filosofias, 
sistemas de escrita e literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, 
lugares e pessoas e de mantê-los.

No que se refere à redução das línguas indígenas no Brasil, pode-se vis-
lumbrar uma luz no fim do túnel por intermédio do reconhecimento dessas lín-
guas, ainda que tardiamente. Oficialmente, essa autenticação se deu na Consti-
tuição de 1988, no capítulo “Dos índios”, que contém o art. 232, o qual reconhece 

sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (Brasil, 1988).

A Constituição de 1988 deu origem às escolas indígenas bilíngues atu-
ais. De acordo com Souza (2001), já havia escolas indígenas no Brasil antes 
dessa data; entretanto, seguia-se o currículo nacional brasileiro de educação, 
o que não proporcionava aos alunos indígenas o conhecimento de sua cultura 
local. Para Santos e Wielewicki (2009):

A criação de uma escola bilíngue entre as comunidades indígenas abriu espa-
ço para um novo texto sobre o índio e para o índio. Apesar de em sua maioria 
serem de cunho antropológico e educacional (registros e transcrições de his-
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tórias contadas pelos índios e transformados em material didático), muitos 
livros sobre a cultura indígena vêm sendo publicados e usados nos últimos 
anos nas centenas de escolas indígenas espalhadas pelo Brasil. As estratégias 
na criação desses livros são pensadas de acordo com a percepção política e 
consciência histórica de cada povo. Assim, histórias do mundo moldadas pe-
los índios vêm sendo documentadas em diferentes publicações, algumas delas 
de autoria dos próprios índios (Santos; Wielewicki, 2009, p. 339). 

Conforme Corbera Mori, 

Para a ciência linguística todas as línguas são iguais, mas tudo isso é apenas 
uma abstração, pois na prática nem todas as línguas têm as mesmas funções.  
Existem línguas, como aquelas faladas pelos diversos povos originários, que 
por fatores históricos-sociais não desenvolveram um sistema de escrita, 
por exemplo. Elas precisam ser equipadas para desempenhar seu papel 
funcional neste campo. Além de dotar as línguas com um sistema orto-
gráfico, é necessário intervir no léxico desenvolvendo a criação de palavras 
ou de neologismos, enfrentar a padronização das línguas que apresen-
tam variantes regionais; elaboração de gramáticas: referenciais, pedagó-
gicas; preparação de dicionários monolíngues e bilingues, entre outros. 
Em suma, um aspecto importante da planificação linguística para que 
as línguas indígenas continuem com o seu desenvolvimento é considerar 
seriamente a codificação deles em termos de sua grafação, gramatização 
e lexicalização, além de se determinar a posição do status social dentro da 
sociedade brasileira. (Mori, 2008, p. 46).

Finalmente, de acordo com D’Angelis (2012, p. 112), todos os povos 
possuem o que se pode denominar de Política Linguística, que, segundo ele 
“é a maneira como cada povo encara sua própria língua.” Ademais, em rela-
ção ao povo Kaingáng (família Jê), o indigenista questiona e instrui: “Mas, 
como formar leitores sem haver material de leitura? O que terá para ler um 
recém-alfabetizado em Kaingáng? Suprir essa falta será uma das tarefas a 
definir em uma Planificação Lingüística.” (D’Angelis, 2012, p. 124). Passemos, 
então, à narrativa Zu’ui oho mynykaw pe (O Sapo vai para a festa), bem como 
a sua análise morfológica. 
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3 A história originária Zu’ui oho mynykaw pe (O Sapo vai para a festa)

Nesta seção, apresentamos a narrativa indígena em questão, que fora 
contada pelo indígena Floriano Gomes Guajajara e analisada morfologica-
mente pelo linguista primeiro autor do presente capítulo.   

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 

 

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 

 

 

(01) t-en-ete-har   Tenetehára 
 3G-ser-ENF-NOML 
 “A gente verdadeira” 
 
(02) wazay-zar   Guajajára 
 cocar-dono 
 “O dono do cocar” 
 
(03) xi i-pew   Tembé 
 nariz 3-achatado 
 “O nariz é achatado” 
 
(04) wàmà-iwar-wà 
 Guamá-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Guamá” 
 
(05) turi-war-wà 
 Turiaçu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Turiaçu” 
 
(06) kuripi-war-wà 
 Gurupi-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Gurupi” 
 
(07) miàri-war-wà 
 Mearim-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Mearim” 
 
(08) namà-iwar-wà 
 mar-NOML-PL 
 “Aqueles da margem do mar (Barra do Corda)” 
 
(09) pinare-iwar-wà 
 Pindaré-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Pindaré” 
 
(10) zutyw-iwar-wà 
 Zutiwa-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Zutiwa” 
 
(11) murixityw-iwar-wà 
 Buriticupu-NOML-PL 
 “Aqueles do rio Buriticupu” 
(12) zu’ui  o-ho  mynyk-aw  ø-pe 

sapo  3-ir  dançar-NOML  C-para 
“O sapo vai para a festa”  

 
(13a) omo  ’ar r-ehe   ze-kwehe  h-eta   mynyk-aw  
 certo dia C-em  NÃO.AT-faz.tempo NC-haver dançar-NOML   
 
(13b) miar  u-wewe ma’e  wa=n-upe  ywate 

animal 3-voar  que  3PL=C-para  céu 
“Certa vez, havia uma dança para animais que voam (animais voadores), no céu” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 
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(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 
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(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(14a)  omo ’ar  r-ehe  ze-kwehe  apitaw   o-ho   
certo dia C-em NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-ir  

 
(14b) zu’i h-àpuz         ø-me  kury 

sapo NC-casa C-em então 
“Certa vez, o urubu foi à casa do sapo” 

 
(15a) na’e ze-kwehe   u-hem   ze-kwehe 

então NÃO.AT-faz.tempo 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 
 
(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)”. 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

bom dia 1SG=C-amigo 
 
(16b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Bom dia meu amigo’! Disse o urubu para ele (o sapo)” 
 
(17a) zane-ku’em  aipo pa   

1PL-dia EVID EVID  
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
(18a) za-ixe  ty   

1PL-entrar amigo 
 
 
(18b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu)” 
 
(19a) e-apyk  ty    

2IMP-sentar amigo  
 
(19b) i-’i  ze-kwehe    i-zupe  no 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  novamente 
 “‘Sente amigo!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(20) na’e  ze-kwehe  apitaw  w-apykini  kury  
 Então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-assentar.se  então 
 “O urubu se assentou” 
 
(21a) na’e ze-kwehe   

então NÃO.AT-faz.tempo 
 
(21b) i-’i  zu’i ø-pe  kury 

3-dizer sapo C-para  então  
“Então, o urubu disse para o sapo” 

 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 
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(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 
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(22a) he=ø-murypar  n-ere-ho-kwaw mynyk-aw       ø-pe ty 
1SG=C-amigo  NEG-2-ir-NEG  dançar-NOML       C-para amigo 

 
(22b) i-’i   ze-kwehe   i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  NC-para 
 “‘Meu amigo, você não vai para a festa?’ o urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(23a) nan kwaw pa   

NEG NEG ENF  
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
 “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
 “Porque eu não voo” 
 
(25a) azeharomoete   pa  

verdade  ENF 
 
(25b) i-’i  ze-kwehe  apitaw  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  NC-para 
 “‘É verdade!’ O urubu disse para ele (o sapo)” 
 
(26a) kwa  a-ha-putar ihe pa  

kwa 1-ir-FUT eu ENF 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu      sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 
(27) ere-i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 2SG-ir NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele novamente 
 “‘Vá!’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(28a) pyhàwe  nehe a-zur-putar ko  r-upi  

amanhã FUT 1-vir-FUT aqui C-por 
 
(28b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Amanhã, voltarei por aqui.’ (O urubu) disse para ele (o sapo)” 
 
(29) pyhàweteahy  ze-kwehe  kury 
 manhã.cedo  NÃO.AT-faz.tempo então 
 “Era cedo” 
 
(30) o-ho ze-kwehe  a’e we  kury 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo lá por então 
 “(Ele, o urubu) passou por lá” 
 
(31) u-hem  ze-kwehe  o-ho zu’i ø-pe    no 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir sapo C-para    novamente 
 “(Ele, o urubu) chegou até o sapo” 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 
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(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

 
(32a) zane-ku’em   ty   

1PL-dia  amigo  
 
(32b) i’i ze-kwehe   zu’i i-zupe  a’e no 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para ele  novamente 
 “‘Bom dia amigo.’ O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
(33a)  za-ixe   ty  

1PL-entrar amigo 
(33b)  i-’i ze-kwehe   zu’i i-zupe 
            3-dizer NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para 
 “‘Entremos amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(34)  na’e ze-kwehe  apitaw  w-ixe  o-ho  kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo urubu  3-entrar 3-ir  então 
 “Então o urubu entrou” 
 
(35a) e-apyk  rihi  ty   

IMP-sentar primeiro amigo   
 
(35b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(36) w-apyk  ze-kwehe  apitaw 
 3-sentar NÃO.AT-faz.tempo urubu 
 “O urubu sentou” 
 
(37) e-mu-apyk   ne=ø-wioràw  ty  
 2.IMP-fazer-sentar 1SG=C-violão  amigo 
 “Coloque seu violão (no chão)” 
 
(38a) ta’e  xi-u  ’y pihun   rihi     xe 

então 1PL-comer água preto  primeiro  aqui 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo ele-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(39a)  na’e ze-kwehe  zu’i u-ze’eg   

então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-falar  
 
(39b) w-emiriko ø-pe kury 
 CORR-esposa C-para então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG= C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
(41a) na’e ze-kwehe   he=ø-miriko  u-zapo 

então NÃO.AT-faz.tempo 1SG=C-esposa  3-fazer 
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(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(15b) o-ho h-àpuz  ø-me 
 3-ir NC-casa C-em 
 “(O urubu) chegou à casa dele (do sapo)” 
 
 
(16a) zane-ku’em he=ø-murypar   

1PL-dia 1SG=C-amigo 
 
 
(17b) i-’i   ze-kwehe  zu’i i-zupe  a’e no 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para ele também 
 “‘Bom dia’! Disse o sapo para ele (o urubu) também” 
 
  
(23b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe   a’e no 
 3-dizer        NÃO.AT-faz.tempo  sapo NC-para      ele  novamente 
    “‘Não (vou) não’. O sapo disse para ele (o urubu) novamente” 
 
 
(24) ta’e n-a-wewe-kwaw zote ihe xe 
 porque NEG-1-voar-NEG   porque 1SG aqui 
    “Porque eu não voo” 
 
 
(26b) i’i ze-kwehe  apitaw     zu’i       ø-pe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu     sapo  C-para 
 “‘Está bem, eu vou (para a festa).’ O urubu disse para o sapo” 
 

  
 
(35b) i-’i  ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Sente-se primeiro amigo.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(38b) i’i ze-kwehe  zu’i i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo sapo NC-para 
 “‘Bebamos café primeiro aqui.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
 
(39b) w-emiriko ø-pe     kury 
 CORR-esposa C-para    então 
 “O sapo falou para sua própria esposa então” 
 
 
(40) e-zapo  ’y pihun  he=ø-murypar  ø-pe 
 IMP-fazer água preta  1SG=C-amigo  C-para 
 “Faça café para meu amigo” 
 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa” 

 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
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Figura 1 – O urubu bebeu o café

Fonte: Acervo dos autores.

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
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(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(41b) paw ’y pihun kury 
 todo água preto então 
 “Minha esposa fez todo o café então” 
 
(42a) a-iko  kury ma i-’i   ze-kwehe 

1-estar  então ENF 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 
 
(42b) u-men   ø-pe   kury 

CORR-esposa  C-para  então 
“‘Eu estou então.’ Disse o sapo para sua própria esposa”. 

 
(43a) e-’u         e-ho  ty  i-’i   

IMP-comer  IMP-ir  amigo  3-dizer 
 
(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
(44) u-’u  apitaw  ’y pihun  o-ho  kury 
 3-comer urubu  água preta  3-ir  então 
 “O urubu bebeu o café” 
 
(45a) nezewe  mehe  we ze-kwehe   

enquanto  isso ainda NÃO.AT-faz.tempo 
 
(45b) zu’i w-ixe  o-ho   
 sapo 3-entrar 3-ir  
 
(45c) apitaw  w-ioràw ø-pupe  kury 

urubu  3-violão C-dentro então 
“Enquanto isso, o sapo entrou dentro do violão dele (do urubu)” 

 
(46a) na’e ze-kwehe  i’i kury 
 então NÃO.AT-faz.tempo disse então 
 “O urubu disse” 
 
(46b) a-ha-putar aipo ihe pa 
 1-ir-FUT DUB eu ENF 
 “Eu já vou” 
 
(47) u-pyhyk ze-kwehe  u-wioràw kury 
 3-pegar NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão então 
 “(O urubu) pegou o violão dele (mesmo)” 
(48) u-wewe  ze-kwehe  ywate  kury 
 3-voar  NÃO.AT-faz.tempo céu  então 
 “(Ele, o urubu) voou para o céu” 
 
(49a) i-puhuz-katu   tue he=ø-wioràw  aipo no  pa  
 3-estar.pesado-INTS ENF       meu=C-violão DUB também ENF 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-mesmo-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 

(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
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Figura 2 – Meu violão está tão pesado!

Fonte: Acervo dos autores.
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(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
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(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
(51a) na’e ze-kwehe  u-wioràw 

então NÃO.AT-faz.tempo CORR-violão 
 
(51b) u-mu-apyk  heraha  no 
 3-fazer-sentar AUX  novamente 
 “Ele (o urubu) colocou seu violão (no chão)” 

[Lit.: Fez sentar o violão] 
 
(52) o-ho ze-kwehe  mynik-aw   ø-pe  i-zuwi 
 3-ir NÃO.AT-faz.tempo dançar-NOML   C-para  NC-de 
 “(Ele, o urubu) foi para a festa” 
 
(53a) nan  kwehe  tete  ze-kwehe  zu’i u-hem 

não  DPASS  INTS NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-chegar 
 
(53b) o-ho mynik-aw ø-pe  a’e no 
 3-ir festa-NOML C-para  ele  também 
 “Em breve, o sapo chegou à festa”  
 
(54a) aipo tue ere-zur  ne ra’e  no  ty  
 DUB ENF 2-vir  você DUB  também amigo 
 
(54b) i’i ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe  kury 
 disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para  então 
 “‘Você veio também amigo?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(55a) he’e pa a-zur roko ihe no  pa 

sim ENF 1-vir PASS eu também ENF 
(55b) i-’i  ze-kwehe  i-zupe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “’Sim, eu vim também.’ (O sapo) disse para ele (o urubu)” 
 
(56a) màràzàwe ere-zur  ra’e ty  

como  2-vir  DUB amigo 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo ele-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
(57a) na-h-eta-kwaw  ne=ø-pepo  no  
 NEG-NC-haver-NEG  2SG=C-asa  também 
 
(57b) i’i  ze-kwehe  apitaw  zu’i ø-pe   kury 

3-dizer NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo C-para   então 
“‘Você não tem asas.’ O urubu disse para o sapo” 

 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 

(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
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(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
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(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
 

(59a) ne=ø-wioràw  ø-pupe  rakwez  a-zur ihe  ty 
 2-C-violão  C-dentro  REC.PAST 1-vir eu amigo 
 
(59b) i’i ze-kwehe  zu’i apitaw    ø-pe  

disse NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
“‘Eu vim dentro de seu violão!’ Disse o sapo para o urubu” 

 
(60a) kwa ere-mekuzar-putar ne r-erur-awer   

ah 2-pagar-FUT  você C-trazer-PASS  
 
(60b) ihe=ø-we   ty 
 1SG=C-com  amigo  
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw   zu’i ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu  sapo para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
(61a) a-mekuzar i’i ze-kwehe   

1-pagar disse NÃO.AT-faz.tempo 
 
 
(61b) zu’i i-zupe  a’e no 
 sapo NC-para ele também 
 “‘Eu pago.’ Disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(62) uru-ityk-putar  ne=ø-mono  ywy  ø-pe kury 
 1-jogar-FUT  2=C-colocar terra C-em então 
 “Eu vou te jogar na terra” 
 
(63a)  ita    r-ehe  ’y ø-pe  

pedra  C-em  água C-em  
 
(63b) i-’i  ze-kwehe   apitaw   zu’i ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo  urubu  sapo C-para 
 “‘Será nas pedras ou na água?’ Disse o urubu para o sapo” 
 
(64a) he=r-eityk  ita r-ehe ty  

1SG=C-jogar  pedra C-em amigo  
 
(64b) i-’i  ze-kwehe  zu’i apitaw   ø-pe 
 3-dizer  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para 
 “‘Jogue-me na pedra, amigo.’ disse o sapo para o urubu” 
 
(65) na’e ze-kwehe  ’y ø-pe  zote  w-ityk 
 então NÃO.AT-faz.tempo água C-em  porém  3-jogar 
 “Então ele (o urubu) jogou (o sapo) na água” 
 
(66) na’e ze-kwehe  zu’i i’i 
 então NÃO.AT-faz.tempo sapo 3-dizer 
 “Então o sapo disse” 
 
(67a) a’e  r-upi tue a-putar pa  

3 C-por ENF 1-querer ENF 
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Figura 3 – O urubu jogou o sapo na água

Fonte: Acervo dos autores.
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(67b) i’i ze-kwehe   i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  
 “‘Eu queria isso mesmo.’ disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais de um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 
(69) upaw  apitaw  i-mune’u-haw  kwez  kury 
 toda urubu  NC-contar-NOML PASS.IMED então 
 “Terminou a estória do urubu” 
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(43b) ze-kwehe  zu’i apitaw  ø-pe  kury 
 NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-para  então 
 “‘Beba amigo.’ Ele (o sapo) disse o sapo para o urubu” 
 
 
(49b) i-’i  ze-kwehe  u-ze-upe 
 3-dizer NÃO.AT-faz.tempo 3-REFL-para 
 “‘Meu violão está tão pesado!’ Disse (o urubu) para si mesmo” 
 
 
(50) u-hem  ze-kwehe  o-ho mynyk-aw ø-pe      kury 
 3-chegar NÃO.AT-faz.tempo 3-ir dançar-NOM C-para       então  
 “(Ele, o urubu) chegou na festa então” 
 
 
(56b) i’i ze-kwehe  i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como você veio amigo?’ Disse (o urubu) para ele (o sapo)” 
 
 
(58) màràzàwe  a-zur  i’i  ze-kwehe  i-zupe 
 como   1-vir  3-dizer NÃO.AT-faz.tempo NC-para 
 “‘Como vim?’ Disse (o sapo) para ele” 
 
 
(60c) i’i ze-kwehe  apitaw    zu’i   ø-pe 

disse NÃO.AT-faz.tempo urubu    sapo   para 
“‘Ah, você pagará por eu trazer você comigo!’ O urubu disse para o sapo” 

 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais.de.um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 

(67b) i’i ze-kwehe   i-zupe 
 disse NÃO.AT-faz.tempo  NC-para  
 “‘Eu queria isso mesmo.’ disse o sapo para ele (o urubu)” 
 
(68) nezewe  ze-kwehe  zu’i apitaw  r-ehe  a’e wà 
 assim  NÃO.AT-faz.tempo sapo urubu  C-com  ele mais de um 
 “Assim aconteceu com o sapo e o urubu” 
 
 
 
(69) upaw  apitaw  i-mune’u-haw  kwez  kury 
 toda urubu  NC-contar-NOML PASS.IMED então 
 “Terminou a estória do urubu” 

Após o enredo da história, juntamente com sua análise morfológi-
ca e sua tradução para a língua portuguesa, apresentamos a síntese final 
do presente capítulo. 

4 Síntese final

Neste capítulo, o objetivo foi apresentar uma história originária da lín-

gua Tenetehára (Tupí-Guaraní) como estratégia de revitalização linguística. 

As narrativas indígenas são um gênero textual oral muito presentes na educa-

ção indígena não escolarizada e, por isso, constituem-se como uma importante 

estratégia de letramento das sociedades originárias. 

Há que se lembrar que as narrativas orais dos diversos povos indígenas 

são um reflexo da sua própria realidade, em que seres sobrenaturais, humanos 

e animais convivem em um determinado espaço variegado e fluido. O pensa-

mento indígena emerge de uma relação harmoniosa com a natureza que os 

rodeia, que se reflete no uso das palavras e nos seus respectivos significados. 

Nesse sentido, as narrativas permitem observar a forma peculiar e idiossincrá-

tica das culturas indígenas em conceber o mundo.  

Desse modo, defendemos que a produção de livros e artigos científicos, as-

sim como as coletas de narrativas autóctones, e sua distribuição nos espaços virtu-

ais e físicos, são modos de contribuir com a preservação, a documentação e a revi-
talização linguística das culturas indígenas. Pode-se ainda enfatizar que o acesso ao 
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texto em seu idioma de origem ajuda a combater o silêncio ao qual muitos grupos, 
sobretudo os indígenas, estiveram fadados ao longo da história literária brasileira.
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LÍNGUAS, LITERATURAS E AMERÍNDIA: 
CAMINHOS E VIDA

Luciano Ariabo Kezo

Maria Sílvia Cintra Martins 

João Paulo Ribeiro

1 Introdução

Apresentamos aqui, em coautoria, relatos de três pesquisadores do Pro-
grama de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de São Car-
los (PPGL/UFSCar) que dizem respeito a aspectos descritivos, sociais, políti-
cos e educacionais sobre ações de pró-vitalização linguística junto a diferentes 
povos indígenas brasileiros. 

Os relatos serão apresentados dentro da seguinte ordem sequencial. 
Com o subtítulo “Os vinte e três sobreviventes”, o mestrando Luciano Ariabo 
Kezo, pertencente ao povo Balatiponé, fará referência a algumas publicações 
de sua autoria e ao anseio que abriga de que elas contribuam para a pró-vi-
talização da língua Balatiponé, assim como para dar visibilidade a um povo 
indígena que já foi tido como extinto.

Com o subtítulo “A língua nheengatu: problema ou solução?”, a pro-
fessora doutora Maria Sílvia C. Martins relatará três experiências de que par-
ticipou: uma em 2010, em São Gabriel da Cachoeira (AM); outra, em 2013, 
também em São Gabriel da Cachoeira (AM), em conversa com sujeitos indí-
genas wanano, em companhia da antropóloga Janet Chernela; e uma terceira, 
em 2015, com professores indígenas de diferentes etnias em Santarém (PA), 
em experiência de aprendizagem da língua nheengatu.

Já com o subtítulo “Traduzindo escritas poéticas: caminhos e vida”, o   
doutorando João Paulo Ribeiro discorrerá sobre duas experiências de tra-
dução de que vem participando, uma, da língua portuguesa para o nheen-
gatu, e a outra, da língua guarani para o português, sempre pensando em 
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contribuir para o conhecimento, o reconhecimento e a pró-vitalização de 
línguas indígenas brasileiras.

Os três autores pertencem ao Grupo de Pesquisa LEETRA, “Lingua-
gens em Tradução” (CNPq), e são editores da Revista LEETRA/Indígena.

2 Os vinte e três sobreviventes

Balatiponé, uma das mais de 300 nações indígenas do Brasil. O povo 
indígena aqui em pauta está localizado no médio norte do estado de Mato 
Grosso, próximo ao município de Barra do Bugres. É pertencente ao tronco 
linguístico Jê, da família linguística bororo (Rodrigues, 1986).

Há de se saber que o meu povo, assim como todo povo indígena do 
Brasil e fora dele, sofreu com a invasão e a colonização, foi subjugado cultu-
ral, física e linguisticamente, custando quase a vida da população Balatiponé 
inteira. Desde os primórdios dos encontros entre os Balatiponé e os não-indí-
genas, têm-se na memória dor e angústia, principalmente quando nós, jovens 
do povo, recorremos aos mais velhos para que nos relatem fatos da época em 
que esse povo indígena realizava plenamente as práticas ancestrais de outrora. 
Todos que vivenciaram, ou pelo menos ouviram de seus pais, avós sobre essa 
época raramente deixam de lamentar. 

Tem-se noção de todo o processo de resistência dos Balatiponé a partir 
dos relatos dos mais velhos e, também, a partir do registro do etnógrafo brasi-
leiro Harald Schultz, da década de 1940, quando conviveu por alguns períodos 
em meio ao povo como funcionário do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 
Dessa convivência, renderam vários materiais, um dos mais marcantes inti-
tulado Vinte e três índios resistem à civilização (Schultz, 1954). Seus registros 
rebuscam desde a primeira evidência do povo, em 1789, os quais se mantinham 
nas margens do rio Sepotuba e, tempos depois, localizavam-se já entre o rio 
Bugres e o rio Paraguai. O etnógrafo Schultz trata também, em seu livro, do 
encontro com a Expedição Rondon, em 1911. Com essas informações, Schultz 
tenta representar uma porção mínima da passagem em um dado momento 
histórico em que os Balatiponé foram submetidos ao massacre.
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Nesse período de transição geográfica, o povo estava evitando emba-
tes, conflitos, principalmente com  extrativistas de uma planta rasteira de-
nominada Ipeca, ou Poaia, uma planta muito explorada na época, conside-
rada o ouro-verde da região, pois era de altíssimo valor no mercado e muito 
abundante na área onde os Balatiponé dominavam. Esse conflito ocasionou 
muita morte; quando mantiveram finalmente o assim denominado contato 
pacífico, passaram a sofrer com epidemias fatais a sua imunidade, por conta 
da aproximação física entre o indígena e o não-indígena. Desde então, o que 
era antes uma numerosa população só diminuía cada vez mais. Mesmo com 
a intervenção do antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), em 1911, dando 
garantia de segurança física e territorial, com a instalação de um aldeamento 
dentro da área indígena, isso não foi o suficiente para estabilizar a redução 
demográfica. Houve membros da população que aceitaram residir no aldea-
mento montado pelo SPI, mas houve também um grupo resistente; este não 
admitia qualquer tipo de contato com os Wasse (não-indígena). Tal grupo 
se preservou, no âmago da floresta, à maneira dos antepassados, vivendo os 
rituais milenares e toda prática que constituía o povo, até que, na década de 
1940, entra para o registro histórico do povo feito por Schultz, mas em que 
já resistiam só 23 pessoas, isoladamente ao aldeamento. 

Jukuepá, Amajunepá, Kupudonepá, Ariabo, Wakixinepá, Wapodonepá, 
Boroponepá, Bakonepá, Mitoponepá, Manepá etc., que, àquela época, eram no-
mes próprios de pessoas, ao longo do tempo foram se tornando nomes de famí-
lias, assim lembrados e registrados até o presente momento. A geração mais atual 
passa a viver outra reescritura dessa história, explorando os remanescentes dire-
tos do grupo dos 23, como Julá Paré e Hetipapakixipá Kupodonepá ( Joaquim); 
estes dois são os que nasceram e pertenceram aos 23 Balatiponé e, estando mais 
velhos, compartilharam suas memórias com um movimento de jovens do final 
da década 1990, assim como Antônio Wapodonepá, que era alguém nascido e 
sempre conviveu no aldeamento Posto Fraternidade Indígena, instalação no ter-
ritório pelo SPI. Suas contribuições representam um legado histórico; hoje, essas 
pessoas já não estão entre nós em corpo, no entanto, eternizaram-se com marcas 
heroicas, significando a própria resistência étnica do povo local.
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Todo esse processo de embates físicos e ideológicos conduziu para o 
adormecimento das práticas ancestrais, inclusive a prática da língua materna. 
No aldeamento constituído pelo SPI no território, desde a década de 1930, 
passaram a receber integrantes de outros povos indígenas da região para re-
sidirem e constituírem famílias e, assim, garantir a segurança e a estabilidade 
do território contra possíveis invasões e, consequentemente, a continuidade da 
vida do povo. Essa mistura étnica produziu ainda mais a diminuição, princi-
palmente da prática da língua do povo, haja vista o fato de que cada etnia pos-
sui sua própria língua, não sendo compreensível um membro do povo Paresi 
desejar se comunicar em Paresi com um membro do povo Balatiponé. Sim-
plesmente a comunicação não acontece, porque é como se fosse um japonês 
tentando se comunicar em japonês com um brasileiro que só fala português. 
Nesse sentido, o SPI já possuía uma política de impor a língua portuguesa 
como língua principal no território, sem opção de ser diferente para os indíge-
nas que pertenciam a etnias diferentes. Assim, a língua portuguesa se expande, 
tornando-se uma língua hegemônica. 

Levando em consideração toda essa situação, as práticas típicas Balati-
poné mantiveram-se adormecidas. A partir de uma crise identitária que o povo 
adquiriu, um movimento da juventude emanou com interesse em fortalecer a 
identidade do povo originário do território, mesmo que toda uma miscigena-
ção interétnica passasse a fazer parte da história do povo indígena local. Dessa 
miscigenação se herda uma complexidade étnica de nove povos indígenas: Pa-
resi, Manoki, Bororo, Bakairi, Kayabi, Nambikwara, Terena, Chiquitano e Ba-
latiponé, que é o povo local. Esses são os povos que, a partir de seus integrantes, 
tornaram-se parte do território com sua língua, seus costumes e sua cosmo-
visão. Esse movimento da juventude tornou-se histórico; surgido no final da 
década de 1990, acordou muito daquilo que só os mais velhos lembravam: 
as danças antigas, os trajes típicos, as pinturas corporais, a mítica, os cantos 
entoados nas principais cerimônias do povo; logo, a língua mãe acompanhou.

 Essa retomada, marcada aqui como pró-vitalização linguística Balatiponé, 
tornou-se uma das pautas mais importantes desse processo e envolveu atores 
cujo conhecimento sobre o conhecimento antigo era extremamente amplo; um 
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deles, o Julá Paré, uma figura que compunha status de ancião, centenário. Sua 
memória guardava riquíssimos valores patrimoniais referentes àquilo que os 
jovens se propunham a compreender melhor e a executar na prática do dia a 
dia. A performance do Julá a respeito da significação do que era ser Balatiponé 
refletiu veementemente na expressão dos que se inspiravam nele, pois foi 
formado um grupo de jovens que sistematicamente realizavam encontros com 
o ancião, objetivando absorver toda sabedoria possível de Julá.

Por ser uma figura notória, por ser o ancião mais velho do povo e por 
ser também remanescente dos 23 índios mencionados por Schultz, sendo filho 
de Jukuepá, um dos Balatiponé influentes, em vida, Jula Paré recebeu uma das 
homenagens mais importantes dentro do povo: a escola do território, situada 
na aldeia Umutina, foi registrada com o seu nome.

A Escola Municipal e Estadual Julá Paré, que formava alunos desde a 
educação infantil até o ensino médio completo dentro da política da Educa-
ção Indígena Diferenciada, assumiu a responsabilidade de reforçar a retomada 
com os jovens. Foi nessa escola que o presente pesquisador foi formado, com 
o ensino não só calcado no modo curricular convencional, mas num formato 
curricular que contemplava a tipicidade de um povo indígena. O envolvimento 
do pesquisador que aqui redige com a identidade do povo Balatiponé começa 
no final da década 1990, junto ao grupo de jovens, e se fortalece ainda mais na 
escola; assim, esse envolvimento repercutiu na construção de materiais volta-
dos para o engajamento na língua materna por parte dos jovens, das crianças 
e para subsídio aos professores ministrantes da disciplina de língua materna 
na escola, já que nem todos do povo dominavam o idioma balatiponé, inclu-
sive professores.  Foi pensando nesse contexto linguístico, na falta de material 
didático ou mesmo de apoio aos professores e alunos, que o pesquisador apro-
veita sua área de estudo para desenvolver algo que respondesse essa demanda 
existente na escola e no espaço social do povo.

É de muita importância mencionar o Trabalho de Conclusão de Curso 
Língua Balatiponé: a alma de um povo, junto ao Departamento de Letras da 
UFSCar (DL/UFSCar), no ano de 2017, pois ele aponta a movimentação in-
dígena política de forma geral e de que maneira esse movimento influencia 
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para a presença indígena no âmbito acadêmico, incluindo as epistemologias e 
as pesquisas produzidas pelos estudantes que assumem o papel de disseminar, 
até mesmo de garantir os saberes tradicionais em seu respectivo povo desde 
seus estudos. Além disso, tal trabalho compila, trata dos materiais desenvol-
vidos pelo pesquisador e projeta o que já poderia ser trabalhado em pesquisas 
futuras dentro do tema língua balatiponé. Abaixo há duas amostras: a primeira 
amostra tem a ver com a apresentação de uma página do material didático 
resultante de pesquisa de Iniciação Científica, com apoio FAPESP; o mate-
rial carrega o título Língua e cultura indígena Umutina no Ensino Fundamen-
tal (Quezo, 2012). O mesmo é retomado no TCC para apresentação de seus 
efeitos nas escolas ( Jula Paré, da aldeia Umutina, e a da aldeia Bakalana, agora 
emancipada da Julá Paré, que tem o nome de Luiz Gonzaga Quezo) entre os 
jovens que, ao mesmo tempo, eram alunos. A segunda amostra tem a ver com o 
que se poderia estar refletindo linguisticamente.  Seguem abaixo duas páginas 
do trabalho de Quezo (2017, p. 22-23), ambas baseadas em Quezo (2012).
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Figura 1 – Extrato de Língua Balatiponé: a alma de um povo

Fonte: Quezo (2017)

Atendo-se ao quadro apresentado acima, as palavras extraídas do exercí-
cio da primeira unidade, como já dito, se relacionam com o texto direta e 
indiretamente. Nessa primeira parte, quando for pensar a língua já se con-
segue mergulhar em boas reflexões linguísticas, seguindo essa dinâmica fui 
aplicando elementos provocativos que fariam com que qualquer pessoa, ou 
no caso os professores e alguns dos alunos questionassem algumas dessas 
expressões, a primeira delas é: 
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Matikamé ou em português Quem é você? 
Existem variações dessa expressão na fala dos mais velhos, como: Misti-
kamé, Mistikamí ou Mitikamé, essa posta no material não pertence a ne-
nhuma dessas variações, mas acompanha uma regrinha, na verdade há na 
língua um conjunto de expressões em que o prefixo Matik pode construir 
uma ligação entre essas variadas expressões, são elas: 
Matikó= O quê/Não entendi? 
Matikoré = O que foi/O que está acontecendo? 
Matué= Para que é? 
Matuní= Que lugar/onde? 
Traduzindo literalmente o prefixo matik, ele equivale a preposição que 
acompanhada do artigo o numa interrogação, porém não veremos matik 
funcionado isoladamente na língua. Verificando morfologicamente essa ex-
pressão, ela não deixa de acompanhar o conjunto de expressões revelando 
seu pertencimento, todavia não abandona o resquício da oralidade, que é o 
é no final da palavra, definindo melhor, morfologicamente matik seria mes-
mo que o quê e amé se origina do ami que é a segunda pessoa no singular: 
Matik = O que Ami = você 
Expressão que na oralidade se transforma em quem é você? Há outro de-
talhe, como em todas as palavras Balatiponé oxítonas, obrigatoriamente, 
deve aparecer o acento agudo no ultimo i dessa palavra, seguindo ao pé da 
letra baseando-me no argumento exposto, a expressão seria Matikamí. Nas 
outras duas últimas palavras da lista desse conjunto de expressões, não há 
variações na fala, mas assim como o termo matikamí sofreu transformação, 
matué e matuní podem ter passado por alteração subtraindo a presença do 
ik. (Quezo, 2017, p. 22-23)
Ademais, há também em Quezo (2017, p. 25-26) a apresentação de outro 
material, excerto de um pequeno livro didático Mataré Erukwá Balatiponé: 
falando em Balatiponé (Kezo, 2015), produzido para utilização na escola.
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Figuras 2 e 3 – Exerceto de Mataré Erukwá Balatiponé
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Fonte: Quezo (2017, p. 25-26)
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Por último, cabe mencionar duas páginas de um livro de literatura in-
dígena, Boloriê: a origem dos alimentos (Kezo, 2015, p. 14-15), para o qual o 
autor se baseou em narrativa mítica balatiponé:

Figuras 4 e 5 – Excerto de Boloriê: a origem dos alimentos

Fonte: Kezo (2015, p. 14-15). Desenhos do autor.
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Esses materiais representam um dos resultados da retomada do povo 
que é fortalecida e aproveitada no ensino superior, quando um de seus filhos 
passou a ocupar uma cadeira no curso de Licenciatura em Letras - Português e 
Espanhol - da Universidade Federal de São Carlos, DL/UFSCar.

A primeira publicação (Quezo, 2012) é um material bilíngue, Portu-
guês/Balatiponé, produto de uma pesquisa incomum, com um financiamento 
inédito entres as universidades públicas do estado de São Paulo, porque foi o 
primeiro projeto de iniciação científica encaminhado por um indígena e apro-
vado para ser financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP), com a duração de dois anos (2011 a 2013).

A segunda publicação, Mataré Erukwá Balatiponé: falando em língua 
Balatiponé, de 2015, é uma sequência que aproveita e esmiúça a unidade do 
material bilíngue e tem a ver com a catalogação de várias espécies animais 
presentes no território e na cultura do povo indígena aqui tratado. Ele trabalha 
também com o idioma contextualizado no costume do povo e foi destinado 
especificamente para os alunos das séries iniciais das escolas do território.

Ao fim, um livro de caráter literário, Boloriê: a origem dos alimentos, 
também de 2015. Um reconto de uma das histórias milenares do povo e ade-
quada a um modelo de escrita literária de escritores indígenas já reconhecidos. 
Esse livro, assim como as produções citadas anteriormente, é um trabalho in-
centivado e orientado pela professora Maria Silvia C. Martins, a então coor-
denadora do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) pelo DL/
UFSCar, sendo o autor um dos estagiários desse projeto.

Imí taré Ariabo Kezo, imí abiolô Balatiponé, imí julá paré, xipá imí Bakalana, 
moto Balatiponé, Barra do Bugrês, estado de Mato Grosso. Imakô imí Vera Lucia 
Ariabo, yokô imí Luiz Gozaga Otezae Quezo. Imí yoko Gabriel Vitor, Isabelly 
Ine e Akiamany. meduaré pitukwá makewá tai, paykuripiá. 

Sou Ariabo Kezo, sou filho do povo Balatiponé, sou guerreiro indígena, sou da 
aldeia Bakalana da Terra Indígena Balatiponé, município de Barra do Bugres, 
estado de Mato Grosso. Minha mãe é Vera Lucia Ariabo e meu pai é Luiz Gon-
zaga Otezae Quezo. Sou pai de Gabriel Vitor, Isabelly Ine e Akiamany. Muito 
prazer escrever para vocês, obrigado.
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3 A língua nheengatu: problema ou solução? 1

Passamos agora a três relatos diferentes de experiências em torno das 
línguas nheengatu e wanano, na região amazônica.  O objetivo deste item será 
apresentar, de forma polêmica, o papel que a língua nheengatu, como língua 
geral amazônica, exerce em meio a outras línguas indígenas, ora considerada 
negativamente, por acabar por contribuir para o esquecimento de outras lín-
guas locais, ora considerada positivamente, como um elo de sustentação para 
as línguas e culturas indígenas e para o empoderamento de povos indígenas já 
destituídos de suas línguas originais.

Denominado de língua geral ou língua franca, o nheengatu comporta 
elementos do tupi antigo dentro de uma sintaxe relativamente mais próxima 
daquela da língua portuguesa. Conforme Jecupé (1998), o tupi já se comportava 
como língua de comércio quando da chegada dos europeus no século XVI, de tal 
maneira que a característica de língua geral e hegemônica já lhe pertencia:

Há 3.000 anos houve uma série de acontecimentos que originaram uma 
grande cisão. Pois foi nesse período que começou a dominação tupy. Os Tupy, 
grandes navegadores de rios, caçadores e agricultores, se imbuem de um es-
pírito dominador [...]. É a partir desse período que a língua e a cultura tupy 
se expandem por muitos povos de norte a sul do país ( Jecupé, 1998, p. 45).  

O contato com a língua portuguesa, língua do povo dominador, dentro 
da realidade que passou então a prevalecer, propiciou para que sofresse novos 
processos de hibridação e crioulização, de forma nada inédita na história da 
evolução dos povos e de suas línguas. Ou seja, o nheengatu não é – nem po-
deria ser – língua imposta apenas pelo colonizador, ao menos não mais do que 
o latim vulgar na Península Ibérica, do qual derivaram as línguas românicas e, 
entre elas, o português. 

Chamou-me a atenção, no entanto, a forma especial com que, por um 
lado, encontramos o nheengatu sendo falado nas ruas de São Gabriel da Ca-
choeira (AM), ao lado de outras tantas línguas, assim como da língua por-

1 Alguns elementos deste item estão também presentes em Martins (2016; 2018).
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tuguesa; por outro lado, pudemos presenciar sua escolha como língua a ser 
ensinada de forma sistemática e oficial nas escolas de educação indígena dife-
renciada, nesse que é o terceiro maior município brasileiro em extensão terri-
torial, contando com cerca de 31.000 habitantes, dos quais 74% são indígenas 
pertencentes a vinte e três diferentes etnias. 

Em 2010, ou seja, há já mais de dez anos, estive por um mês em São 
Gabriel da Cachoeira (AM), município localizado na assim denominada “Ca-
beça do Cachorro”, no Alto Rio Negro, a cerca de oitocentos quilômetros a no-
roeste de Manaus, reconhecido pela co-oficialização de três línguas indígenas 
ao lado da língua portuguesa: o tukano, o baniwa e o nheengatu. Também por 
ser o primeiro município brasileiro a contar com um prefeito indígena, André 
Baniwa, que exercia o cargo exatamente nesse ano, além de ser o município 
com a maior concentração de diferentes etnias indígenas (como os Wanano, os 
Baré, os Yanomami, os Desana, os Kubeo, os Werekena, entre outras).

Oferecemos o Curso de Extensão (PROEX/UFSCar) “Formação em 
Educação Escolar Diferenciada e Inclusiva”, de perfil eminentemente dialó-
gico, e ali pude conversar com cerca de cinquenta professores pertencentes a 
diferentes etnias. Um dos pontos de destaque em nossas discussões foi o papel 
do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas – RCNEI (Bra-
sil, 1988) – e de que maneira representava seus anseios. O documento oficial 
parte do pressuposto da ocorrência de uma ampla discussão de suas propostas 
entre os professores indígenas para a construção do currículo nas escolas das 
comunidades, juntamente com a construção do projeto pedagógico de cada 
escola. Muitas vezes, porém, segundo relato dos próprios professores, presen-
cia-se, de fato, uma limitação do trabalho pedagógico a práticas corriqueiras 
do cotidiano, de forma semelhante a certa falta de direcionamento pedagógico 
intencional que, muitas vezes, resultou – ao menos no Sudeste, onde pude 
acompanhar o trabalho pedagógico em várias escolas e em diversos níveis – das 
propostas de base construtivista.

Noto que a expressão “Projeto Político Pedagógico” foi utilizada no 
decorrer do curso por alguns professores que trabalhavam nas comunidades, 
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embora não conste no RCNEI, que faz menção apenas uma vez a um projeto 
político a ser construído: 

Os seis temas aqui apresentados – terra e biodiversidade, auto-sustentação, 
direitos, lutas e movimentos, ética indígena, pluralidade cultural e educação 
e saúde - formam a base do projeto político que sustentará a construção 
curricular nas escolas indígenas brasileiras” (BRASIL, 1988, p. 93). 

Lembro, a propósito, que os seis temas (denominados “temas transver-
sais”), tendo sido sugeridos em discussão com alguns professores indígenas e 
consultores, são, no documento em questão, apresentados com vistas a uma 
aplicação em nível nacional.

Já no item “Línguas” do RCNEI, é feita menção rápida ao trabalho 
com a oralidade, dedicando-se maior detalhamento à linguagem escrita. Cha-
mou-me a atenção a forma de trabalho que se propõe com textos, sem que se 
explicitem as bases de uma abordagem genuinamente interacionista e sócio 
discursiva, que é a que predomina no ensino de línguas em geral, hoje, ou seja, 
uma abordagem de viés crítico.

Paralelamente, pude saber, pelos próprios professores, que só em uma es-
cola, na sede – que é a denominação conferida à zona urbana – o nheengatu era 
ensinado, e por meio de uma aula por semana ministrada em cada classe – ou 
seja, dentro da carga horária normalmente atribuída a uma língua estrangei-
ra, como o inglês, por exemplo. Se já o documento oficial voltado à educação 
indígena diferenciada não me parecia, assim, satisfatório, apresentando certa 
defasagem em relação às metodologias críticas contemporâneas para o ensino 
de línguas, assim como em relação à compreensão, no âmbito da Educação, do 
papel do Projeto Político Pedagógico, hoje, em escolas brasileiras em geral, a for-
ma efetiva de sua realização distava muito do que podemos compreender como 
valorização de línguas e culturas indígenas. Senti-me diante de uma realização 
burocrática de um anseio genuíno, aquele do ensino e da pró-vitalização efetiva 
de línguas indígenas. Assim, se isso se dava, a pró-vitalização efetiva de línguas 
indígenas, era pela ação dos cidadãos em geral, pois, de fato, nas ruas de São 
Gabriel, particularmente quando visitamos o Mercado Municipal, podemos  
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escutar diferentes línguas, faladas com fluência pelos habitantes locais. A educa-
ção escolar diferenciada parecia, nesse caso, estar aquém dessa realização efetiva 
e dinâmica da utilização de uma língua, de sua vivência.

Nesse momento, em julho de 2010, em visita à Secretaria da Educação 
local, pude conhecer, no entanto, diferentes iniciativas de produção de material 
didático em línguas indígenas, particularmente nas três línguas indígenas que 
são cooficiais nesse município. Uma vez que a Escola Pamaali, que se destaca 
entre as escolas dessa região, se localiza em território baniwa, foi nessa língua que 
pude manusear uma série de materiais didáticos mais sofisticados, levando-me 
à pressuposição de que essa seria uma língua bastante preservada no Alto Rio 
Negro, assim como de que, na Escola Pamaali, tida como uma escola modelo, 
muito provavelmente a educação indígena diferenciada – com o valor genuíno 
atribuído à língua indígena – se realiza de forma mais consistente. Posterior-
mente, obtive a informação de que a língua baniwa ainda é falada no Alto Rio 
Içana – região do Alto Rio Negro, perto da fronteira com a Colômbia.

Já em 2013, numa segunda expedição de teor científico ao Alto Rio 
Negro, pude presenciar conversa entre indígenas Wanano, a antropóloga Janet 
Chernela e uma antropóloga canadense. Obtive informação de que pouquíssi-
mos remanescentes dessa etnia ainda praticam sua língua, dando preferência ao 
nheengatu. De forma brincalhona, porém, um deles referiu-se a essas mesmas 
pessoas que já não praticavam a língua de seu povo (incluindo a si mesmo) com 
a expressão da língua wanano do’ha noriro, com o sentido de estragado. A própria 
antropóloga estadunidense considerava negativamente o papel da língua nheen-
gatu, como se ofuscasse e dominasse no intercurso linguístico entre os falantes 
do município, algo que, de resto, também se dá com o tukano. Se, na primeira 
visita ao município de São Gabriel da Cachoeira, eu havia obtido uma sensação 
dupla sobre o papel da língua nheengatu – em parte, escolhida de forma arbitrá-
ria e burocrática para cumprir a exigência da Educação Diferenciada; em parte 
falada de forma fluida e livre nas ruas do município – novamente ela comparecia 
de forma paradoxal. Servia seu papel de língua geral e de comércio, num municí-
pio em que circulam cerca de 23 línguas diferentes, enquanto era, também, mo-
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tivo de crítica e de restrição, como se fosse uma vergonha para o povo Wanano 
utilizá-la, em detrimento de sua própria língua de origem.

Foi, entretanto, em Santarém (PA), no ano de 2015, que se destacou, de 
forma especial, paradoxal e contraditória, o funcionamento do nheengatu como 
instrumento de autoidentificação das populações ribeirinhas, fato que me pro-
piciou pensá-lo do ponto de vista das táticas construídas por diferentes povos 
indígenas para fazer frente ao processo – ainda em andamento – de colonização 
e às estratégias de dominação com que passaram a conviver, particularmente 
desde a chegada dos europeus em território brasileiro no início do século XVI.

Eu havia ido a propósito a Santarém para acompanhar o curso de 
nheengatu que seria oferecido aos professores dali, em parte em torno da mes-
ma demanda do ensino da língua nas escolas de educação diferenciada. Porém, 
o que chamava a atenção, nesse caso, é que a língua nheengatu era aprendida 
pelos professores também em busca de sua autoidentificação, de teor político 
marcado, como sujeitos indígenas, de modo a serem, de fato, juridicamente, re-
conhecidos como indígenas e terem, com isso, a afirmação e a confirmação de 
seus direitos à posse de seus territórios, em meio à invasão de suas terras pelas 
madeireiras, e à falta de reconhecimento jurídico de sua indigineidade, com 
base no argumento de que, afinal, não falavam uma língua indígena.

Esses relatos em torno da dinâmica de existência de uma língua indí-
gena – aqui o nheengatu, em particular – trazem luz para que pensemos sobre 
a dinâmica rica do funcionamento das línguas em geral, assim como sobre os 
desafios inerentes aos processos de pró-vitalização linguística, sem que nos 
deixemos dominar por pré-conceitos ou pré-julgamentos, já que realidades di-
ferentes podem revelar soluções políticas e éticas diferenciadas de autoidenti-
ficação e de pró-vitalização linguística.

O próximo item tratará, em parte de tradução literária efetuada da 
língua portuguesa para a língua nheengatu; em parte, de tradução de canto 
mítico guarani para a língua portuguesa, comportando reflexões sobre o que 
significa traduzir e sobre os desafios de toda tradução, assim como seu papel, 
no caso das línguas indígenas, para o fortalecimento cultural e linguístico de 
determinados povos.
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4 Traduzindo escritas poéticas: caminhos e vida

O ingresso aos estudos de línguas indígenas já era pensado desde antes da 
entrada na graduação, na Universidade de São Paulo (USP). Farei aqui um relato 
que de pessoal possui também a de construção de identidade. O entendimento 
de identidade passará pela referência à amizade cosmológica. Uma concepção da 
linguagem em seus aspectos cosmológicos vem, principalmente, de experiências 
de tradução. Outra ideia é a de “profética do traduzir”. Relatarei um pouco de 
duas experiências, apresentarei algumas teorizações e retornarei a uma questão 
para pensar a pró-vitalização linguística como amizade cosmológica.

A primeira experiência foi a de passar um capítulo de Vidas Secas, de 
Graciliano Ramos (1938[2015]), para a língua nheengatu falada no Alto Rio 
Negro. Nessa experiência, as narrativas de Ñampirikuli, Amaru e Kowai (Cor-
nelio et al., 1999) ajudaram para entender o lugar de Vidas Secas dentro dos 
conhecimentos. A narrativa pode ter várias versões, e a questão é justamente 
o que cada uma faz; isto é: há várias versões porque cada uma delas atua, e em 
cada atuação há o surgimento de uma nova versão. 

Nesse sentido, a historicidade do que se conhece por mito ou mitolo-
gia tem, em sua literatura, a força de transformação da realidade. Dissemos 
literatura nesse sentido mesmo de tempo do poder. É uma saída do tempo do 
terror. E Vidas Secas tem sua especificidade de um foco narrativo que quer saber 
das personagens – a se perguntar quem fala. A exacerbação dessa técnica de 
perspectiva leva o tradutor também a buscar um foco. Entra, aqui, o ponto de 
uma língua de recepção, o nheengatu – para o qual a obra estava sendo vertida. 
Surgiu o questionamento da produção de um lugar desconhecido em meio à 
geografia. Qual o lugar onde estará Vidas Secas no sistema literário do Alto Rio 
Negro? Por que Vidas Secas se torna uma questão de etnicidade para os povos 
indígenas do Nordeste? Mas esse povo é somente o núcleo familiar em Vidas 
Secas: Fabiano, Sinhá Vitória, Menino-mais-velho, Menino-mais-novo e Ba-
leia. Há mais que isto. A que lugar corresponde na Cobra-Canoa?

Essa experiência de tradução que se expandiu para se pensar a geografia 
contida nas narrativas, no percurso dos rios – encontros inexistentes que então 
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aconteciam por força da poética da relação – também considerou sonhos e 
visões. É uma visão – porque a imagem não está no pensamento, e, sim, apa-
rece na ótica. Assim como o pensamento não está no corpo, e, sim, o corpo no 
pensamento. Estamos sob influências das narrativas, de seu modo cartográfico, 
de deslocamentos, de filiações que sugerem.

Esse espaço de extramundo e da mensagem que se extrai – e que não 
propriamente diz respeito ao espaço da atividade entre palavras – que está na 
tradução, mas que é potencializado por um estar de grande envolvimento, o da 
poética da relação entre lugares – chamamos isto de “profética do traduzir”. 
O que Sinhá Vitória carregava entre suas coisas dentro da Cobra-Canoa? As 
personagens são vivas. O tradutor-pesquisador não deve menosprezar essas 
apresentações do conhecimento. Uma técnica é revisitar a imagem e colocá-la 
em suspenso, ainda antes de dormir.

Faço, aqui, rápidas considerações sobre essa experiência de tradução. A 
mensagem contida na imagem são flautas. As flautas são partes do corpo de 
Kowai, que Amaru e as mulheres míticas escreveram nas pedras pelos igarapés 
e pelos rios Içana e Negro. Isso foi um outro tempo, o do surgimento e da 
transformação. Esse tema do surgimento e da transformação, que está marcado 
na geografia, são os caminhos na Ameríndia. A profética está também nisso: 
há vários centros no mundo. O anúncio, a mensagem: o fim do centro-único 
(Ribeiro, 2019, p. 218).

 O capítulo traduzido fala das dificuldades da migração em meio à seca, 
e da redenção e da esperança contida nos Juazeiros. Veremos um trecho em 
específico dessa tradução, que aconteceu em formato de canto, baseada em Ra-
mos (1938 [2015], p. 9). No início, temos a citação literal do parágrafo do texto 
original; em seguida, em itálico, a tradução para o nheengatu, acompanhada da 
retradução para a língua portuguesa.
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Na planície avermelhada os juazeiros alarga-
vam duas manchas verdes. Os infelizes tinham 
caminhado o dia inteiro, estavam e famintos. 
Ordinariamente andavam pouco, mas como 
haviam repousado bastante na areia do rio seco, 
a viagem progredira bem três léguas. Fazia ho-
ras que procuravam uma sombra. A folhagem 
dos juazeiros apareceu longe, através dos ga-
lhos pelados da catinga rala. 

[Tawari-Piranga irumu
Yãpirikuli-Kuarasi upeyu]

      [comTabaco-Vermelho    

         Yãpirikuli-Sol assoprou]
 
Iwi-Pewa rupi                        Pela Terra-Baixa
Tawari-Piranga                     com Tabaco-Vermelho
Mukui-Suikiri umupinima   Dois-Verdes pintou
Juazeiro-Mira umupinima   Árvore Juazeiro pintou
 
                    Juazeiro-Suikiri-Anga-Mira           
                 Juazeiro-Verde-Imagem-Árvore
                        Ara-Puku umupinima           
                         Dia comprido pintou
                  Ara-Puku-Uyupirungawa rupi    
                  pelo Dia-Comprido do começo
                         
Mira-Kuera-Kuxiíma            traços de Gente-Antiga         

Pituna-Ara uwata                 Noite-Dia andou
Mira-Kuera-                         Povo-resquício-
Rikue-Anga                                 Vida-Sombra
Sunde kiti.                                    para frente
Tikanga-Igarapé                    na Terra-Miúda do
 Iwi-Kuĩ upe                                Igarapé-Seco
Pusanga-Miri                        Remédio-Pequeno
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                     Tikanga-Igarape-Rape kiti
                    pelo Caminho do Igarapé-Seco

                           
                            Pusanga-Kuĩ                            Remédio-Miúdo
 
                                                            Ara-Puku pupe                           
                                        Dentro do Dia-Comprido
                                                         Mira-Anga-Kuera               
                                          Resquício de Gente-Sombra
                                               Juazeiro-Mira-Uyupirungawa  
                                         Juazeiro-Árvore do Começo
                                              Mira-Sakanga tapiterupi            
                                         Entre os Galhos das Árvores
 
                          Kaa-Anga uyupiru                    Folha-Imagem surge
                          Kaatinga-Kuaira rupi              Pela Caatinga-Pequena
                          Kaatinga-Kuera upe                   resquício da Caatinga

                                                      (Ribeiro, 2019, p. 219-20) 

Se adaptação seja uma palavra correta para a experiência acima, então 
teríamos um foco em que adaptação seria um manejo de mundo pelo espaço de 
uma poética da relação? A localidade do extramundo pela poética da relação, 
aquela dos mundos em encontro, mas em que esse mundo não era ainda, senão 
por essa atividade de encontro. O encontro produziu esse extramundo? Não. 
Esse que é mesmo um espaço, aquele da poética da relação é o lugar, tanto da 
transformação quanto do surgimento. Porque é preciso entender que o surgi-
mento não é um lugar distante, mesmo que se possa, em técnica, considerar 
o tempo. Contudo, o tempo é aspecto. E o futuro do presente é um traço no 
canto que se apresentou a partir de uma vivência com as personagens desta 
narrativa que é “Mudança” – nome do primeiro capítulo de Vidas Secas, do 
grande escritor alagoano Graciliano Ramos.  

A segunda experiência deu-se com Ayvu Rapyta: textos míticos de los 
Mbyá-Guarani del Guairá, de autoria do etnólogo paraguaio León Cadogan 
(1959). Essa experiência é diferente da primeira. Nossa atenção é maior sobre 
aquele ato mesmo de traduzir as palavras, por entre as palavras.



160

 Ayvu Rapyta – esta obra foi presenteada a León Cadogan pelos gran-
des pensadores guaranis de seu tempo. León Cadogan, paraguaio, figura in-
telectual de grande importância, recebeu de seu amigo Pablo Werá, devido à 
amizade intensa que o primeiro demonstrara àquele povo. León Cadogan diz 
que esse povo é conhecido como Mbyá, porém o nome pelo qual eles mesmos 
se designam é Jeguakáva Tenondé Porangue, “los primeiros hombres escogidos que 
llevaram el adorno de plumas” (“os primeiros homens escolhidos que levaram o 
adorno de penas”) e que habitam, organizados em pequenos grupos, o atual 
departamento do Guairá, na região entre Yuty, ao sul, e San Joaquin, ao norte, 
no Paraguai – e que podem ser compreendidos desde o Rio Vacaria, no Rio 
Grande do Sul, Brasil, até o Rio Uruguai (Cadogan, 1959, p. 7-8).

Essa obra me foi indicada pela professora Maria Sílvia Cintra Martins, 
que me orienta. Eu tenho descendência guarani, por parte de meu pai que 
sempre me dizia sobre a pessoa indígena. Por isso, a minha orientadora me 
apontou para fazer uma espécie de tradução de Ayvu Rapyta. Eu pensei que a 
obra já tivesse passado por outras traduções, e por que, então, retraduzi-la? – 
ou, então, mesmo pensei que já era um clássico. Mas, o que é mesmo um clás-
sico ou o que seria um clássico na Ameríndia? A cosmologia. E a atividade de 
tradução nos parece proporcionar essa experiência. Não nos deteremos aqui na 
explicação sobre as escolhas e a gramática da língua; em lugar disso, mostrare-
mos alguns pequenos trechos sugestivos para o que estamos dizendo e que nos 
marcou. À esquerda, estão os versos na língua guarani, como aparecem na obra 
de Cadogan (1959); à direita, minha proposta de tradução literária.
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Pindovy aipópy i’ãi. Pindovy ipoty
ramove, Guyra Piri’yriki ojavyky
ypy i va’ekue.
 
Ãgỹ reve Ñande Jaryi pypo pypo 
i imarã eỹ va’erã meme; agy reve
nokãnyi va’erã meme. A’e va re
ma, añete gua, jajeayú riú ete vy,
ñañembo’e porã riú ete ramo,
a’e va’e jaecha jevy va’erã.

(Cadogan, 1959, p. 72)

Palmeira azul por ali ergueu. Palmeira 
azul 
quando logo aflorou. Pássaro Piri’yriki
o começo foi quem a desferir ferida.
 
Até agora de Nossa Avó as pegadas em
pegadas sem fronteiras serão; até agora  
indestrutíveis serão. Por isso é,
em verdade, se nos amarmos mesmo,
quando rezarmos belos mesmo,  
e é que
voltaremos a olhá-las.

Tradução e cosmologia referem-se ao estar na tradução, quanto aos pro-
cedimentos de espera. Não haveria uma pressa para a atividade de interpretação 
em que soluções seriam colocadas como explicativas. Isso, no texto traduzido, 
principalmente de mitológicos, onde se buscaria uma forma de compreensão 
juntamente onde há o não compreendido. Esse é um ponto importante para o 
posicionamento. O tradutor deveria ter um posicionamento de não se apressar, 
de não concluir, interpretar.

Ñande ru pa’i rajy oma’e che.
-Ema’e me ke, e’i Ñande Ru.
Oma’e ño ri, a’e rami vy omano.
A’e va’e mbogua oguero’a ypy i
va’ekue. Ojaty. Ñande rekorã
oa’anga vy ri aé ndoeepýi.
     
(Cadogan, 1959, p. 83)

A filha de nosso pai pa’i desejou olhar
- Não olhe, disse Nosso Pai
Nem olhou ih, e quando em morreu.
E embogua tombou começo que foi.
Enterrou. Para nosso viver será

imitar em fato não nomeado. 

Para entender o procedimento, o sintagma é o caminho que o tradutor 
segue em suas sequências de palavras, em que recorre ao paradigma para deci-
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dir pelo campo da escolha. Qual palavra escolher? Essa é a pergunta com que 
se depara o tradutor e que o leva a refletir sobre qual seria a mais legível. Nessa 
dúvida, o delimitador pode ser o leitor. Esse é um perigo, porque o tradutor se 
pauta por um extramundo, sem percebê-lo como tal. O extramundo chamado 
sociedade. Ele busca orientações no fora da tradução. Há outra concepção para 
extramundo, e essa é importante para se pensar a tradução na Ameríndia.

Tradução na Ameríndia. Caminhos da Ameríndia. É por esse caminho 
que estará o tradutor quando da tradução de textos ameríndios. Em que fazer a 
ligação entre tradução e história, ou melhor, entre tradução e política – aquela do 
engajamento. Contudo, esse pode ser um artifício de desvio. E não é esse desvio 
que os caminhos da Ameríndia solicitam. É pela poética do traduzir, esse dos 
textos ameríndios – mas não aqui delimitando as fronteiras geográficas – que o 
posicionamento do tradutor condiz com os caminhos da Ameríndia. Há um ca-
minho nas narrativas, sua geografia, cartografia. Uma demarcação do território. 
As narrativas indígenas demarcam o território. Isso ao desconhecido.

Ñamandu Ru Ete tenonde gua
o yva rã oguero-jera eỹ mboyve i;
Yvy Tenonde oguero-jera eỹ mboyve i;
yvytu yma i re A’e oiko oikovy:
Ñande Ru oiko i ague yvytu yma,
ojeupity jevy ma ára yma ojeupity
ñavo ára yma ñemo-kandire
ojeupity ñavõ.
Ara yma opa ramove, tajy poty
py, yvytu ova ára pyaú py: oiko
ma yvytu pyaú, ára pyaú,
ára pyaú ñemokandire.

(   (Cadogan, 1959, p. 14-15)

Ñamandu Ru Ete desde principia
sem guerogerá céu será antes;
Terra Principia sem guerogerá pas-
sando;
o vento há muito tempo Ele está ha-
vendo:
-Ñande Ru no lugar em que o vento
há muito tempo vem novamente
em cada há muito tempo dia
há muito tempo cada dia se vive
a cada novo a cada vem novamente
quando há muito tempo dia acaba,
na filha flor muda o vento no dia novo
já vento novo, dia novo, dia novo 
vivente.
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É nesse sentido que o tradutor não deve se apressar pelas escolhas. É um 
abismo pelo paradigmático, em que, no que se agarrar? Ao caráter de tradução 
como procedimento poético de repetição (Martins, 2020, p. 25-26). O que conduz 
o tradutor serão aspectos de futuro do presente. Isto está na frente. É para esse 
aspecto que o tradutor deve estar atento. E como o tradutor caminha pelo sintagma, 
são os passos que ficam atrás que apontam aqueles que estão na frente, e vice-versa. 
É um modo de pensar a ancestralidade. Nós pensamos em diverso.

O entendimento do diverso corresponde à identidade, quando de situações 
de diáspora. E a saída que violenta significa a perda da identidade como um povo, a 
ancestralidade desse modo. Então, a perda devido à violência que pode mesmo ter 
sido a do etnocentrismo. A tradução, e o tradutor que se preocupa com a política, é 
na poética que está um bom caminho que é o participativo, cosmológico.

Saltar para o mundo fora da tradução, seguindo pelo procedimento po-
ético de repetição, em que a escuta é aprimorada, e o ver é aprimorado, em que 
o modo de ver e de escutar está com o modo de viver. Assim, o extramundo 
que desfigura o mundo. O extramundo como cosmológico que estava sempre 
ali. Isso é muito importante para pensar também a tradução e o xamanismo, 
mas é no tema tradução e cosmologia que se encontra melhor o entendimento.

A cosmologia na tradução está, entre outras coisas, naquele aspecto da 
escuta do diverso que está nas palavras. São elementos melódicos. Não pos-
suem significados, mas parecem significar. Não são articulados ao signo quanto 
à significação. Mas, por que parecem significar ao ponto de estarem tão liga-
dos? O caráter da sílaba que não são os morfemas. Atenção aos elementos fo-
nêmicos, que não significam e que significam antes de tudo. O incomunicado. 
Essa é a poética e o cosmológico.    

Por isso, é bom pensar o extramundo. Não aquele que seria a sociedade 
e que está fora da atividade mesma de traduzir, pelas palavras, suas escolhas na 
outra língua em que se verte. O tradutor não estaria pensando nos leitores recep-
tores da tradução. A melhor forma de contribuir com a sociedade é o encontro 
de outra alternativa, que estaria ali e que não apareceria fácil, dado o modo de ver 
repetido. Há uma outra repetição, e essa é a do criativo na linguagem. Os rastros 
das culturas que não vieram. O diverso que constitui as palavras.
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É uma teoria da linguagem, teoria do social. Não se considera a 
cosmologia como uma cosmologia do passado. É um participativo pela 
cosmologia. Isto é a poética do traduzir. Do caráter participativo e do aspecto 
futuro do presente em que esse vai na frente, se apresentando. 

É um modo de significar, e o ato de nomeação. O diverso está para o 
significante. O diverso não tem significado, mas quer significar em sua morfologia. 
É uma morfologia do querer significar. Participar desse ato de nomeação: a 
cosmologia. Se parecer estranho, é porque o cosmológico não está no passado, mas 
no futuro do presente, na frente. É assim o trajeto do tradutor, pelo transversal. 

Com isso, a questão do posicionamento. O tradutor segue o ritmo, ele 
mesmo no ritmo, entre as palavras, uma atividade de escuta. O que é essa fono-
logia? É aí, que do texto salta a vida, porque o texto não era ausente de aspectos 
da vida. Essa vida, o ritmo dela, como se o outro não fosse. É uma saída para 
aquela humanidade separada. O que era o extramundo se figura o mundo mes-
mo. O que poderia ser uma metáfora já não o é. O parentesco de que nos fala 
Ailton Krenak (2020, p. 51) é modo de vida. Aos deserdados da terra o quê das 
palavras, sua tradutibilidade, o convite. 

A questão do leitor? Um leitor será, que em amizade cosmológica. O 
sujeito da linguagem. Não uma linguagem separada. O interpelativo da lin-
guagem é o que chama. Isto considera as interjeições – e o texto Ayvu Rapyta é 
cheio de interjeições, de descobrimentos. Há um estar do narrador em partici-
pativo com a poética – aquilo que cria. O futuro do presente que está na frente, 
e o narrador segue participando desse ato de nomeação, escutando, vendo. As-
sim que a cosmologia está na frente, e estamos nela. A cosmologia não é algo 
do antigo somente, mas se repete todo dia e com novidade. Isso, dessa poética, 
para os encontros com os caminhos da Ameríndia. Aos deserdados da terra 
que foram espalhados por aí, a diáspora, os descendentes, os netos. A amizade 
cosmológica é uma convocação, interpelação para o sujeito do poema, para o 
modo de ver (poética) e para o modo de viver (ética).

Poema e Cosmologia. O poema é algo que falta, que pede o sujeito. Para 
entender literatura, poema dentro desse âmbito que é do desconhecido, que 
fala do mundo e daquilo que talvez passe despercebido e que estava ali. Então 
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seria o extramundo que faz do mundo tal como é repetido, o coloca para o ex-
tramundo. O poema do mundo é o que teríamos. São entre os conhecimentos 
que Davi Kopenawa Yanomami nos passa em A queda do céu: palavras de uma 
xamã yanomami, que nos faz pensar assim:

Os cantos dos espíritos se sucedem um após o outro, sem trégua. Eles vão 
colhê-los nas árvores de cantos [...] Omama criou essas árvores de línguas 
sábias do primeiro tempo, para que os xapiri possam ir lá buscar suas pa-
lavras. Param ali para coletar o coração de suas melodias, antes de fazerem 
sua dança de apresentação para os xamãs. Os espíritos dos sabiás [...] dos 
espíritos japim [...] e também dos pássaros sitipari si e taritari axi – são os 
primeiros a acumular esses cantos em grandes cestos sakosi. Colhem-nos 
um a um, com objetos invisíveis, parecidos com os gravadores dos brancos. 
Mas são tantos que nunca conseguem esgotá-los. [...] Os cantos dos xapiri 
são tão numerosos quanto as folhas de palmeira [...] Por isso suas palavras 
são inesgotáveis (Kopenawa; Albert, 2015, p. 113-114).

E assim, com a citação acima, finalizamos este relato de experiências 
de traduzir em línguas indígenas – um pouco de cada experiência, de modo a 
apontar o quanto a tradução é importante para a caminhos na Ameríndia e, 
desse modo, com as considerações sobre a “profética do traduzir”, mas, prin-
cipalmente, com amizade cosmológica. A profética do traduzir considera as 
narrativas indígenas como lugares de pensamento, do corpo no pensamento, 
de viagem, deslocamento; a amizade cosmológica, a filiação, um “eis-me-aqui”. 
Ambas são poéticas. Espera-se, assim, colaborar para conversas sobre pró-vita-
lização linguística e a formação do pesquisador. 
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ITUKEOVO TERENOE: A LITERATURA FERRAMENTA 
DE REGISTRO E RESGATE DA CULTURA TERENA

Denise Silva 

Adriana Oliveira de Sales

1 Introdução

O estado de Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população 
indígena do país. São 12 etnias vivendo no estado, entre elas a etnia Terena, 
que se destaca pela quantidade de pessoas e pela presença expressiva em vários 
municípios, como o município de Miranda.

De acordo com dados do IBGE (2010), Miranda apresenta a maior 
porcentagem do estado, sendo que 25,3% dos habitantes do município são 
indígenas da etnia Terena e vivem em três terras indígenas: Terra indígena 
Lalima, Terra Indígena Pilad Rebuá e Terra Indígena de Cachoeirinha. Essas 
três terras indígenas são compostas por 10 aldeias: Lalima, Campina, Moreira, 
Passarinho, Cachoeirinha, Argola, Babaçu, Lagoinha, Morrinho e Mãe -Terra.

Semelhante aos demais povos indígenas do Brasil, o povo Terena vivencia 
um processo de perda linguística e cultural, tornando urgente a busca e a imple-
mentação de ações de registro/documentação, de valorização e de fortalecimento 
da cultura indígena, bem como sua inserção no ambiente escolar, por meio da 
produção de material didático/paradidático e da formação de professores. 

O presente capítulo tem por objetivo compartilhar a experiência do pro-
jeto “Lendas, causos e contos: um resgate das histórias dos povos do Pantanal 
e Indígenas do Cerrado”, desenvolvido nas aldeias localizadas no município de 
Miranda, em Mato Grosso do Sul. A proposta teve como objetivo trabalhar 
a educomunicação e a educação ambiental nas escolas indígenas, buscando 
valorizar a cultura local através do resgate dos saberes tradicionais e de sua 
sistematização por meio do Zine, bem como oferecer a formação para que os 
professores utilizem a ferramenta na sua prática pedagógica.



169

2 O Zine

A palavra Fanzine é um neologismo que surgiu a partir da contração de 
duas palavras inglesas, fanatic + magazine, que, em tradução livre, pode ser en-
tendida como revista do fã. Segundo Magalhães (1993, p. 09), Fanzine é uma 
publicação de caráter alternativo e amador, lançado, geralmente, em pequena 
tiragem, e é impresso de forma artesanal. Os responsáveis por sua produção e 
edição são, na maioria das vezes, indivíduos, grupos ou fã-clubes de determi-
nado segmento, aficionados pelo tema em questão.

Os Fanzines são veículos amplamente livres de censura. Neles seus autores 
divulgam o que querem, pois não estão preocupados com grandes tiragens 
nem com lucro; portanto, sem as amarras do mercado editorial e de venda-
gens crescentes (Magalhães, 1993, p. 10).

Atualmente, o Fanzine é denominado apenas de Zine, porque perdeu a 
singularidade de ser produzida apenas por fãs. Hoje podemos encontrar Zines 
que tratam de diferentes assuntos e que não são produzidos por fãs. O Zine 
também é considerado como uma mídia alternativa. 

A opção de utilizar o Zine na proposta de formação continuada está 
relacionada ao fato de ser uma mídia de baixo custo e que não exige muitos 
recursos tecnológicos para ser produzida, características estas que vão ao en-
contro da realidade das Escolas Indígenas de Miranda. 

[...] a atividade de confecção do Zine foi bastante interessante, pois, nas 
oficinas, pude aprender como é feito. A formação das oficinas fez muita 
diferença, pois é algo que está ajudando nós professores, porque é sem-
pre importante fazer uma educação diferenciada. Na confecção os alu-
nos participaram atentamente e criativamente, pois através da confecção 
do Zine eles aprenderam sobre o folclore e sobre a cultura Terena, que 
é bastante importante para nossos alunos, não houve muita dificuldade 
para a prática em sala, pois estava sempre auxiliando quando necessário. 
(Professora Fernanda Cantareli, Escola Municipal Indígena Polo Pilad 
Rebuá – Aldeia Passarinho)
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Outra finalidade buscada e conquistada com o Zine, como apresenta o de-
poimento da professora, foi a de promover a liberdade de produção aos professores 
e estudantes, permitindo despertar a criatividade de cada um e, principalmente, 
mostrar que todos podem e conseguem escrever. Aragão (1999, p. 15) dá o emba-
samento teórico, quando diz que o Fanzine é “um misto de carta e revista”, que dá 
a palavra a indivíduos que, muitas vezes, sequer têm intimidade com ela.

3 Educomunicação
Ao elaborar a proposta pedagógica de formação para os professores in-

dígenas das escolas de Miranda, optou-se pelo conceito da educomunicação 
definido por Martin-Barbero (2002). Refere-se a 

[...] um processo educativo que permite aos alunos apropriarem-se criati-
vamente dos meios de comunicação; integrar a voz dos estudantes ao Ecos-
sistema Comunicativo da escola e, em última instância melhorar a gestão 
do ambiente escolar com a participação dos educandos. (Martin-Barbero, 
2002, p. 19).

Sendo assim, entendemos que ela fornece os subsídios necessários para 
trabalhar a autonomia de professores e estudantes, promover o diálogo sem a 
presença da hierarquia escolar que prevalece em sala de aula, levantar informa-
ções e saberes que são repassados de geração para geração pela oralidade, além 
de ser uma ferramenta que promove a criatividade e que atrai a atenção e o 
interesse dos estudantes. 

Eu adorei o zine pois ele abre um leque muito grande para o aluno desen-
volver o seu imaginário, onde eles se interagem com o colega trocando o 
conhecimento e aceitando a ideia do outro, pois muitas vezes ele e tímido 
com o professor, mas com o colega não. Principalmente a área indígena que 
tem o dom do desenho, mas tem muita vergonha de desenvolver, os nossos 
alunos gostam quando a gente ou melhor o professor leva alguma coisa de 
novidade, no começo vai meio devagar, mas logo eles desenvolvem um bom 
trabalho principalmente quando envolve a sua cultura, a sua história. (Sonia 
Acosta, coordenadora da Escola Municipal Indígena Polo Pilad Rebuá – 
Aldeia Moreira e Passarinho).
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Desenvolver o trabalho do zine, na sala do 3º foi bom, achei interessante. 
No início, como as vezes acontece, alguns não queriam fazer parte do 
grupo e sim individual. Até aí tudo bem. Uns queriam, mas mostraram 
desinteressados, mas também tinham aqueles que estavam ansiosos. Com 
o passar do tempo, depois de tudo esclarecido, todos tiveram um animo só. 
Cada um queria caprichar o máximo. Ficaram felizes ao serem registrados 
junto com o trabalhinho. Fiquei maravilhada com o desenvolvimento dos 
desenhos apresentados. A felicidade foi dobrada quando eu disse a eles, 
teriam o trabalho de volta, mas em forma de um livrinho. Agora todos 
estão ansiosos, aguardando esse grande momento. (Professora Arlete, Es-
cola Pilad Rebua – Aldeia Moreira).

Zeichner (1993) assinala que, ao trabalhar a cultura e o contexto local, os 
estudantes se sentem valorizados e motivados a desenvolverem as atividades pro-
postas. O depoimento da professora Maria Belizário, da Escola Municipal Indí-
gena Polo Felipe Antônio, Extensão Mãe Terra - Aldeia Mãe Terra, reforça ainda 
mais a importância de apresentar novas ferramentas de aprendizagem em que os 
estudantes participem e desenvolvam as atividades propostas com dedicação.   

Realizei o trabalho dentro da sala de aula na Aldeia Mãe Terra (área de 
retomada) com a turma do Multisseriado (1º ao 5º ano). As crianças ado-
raram esse trabalho do Zine, foi uma troca de experiência porque pesqui-
saram algumas histórias, lendas e contos com seus pais, depois começaram 
a trabalhar através de recorte, colagem e desenho dos próprios alunos. Por 
esse motivo fico muito grata com as doutoras que nos trouxe esse belíssimo 
trabalho que nós desenvolvemos com a nossa turma na aldeia Mãe Terra. 
(Maria Belizário, professora da Escola Municipal Indígena Polo Felipe An-
tônio, Extensão Mãe Terra - Aldeia Mãe Terra).

Eu desenvolvi o trabalho na Escola Municipal Indígena Pólo Presidente 
João Figueiredo – Extensão Irmãos Souza, na Aldeia Lalima, com os alunos 
do segundo ano do ensino fundamental. O trabalho foi através de pesquisa 
com uma visita na casa da senhora Maria José Rodrigues de 89 anos, onde 
ela contou histórias e contos, os alunos adoraram o trabalho. O segundo 
passo foi a produção do Zine, com desenho, pintura, recorte e colagem. 
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Estas atividades foram através de pesquisas, oralidade, escrita, um trabalho 
de grande proveito. Organizamos um círculo de baixo do pé de amora para 
ouvir as lendas, contos e causos. (Maria Clementina Capriata, professora do 
2º ano do Ensino Fundamental – Escola Municipal Indígena Polo Presi-
dente João Figueiredo – Extensão Irmãos Souza, na Aldeia Lalima).

Campos (2009, p. 75-76) apresenta vários benefícios que o uso dos 
Zines pode trazer no contexto escolar. Começando pela troca de experiência e 
por novas “descobertas em grupo que resultam na criação de laços afetivos e na 
valorização de aspectos do cotidiano comum, importantes na criação de iden-
tidade.” Outro ponto importante é a possibilidade de fazer um “registro histó-
rico espontâneo da língua e contexto social, o estreitamento dos laços pais-a-
migos-escola”. São proporcionados momentos ímpares de aprendizagens que 
vão além do aprender a ler e escrever, podendo, inclusive, ser trabalhado com 
crianças que estão sendo alfabetizadas. 

4 Contexto da experiência

A formação continuada para professores intitulada “Lendas, causos e 
contos: um resgate das histórias dos povos do Pantanal e Indígenas do Cerra-
do”, objeto de reflexão deste texto, foi idealizada e realizada para os professores 
e alunos das escolas indígenas do município de Miranda – MS. Participaram 
da formação professores indígenas das Escolas Indígenas das aldeias: Lalima, 
Passarinho, Moreira, Babaçu, Argola, Morrinho, Cachoeirinha e Mãe Terra, 
todas pertencentes à rede municipal de ensino de Miranda. 

A Educação Escolar oferecida às comunidades indígenas, por muitos 
anos, teve por objetivo homogeneizar a sociedade brasileira. Mas, após muitas 
reivindicações, os indígenas conquistaram o direito a uma Educação Escolar 
Indígena específica, diferenciada, intercultural e bilíngue.

A Educação Escolar Indígena passou a ter destaque em leis, declara-
ções, constituições, decretos etc., nos quais são expressos os direitos ao uso da 
língua materna, aos processos próprios de aprendizagem e à valorização, ao 
respeito e à conservação das culturas indígenas.  
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Sendo assim, as Escolas Indígenas inseriram em seus currículos dis-
ciplinas específicas sobre os conhecimentos tradicionais indígenas, como é o 
caso das escolas estaduais e municipais das comunidades indígenas de Miran-
da, que apresentam em seus currículos a disciplina Língua Terena. Porém, essas 
inserções vieram acompanhadas de dúvidas e dificuldades.

Apesar de conhecerem seus direitos e de saberem, em tese, o que seja 
a Educação Escolar Indígena, os professores indígenas têm encontrado difi-
culdades para que essa educação deixe de ser proposta para se tornar realida-
de. Os principais obstáculos encontrados são a falta de capacitação/formação 
continuada, a ausência de currículo que estabeleça o que deva ser ensinado, 
no que concerne à língua e à cultura indígena, e a falta de materiais didáticos 
que norteiem o trabalho desses profissionais em sala de aula. Os professores 
indígenas têm encontrado dificuldades para trabalhar com a língua, com a arte 
e com a cultura Terena em contexto escolar.

5 Contexto institucional

A iniciativa de trabalhar a educomunicação na Escola Indígena, com o 
objetivo de valorizar a cultura local através do resgate dos saberes tradicionais, 
surgiu de um projeto colaborativo entre duas organizações não governamen-
tais do Mato Grosso do Sul. A experiência de trabalhar juntas foi promovida 
por meio do edital da Fundação Brazil Foundation, que buscava propostas de 
trabalhos colaborativos entre as instituições que já recebiam apoio da Funda-
ção. Dessa maneira, as representantes das organizações não governamentais 
ECOA1 e IPEDI2 tiveram a oportunidade de se conhecerem e de trocarem 

1 A ECOA, fundada em 1989, é uma organização sem fins lucrativos que atua no Pantanal Sul. 
Visa promover ações para preservar o meio ambiente, associando investigação científica e ação 
política, envolvendo comunidades, instituições de ensino e de pesquisa, instituições governa-
mentais e outras organizações não governamentais. Mais informações estão disponíveis no 
site www.ecoa.org.br.

2 O IPEDI (Instituto de Pesquisa da Diversidade Intercultural), criado em 2012, é uma orga-
nização sem fins lucrativos formada por professores que pautaram suas vidas acadêmicas na 
temática indígena. Tem como missão repassar os conhecimentos científicos adquiridos de 
forma aplicável às comunidades, para a manutenção e a preservação do patrimônio cultural 
imaterial, agindo como mediadores entre os saberes indígenas e não-indígenas, de diferentes 
segmentos sociais e de entidades governamentais e não governamentais.  
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informações sobre os projetos que desenvolvem em Mato Grosso do Sul, nos 
municípios pantaneiros. 

A ECOA, com sua experiência em educação ambiental e educo-
municação, desenvolve desde 2008 projetos com alunos e professores das 
Escolas das Águas. As práticas realizadas valorizam o ambiente local e os 
saberes dos participantes; por meio da produção de informações, profes-
sores e alunos conseguem fazer conexões ambientais, sociais e culturais, 
resultando em uma educação reflexiva que também ajuda na autoestima, 
por meio da concretização de sua produção. 

O IPEDI, por sua vez, tem experiência na formação de professores in-
dígenas fundamentada na revitalização da língua e dos conhecimentos tradi-
cionais e na produção de materiais didáticos e paradidáticos que reconheçam e 
valorizem a diversidade étnica e cultural dos povos do Pantanal. 

O compartilhamento das metodologias utilizadas pelas duas organi-
zações resultou em uma formação de professores que promoveu a valorização 
dos conhecimentos tradicionais, despertou para a importância da conservação 
ambiental, apresentou e inseriu a educomunicação na prática dos professores 
indígenas (ECOA; IPEDI, 2016). 

6 Formação continuada - lendas, causos e contos: um resgate das histó-
rias dos povos do Pantanal e Indígenas do Cerrado

Foram realizados dois encontros de formação na cidade de Miranda. 
No primeiro, participaram 40 professores que tiveram a oportunidade de co-
nhecer novos conceitos ambientais, culturais e pedagógicos, além da técnica 
para a elaboração de um Zine. A proposta pedagógica da formação foi elabo-
rada e ministrada por uma equipe multidisciplinar composta por uma bióloga, 
duas pedagogas e uma jornalista – todas as profissionais com experiência e 
vinculadas a uma organização não governamental.

A proposta pedagógica foi dividida em três momentos de trabalho. 
No primeiro, denominado como “Eu no bioma”, buscou-se identificar 
como o professor se vê inserido na localidade, incluindo os aspectos am-
bientais e socioculturais. Por meio da produção de uma autobiografia 
ecológica, os participantes puderam comparar o ambiente em que viviam 
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quando crianças com o seu ambiente atual. O exercício despertou a aten-
ção e a percepção dos professores para os problemas relacionados ao meio 
ambiente que as aldeias enfrentam, como uma maior quantidade de lixo 
e a água não ser mais limpa e abundante como antes.  

Figura 1 – Aula expositiva sobre meio ambiente para os professores das 
Escolas Indígenas

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)

Figura 2 – Professores trabalham em grupo para produção do Zine

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)
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No segundo momento de trabalho foi abordada a “Educação Cultural”, 
em que se trabalhou a importância da valorização da cultura indígena Terena, 
a necessidade de registrar os conhecimentos tradicionais e de trabalhá-los em 
sala de aula, uma vez que se trata de uma cultura que tem a oralidade como 
principal meio de comunicação e que, com o passar dos anos e com as mu-
danças, até mesmo a língua Terena está-se perdendo. Para levantar os contos, 
as lendas e as histórias que os professores conhecem, foi realizada uma roda 
de conversa, e as informações levantadas tornaram-se os conteúdos do Zine 
produzido pelos professores. 

Da produção dos professores resultaram dois Zines: “Histórias que o 
vovô contava” e “Cultura Indígena Terena”. O primeiro Zine traz informa-
ções sobre a formação que os professores participaram, comidas típicas, lendas, 
contos e brincadeiras. Foi montado com recorte de jornais e revistas e pode-se 
encontrar elementos da cultura Terena e da cultura branca. Já o outro Zine é 
focado na cultura Terena, trazendo informações específicas, como as caracte-
rísticas da pintura corporal indígena, o que representa os diferentes símbolos, 
o ritual do casamento Terena e as lendas (Figuras 3 e 4). 

Todo o Zine é ilustrado com desenhos feitos pelos professores e não há 
utilização de recortes de jornais e revistas. As ministrantes do curso se respon-
sabilizaram por montar os Zines e por fazer as 250 cópias que foram distribu-
ídas para todos os professores e professoras das Escolas Indígenas de Miranda.
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Figura 3 – Página dos Zines produzidos pelos professores: primeiro encontro I

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)

Figura 4 – Página dos Zines produzidos pelos professores: primeiro encontro II

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)
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Conforme acordado com os professores participantes, após o primeiro 
encontro de formação, eles retornariam para a sala de aula com o desafio de 
elaborar, junto com os estudantes, alguns Zines, com o objetivo de registrar os 
aspectos culturais da comunidade local – sendo que, para o levantamento das 
informações, era preciso ter o envolvimento de toda comunidade, uma vez que o 
conhecimento está na memória dos pais e dos avós. Os professores tiveram total 
liberdade de planejamento para desenvolverem a proposta em sala de aula.   

Para o levantamento das informações, os professores utilizaram com os 
estudantes as mesmas técnicas que aprenderam no primeiro encontro de for-
mação. Assim, realizaram rodas para a contação de histórias, contos e causos, 
visitaram as casas das anciãs e entrevistaram os familiares. 

A equipe do projeto acompanhou o desenvolvimento das ações em al-
gumas escolas. O segundo encontro teve como objetivo orientar os professores 
e avaliar as atividades em desenvolvimento. Essa etapa foi importante para dar 
segurança aos professores e para apoiá-los a continuarem as atividades. Mes-
mo com algumas dificuldades técnicas na montagem do Zine, os professores 
e alunos registraram os contos, os mitos e as lendas da comunidade indígena 
Terena por meio dos textos. 

Figura 5 – Professores produzem Zines com os estudantes, colo-
cando em prática as técnicas que aprenderam no primeiro encontro  
de formação

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)
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Figura 6 – Produção de Zines: professores e estudantes, colocando-se em 
prática as técnicas que aprenderam no primeiro encontro de formação

Fonte: ECOA, IPEDI (2016)

As informações levantadas resultaram em Zines sobre a cultura e o meio 
ambiente, histórias, contos e crenças. Todos foram produzidos pelos estudantes, 
com o auxílio dos professores. As informações registradas pelos estudantes e 
pelos professores serão transformadas em uma coleção de material paradidático 
ilustrado3 na língua Terena e em português, que será distribuído para todos os 
estudantes das Escolas Indígenas. Esta é uma maneira de valorizar e de difundir 
os saberes e as crenças indígenas Terena, bem como suas formas de expressão, 
que constituem o patrimônio imaterial desse povo, colaborando para a pró-vita-
lização de sua cultura e para o fortalecimento de sua identidade étnica.

3 O Projeto Itúkeovo Têrenoe foi submetido ao Fundo de Investimentos Culturais (FIC) de 
Mato Grosso do Sul e aprovado. Serão produzidos mil exemplares do material paradidático 
e distribuídos aos estudantes das Escolas Indígenas Terena.  
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7 Considerações finais

Por meio dos Zines que foram produzidos pelos estudantes e dos de-
poimentos dos professores, foi possível verificar que houve o levantamento e 
o registro das histórias, dos contos, dos mitos e das lendas da cultura Terena. 
Além de ter proporcionado um intercâmbio de conhecimento entre as dife-
rentes gerações, a proposta permitiu o envolvimento de toda a comunidade 
indígena: crianças, professores, lideranças, artesãos e anciãos das aldeias. 

Assim, pode-se afirmar que o projeto contribuiu para a valorização do 
patrimônio imaterial das comunidades, para a formação dos professores, para 
o processo de ensino-aprendizagem nas escolas atendidas e para o registro e a 
documentação desse saber tão rico, mas que, por não estar registrado, perma-
nece na memória dos mais velhos, correndo o risco de ser extinto. 

O projeto propiciou a troca de metodologias e ampliou o conhecimento 
dos professores sobre a realidade que os cercam, tantos nos aspectos culturais 
quanto nos ambientais. A aplicação da metodologia nas escolas despertou o 
interesse das crianças nas histórias contadas pelos mais velhos e trabalhou as 
habilidades da escrita e do desenho, além da criatividade das crianças em dife-
rentes aspectos, saindo da rotina escolar de sala de aula.  
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO 
DO ORO TOWATI’ COMO SEGUNDA LÍNGUA

Olívia Cabixi 

Quesler Fagundes Camargos

1 Introdução

Neste capítulo1, temos por objetivo discutir a proposta de constru-
ção e elaboração de material didático para o ensino da língua Oro Towati’ 
(Oro Win), da família linguística Txapakura, como uma ação de revitali-
zação linguística a ser implementada principalmente no contexto da edu-
cação escolar indígena. Não se pode deixar de destacar, de início, que este 
trabalho não está isolado e faz parte de um conjunto maior de ações de 
fortalecimento da língua Oro Towati’. 

O material didático experimental foi trabalhado na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Valdemar Cabixi no ano de 2019, ocasião em que a es-
cola possuía dezoito alunos indígenas regularmente matriculados, do primeiro 
ao nono ano do Ensino Fundamental. Deve-se ressaltar que essa escola está 
instalada na aldeia Pedreira, no alto do rio Pacaás Novas, no município de 
Guajará-Mirim. Na época da pesquisa, residiam nessa aldeia 55 indígenas, 
principalmente das etnias Cabixi e Oro Win. 

A pesquisa que será apresentada neste texto servirá como auxílio e ajuda 
para que os Oro Towati’ ampliem o conhecimento de sua língua étnica na co-
munidade e continuem ocupando e ampliando seus espaços de conhecimento 
da cultura e da língua de seu próprio povo. 

1 O trabalho aqui realizado foi desenvolvido pela primeira autora (Cabixi, 2019), sob a orienta-
ção do segundo autor, no âmbito do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – Especializa-
ção em Educação Escolar Indígena do Departamento de Educação Intercultural da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia (PPGEI/DEINTER/UNIR). Gostaríamos de registrar 
nossos agradecimentos aos professores Selmo Azevedo Apontes e Fábio Pereira Couto, cujos 
comentários e sugestões contribuíram significativamente com a pesquisa.
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Felizmente a atitude dos Oro Towati’ com relação à língua e à cultura 
tem se tornado mais positiva nos últimos anos. Além disso, têm demonstrado 
mais estima no fortalecimento de sua língua e de sua cultura. É devido a essa 
situação que tem sido possível o trabalho e a produção de material didático na 
língua Oro Towati’ na aldeia Pedreira, com o auxílio dos mais velhos, adultos, 
jovens e crianças. Portanto, esse trabalho é um resultado coletivo e pertence ao 
povo Oro Towati’. 

Deve-se ressaltar que este trabalho se insere em um contexto maior de 
ações que visam discutir e produzir material didático específico e diferenciado 
para os povos indígenas do estado de Rondônia no âmbito dos cursos e proje-
tos desenvolvidos pelo Departamento de Educação Intercultural da Universi-
dade Federal de Rondônia (DEINTER/UNIR). Além da pesquisa aqui apre-
sentada, ressaltamos os trabalhos de Sabanês (2019), Jabuti (2019), Gavião, C. 
(2019) e Gavião, S. (2019).

2 Povo Oro Towati’

Ti’omi Oro Win e Piwan Awin Ko’ Oro Win (em comunicação pesso-
al) afirmaram que o povo Oro Towati’ surgiu de uma árvore chamada Tapan 
Tawi, que em português é conhecida como sumaúma. Dizem que um homem, 
quando foi caçar no mato, viu uma árvore muito bonita. Pegou seu machado 
e lhe fez um buraco em forma de uma vagina. Com ela, ele manteve relações 
sexuais e a árvore engravidou. 

Muitos dias depois, foi caçar lá perto dessa árvore. Quando ia chegan-
do, ouviu gritos e choros que saíam da árvore. Aos brados, pediam para sair 
de dentro da árvore. Depois de chegar bem perto da árvore, o homem decidiu 
voltar para a sua maloca, para buscar muitas tabocas para fazer flecha e derru-
bar vários pés de pupunha para construir muitos arcos. Levou meses para fazer 
todos os arcos e flechas. 

Depois que tudo estava pronto, voltou lá na árvore para abrir um bu-
raco, a fim de que fosse possível tirar as pessoas de dentro. Aquele que ia 
saindo recebia um par de arco e flecha e, assim, formava um povo. Saíram 
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Oro Towati’, Oro Nao’, Oro Eo, Oro At, Oro An Am, Oro Kitam, Oro 
Massam, Oro Japraji e, por último, saiu o Uru Eu Wau Wau. Este último já 
saiu recebendo e flechando os outros que estavam do lado de fora; por isso, 
tornou-se inimigo por muito tempo. 

Deve-se destacar ainda que o nome Oro Towati’, conforme Ti’omi Oro 
Win e Piwan Awin Ko’ Oro Win, foi escolhido por causa de uma árvore com 
o mesmo nome, Towati’, que em português é conhecida como palheira aricuri, 
com a qual construímos casas, esteiras e paineiros e da qual comemos o fruto. 

Essa narrativa conta a história do povo que hoje habita três aldeias que 
se localizam no alto do rio Pacaás Novas, no município de Guajará-Mirim 
(RO). São elas: São Luís, Cristo Reis e Pedreira. Essas aldeias atuais estão 
felizmente localizadas no território tradicional dos Oro Towati’, onde, no pas-
sado, antes do contato com os não indígenas, eram suas malocas. No entanto, 
oficialmente, o povo Oro Towati’ não possui uma Terra Indígena só para si, 
porque a FUNAI, quando demarcou a Terra Indígena dos Uru Eu Wau Wau, 
incluiu nela seu território tradicional. Por isso, hoje estão localizados na Terra 
Indígena Uru Eu Wau Wau. 

Antes da demarcação da Terra Indígena Uru Eu Wau Wau, o terri-
tório tradicional dos Oro Towati’ estava ocupado por uma grande fazenda e 
um seringal. Foi devido aos conflitos e à relação de escravidão imposta por 
esses não indígenas que os Oro Towati’ fugiram gradativamente para baixo 
do Rio Pacaás Novos, principalmente para a aldeia Rio Negro Ocaia, onde 
permaneceram por alguns anos convivendo com os Oro Nao’. Quando houve 
a demarcação de terra, cuja homologação ocorreu em 1991, a FUNAI final-
mente iniciou o trabalho de retomada do território dos Oro Towati’ e retirou 
os seringueiros do seringal São Luís. Então, os Oro Towati’ retornaram para os 
seus territórios de origem.  

No passado, os Oro Towati’ casavam-se entre os próprios parentes. Ain-
da hoje os mais velhos e alguns adultos mantêm relação de casamento entre 
si. Contudo, nos dias atuais, as novas relações têm ocorrido com outros povos 
indígenas, com quem os Oro Towati’ convivem. Os povos que vieram para 
as aldeias Oro Towati’ e que já estão se misturando com os Oro Towati’ são 
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os Oro Eo, Oro Nao’, Oro At, Jabuti, Macurap, Wajuru, Cabixi, Oro Mon e 
Canoé. Todos esses povos convivem nas três aldeias: Pedreira, Cristo Rei e São 
Luís. Hoje essa convivência é muito forte dentro do povo Oro Towati’, prin-
cipalmente entre as crianças e os jovens, que pertencem a mais de uma etnia, 
sendo uma delas o Oro Towati’. 

Devido à relação dos Oro Towati’ com outros povos, houve fortale-
cimento em alguns aspectos, ao passo que surgiram também novos desafios. 
Como pontos positivos, podemos destacar o aumento populacional, na medida 
em que indivíduos de outras etnias passaram a fazer parte das comunidades 
Oro Towati’, principalmente por meio de casamentos. Nesse aspecto, podemos 
citar a situação na aldeia Pedreira. No ano de criação da aldeia, em 1990, a po-
pulação era formada por onze pessoas, sendo: seis Oro Win/Cabixi, dois Oro 
Eo, um Oro Win, um Cabixi e um Oro Nao’. No ano de 2019, a população 
dessa aldeia aumentou para 55 indivíduos, sendo: quinze Cabixi/Oro Eo, treze 
Cabixi/Oro Nao’, nove Cabixi/Oro Win, cinco Cabixi/Macurap, dois Cabixi/
Kanoé, dois Oro Nao’, dois Oro Win, dois Cabixi, um Oro Eo, um Kanoé, 
um Macurap/Kanoé, um Oro Win/Oro Eo e um não indígena. Além disso, 
essa confluência de povos tem dado condições para uma maior união entre as 
pessoas. Nota-se que a maioria da população atual é formada por pessoas que 
possuem pelo menos duas etnias. Como novos desafios, pela alta mistura de 
povos, a língua étnica foi deixada de ser falada pelos adultos, sendo substituída 
pelo português, uma vez que é a língua comum a todos eles. Assim, os filhos 
desses casamentos interétnicos passaram a aprender a língua do não indígena. 

Na convivência e na prática tradicional, a cultura do povo Oro Towati’ 
foi se modificando, ao longo das últimas décadas, em desfavor da cultura tradi-
cional, principalmente devido às relações e à convivência com os não indígenas. 
Após o contato com os seringalistas, que eram comandados por um homem 
perverso e cruel chamado por todos de “patrão”, os Oro Towati’ foram termi-
nantemente proibidos de falar e de ensinar a língua materna e de praticar sua 
cultura. Assim, os anos foram se passando sem que o conhecimento tradicional 
do povo, de sua própria cultura e de sua língua fossem passados para as pró-
ximas gerações. Como eram proibidos de praticar a cultura, perderam muitos 
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conhecimentos tradicionais a respeito de comidas, bebidas, festas, danças, can-
tos, mitos, pinturas, artesanatos, modo de vida e maneira como compreendem 
a floresta. Hoje não é mais como era no passado. Com o passar do tempo, 
tudo isso foi se perdendo aos poucos. Foi um período tão difícil que os Oro 
Towati’ não tinham mais forças e como lutar para falar a língua e ensinar as 
suas culturas para seus filhos, netos, noras, genros. A morte rondava esse povo 
e o genocídio estava presente todos os dias. O “patrão” e o seringal trouxeram 
os piores dias da vida dos Oro Towati’. 

As mudanças foram muito grandes para o povo Oro Towati’, devido a 
tantas proibições e interferências. A cultura tradicional, para tristeza do povo, 
se enfraqueceu muito. Ao mesmo tempo, foram invadidos pela cultura do não 
indígena. Deixaram-se de fazer as danças e os cantos tradicionais para fazer as 
brincadeiras do não indígena. Ao invés de fazer a chicha de milho, macaxeira e 
cará, alimentam-se nas festas com refringente e suco. No lugar de pamonha e 
bolo tradicional de macaxeira e milho, ficou o bolo de farinha de trigo. 

Nos últimos anos, contudo, o povo Oro Towati’ tem se esforçado para re-
viver a cultura tradicional do povo. Aos poucos, o bolo de farinha de trigo, o refri-
gerante e o suco do não indígena têm sido substituídos pela comida e pela bebida 
tradicional do povo Oro Towati’, durante as festas e as brincadeiras tradicionais 
que estão voltando a ser realizadas. Os conhecimentos que quase se tornaram ex-
tintos estão hoje começando a ocupar um papel central na vida diária desse povo. 

O contato do povo Oro Win com os não indígenas, principalmente 
com aqueles que trabalhavam no seringal São Luís, onde hoje está instalada a 
aldeia São Luís, foi um processo extremamente violento, acompanhado de ge-
nocídio contra os indígenas dessa região. Para se compreender a profundidade 
dessas truculências, antes do contato com os seringueiros, o povo Oro Win 
era formado por muitos subgrupos que conviviam nessa região, a saber: Oro 
An Am, Oro Kitam, Oro Masam, Oro Japraji, Oro Towati’. Todas essas etnias 
existiam antes do contato com os seringueiros. Nessa região, esses subgrupos 
eram divididos em maloca. Na maloca da serra, moravam os Oro Masam e 
Oro Kitam. Na maloca da cachoeira, estavam os Oro An Am e os Oro Japraji. 
E, na maloca do igarapé Água Branca, estavam os Oro Towati’. Falavam a 
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mesma língua e compartilhavam a mesma cultura. Em dias de grandes festas, 
era comum que se encontrassem. 

Na instalação do seringal, muitos indígenas morreram de doenças como 
sarampo, gripe, catapora e outras ainda desconhecidas. As epidemias eram tão 
avassaladoras e rápidas que havia dias com muitos mortos. Nesse período, os 
indígenas eram obrigados a trabalhar no seringal em regime de escravidão e 
não podiam ensinar seus filhos na língua materna de seu povo. Os pais eram 
obrigados a trabalhar cortando seringa para o “patrão”, para que pudessem criar 
seus filhos ganhando somente alimentação para sustentar as famílias. Além das 
doenças, havia muita violência dos seringalistas contra os Oro Win. Não era 
possível, inclusive, realizar os rituais funerários tradicionais. O resultado des-
se longo processo acompanhado por doenças e assassinatos foi o desapareci-
mento completo dos subgrupos Oro An Am, Oro Kitam, Oro Masam e Oro 
Japraji. Sobreviveram apenas 12 indígenas adultos do subgrupo Oro Towati’. 

Resgatar as histórias do seringal não foi e não é um processo fácil, por-
que ativa lembranças de muito sofrimento para os indígenas que passaram por 
esse período. Com muito esforço, partes dessas histórias foram contadas aos 
filhos e netos, que passaram a conhecer e a aprender sobre a vida e a cultura 
de povo Oro Towati’. Nos últimos anos, dois indígenas puderam participar do 
curso de magistério indígena (Projeto Açaí), momento em que foi dado o pri-
meiro passo para refletir sobre a história dos Oro Win a partir das memórias e 
lembrança dos falantes ainda vivos. Os mais velhos não gostam de contar essas 
histórias, pois são chocantes e os fazem relembrar memórias de muito sofri-
mento. De todo modo, todo esse processo tem sido necessário para reavivar e 
recontar um momento muito difícil da história. Os mais velhos tinham tudo 
isso guardado dentro deles mesmos. Hoje, começam a contar essas histórias e 
a ensinar a língua étnica para seus filhos e netos.

3 A língua dos Oro Towati’

Como foi descrito na seção anterior, o chamado povo Oro Win era 
formado por um conjunto de subgrupos, a saber: Oro Towati’, Oro Kitam, Oro 
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An Am, Oro Japraji e Oro Masam. Devido aos massacres sistemáticos que 
esses subgrupos sofreram, apenas os Oro Towati’ sobreviveram. Portanto, hoje, 
os Oro Towati’ são os únicos representantes vivos do grupo Oro Win. 

Lamentavelmente, salvo engano, não há registros escritos da língua fa-
lada pelos Oro Kitam, Oro An Am, Oro Japraji e Oro Masam. Apesar disso, 
conforme narram os sabedores Oro Towati’, todos esses subgrupos partilha-
vam a mesma língua. Os trabalhos que hoje citam a língua Oro Win (Popky, 
1999; França, 2002; Birchall; Oro Win, 2010; Oro Win, 2015), na verdade, 
apresentam dados da variante linguística falada pelos Oro Towati’ que sobrevi-
veram ao processo de extermínio implementado pela sociedade não indígena. 

O Oro Win, por sua vez, integra a família linguística Txapakura, que, 
de acordo com Apontes (2015, p. 5), é formada por um conjunto grande de 
línguas indígenas que hoje infelizmente encontram-se extintas, excetuando-se 
as línguas “Kuyubi (?), Oro Win, Moré, Oro Wari’ (com 08 etnias)”. 

Uma proposta de classificação interna dessa família linguística encon-
tra-se em Ramirez (2010). Esse autor, utilizando o método léxico-estatístico, 
apresenta um agrupamento das línguas Txapakura, como pode ser visto na 
Figura 1. Pode-se notar que, na proposta do autor, a língua Oro Win aproxi-
ma-se mais das línguas Wari’ do que das demais línguas da família.

Figura 1 – Família linguística Txapakura

Fonte: Ramirez (2010, p. 187)

Quanto à situação sociolinguística do povo Oro Towati’, pode-se afir-
mar que a língua étnica não é utilizada no dia a dia na maioria das situações 
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comunicativas nas aldeias. A língua portuguesa domina praticamente todos 
os contextos sociais dentro das três aldeias. Apesar de a língua e a cultura 
terem chegado próximas à extinção, junto inclusive com o povo, nos últimos 
anos, contudo, algumas ações têm sido realizadas para revitalizar a cultura e 
a língua do povo Oro Towati’. 

Hoje há pouquíssimos indígenas idosos que são falantes nativos dessa 
língua. Os jovens só vieram a aprender e a conhecer um pouco sua língua ét-
nica por meio da escola, devido a pressões que os professores têm feito para 
aprofundar e valorizar os conhecimentos do povo. Deve-se ressaltar ainda que, 
durante o período em que os Oro Towati’ moraram na aldeia Rio Negro Ocaia, 
eles aprenderam também a falar a língua Oro Nao’. Portanto, essa língua tam-
bém é bem conhecida hoje pelos adultos e idosos Oro Towati’, que conviveram 
com os Oro Nao’ nesse período de refúgio. Algumas crianças e adolescentes 
Oro Towati’ conhecem um pouco sobre sua língua étnica devido à escola, e 
conhecem um pouco da língua Oro Nao’ e Oro Eo, devido a casamentos inte-
rétnicos e contato com parentes da aldeia Rio Negro Ocaia. 

As aldeias Pedreira, Cristo Rei e São Luís estão localizadas no alto 
do Rio Pacaás Novas, no município de Guajará-Mirim (RO). Essas três al-
deias estão instaladas à margem desse rio e estão, entre si, muito próximas. De 
acordo com Cabixi (2015, p. 15), a aldeia Pedreira “fica distante da cidade de 
Guajará-Mirim a 140 km em linha reta. Contudo, como o acesso é só fluvial, a 
distância percorrida, devido às curvas do rio, é de 480 km”. Pelo fato de o nível 
do rio baixar muito durante o período da seca, a viagem da cidade à aldeia pode 
demorar cerca de oito dias em embarcação movida à rabeta. 

Do ponto de vista populacional, residem na aldeia Pedreira, conforme 
levantamento realizado por nós em 2019, 59 indígenas, os quais estão todos 
relacionados por laços de parentesco. São, ao todo, nove núcleos familiares. 
Todos eles são descendentes diretos do patriarca e da matriarca que deram 
origem a essa comunidade e que ainda residem nela. Quanto à situação so-
ciolinguística, a língua predominante nos vários contextos sociais é a língua 
portuguesa. Dos 55 indivíduos, há apenas três pessoas que têm uma língua 
indígena como língua materna, sendo elas: o Oro Win, o Oro Nao’ e o Oro 
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Eo. Deve-se ressaltar que, embora a etnia Cabixi seja predominante nessa 
aldeia, sua língua étnica não é falada, e o indígena idoso dessa etnia não sabe 
a língua. Diante desse cenário sociolinguístico, nota-se a urgência de ações 
de revitalização linguística. 

Na aldeia Cristo Rei, por sua vez, residiam 21 indígenas no ano de 
2019. Todos são filhos, genros, noras e netos da matriarca da aldeia. São, ao 
todo, quatro núcleos familiares. Em termos sociolinguísticos, a língua utilizada 
em todos os contextos sociais é o português. Dos 21 indivíduos residentes nes-
sa aldeia, há apenas uma indígena que sabe a língua Oro Win, sendo sua língua 
materna; no entanto, utiliza apenas a língua portuguesa para se comunicar com 
os demais membros da comunidade. 

No ano de 2019, na aldeia São Luís, por fim, moravam 38 indígenas, 
organizados em nove núcleos familiares. Dois desses núcleos são formados 
por casais idosos da etnia Oro Win, que viveram no período do seringal. Os 
demais núcleos familiares são compostos por seus filhos e netos. No que diz 
respeito à sociolinguística, a língua Oro Win é utilizada diariamente entre os 
cinco indígenas idosos, sendo eles quatro da etnia Oro Win e uma da etnia 
Oro At. Esta última ainda é falante da língua Oro At. A língua Oro Nao’, em 
alguns contextos sociais, é ainda falada por dois idosos e outros dois indígenas 
adultos. Diferentemente das aldeias Pedreira e Cristo Rei, a aldeia São Luís é 
aquela que reúne mais condições propícias ao uso diário da língua Oro Win. A 
língua portuguesa, no entanto, tem ocupado os espaços sociais que principal-
mente as crianças, os adolescentes e os jovens integram.

4 Produção de material didático em Oro Towati’

Para a produção do material didático, o trabalho foi organizado em 
três etapas. Na primeira etapa, foi realizado o estudo sistemático de tra-
balhos teóricos a respeito de revitalização linguística (Silva; Franceschini, 
2009; Tavares, 2016; Horst; Krug; Fornara, 2017; Vlcek, 2017), bilinguismo 
e ensino bilíngue (Megale, 2005; Nobre; Hodges, 2010; Amaral, 2011; No-
bre, 2012; Grannier; Antunes, 2016), produção de material didático (Santo, 
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2016; Amaral et al., 2017) e metodologia do ensino de primeira e segunda 
língua (Vilson, 1988; Jalil; Procailo, 2009). 

Na segunda etapa, com o objetivo de compreender melhor a aplicação 
e a utilização de conceitos teóricos necessários para nossa pesquisa, realizamos 
uma breve análise de livros didáticos em língua portuguesa, para compreender, 
por exemplo, as metodologias de ensino de primeira língua, e livros didáticos 
em língua estrangeira, para identificar as metodologias de ensino de segunda 
língua. Além disso, realizamos várias análises comparativas entre os materiais 
para compreender melhor a distinção entre ensino de primeira e de segunda 
língua. Por compreender bem a situação sociolinguística da língua Oro Towa-
ti’, percebemos que, para trabalhar com essa língua na escola, era necessária a 
utilização de uma metodologia de ensino de segunda língua. 

A partir, portanto, do quadro teórico acima, mas nem sempre con-
cordando com ele, e do trabalho exaustivo de comparação de materiais di-
dáticos, foi realizada a terceira e última etapa, que consistia efetivamente na 
produção e na aplicação do material didático experimental. Para tanto, ele foi 
produzido com especial atenção ao uso da língua na modalidade oral, embora 
atividades de leitura e escrita também estavam previstas. Como o objetivo 
era afastá-lo do método da tradução, ele foi construído apenas na língua Oro 
Towati’, constituindo-se assim como um material monolíngue. Na próxima 
seção, será discutida a aplicação desse material, destacando-se alguns de seus 
trechos. A tradução para a língua portuguesa presente nesses trechos foi fei-
ta, no entanto, apenas para o conhecimento do leitor deste capítulo.

5 Aplicação de material didático

O material didático experimental foi trabalhado no período de maio a 
julho de 2019 na Escola Estadual de Ensino Fundamental Valdemar Cabixi, 
que está instalada na aldeia Pedreira, no alto do rio Pacaás Novas, no muni-
cípio de Guajará-Mirim. Do ponto de vista legal, essa escola foi criada por 
meio do Decreto n° 15.564, de 07 de dezembro de 2010, e teve autorização de 
funcionamento por meio da Portaria n° 1.543, de 04 de agosto de 2011, para 
atender estudantes do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental. 
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A partir de então, a comunidade indígena residente nessa aldeia tem 
sistematicamente solicitado e cobrado da Secretaria de Estado da Educação 
de Rondônia a construção de uma escola indígena para o funcionamento 
adequado da educação indígena nessa aldeia. No entanto, até o ano de 2019, 
apesar de já ter sido publicada a Portaria de Autorização de Funcionamento, 
nenhuma escola foi construída. 

Atualmente as aulas da Escola Estadual de Ensino Fundamental Val-
demar Cabixi têm sido realizadas em uma sala de aula construída pela própria 
comunidade indígena no ano de 2002. Essa foi uma iniciativa da própria aldeia 
indígena, haja vista a paralisia dos órgãos governamentais. 

Do ponto de vista estrutural, essa escola possui apenas uma sala de aula, 
construída em madeira, com cobertura de telha brasilit e piso em tábuas. Não 
está em condições adequadas de uso, uma vez que a cobertura apresenta bura-
cos que impossibilitam sua utilização em tempos de chuva, por exemplo. De-
vido à ausência de manutenção, o ambiente é extremamente insalubre, porque 
apresenta muitos mofos, entre outros problemas estruturais. Não possui ainda 
energia elétrica, internet, banheiro, cozinha, alojamento para professor, biblio-
teca, sala de vídeo ou espaço para atividades físicas. Por causa dessas situações 
estruturais, a Secretaria de Educação de Rondônia tem sido cobrada insisten-
temente para a construção de uma nova escola. 

Do ponto de vista pedagógico, a escola tem atendido, no ano de 2019, 
alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental em duas classes mul-
tisseriadas. Devido a esse caráter organizacional, cada turma possui um único 
professor responsável por trabalhar com todos os componentes curriculares. 

O material didático para o ensino da língua Oro Towati’ foi elaborado 
pensando nesse contexto educacional. Apesar de o material didático ter sido 
produzido pensando nos alunos já alfabetizados e principalmente para os anos 
finais do Ensino Fundamental, as atividades foram trabalhadas, em algumas 
ocasiões, com todos os alunos da escola. 

Antes de se dar início ao trabalho com o material produzido, no dia 20 
de maio de 2019, foi realizada uma reunião geral na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Valdemar Cabixi com os alunos e os professores do primeiro ao 
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nono ano do Ensino Fundamental. Nessa ocasião, foi apresentado a todos o 
material de ensino da língua Oro Towati’, elaborado a partir de metodologias 
de ensino de segunda língua, produzido durante o Curso de Especialização em 
Educação Escolar Indígena (PPGEI/UNIR). Foi explicado aos alunos que esse 
material continha atividades cujo objetivo era ensinar principalmente a falar e 
a compreender a língua Oro Towati’, embora contivesse atividades de escrita 
e leitura. Reunidas todas as turmas, foi apresentado o material didático para 
ensino da língua Oro Towati’. Nesse momento, foi realizada a leitura de todas 
as atividades, a fim de que compreendessem os objetivos do material produzido. 

Além disso, como o objetivo foi a produção de um material didático mo-
nolíngue em Oro Towati’, e tendo em vista que, para as atividades, seria neces-
sário que eles se apresentassem, explicamos que a intenção era incorporar no 
material os próprios estudantes como personagens; para isso, preferimos que eles 
fossem apresentados com um nome indígena. Como a maioria dos alunos tinha 
apenas nomes não indígenas, foi pedido que eles realizassem uma pesquisa com 
os seus pais sobre os nomes tradicionais do povo Oro Towati’. Essa pesquisa 
junto aos pais estava prevista na Atividade 2, reproduzida a seguir.

Figura 2 – Atividade 2 “Witikokon wari’”

Fonte: Acervo dos autores.

No outro dia, 21 de maio, foi realizado novo encontro com todos os 
alunos do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental. Nesse momento, os 
alunos foram organizados em duas filas, uma de meninos e outra de meninas. 
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Começamos a falar e perguntar os nomes que eles descobriram nas pesquisas 
que fizeram em suas casas. Após eles apresentarem muitos nomes indígenas 
em Oro Towati’, foi solicitado que eles escolhessem para si um nome com o 
qual se identificassem. Foi um momento muito importante, porque cada alu-
no fez uma pesquisa em seu núcleo familiar sobre os nomes tradicionais Oro 
Towati’ e escolheu seu próprio nome. 

Decidimos realizar essa atividade de atribuir um nome indígena para 
cada um dos alunos porque é importante conhecer os nomes que existem na 
sua cultura. Os alunos não tinham esse conhecimento dentro de seu convívio 
com os familiares. Por isso, há, hoje, muitos nomes não indígenas na comu-
nidade, que são nomes que não fazem parte da cultura tradicional do povo. 
Com essa atividade, foi possível trabalhar a valorização da cultura do povo Oro 
Towati’ com cada nome que ainda pôde ser lembrado. 

Na aula do dia 22 de maio de 2019, foram retomadas as atividades dos 
materiais de ensino da língua Oro Towati’ para os alunos do sétimo, oitavo e 
nono ano do Ensino Fundamental, para que eles tivessem conhecimento das 
atividades que seriam realizadas. Nessa aula, foi trabalhada a Atividade 1, repro-
duzida a seguir, que propõe um diálogo entre duas pessoas que não se conhecem.

Figura 3 – Atividade 1-AB “WORAW FET TI’ – Piwan ona!”

Fonte: Acervo dos autores.
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Para iniciar a atividade, foi realizada a leitura do diálogo, explicando 
o significado de cada palavra e mostrando como devem ser pronunciadas. 
A todo momento, houve um cuidado para que os alunos estivessem com-
preendendo o diálogo. Logo em seguida, foi pedido a eles que realizassem 
individualmente a leitura do diálogo, para perceberem se realmente com-
preenderam o texto. 

Depois, organizados em duplas, eles fizerem a leitura de modo que 
cada aluno interpretasse a fala de um dos personagens, reproduzindo oral-
mente o diálogo na língua indígena do povo Oro Towati’. Após se sentirem 
seguros, cada dupla foi à frente da turma para fazer a leitura do diálogo. 
Assim, eles aprenderiam como se cumprimentar ao se encontrarem em 
outro lugar fora da sala de aula. 

Todos os alunos foram deixados à vontade para que fosse possível 
observar cada um deles com suas dificuldades na realização da atividade, 
inclusive no que diz respeito à pronúncia das palavras. Apesar das dificul-
dades, avaliamos que tiveram um bom desempenho. Foi-lhes questionado 
se já tinham participado de alguma atividade com diálogos na língua Oro 
Towati’. Como essa atividade nunca tinha sido realizada anteriormente, 
essa primeira experiência foi suficientemente satisfatória. Para os estudan-
tes, foi importante aprender e aprofundar os conhecimentos da língua ét-
nica. Os alunos se divertiram muito e foi bom promover uma aproximação 
entre eles, tendo em vista a realidade de sua língua indígena. 

No dia 05 de junho de 2019, a aula foi iniciada dando continuidade 
à aula anterior, a respeito dos nomes indígenas de cada um dos alunos, con-
forme atividade reproduzida na figura 4. Participaram dessa atividade to-
dos os alunos da escola, do primeiro ao nono ano do Ensino Fundamental.
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Figura 4 – Atividade 2 “Witikokon wari’”

Fonte: Acervo dos autores.

Foi solicitado que escrevessem seus próprios nomes em um cartaz. Em 
seguida, eles deveriam identificar em seus nomes as letras do alfabeto Oro 
Towati’2, que é apresentado no material didático conforme imagem a seguir.

Figura 5 – Atividade 3-II “Kirik alfabeto pain namakan”

Fonte: Acervo dos autores.

Nesse momento, os alunos foram organizados em duplas, de modo que 
cada dupla tivesse um aluno que já conhecesse esse alfabeto e outro que não o 
conhecesse. Dessa forma, eles poderiam se ajudar. Ao final, todas as duplas já 
identificavam as primeiras letras do seu nome e cada um apresentou essa letra 
para os demais alunos. 

Como atividade, foi proposto ainda que cada dupla andasse pela al-
deia em busca de uma folha de qualquer árvore. Poderia ser qualquer uma, 
2 O alfabeto da língua Oro Towati’ foi definido com a colaboração de Joshua Birchall, como 

pode ser visto em Birchall e Oro Win (2012). No presente trabalho, não temos como objetivo 
discutir os aspectos fonéticos e fonológicos dessa língua e, tampouco, a análise linguística 
realizada para a definição desse alfabeto.
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grande, pequena, fina, grossa. Ao retornarem novamente à escola foi reali-
zada uma brincadeira com eles, formando-se uma grande roda. Utilizando a 
língua Oro Towati’, era escolhida, de forma aleatória, uma letra do alfabeto 
por vez. Assim, a dupla que tivesse um aluno cujo nome se iniciasse pela letra 
sorteada deveria levantar a folha. 

Quando uma dupla não percebia que a letra sorteada era a letra inicial 
do nome de um desses dois alunos da dupla, os demais alunos ajudavam. Além 
disso, durante a atividade, quando as folhas eram identificadas, os professores 
ensinavam algo sobre essa folha de árvore e como se escreve seu nome na 
língua. Essa foi uma brincadeira em que os alunos aprenderam a escrever os 
nomes de seus colegas em Oro Towati’. 

No dia 12 de junho de 2019, a aula foi iniciada com os alunos do sétimo, 
oitavo e nono ano com a apresentação da Atividade 3 do material de ensino da 
língua Oro Towati’, reproduzida a seguir.

Figura 6 – Atividade 3 “Kirik pin jein witikokon wari’ (parte A)”

Fonte: Acervo dos autores.

Foi feita a leitura dentro da sala de aula, com as perguntas e respostas 
da Atividade 3, conforme a figura 6, de modo que cada palavra nova teve seu 
significado e sua pronúncia estudados por todos. Além disso, foi solicitado aos 
alunos que, inicialmente, lessem em voz alta as perguntas e respostas e, depois, 
de forma mais livre, eles fizessem essas perguntas uns aos outros. 

Após ter concluído essa etapa da atividade, os alunos foram todos des-
locados para o pátio da escola, para que apresentassem a segunda parte da 
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atividade, que consistia nos diálogos na língua do povo Oro Towati’, conforme 
reprodução na figura 7.

Figura 7 – Atividade 3 “Kirik pin jein witikokon wari’ (parte B)”

Fonte: Acervo dos autores.

Para preparar os alunos para a atividade de produção oral do diálogo, 
realizamos inicialmente a leitura dos três diálogos acima. Primeiro, foi feita a 
leitura coletiva, para trabalhar a pronúncia e o significado das palavras. Depois, 
foram formadas duplas para que escolhessem um dos três diálogos e começas-
sem a estudar juntos esse texto. Nesse momento, foi possível verificar as difi-
culdades e os êxitos de cada grupo. Essa atividade foi proposta dessa maneira 
para que os alunos tivessem a liberdade de aprender. 

A intenção era que, após os alunos terem estudado os diálogos, realizás-
semos a terceira parte da atividade, que consistia na produção oral do diálogo, 
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de forma espontânea e sem consulta ao material impresso. Nesse momento, 
os alunos formariam um grande círculo e cada dupla faria a produção oral 
do diálogo para os demais colegas. Assim, os alunos poderiam tirar dúvidas e 
aprender com os demais colegas. 

No dia 19 de junho, a aula foi iniciada com todos os alunos do primeiro 
ao nono ano com a Atividade 4, a seguir, que mantém a temática da Atividade 
3, discutida anteriormente.

Figura 8 – Atividade 4 “WORAW FET TI’ – Sym An ona!”

Fonte: Acervo dos autores.
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Para a realização da Atividade 4, inicialmente, realizamos a apresenta-
ção dessa atividade para todas as turmas no pátio da escola. Foi formado um 
grande círculo para que todos pudessem trabalhar os diálogos sobre nomes e 
localização de pessoas. De forma coletiva, uma das alunas se levantava e come-
çava a perguntar aos outros os seus nomes na língua. Depois da identificação 
dos seus nomes, os alunos continuaram com essa atividade entre eles, em gru-
pos menores. Outro objetivo era que os alunos perguntassem nomes de outras 
pessoas que não estivessem presentes, que estavam afastadas ou que estavam 
se aproximando. Por fim, depois de trabalhar com a localização das pessoas, 
foram realizadas atividades de identificação de objetos que tinham por perto 
ou longe ou que estavam carregando. Na atividade aplicada com as turmas do 
primeiro ao nono ano, houve uma grande diferença entre os alunos maiores e 
menores. Curiosamente, os alunos menores tinham um desempenho melhor 
na produção oral dos diálogos. Apresentaram maior facilidade de falar e de 
interpretar os diálogos. Essa atividade foi muito importante para os alunos 
aprenderem a ler e, principalmente, iniciarem o falar e o ouvir na língua Oro 
Towati’. Demonstraram grande força de vontade, o que revela que os alunos 
agiram de forma engajada na valorização de sua língua étnica. 

No dia 17 de julho, a aula continuou com a Atividade 4, com a turma 
do sétimo ao nono ano. Essa atividade foi desenvolvida com os alunos dentro 
de sala de aula. Realizamos novamente a atividade de leitura do material pro-
duzido para dar continuidade, com o foco específico em objetos na língua Oro 
Towati’, a fim de que os alunos pudessem compreender melhor como conhecer 
novas pessoas ou como falar para outra pessoa na hora em que forem entregar 
alguma coisa, conforme o segundo diálogo da Atividade 4. Depois que todos 
os alunos fizeram a leitura e compreenderam bem a atividade, saíram todos 
para o pátio da escola, para fazerem a atividade, utilizando um objeto. Conti-
nuamos a atividade com a apresentação de pessoas que simulavam a chegada à 
escola carregando algum objeto. Essa apresentação teve o objetivo de ampliar 
o conhecimento de como conhecer as pessoas que estão longe de suas casas 
ou que estejam trabalhando na floresta, por exemplo. Foi mostrado aos alunos 
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que o pouco que aprenderam com essa atividade era suficiente para usarem a 
língua Oro Towati’ no seu dia a dia, na escola, em suas casas e no convívio com 
os demais parentes. Para fortalecer o conhecimento da Atividade 4, que trata 
de apresentar e de identificar pessoas, demos continuidade com a Atividade 5, 
que é apresentada na figura 9.

Figura 9 – Atividade 5 “Mo noro ina Aikom”

Fonte: Acervo dos autores.

Para a realização dessa atividade, retomamos com os alunos a leitura 
do material didático produzido para perguntar se eles compreenderam o que 
estão lendo. Na atividade 5, discutem-se novamente atividades que têm por 
objetivo identificar as pessoas que estão por perto e para confirmar se de fato 
são elas mesmas. Com essa atividade, todos os alunos, de forma espontânea, 
começaram a perguntar uns aos outros, para confirmarem se de fato era essa 
pessoa, ao molde da atividade proposta (figura 9). Os alunos se levantaram e 
andaram para todos os cantos para perguntar quem era aquela pessoa. Quando 
perguntava de alguém, a pessoa confirmava ou não se era ela. Notou-se que os 
alunos tiveram um desempenho muito bom ao falarem na língua étnica.  

No dia 19 de julho, a aula foi iniciada com alunos do sexto ao nono ano 
dando continuidade às atividades de apresentação e de identificação de pesso-
as. No entanto, ao invés de trabalhar com o material didático produzido, foram 
elaboradas, em sala de aula e junto com os alunos, outras sentenças e diálogos 
na língua Oro Towati’, para trabalhar melhor algumas dificuldades que os alu-
nos tiveram, a fim de ampliar alguns conhecimentos sobre a língua. No quadro 
branco, foram escritas frases em Oro Towati’, tais como:
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Ati ka maw ta ma? “Quando é que você vai?”
Maw tain makrakon oro waram ma. “Eu vou para outra terra.”
Maw tain pira. “Eu vou para longe.”
Mama tym pin aryt. “Nós vamos todos juntos”
Sin fo ta japekyn. “Eu vou pescar peixe piau.”

A partir de novas frases, como essas, foram trabalhados outros diálogos 
com os alunos, de forma mais espontânea. Essa aula foi muito importante para 
todos apreenderem a se comunicar, porque os alunos só se cumprimentavam 
antes em português. Agora, a língua Oro Towati’ começou a ser utilizada oral-
mente pelos alunos. Todos eles foram embora perguntando uns aos outros 
quais pessoas que vão para outras aldeias ou outros lugares. Nessa atividade foi 
possível mostrar para os alunos que, mesmo conhecendo pouco sobre a língua 
Oro Towati’, eles já sabiam o suficiente para utilizar esse pouco conhecimento 
no dia a dia da comunidade. 

No dia 22 de julho de 2019, a aula foi iniciada com Atividade 6, com 
todos os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental, com a leitura 
do material produzido, conforme atividade reproduzida a seguir.

Figura 10 – Atividade 6 “WORAW FET TI’ – Piwan ona!”

Fonte: Acervo dos autores.



203

Para que todos os alunos refletissem sobre a Atividade 6, foi solicita-
do que realizassem, em duplas, a leitura do diálogo. Após trabalharem juntos 
com a leitura, foram todos para o pátio da escola, para que cada dupla fizesse 
a leitura do texto para os demais. Logo em seguida, foi formada uma roda de 
conversa na língua étnica, para que cada um desses alunos compreendesse o 
diálogo. Nesse exato momento, eles não poderiam falar na língua portuguesa, 
apenas na língua Oro Towati’. Depois de trabalhar suficientemente com a lei-
tura do diálogo, foi solicitado que as duplas se esforçassem para apresentar o 
diálogo sem consultar o material didático. 

Logo em seguida, para finalizar a atividade na língua Oro Towati’, to-
dos retornaram para sala de aula. Foi solicitado que os alunos fizessem um 
relatório de todas as atividades que foram trabalhadas desde o mês de maio de 
2019. Foi pedido que eles falassem sobre a importância de se aprender a língua 
Oro Towati’. O objetivo era criar um momento construtivo de avaliação do 
ensino da língua étnica, que passamos a apresentar na próxima seção.

6 Análise da aplicação do material a partir dos estudantes

As atividades de produção oral da língua Oro Towati’ certamente apre-
sentam um avanço significativo no estudo dessa língua na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Valdemar Cabixi. Foi possível constatar inclusive que 
houve uma melhora no desempenho e no interesse dos alunos pelo estudo 
dessa língua. De modo geral, eles se esforçaram em aprender, possivelmente 
porque foi muito bem trabalhada com eles a importância do estudo da língua 
e da cultura do povo Oro Towati’. Esse reconhecimento do valor da língua e 
da cultura Oro Towati’ pode ser confirmado pelos trechos dos relatórios dos 
alunos, que são apresentados a seguir:

1. É para mostrar para as pessoas que nossa cultura está viva e nós estamos 
praticando com muito esforço. Estava quase extinta, mas estamos resgatando a 
língua do nosso povo tanto na escrita quanto na prática e na pesquisa com os 
mais velhos. Eu agradeço muito a presença da professora com todo seu esforço 
para conhecer, aprender e resgatar a nossa fala tradicional. (Pin Wa’, 7º ano)
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2. Nossa professora nos ajuda muito a valorizar a nossa língua indígena. 
Com apoio e esforço dela, estamos conseguindo resgatar nossa cultura e 
temos muito esforço em aprender a conhecer nossa língua. (Syn An, 8º ano)
3. Nós estamos juntos com os alunos do primeiro ao quinto ano realizando 
mais um trabalho sobre a cultura do povo que estamos tentando resgatar a 
língua, que quase ficou extinta. (Ti’omi, 9º ano)

É importante conhecer os relatos dos alunos que estão preocupados com 
a perda de sua língua Oro Towati’. Nos trechos acima, vemos que os alunos 
ressaltam que eles estão fazendo o possível para preservar e para valorizar a 
língua e a cultura. Com o material didático produzido para trabalhar com a 
oralidade, os alunos compreenderam que é muito importante conhecer a fala 
na língua indígena; nos relatos, eles demonstram preocupação para a resgatar 
com muito esforço. 

Embora os alunos reconheçam a importância do estudo da língua Oro 
Towati’, eles não deixaram de ressaltar a dificuldade de aprender essa língua 
com uma metodologia que foca principalmente na oralidade e nos diálogos. 
A respeito das dificuldades encontradas pelos alunos, destacamos os seguintes 
trechos dos relatórios:

1. A aula de língua materna foi muito difícil de aprender e a gravar as falas do 
diálogo [...]. Tivemos o ensaio antes de começar a apresentar. Tive que estar 
preparada, mas não foi fácil. Foi difícil sem o material impresso. Tinha que 
estar na memória e demorou horas para fazer a atividade. (Pin Wa’, 7º ano)
2. A nossa aula de língua materna não foi fácil para a gente, porque tinha 
que falar na língua Oro Win, mas nós conseguimos fazer uma aula bonita. 
(Mipit, 7º ano)
3. A apresentação foi um trabalho muito difícil que levou aproximadamente 
duas horas para finalizarmos. (Ti’omi, 9º ano)

Nos relatos, foi possível notar que os alunos tiveram dificuldades na 
hora de apresentar as atividades de leitura e na apresentação oral dos diálogos. 
Foi difícil para memorizar as falas na apresentação. Porém, de modo geral, ve-
mos que, com muito esforço, eles foram capazes de realizar as atividades com 
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grande proveito. Isso foi importante para mostrar que a língua do povo Oro 
Towati’ não está extinta; por isso, devemos praticar, reforçar e valorizar mais a 
cultura, fortalecendo sua língua. Os alunos ainda ressaltaram a importância de 
realizar trabalhos de resgate das histórias tradicionais para aprenderem com a 
língua, buscando outros conhecimentos importantes de sua cultura. 

As dificuldades encontradas pelos alunos, como mostrado, se devem ao 
fato de essas atividades terem como objetivo trabalhar as habilidades linguísti-
cas: falar, ouvir, escrever e ler. O trabalho com cada uma dessas habilidades foi 
assim descrito pelos alunos:

1. Eles perguntavam na língua para os outros e eles respondiam na língua 
também. Não poderia falar na hora da apresentação dos outros colegas e 
o outro que ficava parado filmava a gente na língua indígena. [...] Depois 
disso, foi a outra apresentação. Eles tinham a sua apresentação e foi muito 
bonita. Eles tinham que conversar na língua. (Mipit, 7º ano)
2. Depois de a professora dar uma explicação, nós fomos dar o primeiro pas-
so para aprender a cumprimentar. Falando tudo na língua. (Pin Wa’, 7º ano)
3. Fizemos trabalhos de língua em dupla. Cada aluno colocou seu nome na 
língua materna e cada um apresentou seu nome. Depois disso, foi gravado 
um vídeo com a apresentação. (Syn An, 8º ano)
4. Fizemos um trabalho que há mais de uma semana estamos estudando para 
estar preparados na hora da apresentação. [...] Os trabalhos que foram apre-
sentados foi a identificação de pessoas, o cumprimento de pessoas e o alfabeto 
da língua Oro Win. Esta atividade demorou duas horas. Para nós finalizar-
mos este trabalho foi bem trabalhoso e bem praticado. (Ti’omi, 9º ano) 

Por fim, apesar de os alunos terem encontrado uma maior dificuldade 
nas atividades, outro aspecto que foi ressaltado por eles diz respeito à impor-
tância dessas aulas. Felizmente os alunos já compreendem a necessidade de 
voltar a falar na língua Oro Towati’. Os trechos a seguir revelam o reconheci-
mento dos alunos acerca dessa importância.

1. A aula foi muito importante para nós alunos que estamos apreendendo 
a conhecer a leitura, a fala e a escrita da nossa língua indígena do povo Oro 
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Win. [...] Foi muito importante a nossa aula quando trabalhamos em grupo 
com os alunos. (Pin Wa’, 7º ano)

2. Esse trabalho foi muito importante para nós desenvolvermos a língua ma-
terna. [...] Todo o tempo desse trabalho foi muito importante para nós valori-
zarmos a cultura de nosso povo. Nós alunos estamos fazendo um trabalho de 
escrever, ler, falar e mostrar nosso desempenho para todos. (Syn An, 8º ano)
3. O nosso objetivo não é só isso. Temos ainda bastante trabalho a ser re-
alizado. Só que isso acontece só na quarta e sexta-feira e é pouco tempo 
para mim. Até nesse ponto a aula está muito boa e bem criativa. Daqui para 
frente, temos que melhorar cada vez mais para servir de exemplo para as 
crianças e para conseguirmos resgatar nossa língua. Assim, finalizamos mais 
um período de aula com os diálogos. Nunca se ouvia falar sobre a escrita, a 
leitura e hoje a fala na língua indígena. Nós alunos somos exemplos junto 
com nossa professora. [...] Nós estamos tentando resgatar nossa língua e 
tradição realizando pequenos trabalhos e cada trabalho que é realizado é um 
passo para frente e, se Deus quiser, nós vamos conseguir regatar a língua e a 
história do povo. (Ti’omi, 9º ano)

Com este trabalho, que visou à produção de material didático em Oro 
Towati’, percebemos que houve um avanço muito importante em seus conhe-
cimentos a respeito da língua étnica. Eles apresentaram um ótimo desem-
penho na prática de produção oral. Cada um desses alunos vem mostrando 
ótimas visões no que diz respeito ao resgate da língua, da cultura e da história 
do povo. Tivemos muitos momentos para analisar essa situação e, por terem 
ficado preocupados com isso, todos os alunos se esforçaram muito em apren-
der a língua. Muitos tiveram dificuldades, mas, em contrapartida, demons-
traram grande força de vontade. Hoje, pode-se afirmar que esses alunos vêm 
se tornando exemplo para a comunidade, porque têm estudado e praticado o 
conhecimento adquirido da língua Oro Towati’, principalmente as habilidades 
de falar, ouvir e compreender. Acreditamos que propor atividades em que os 
alunos já falem a língua Oro Towati’ desde a primeira aula é uma boa estratégia 
de ensino de língua, porque os alunos se sentem muito motivados a aprender. 
Além disso, as dificuldades apresentadas por eles, na verdade, se tornaram um 
desafio a ser superado por cada um.
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7 Considerações finais

Neste capítulo, tivemos por objetivo produzir e elaborar material didá-
tico para o ensino do Oro Towati’ como segunda língua, sendo desenvolvidas 
ações de leitura, de escrita e principalmente de produção oral, por meio das 
habilidades de falar e ouvir, a partir dos conhecimentos dessa língua. 

Este trabalho se fundamentou nos conceitos teóricos de revitalização 
linguística (Silva; Franceschini, 2009; Tavares, 2016; Horst; Krug; Fornara, 
2017; Vlcek, 2017), bilinguismo e ensino bilíngue (Megale, 2005; Nobre; Ho-
dges, 2010; Amaral, 2011; Nobre, 2012; Grannier; Antunes, 2016), produ-
ção de material didático (Santo, 2016; Amaral et al., 2017) e metodologia do 
ensino de primeira e segunda língua (Vilson, 1988; Jalil; Procailo, 2009). A 
partir desse quadro teórico, foram analisados materiais didáticos disponíveis 
em português e em língua estrangeira para verificar como os conceitos teóricos 
eram aplicados. A partir de então, foi proposto o material didático na língua 
Oro Towati’ e a metodologia de ensino de língua para compreender como este 
material poderia ser aplicado em sala de aula, não deixando de inserir nessas 
ações a cultura do povo. Com essa experiência na produção de atividade de en-
sino de língua, foram desenvolvidas práticas de ensino do Oro Towati’ a partir 
da realidade do povo, de sua cultura e de seus conhecimentos, em um ambiente 
de aprendizagem com os alunos na escola. 

A aplicação desse material didático em sala de aula superou as expecta-
tivas iniciais, porque os alunos apresentaram desenvolvimento e motivação que 
favoreceram o ensino da língua Oro Towati’. A partir da leitura do referencial 
teórico, foi possível compreender as possibilidades de trabalhar o ensino de 
uma língua com alunos não falantes dessa língua, o que certamente contribui 
como uma ação a favor da revitalização da língua Oro Towati’.
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PROCESSOS DE ENSINAR E DE APRENDER PORTU-
GUÊS BRASILEIRO NA ESCOLA INDÍGENA: CULTURA 
PERMEANDO

Antonio Almir Silva Gomes1

1 Apresentação

O Brasil com seu tamanho continental é um país exitoso do ponto de 
vista linguístico quando consideramos a presença do Português Brasileiro (PB) 
espraiada ao longo de todo seu território. É por essa língua que transcorrem 
os meios oficiais da nação. Trata-se de uma realidade tácita sobre a qual não 
nos questionamos enquanto sociedade e cujos efeitos, de certa forma, crista-
lizaram o mito de que somos um país monolíngue em PB. Esse mito precisa 
ser desfeito nacionalmente, ao considerarmos a realidade linguística que, de 
fato, nos caracteriza. No lugar do referido mito, portanto, a certeza da presença 
de inúmeras línguas, pertencentes a distintas filiações genéticas. De maneira 
ilustrativa dessa realidade linguística, Gomes e Neris (2020) mencionam o que 
ocorre na cidade de Oiapoque, localizada no estado do Amapá, cuja frontei-
ra com a Guiana Francesa implica inúmeras questões sociais, econômicas e 
linguísticas. Desse ponto de vista, temos a única fronteira brasileira com país 
cuja língua oficial é o Francês. A presença do PB e do Francês nessa fronteira, 
segundo Gomes e Neris (2020), se soma a um conjunto de outras línguas, 
incluídas as indígenas, de maneira que se identificam 10 línguas pertencentes 
a diferentes filiações genéticas: Palikur, Kheuól Karipuna, Kheuól Galibi-Ma-
rworno, Kheuól da Guiana (Francês), Inglês, Holandês, Taki-Taki do Surina-
me, Taki-Taki do Senegal, Chinês, Espanhol.

1 Agradeço ao CNPq pelo financiamento através do Edital Universal (Processo 424117/2016/9, 
2017-2020) de minhas pesquisas relacionadas ao Ensino de Línguas em Contexto Indígena 
(ELCIND). Aos professores Galibi-Marworno e Karipuna, da Terra Indígena Uaçá, AP, que 
me permitiram conhecer um pouco de suas realidades de Educação Escolar Indígena, bem 
como aos professores não indígenas que, através do Núcleo de Educação Escolar Indígena da 
Secretaria Estadual de Educação do Amapá (NEI-SEED/AP), atuam no ensino de Língua 
Portuguesa em escolas indígenas do estado.
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As línguas indígenas Palikur (Arawak), Kheuól Karipuna e Kheuól 
Galibi-Marworno, mencionadas pelos autores, no contexto do estado do 
Amapá, se somam à língua Wajãpi (Tupi-Guarani), falada por população 
de mesmo nome que vive na Terra Indígena Wajãpi. Essas línguas, repre-
sentativas do estado do Amapá, do ponto de vista de políticas públicas, por 
exemplo, inserem-se em um conjunto que se tem convencionado chamar 
línguas indígenas do Amapá e Norte do Pará (Complexo do Tumucuma-
que), sendo este último conjunto formado pelas línguas Tiriyó, Aparai, 
Wayana, Kaxuyana, Akuriyó e Xikiyana, todas classificadas geneticamente 
como membros da família linguística Karíb. 

Ao considerarmos o conjunto de línguas indígenas faladas por po-
pulações do Amapá e do Norte do Pará, temos argumentos para susten-
tar a ideia do monolinguismo brasileiro como mito. Consequentemente, 
precisamos construir cada vez mais e de maneira mais sólida a ideia de 
que somos, de fato, um país multilíngue (Gomes, 2020; Gomes; Barbosa; 
Ferreira, 2020). Nesse caso, para além das línguas indo-europeias, como 
Inglês, Holandês, Espanhol, ou as de origem asiática, como Chinês, e 
crioulas, como Taki-Taki do Suriname, Taki-Taki do Senegal, ou outras, as 
Línguas Indígenas Brasileiras (LIBs) constituem-se ilustrativas da diver-
sidade linguística que nos caracteriza como nação. Essas LIBs somam um 
total aproximado de 150 espalhadas pelo território nacional. Do ponto de 
vista genético, conforme mapa 1, pertencem a distintos troncos e famílias 
linguísticas, além de exemplares considerados línguas isoladas. De acordo 
com Seki (1999, p. 259), as línguas em questão “[...] se distribuem por cin-
co grandes grupos - Tronco Tupi, Tronco Macro-Jê, Família Karib, Família 
Aruak, Família Pano; havendo ainda nove outras famílias menores e dez 
Isolados linguísticos”. No que se refere às 10 línguas isoladas – Tikuna, 
Irantxe/ Münkü, Trumai, Máku, Aikana, Arikapu, Jabuti, Kanoê e Koaiá 
ou Kwaza – Seki (1999) as define como tipos linguísticos únicos.
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Mapa 1 - Línguas indígenas faladas atualmente no Brasil

Fonte: Instituto Socioambiental (2009)2

A diversidade das LIBs, quando pensada para o contexto do Ensino de 
Línguas em Contexto Indígena (ELCIND), deve ser refletida por sua presen-
ça no interior das escolas indígenas, de modo que cada uma das línguas, em sua 
comunidade de falantes, pela escola e pelo professor, possua lugar de destaque 
como disciplina frente a outras disciplinas. Ao ocupar esse lugar, as LIBs es-
tabelecem relações com o PB, estando ambas atentas à infinitude de cenários 
linguísticos, tais quais descritos por Gomes (2019):

2 Disponível em: https://mirim.org/pt-br/lingua. Acesso em: 12 mai. 2021.
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Há casos, por exemplo, em que poucos membros da comunidade falam Por-
tuguês Brasileiro (PB), em outros, o PB é bastante conhecido, mas pouco 
presente em termos de uso no cotidiano da comunidade. Há casos em que o 
PB, sobretudo através dos mais jovens, aos poucos “toma” lugares até então 
próprios da língua indígena. Há casos em que o uso do PB no cotidiano da 
comunidade já é bastante comum, de modo que a língua indígena inicia um 
processo de “enfraquecimento”. Há casos, inclusive, em que a língua indíge-
na já é pouco utilizada no cotidiano, ou mesmo, já cedeu lugar ao PB, então 
adotado como língua materna. (Gomes, 2019, p. 9)

Os diferentes cenários linguísticos da relação entre as LIBs e o PB im-
plicam que a disciplina de PB no contexto do ELCIND, com efeitos sobre o 
professor desta disciplina, deve reconhecer-se como apenas mais uma; reco-
nhecimento cujo efeito incida sobre a consciência do lugar central da própria 
língua indígena no contexto local. Esse reconhecimento envolve-se sobrema-
neira em um contexto em que a Escola Indígena pós-Constituição Federal 
precisa lembrar sempre de para quais fins a Língua Portuguesa foi utilizada ao 
longo dos séculos em seu interior; consequentemente, a consciência dos papeis 
atribuídos a essa língua no interior da escola indígena deve servir como farol 
que aponta para o lugar e para a função da mesma língua na atualidade.

A necessidade de reconhecimento do lugar e da função do PB na atuali-
dade das populações indígenas brasileiras constitui-se o escopo do presente ca-
pítulo que, ao considerar cenários de escolas indígenas cuja população atendida 
não é falante de PB como língua materna, discute, baseado em Aniká, Forte 
e Gomes (2019), Cardoso e Gomes (2018) e Gomes (2021; 2019), algumas 
questões que perpassam pelo professor, pelo aluno e, consequentemente, pela 
escola. No centro do processo de ensinar e de aprender, o aluno como indiví-
duo portador de cultura que se refletirá no próprio PB, tomado como objeto da 
aula. Com essa perspectiva, tratamos dos processos desencadeados pela escola 
e pelo professor a partir do indivíduo / usuário da língua (2), cuja característica 
é ser portador de cultura que se mostra na estrutura da língua (2.1) e em seu 
próprio comportamento (2.2). A centralidade do indivíduo / usuário no pro-
cesso é reiterada em (2.3), quando consideramos a necessidade de o professor 
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conhecer a seu aluno. Na seção (3), atrelamos os efeitos das questões discutidas 
nas seções anteriores sobre a formação cidadã em PB.

2 Escola, professor e língua: o indivíduo / usuário no centro do processo

A relação no contexto da EEI entre as LIBs e o PB foi descrita em Go-
mes (2019) em termos de simetria, nos quais a cada uma das mesmas línguas 
é dado lugar de destaque e, no caso específico do PB, é conduzido de modo a 
proteger a LIB. Segundo o autor, o PB, “por seu “status” de língua dominante 
no contexto nacional, ao adentrar a escola indígena, reconhece e promove a 
valorização da língua indígena (LI) local; assim o faz entendendo seu lugar e 
papel no seio da mesma escola”. (Gomes, 2019, p. 31). Do ponto de vista do 
professor desta língua, Gomes (2019) considera que este precisa ter em mente 
o significado de cada uma das línguas na comunidade, logo, compreende que 
diferentes realidades demandam diferentes comportamentos.

Para entender o significado do PB, a comunidade, a escola e o professor 
devem ultrapassar os limites de um programa de ensino disponível nas se-
cretarias estaduais ou municipais de ensino; neste, encontra-se, quase sempre, 
atenção à norma padrão da língua, exclusivamente. Ao professor, com efeito 
sobre a escola de maneira geral, é necessária “busca de respostas permanentes 
a questões tais como: Para quê querem esta língua?” (Gomes, 2019, p. 33). 
Com esta pergunta, que permitirá ao professor compreender se a comunidade 
tem ciência do papel e da função do PB, ou se esta língua está na escola em 
formato de disciplina tal como outras também estão, segundo Gomes (2019), 
o professor guiará suas ações metodológicas voltadas a qual PB levará à escola.

A compreensão do significado do PB para a comunidade atendida pela 
escola, a partir da pergunta de Gomes (2019), deve ser interpretada como res-
ponsável por colocar o aluno no centro de processo em que suas características 
de usuário e de aprendiz, ao mesmo tempo de membro de uma comunidade de 
fala de língua distinta do PB, são reconhecidas e potencializadas. O processo 
de ensinar e de aprender PB, nesse caso, é retroalimentado pelo professor e 
pelo aluno, jamais pelo professor, exclusivamente.
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Figura 1 -  Relação professor e aluno no processo de ensinar e de aprender PB

Fonte: Acervo da pesquisa.

Esse processo deve chamar a atenção sobretudo do professor não indí-
gena de PB, ainda hoje em números expressivos presentes nas escolas indígenas 
brasileiras. Esse professor – já tendo se perguntado se escola, aluno e a própria 
comunidade esperam o PB da metalinguagem, do programa das secretarias, o 
PB formal / padrão, para se comunicar (oralmente) com os vizinhos da região, 
para fazer negócios com os mesmos vizinhos, para atender às suas necessida-
des locais, para o contato com o mundo escrito da língua que lhes chega pelo 
celular, pela televisão – munido de respostas relacionadas àquilo que se espera 
do PB, elegerá conteúdos e métodos mais adequados ao seu público.

Para além das perguntas e respostas acerca do que os envolvidos espe-
ram do PB como disciplina na sala de aula, o professor deve observar e cons-
truir o processo de ensinar a língua considerando-se os aspectos culturais do 
aluno em seus processos de aprender. Assim, deve fazê-lo pela compreensão 
de que língua e cultura se relacionam de maneira imbricada, de modo que é 
impossível entendermos língua sem que entendamos cultura (Lévi-Strauss, 
1989); língua como instrumento através do qual se acessa a cultura de um povo 
e vice-versa. Nesse sentido, o processo de ensinar PB envolve-se com o pro-
cesso de aprender, tendo o entendimento da cultura do aluno como mediador. 
Entre ambos os processos, a compreensão de que o aluno que adentra a sala de 
aula de PB na EEI não deixa suas culturas do lado de fora, mas, ao contrário, 
munido dessas, adentra ao espaço escolar e, consequentemente, reflete-as em 
todas as ações de seu processo de aprendizado. O aluno constitui-se indivíduo 
usuário e social de uma língua indígena que molda e reflete seu pensamento, 
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seu comportamento linguístico oral e escrito. Nesse sentido, o ensino de PB 
ocorre num contexto em que, sobretudo, seu aprendiz é tomado como indiví-
duo repleto de experiências culturais que se refletirão e que impactarão ao lon-
go do processo de aprendizado. Ao professor caberá, portanto, a constatação de 
que seu aluno refletirá suas culturas, seja a partir da própria estrutura da língua, 
seja a partir do comportamento culturalmente estabelecido. Língua e cultura, 
nesse caso, interagem e influenciam-se mutuamente de maneira contínua, po-
dendo o professor, em seu processo de ensinar, e o aluno, em seu processo de 
aprender, beneficiarem-se mutuamente. 

Figura 2 - Relação língua, cultura e indivíduo no processo de ensinar e de aprender PB

Fonte: Acervo da pesquisa.

A atenção à relação língua e cultura que se mostra pelo indivíduo apren-
diz constitui-se objeto ótimo para a potencialização do ensino de língua, toma-
da aqui como um sistema composto de construções que se materializam pelo 
uso; quanto à cultura, tomada como o conjunto de hábitos, crenças, modos de 
vida, conhecimentos, ciências. Por este conjunto, consideramos que a busca de 
entendimento de aspectos da cultura do aluno pelo professor deve idealmente 
preceder as ações de ensinar PB; são esses aspectos que permitirão ao professor 
compreender as características do PB em uso nos contextos interno e externo 
da escola, bem como as relações sociais e culturais que se estabelecem da rela-
ção professor e aluno. A Pragmática, nesse caso, constitui-se área da Linguís-
tica de interesse à sala de aula. Roever (2011) considera que:
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Pragmática é comumente vista como o estudo da língua em uso (Crys-
tal, 1977; Mey, 2001), destacando a incorporação de fatores contextuais 
no discurso (Levinson, 1983). Esses fatores contextuais podem incluir, por 
exemplo, a configuração física em que o discurso ocorre, a relação entre 
os participantes nos termos de Brown e Levinson (1987), fatores de rela-
cionamento (poder relativo, grau de imposição, distanciamento social) e o 
conhecimento compartilhado dos participantes sobre o tópico discursivo 

bem como os papeis e normas sociais. (Roever, 2011, p. 560)

Presente na sala de aula, atenta à relação língua, cultura, indivíduo e 
ELCIND, a Pragmática permitirá ao professor compreender sobretudo que, 
pela língua, perpassa a própria cultura, o que inclui os comportamentos sociais 
de todos os envolvidos. Nesse caso, constitui-se apenas mais um passo para o 
ensino eficiente de PB em contexto indígena a busca por respostas, pelo pro-
fessor, às perguntas: ensinar o quê, mesmo? Por quê? Qual língua? Com quais 
objetivos? Como? Com quem? Utilizando-se de quais instrumentos? Junto a 
estas perguntas, o professor também se questiona:

- Para que o conhecimento da minha ciência na comunidade?
- Para que o conhecimento da minha ciência na vida do aluno?
- Como a comunidade pode contribuir com esta ciência?
- Como potencializar o aprendizado da minha ciência?
- Quem é meu aluno?

Estas perguntas são relevantes ao professor porque o guiarão em seu 
processo dinâmico e permanente em sala de aula. Junto ao processo dinâmico 
e permanente de aprender, de aprimorar-se, de agir conscientemente, recai a 
necessidade de pensar não apenas sua relação com os atos de ensinar e de 
aprender, incluído seu aluno, mas também com a própria comunidade na qual 
está inserido, isto porque não se trata de um profissional isolado em si mesmo, 
mas inserido em um contexto cultural cuja presença se faz sentir ao longo de 
todo o processo de ensinar e de aprender.
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2.1 Cultura na estrutura da língua 

Estruturas linguísticas interagem entre si de tal forma que a presença 
de uma língua pode ser identificada em outra língua. Nisto também está im-
pregnada a cultura. Vejamos, a título de exemplo, dois textos escritos em PB 
por dois alunos Wajãpi (Tupi-Guarani) que vivem na Terra Indígena Wajãpi, 
localizada no estado do Amapá (Gomes, 2021).

Texto I

O papagaio é um ave de cor verde e de pena macio, ele tem bico duro. 
Ele vive no mato, o papagaio dormir mas alto em cima da galho da arvores. 
Ele voa procura a frutas. O papagaio comer, bacaba, cupui. Depois ele voa ir 
procurar oco de pau pra bota ovos. Os filhote do papagaio nascer tem quatro 
ninhos. Por isso que o papagaio voa procura frutas. Quando ele achou frutas, 
depois deles trouxe comer-os.

Texto II

A cutia e um animal ela é amarela. A cutia vive no mato ela gosta de an-
dar com quer lugar. Quando a cutia vai amanhece ela come frutas, macaxeira. 
A cutia tem filhotes 5 ela vai leva andar. Quando ela vai levar come frute de 
macaxeira i depois vai a noite vai dormir buracu do pau.

Três características dos textos I e II merecem destaque aqui, por cons-
tituírem exemplos mais comumente identificados como erro em PB: ausência 
de concordância no sintagma nominal (1), ausência de determinantes ø (2) e 
uso do verbo em sua forma finita (3). Vejamos:

(1) O papagaio é um ave de cor verde e de pena macio
O papagaio dormir mas alto em cima da galho da arvores 
Os filhote do papagaio nascer tem quatro ninhos

(2) Depois ele voa ir procurar ø oco de pau pra bota ovos
depois vai a noite vai dormir ø buracu do pau
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(3) O papagaio comer, bacaba cupui. 
Depois ele voa ir procurar oco de pau pra bota ovos
A cutia tem filhotes 5 ela vai leva andar

Características gramaticais semelhantes foram descritas por Lima e Sil-
va (2012) para o caso da língua Kaingang (Macro-Jê). Segundo a autora: 

Na língua Kaingang não existe concordância de número entre o verbo e 
seus argumentos. A língua Kaingang exprime ação plural, múltipla ou repe-
titiva no verbo, seja por reduplicação, seja por alternância lexical. A expres-
são da ação plural, múltipla ou repetitiva no verbo pode tornar redundante 
e, portanto, levar a omitir a marca plural tanto no SN – Sujeito como no 
Objeto. (D’Angelis, 2004, apud Lima; Silva, 2012, p. 6).  

Para além das especificidades morfossintáticas identificadas nos textos 
I e II, vejamos, a seguir, um exemplo extraído de Gomes (2019) sobre a pre-
sença da língua indígena no contexto de ensino e de aprendizado de questões 
fonéticas do PB. Segundo o autor, em uma escola indígena estadual do Amapá, 

o professor se deu conta de que seus alunos, especialmente em atividades de 
ditado, trocavam fonemas esperados para a escrita em PB; eram regulares 
trocas envolvendo fones [p] ~ [b], [t] ~ [d], [f ] ~ [v], [l] ~ [r]. O professor 
insistia na correção baseado na ortografia que esperava dos alunos. Somen-
te com o tempo percebeu que se tratava do fato de que a língua materna 
do aluno não dispunha de determinados fonemas presentes em PB, logo, 
os alunos utilizavam-se de estratégias de substituição destes fonemas por 
fonemas presentes em sua língua. (Gomes, 2019, p. 40)

Para o exemplo em questão, de acordo com o autor, “a concepção es-
drúxula de ‘erro’ pelo professor tornou-se a compreensão das habilidades lin-
guísticas dos alunos capazes de permitir-lhes utilizar-se de recursos linguís-
ticos dos mais complexos”. A mesma concepção esdrúxula de erro se aplica 
ao uso do PB pelo aluno em sua modalidade oral. Nesse sentido, se o aluno 
produz em seu texto escrito ou em seu texto oral estruturas como em (4) e 
(5), não está implícita, nelas, sua incapacidade de aprender a língua, mas suas 



222

especificidades de uso, impregnadas da própria estrutura do PB, que permite o 
apagamento da marcação de número no nome em contexto do sintagma no-
minal (4) e até mesmo de concordância entre sujeito e predicado (5). 

(4) [os mano]
b. [as roupa]
c. [todos aqueles peixe das canoa [tava podre]]
d. [estes assunto da matéria de PB [é chato]] 

(5) Os pescador pegaru um peixe muito grande.
b. Viajamu pru Oiapoque.
c. Vende esta casa.

A compreensão dos usos das estruturas (4) e (5), assim como nos de-
mais exemplos mencionados, importa ao professor de PB no sentido de reco-
nhecer tal presença no texto do aluno e tratá-la como parte do aprendizado, 
jamais como erro. Perpassa tal compreensão a certeza de que o usuário ideal / 
perfeito não existe; em seu lugar, o usuário em sua plenitude linguística. Para 
além da concepção de erro, substituída pela atenção às formas de uso da língua 
pelo aluno, o professor precisa questionar-se se tais usos estão influenciados 
pela própria língua materna do aluno. No caso dos textos Wajãpi, por exemplo, 
o professor deve saber se há e como se dá nessa língua a concordância entre 
sintagmas, se há preposições ou determinantes, se há forma finita no verbo. 
Em não havendo, restará clara a interação das línguas envolvidas no processo. 
Acompanha o professor nessa compreensão a certeza de que o aprendizado 
ocorre de maneira gradual e contínua (Lightbown; Spada, 2011) e que o ama-
durecimento gramatical e a idade do aprendiz atuam no aprendizado (Be-
retta, 2011). Com essa consciência, antes de rotular o aluno com incapaz de 
aprender, o professor saberá que, ao contrário, se trata de um aluno em pleno 
processo de aprendizado e de uso do PB, em que analogias da LI sobre o PB 
são atestadas e interpretadas como parte do potencial linguístico do aluno. O 
não uso do padrão esperado, portanto, apenas releva o processo de aprendi-
zado em andamento, jamais o processo encerrado. Agir em direção contrária, 
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mantendo-se a compreensão de “erro”, acaba por calar o aluno; assim sendo, 
ao professor de PB que se depara com a cultura do aluno pela língua (oral e 
escrita) caberá decidir: ou encoraja o aluno a usar a língua ou o cala, fazendo-o 
assumir-se incapaz de aprender PB, embora multilíngue (2.3).

2.2 Cultura no comportamento do aluno e do professor pela língua

Ao considerar novamente a Pragmática com interesse à sala de aula de 
PB na EEI, depreendemos que nesse espaço instauram-se relações de poder e 
de papéis culturais e linguísticos que precisam ser observados. Nessa relação, 
envolvem-se a constituição e a preservação das faces ao longo de todo o pro-
cesso, a constituição dos turnos de fala, bem como questões etárias, de sexo e 
de pertencimento social definidas na comunidade e na sala de aula (Gomes, 
2019). Vejamos o relato a seguir:

Certa vez, em sala de aula de 5º Ano do Ensino Fundamental em uma es-
cola indígena estadual localizada no Parque Nacional do Tumucumaque, o 
professor de PB elogiou um aluno em meio aos demais por seu bom desem-
penho em atividade proposta, bem como expôs na sala de aula aos demais 
alunos a atividade em questão. O aluno que fizera a atividade não retornou 
à sala de aula na semana seguinte. Ciente da ausência do aluno, o professor 
resolveu ir à casa dele, a fim de saber o que acontecera, afinal, aquele aluno 
era “o melhor aluno da turma”. Na visita, o professor ficou sabendo que 
aquele aluno ficara consternado pelos elogios públicos frente aos colegas. 
Isto porque na sala havia alunos mais velhos que não haviam resolvido a ati-
vidade com o mesmo rendimento desejado pelo professor. Configurara-se 
um cenário em que: como ele já sabia muito, ele não precisava mais voltar 
para estudar. (Gomes, 2019, p. 40) 

O exemplo acima, segundo Gomes, permitiu ao professor compreender 
que, “naquele contexto linguístico e cultural, não poderia elogiar em voz alta 
um aluno em detrimento dos demais, ao contrário, deveria fazê-lo ao grupo 
como um todo”. No caso de elogio a um aluno em particular, o professor deve-
ria fazê-lo pessoal e discretamente. No segundo caso, descrito a seguir, Gomes 
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(2019, p. 41)considera que o contexto em que se deu a interação professor e 
aluno permitiu àquele entender que “ensinar PB falando alto poderia ter efei-
tos sobre o aprendizado dos alunos”. 

[...] com o decorrer das aulas, o professor se deu conta do silêncio contí-
nuo da turma, apesar de suas contínuas investidas pró interação coletiva. Ao 
compartilhar sua percepção com membros da comunidade, se deu conta de 
que o comportamento da turma resultara da interação desta com a altura da 
voz do professor. Para a população atendida, ninguém ensina gritando, fa-
lando alto. Geralmente, quem ensina, o faz de perto e não fala alto. Esse as-
pecto da relação Pragmática na sala de aula chama a atenção inclusive para 
questão de sexo, uma vez que, naquele contexto, mulheres falam ainda mais 
baixo que os homens. Se o professor for homem, a fala com as mulheres 
na sala precisa recobrir-se de uma série de cuidados. (Gomes, 2019, p. 41).

Os exemplos apresentados pelo autor permitiram-no considerar que, na 
sala de aula de PB, o professor, sobretudo não indígena, deve compreender a 
maneira como se observa e se interage com o outro, como se produzem, mani-
festam-se e se intercambiam os fonemas das línguas, como lidar com a altura 
da voz. Em todos esses aspectos está presente a cultura que emana do aluno, o 
centro do processo. Na relação com a língua, a cultura envolve-se em um cami-
nho em que o professor precisa entender como o aluno molda culturalmente 
sua língua para, depois, pensar e apropriar-se desse modelo com fins ao ensino 
de PB. Como efeito, a atenção e o conhecimento das culturas características de 
cada povo permitirão ao professor: 

(i) moldar seu comportamento;
(ii) ajustar o conteúdo de sua disciplina respeitando as culturas envolvidas;
(iii) compreender que o uso e o aprendizado do PB por seu aluno serão 

fortemente influenciados pelas mesmas culturas.

Sobre (i), o professor precisa questionar-se: qual conjunto de compor-
tamentos linguísticos a comunidade atendida pela escola espera que eu de-
sempenhe? Sobre (ii), o professor deve questionar-se sobre se há temas es-
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tigmatizados para o contexto da escola. Sobre (iii), deve questionar-se sobre 
qual maneira, consciente da interação da LI com o PB, possibilitará atingir aos 
objetivos propostos pela disciplina.

2.3 Ainda o aluno no centro do processo

O aluno que chega à sala de aula de PB na escola indígena é multilín-
gue. Esse aluno lida rotineiramente com diferentes línguas em suas modalida-
des oral e escrita, da mesma forma, com graus distintos, mas eficientes de uso 
de cada uma delas. Gomes, Barbosa e Ferreira (2020) apontam como exemplos 
ilustrativos dessa realidade multilíngue populações indígenas que vivem no 
Parque Nacional do Xingu (MT), na região do município de São Gabriel da 
Cachoeira (AM), na Terra Indígena Uaçá (AP) e no Complexo do Tumucu-
maque (PA). Ao se referir especificamente a este Complexo, os autores apon-
tam para cenários como os descritos a seguir:  

As famílias frutos desses casamentos interétnicos falam Wajãpi, Wayana, 
Apalai e Tiriyó. Em consequência disso, temos cenários linguísticos como 
em (a-e): 
a) Pai e mãe Wajãpi, com oito filhos, todos falam Wajãpi como primeira 
língua, mas, também, Wayana e Aparai, seguidas pelas línguas Português 
Brasileiro e Tiriyó. 
b) Mãe é Wajãpi e o pai é Wayana, com quatro filhos, sendo que os dois 
filhos mais velhos são do primeiro casamento da mãe com o pai da mes-
ma etnia, dessa maneira a primeira língua desses dois indivíduos é Wajãpi, 
seguidas por Wayana, Aparai e Português Brasileiro. Os outros dois filhos 
não falam Wajãpi, apenas entendem um pouco; falam Wayana, Aparai e 
Português Brasileiro.
c) Pai Wajãpi é casado com uma Aparai, tem oito filhos, porém, só o pai fala 
Wajãpi. Numa conversa sobre qual língua depois de Wajãpi ele tinha mais 
domínio, respondeu nesta escala: Wayana e Aparai são do mesmo domínio 
de fala, depois Português Brasileiro e Tiriyó entende bem, mas fala pouco. 
Os filhos falam a língua da mãe Aparai, além de Wayana e Português Brasi-
leiro. d) Pai é Wajãpi e falante dessa língua, de Wayana, Aparai e proficiente 
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em Português Brasileiro, ao passo que seus filhos falam língua Aparai, Wa-
yana e Português Brasileiro, mas não Wajãpi. 
e) Pai é Wajãpi que fala as línguas Wajãpi, Wayana, Aparai, Tiriyó e Por-
tuguês Brasileiro, com proficiência nesta ordem. Casou-se com uma moça 
cujo pai é Wayana e mãe Xikyana, e é falante de Tiriyó e Wayana. (Gomes; 
Barbosa; Ferreira, 2020, p. 279-280)

Dados tais cenários, é possível considerar que uma criança de quaisquer 
um dos contextos (a-e) que chegue à escola para aula de PB vem preparada 
cognitivamente para aprender muito bem essa língua. Suas habilidades linguís-
tico/cognitivas, desenvolvidas pelos mesmos contextos, a tornará aprendiz de 
PB em sua plenitude; não há como considerar o oposto. Assim sendo, relatos 
de alunos indígenas que apontam o aprendizado do PB como difícil – realida-
de descrita por Naira Matias da Silva (UERR) na ocasião de sua comunicação 
oral no II Encontro de Ensino de Línguas em Contexto Indígena (2020) para 
o caso de alguns alunos indígenas de PB do estado de Roraima – teria muito 
mais a dizer sobre os métodos de ensino empregados do que propriamente 
sobre as habilidades cognitivas do aluno.

Os cenários (a-e) apresentados nos levam a entender que o aprendi-
zado de PB pela mesma criança não é o único da vida dela. Ela já teve de 
aprender inúmeras outras línguas utilizando-se de suas autonomias cogni-
tivas e comportamentais, cujo efeito foi seu aprendizado independente do 
professor e da sala de aula, o que incluiu o estabelecimento de estratégias 
linguísticas. É possível, assim, que se trate de um cenário novo, se conside-
rarmos a possibilidade de que essa língua seja a primeira a ser aprendida em 
contexto de sala de aula. Ao ingressar nesse contexto como aluno, a criança 
e/ou mesmo o adulto demanda ao professor de PB a necessidade de conhe-
cê-la como indivíduo que, pela língua, reflete sua cultura. Quando se atinge a 
capacidade docente de olhar para o aluno nessa perspectiva, tornam-se caras 
perguntas como as feitas a seguir, já que são capazes de nos revelar a verda-
deira face de cada um dos mesmos alunos.
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- Quem é meu aluno?
- De onde vem?
- Qual sua história linguística?
- É alguém que não conhece ou usa o PB?
- Qual sua relação com a oralidade, escrita, leitura, compreensão da lín-

gua ensinada?
- Quais estruturas da língua ensinada ele maneja?
- É alguém que conhece ou usa quantas línguas?
- É alguém que precisa aprender o que é um substantivo ou adjetivo?
- Como esse aluno aprende levando-se em consideração seus aspectos 

culturais? 
- É alguém que aprende melhor com o auxílio de imagens ou de áudios? 
- É alguém que aprende melhor observando, praticando ou com ambos?
- É alguém que aprende melhor pela interação com o objeto do apren-

dizado?
- O que agrada a esse aluno em termos de aprendizado?
- O que não agrada a esse aluno em termos de aprendizado?
- O que pensam os pais desse aluno acerca da escola?
- Com quais fins os pais desse aluno o enviaram à escola?
- Através de quais comportamentos linguísticos reflete-se sua cultura?

O conjunto de perguntas revela a face de cada um dos alunos rela-
cionada à sua história pessoal e necessidade linguística, a seu aprendizado 
e a suas identidades culturais, às suas estratégias de aprendizado, à história 
de sua família com a escola. Trata-se, tal conjunto, de ação importante da 
parte do professor, cujo resultado moldará seu comportamento docente. O 
aluno é visto como ser humano multifacetado, jamais como objeto ou como 
número de Censo Escolar.

Uma vez que conheça seu aluno e seus anseios, suas histórias, suas 
estratégias, o professor planejará e executará ações capazes de potencializar 
positivamente o aprendizado discente. A sala de aula será entendida como 
lugar onde se encontram diferentes perfis de aprendizagem que demandam 
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caminhos metodológicos distintos. Nesse contexto, a aula de PB permitirá ao 
aluno sentir-se seguro e confiante, já que este desconhecerá a cultura do medo, 
da opressão e da reprovação; o aluno será encorajado a perguntar, e não sim-
plesmente a responder. A aula de línguas destaca-lhe algo que lhe é natural: 
a faculdade da linguagem, entendida aqui como mecanismo que potencializa 
/ favorece o aprendizado de qualquer língua pelo aluno, inclusive em sua ver-
são escrita. O conhecimento do aluno pelo professor tem um efeito reverso: o 
professor se autoconhece e, com isso, tem melhores condições de pensar e de 
executar ações de ensino que verdadeiramente façam sentido a seu aluno e à 
comunidade que atende. Trata-se do professor que não apenas ensina, mas que 
também, pela reflexão, aprende; que se reinventa de maneira constante.

3 Efeito do aprendizado para além do uso da língua: uma formação  
cidadã em PB 

O processo de ensinar e de aprender PB tendo o indivíduo / usuário 
no centro do processo, respeitadas sua língua, sua cultura, sua essência do ser, 
deve, ao longo da vida do aluno, permitir-lhe posicionar-se e agir sobre sua 
própria LI através de um conjunto de comportamentos cujo efeito incida so-
bre a consciência do lugar central desta em seus mais variados contextos. Essa 
centralidade é vivenciada também pelo aluno, sobretudo no momento atual, 
em que a presença do PB na comunidade e na escola indígena é cada vez mais 
acentuada e, com isso, exerce maior pressão sobre as LIBs. O professor daquela 
língua e sua aula devem proporcionar ao aluno formação cidadã  que o possi-
bilite, por um lado, enfrentar atitudes de preconceito linguístico e até mesmo 
de substituição da LI no cotidiano da comunidade de fala pelo PB e, por outro 
lado, promover a língua e a cultura da própria comunidade para além de suas 
fronteiras geográficas e/ou linguístico-culturais.

Relatos de preconceitos linguísticos sofridos por populações indígenas 
brasileiras, em virtude de seu uso de PB em ambiente fora de suas comunidades, 
não são incomuns. Vejamos, por exemplo, o caso descrito por Cardoso e Go-
mes (2018), relacionado à população Karipuna, que vive no estado do Amapá. 
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De acordo com os autores, “[...] atualmente o PB em uso pelos Karipuna, em 
alguns casos, tem sofrido preconceito linguístico, ou seja, dependendo do caso, 
é visto por algumas pessoas como um dialeto não padrão ou errado” (Cardoso; 
Gomes, 2018, p. 67), e o tipo de comentário que se ouve é “esses índios falam 
o português tudo errado” (Cardoso; Gomes, 2018, p. 69). Esse preconceito tem 
efeito também sobre os Karipuna que migram para o ambiente urbano e, com 
ele, se deparam inclusive no ambiente da escola não indígena. 

Os autores utilizam-se dos exemplos ilustrados nas Tabelas 1 e 2 para 
considerar que esses não demonstram nada de excepcional em termos de uso, se 
comparados àquilo que se identifica no uso do PB por populações não indígenas 
que vivem na cidade de Oiapoque, localizada às proximidades da Terra Indígena 
Uaçá, onde vivem os Karipuna. Ao contrário, o conjunto de características veicu-
ladas pelos diferentes usos é atestado como registro em populações não indíge-
nas que vivem em diferentes regiões do país (Gomes, 2018, p. 110).

Fonte: Cardoso; Gomes (2018, p. 68)

Fonte: Cardoso; Gomes (2018, p. 68)

Do ponto de vista daquele que produz o preconceito linguístico, “pesso-
as que fazem esse tipo crítica não procuram entender o contexto social do qual 
determinado cidadão e usuário da língua faz parte” (Cardoso; Gomes, 2018, p. 
69). Do ponto de vista da formação cidadã aqui assumida, a aula de PB na es-
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cola indígena deve permitir ao aluno pensar seu uso linguístico atrelado às suas 
experiências linguísticas, à sua cultura, à sua essência do ser. Como efeito, ha-
verá um aluno empoderado de si mesmo linguisticamente, que se vê como pos-
suidor de habilidades multilíngues, um ser multilíngue; um ser que reconhece 
essa característica como parte de sua riqueza, na qual está o PB apenas como 
mais uma língua usada para fins e contextos específicos de sua vida cidadã. O 
aluno empoderado saberá que seu uso do PB não carrega fatores negativos 
veiculados aos preconceitos linguísticos sofridos, mas tão somente que se trata 
de uso legítimo de um PB capaz de satisfazer suas necessidades comunicativas; 
logo, a concepção de português errado cede lugar conscientemente ao rótulo 
português brasileiro em uso por populações indígenas (Gomes, 2018, p. 110).   

A formação cidadã pela aula de PB deve resultar também na atenção à 
relação existente na comunidade entre essa língua e a LI, sobretudo em contex-
tos de populações indígenas brasileiras, nos quais, cada vez mais, o PB assume 
lugar de prestígio, em muitos casos, ocupando lugares até então exclusivo des-
tas, tais como reuniões comunitárias, atividades cotidianas, interações inter-
geracionais. A população Karipuna, caracterizada atualmente por um cenário 
conforme descrito por Aniká, Forte e Gomes (2019), seria um desses casos:

Nos primeiros anos da comunidade Manga, a língua Kheuol predomina-
va entre seus moradores. No entanto, por ficar mais próxima à cidade de 
Oiapoque, pela facilidade de transporte terrestre através do ramal ligado à 
BR 156, os moradores da comunidade passaram a ter acesso diário ao PB. 
Some-se a isto o envio pelo Estado (Antigo Território Federal), no início 
dos anos de 1980, de um professor não-indígena para trabalhar na Escola 
da aldeia Manga, que iniciou um sistema de ensino em que somente o PB 
era a língua utilizada; o uso da língua Kheuol na escola era proibido. Nesse 
contexto, ao PB foi atribuído lugar de prestígio em detrimento da língua 
indígena. (Aniká; Forte; Gomes, 2019, p. 87)

A língua indígena em questão, constitutiva da identidade, da cultura, 
deve constituir-se motivo de orgulho, tendo na aula e no professor de PB 
fortes incentivadores. Como partes integrantes do conjunto da escola, aula 
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e professor desta língua atuariam como agentes de promoção linguística. 
Em seu bojo, a certeza de que na LI encontram-se representadas uma série 
de conhecimentos científicos, culturais, astronômicos, históricos. A aula e o 
professor de PB, nesse sentido, estabelecem interação contínua com a aula 
de LI, sobretudo, permeados pela consciência dos custos dos comporta-
mentos linguísticos atribuídos a cada uma das mesmas línguas. O resultado 
pretendido na interação contínua entre ambas, pela consciência dos com-
portamentos linguísticos e seus efeitos, deve incidir sobre a potencialização 
da vitalidade da LI, para os casos em que esta encontra-se em contexto de 
transmissão e de uso cotidiano entre seus usuários, e na revitalização da LI, 
para os casos em que transmissão e uso cotidiano desta entre seus usuários 
encontram-se comprometidos em virtude da presença, da transmissão e do 
uso cotidiano cada vez mais acentuado do PB. A aula de PB, portanto, deve 
ser mais um instrumento, dentre outros disponíveis, nas ações de vitaliza-
ção ou de revitalização das línguas indígenas brasileiras.

Por fim, as considerações feitas nesta seção apontam para a formação 
docente do professor de PB. A este respeito, consideramos o pensamento a se-
guir, atribuído a Anthony D’Angelo: “Desenvolva paixão por aprender. Se você 
assim o fizer, você nunca parará de crescer”3. Tomando tal pensamento de em-
préstimo, rememoramos uma ideia bastante difundida nos cursos superiores 
que formam professores, a de que jamais paramos de aprender. É isso mesmo, 
o professor jamais para de aprender; é assim que ele mantém o interesse de 
seus alunos por sua ciência. Assim como o professor não para de aprender, as 
ciências não param de evoluir, de modo que, inseridos no contexto de ensinar 
e de aprender, vivenciamos um processo dinâmico em que a todo tempo somos 
impelidos a adaptações. Esse processo, dinâmico e permanente, confronta o 
professor com a seguinte pergunta: quem sou eu como professor?  A busca 
pela resposta a essa pergunta é vital àquilo que imaginamos como qualidade 
das ações docentes, isto porque cumprem o objetivo de nos fazer pensar sobre 
como vemos nossa prática docente; logo, tomarmos consciência de nós mes-
mos. A fim de interagir no processo dinâmico e permanente, o professor de 
3 Tradução livre de: “Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow”.
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PB precisa reconhecer-se, inclusive, do ponto de vista de seu papel social de 
transformar pela educação. Esse é o comportamento esperado desse professor 
a partir das discussões feitas neste capítulo. Junto a ele, o indivíduo / aluno 
com sua língua materna e outras permeadas e, portanto, influenciadas por sua 
cultura; tudo isso presente na sala de aula, a fim de construir os processos de 
ensinar e de aprender PB.
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PRESENÇA AFRICANA NO CENÁRIO LINGUÍSTICO 
BRASILEIRO

Silvana Silva de Farias Araujo

1 Considerações iniciais

O Brasil e todos os países que hoje integram a América do Sul são 
marcados por situações de plurilinguismo e multilinguismo, haja vista que às 
populações autóctones, somaram-se africanos escravizados e, posteriormente, 
outros imigrantes europeus, além dos portugueses e asiáticos, os quais poten-
cializaram as situações de contatos linguísticos que já existiam. Esse cenário, 
configurado pelas condições sócio-históricas da colonização portuguesa, atu-
aliza-se na diversidade etnolinguística e cultural presente até os dias atuais, 
motivada também por fatores sociais e diatópicos.

Em comparação com a realidade dos outros países da América do Sul, 
o caso brasileiro é ainda mais marcante, pois, à fragmentação indígena que já 
existia somou-se a expressiva e diversificada leva de africanos escravizados, 
sendo estimado que o Brasil recebeu a metade do número total dos escraviza-
dos vindo para as Américas, no período de 1525 a 1866, segundo informações 
disponíveis no Banco de Dados do Tráfico de Africanos Escravizados (https://
www.slavevoyages.org/). Logo, não podemos desconsiderar a participação dos 
africanos na formação da cultura e da identidade sociolinguística brasileira.

O processo de consolidação da língua portuguesa no Brasil, como lín-
gua majoritária, mas não exclusiva, impõe-nos considerar os múltiplos con-
tatos linguísticos que existiram (e que ainda existem) neste espaço que veio a 
tornar-se o Brasil. Esses contatos, por sua vez, remetem-nos à transplantação 
da língua portuguesa, algo originado pela colonização e escravização, que fize-
ram com que milhões de africanos, falantes de mais de 200 línguas, desembar-
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cassem no solo brasileiro, juntando-se aos também milhões de indígenas que 
já habitavam o território, falando aproximadamente 2.000 línguas autóctones.

Diante desse cenário, com um quadro de predomínio inicial de línguas 
ameríndias e de presença cada vez mais significativa de línguas africanas, é 
digno de nota o fato de o Brasil ser, há muito tempo, uma nação onde a maioria 
das pessoas é monolíngue, sendo falantes apenas da língua portuguesa, a língua 
hegemônica e majoritária, isto é, a maioria das pessoas não domina línguas in-
dígenas ou africanas, estando as situações de multilinguismo e plurilinguismo 
localizadas em regiões geográficas específicas e, principalmente, no tocante às 
línguas dos povos originários. Outro fato digno de nota é a inexistência de lín-
guas crioulas no Brasil, ao contrário do que se dá em outros países da América 
do Sul, a exemplo de Curaçao e Aruba. A partir dessas constatações, cabe o 
seguinte questionamento: o intenso contato entre a língua portuguesa trazida 
pelos colonizadores e as diversas línguas indígenas e africanas não deixaram 
marcas ou não atuaram significamente na formação da variedade brasileira da 
língua portugesa no Brasil?

Neste texto, que se volta para a participação africana na formação da 
realidade sociolinguística brasileira, buscamos responder à pergunta feita an-
teriormente, partindo do entendimento de que o termo “português brasileiro” 
ou “português do Brasil (PB)” deve ser tomado como uma abstração, como 
uma realidade que abriga uma série de nuances com particularidades históri-
cas, sociais, políticas, geográficas e culturais. Nesse sentido, compreendemos 
que o multilinguismo que abrange o contato entre a língua portuguesa e as 
línguas africanas que estiveram presentes no Brasil pode ser investigado nas 
comunidades afro-brasileiras que constituem espaços de resistências frente à 
homogeneização da cultura europeia no Brasil. Acreditamos que nesses espa-
ços devem estar mais intensamente resguardadas marcas do multilinguismo e 
da aquisição do português como uma língua estrangeira por parte de um gran-
de número de africanos adultos escravizados que, por sua vez, difundiram um 
português com características particulares aos seus descendentes.

Para expressar o nosso entendimento sobre essas questões, estruturamos 
o texto da seguinte forma: na seção 1, focalizamos as situações de contatos lin-
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guísticos existentes no Brasil em perspectivas histórica e atual, fazendo um pa-
norama geral, com enfoque para as situações de contatos com línguas africanas 
na sócio-história do PB; na seção 2, fazemos considerações sobre variedades 
do português brasileiro, com destaque para o português falado em comuni-
dades com ancestralidade negra, a exemplo do que ocorre em comunidades 
rurais afro-brasileiras quilombolas. Na seção 3, trazemos alguns resultados de 
pesquisas linguísticas realizadas nessas comunidades. Por fim, finalizamos o 
texto, trazendo algumas considerações finais, apontando para estudos futuros e 
sugerindo uma agenda de pesquisa.

2 Algumas considerações sobre contatos linguísticos na sócio-história do PB

Abordar a formação da realidade sociolinguística brasileira sob o 
viés sócio-histórico impõe considerar os contatos linguísticos, pois a colo-
nização portuguesa nas terras aonde viria a ser o Brasil ocorreu por meio 
de invasões em espaços já habitados, tendo como mão-de-obra principal os 
corpos e as mentes de africanos escravizados. Todos esses atores interagiam, 
obviamente, por meio de uma linguagem verbal articulada, ou melhor, já 
tinham as suas línguas maternas e passaram a conviver entre si, tendo que 
encontrar um elo para servir como um norte na odisseia babélica. Assim, 
ao considerarmos esses fatos, destacam-se questões sobre a aquisição da 
língua portuguesa por um grande contingente de pessoas já adultas, que 
passaram a fornecer um input linguístico modificado a seus descendentes, 
questão esta explanada ainda nesta seção. 

 Os contatos linguísticos iniciais na formação do PB envolvem portu-
gueses de diferentes estratos sociais e de diversas regiões de Portugal, indígenas 
e africanos falantes de diferentes línguas. Neste texto, embora entendamos que 
a participação indígena na formação do PB não deva, em hipótese alguma, 
ser desprezada, vamos enfatizar a importância da participação africana. Essa 
opção, entre outras razões, se dá por motivações numéricas (o número de afri-
canos vindos para o Brasil devido à escravidão) e sociais (principalmente, a 
maior integração dos africanos no geral da sociedade da época).
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No que concerne à questão numérica, o Quadro 1, extraído do estudo 
de Alencastro (2000, p. 389), demonstra a expressividade do quantitativo de 
africanos escravizados ao longo do período que perdurou o tráfico de africanos 
para o Brasil (iniciado por volta da década de 1550, encerrando-se somente 
em 1850, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queirós, que tornava ilegal a 
entrada de africanos escravizados ao Brasil). Com a leitura do referido quadro, 
é possível identificar que, se, no período inicial da escravidão, entraram 10 mil 
africanos ao Brasil, esse número subiu exorbitantemente para 759,1 mil nos 
primeiros anos do século XIX.

Quadro 1 – Desembarque de africanos no Brasil 1551-1850 em milhares de indivíduos

1551-1575 10,0

1576-1600 40,0

1601-1625 150,0

1626-1650 50,0

1651-1675 185,0

1676-1700 175,0

1701-1720 292,7

1721-1740 312,4

1741-1760 354,5

1761-1780 325.9

1781-1810 652,1

1811-1830 759,1

1831-1850 712,7
Fonte: Alencastro (2000, p. 389)

Ainda sobre a questão numérica, apresentamos o Quadro 2, divulga-
do por Venâncio (2007, p. 362), com base nos estudos de Alencastro (2000), 
Serrão (1982) e Godinho (1975). Ao comparar a entrada de portugueses e 



239

africanos ao Brasil, o autor explicita que o processo de colonização que ocorreu 
no país foi “uma invasão de povos europeus e uma invasão forçada de povos 
africanos”, com a predominância da segunda, de maneira que, do ponto de vis-
ta da formação da população colonial, a América portuguesa deveria se chamar 
América africana.

Quadro 2 – Estimativas de migração para o Brasil

Período Portugueses Africanos

1651-1700 100.000 360.000

1701- 1800 800.000 1.700.300

TOTAL 900.000 2.060.300
Fonte: Venâncio (2007, p. 362)

Devido às expressivas presenças de africanos escravizados e de seus des-
cendentes no Brasil, as línguas africanas, historicamente, sempre foram mino-
rizadas, mas nunca foram minoritárias, haja vista que, nos primeiros séculos do 
Brasil, aqueles que teriam adquirido o português como primeira língua (L1), 
os portugueses e seus descendentes, são apontados como somente representa-
tivos de apenas um terço da população do Brasil à época (Mussa, 1991). 

O estudo de Mussa (1991), além de reforçar a massiva presença africana 
no período de formação do PB, comprova a maior integração dos africanos 
com portugueses, conforme pode ser observada pelo percentual baixo de índios 
integrados a partir do século XVII.
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Quadro 3 – Demografia histórica da sociedade brasileira, segundo  
proposta de Mussa (1991)

1538-1600 1601-1700 1701-1800 1801-1850 1851-1890
Africanos 20% 30% 20% 12% 2%

Negros 
brasileiros - 20% 21% 19% 13%

mulatos - 10% 19% 34% 42%
brancos 

brasileiros - 5% 10% 17% 24%

Europeus 30% 25% 22% 14% 17%
Índios 

integrados 50% 10% 8% 4% 2%

Fonte: Mussa (1991, p. 163)

A população relacionada à descendência africana (africanos propria-
mente ditos, negros brasileiros e mulatos) sempre representou 70% da popula-
ção do Brasil durante os seus quatro primeiros séculos de existência, ao passo 
que o contingente indígena foi bruscamente reduzido. Essa predominância de 
africanos no país explica-se pelo fato de terem sido a principal mão-de-obra 
em todos os ciclos de economia no Brasil colonial e imperial, sendo esses os 
grandes difusores do português “modificado”, ou como designa Mattos e Silva 
(2004), do “português geral brasileiro”.

Por sua vez, essa grande parcela de negros e mestiços que compunha a 
massa trabalhadora do Brasil foi obrigada a constantemente migrar, em razão 
das novas demandas de mão-de-obra. Inicialmente, trabalharam na lavoura de 
cana-de-açúcar e, de forma secundária, de fumo, algodão e cacau, limitando-se 
ao litoral. Com o declínio dos lucros na lavoura canavieira e com a descoberta 
das minas de ouro no século XVIII, foram penetrando o interior do país. Essa 
interiorização da variedade modificada da língua portuguesa foi intensifica-
da com a emergência das plantações de café a partir do século XIX. Nesse 
sentido, eram constantes os deslocamentos dos escravizados mesmo antes da 
descoberta de pedras e metais preciosos em Minas Gerais. Certamente, esses 
constantes deslocamentos podem explicar a relativa homogeneização do ver-
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náculo popular brasileiro, já que teve como antecedente a variedade modificada 
do português, fruto de aquisição como língua estrangeira.

Nesse quadro de ampla difusão do português adquirido livre de nor-
matizações, de “oitiva”, como segunda língua, consolidaram-se os matizes que 
deram o tom do português brasileiro popular, de maneira que se iniciava a po-
larização sociolinguística do Brasil, principalmente nas concentrações urbanas 
que já existiam. De um lado, o português “modificado”, falado pelo extenso 
contingente populacional do Brasil, e, de outro, o português idealizado pela 
escassa elite brasileira, zeladora dos padrões linguísticos e culturais lusitanos. 
Sobre isso se posiciona Lucchesi (2009, p. 48): “Esse constante e massivo des-
locamento de populações pobres, que já havia se verificado com o fenômeno 
das bandeiras, pode explicar em boa medida a homogeneidade diatópica das 
variedades populares do português do Brasil”.

No plano linguístico, fica evidente, portanto, que a variedade modifica-
da do português, alterada por profundas modificações induzidas pelo contato 
entre línguas e pela transmissão linguística irregular do português, iniciadas 
em contextos rurais, continuou sendo difundida pela população pobre do Bra-
sil. Os resultados das pesquisas desenvolvidas por Bortoni-Ricardo (1985) 
e Rodrigues (1987), que investigaram dados orais gravados em periferias de 
grandes cidades (respectivamente, Brasília e São Paulo), com informantes mi-
grantes do interior, quer seja do próprio estado ou de outros estados, com 
características socioculturais parecidas, mostram, por exemplo, o estigma que a 
fala popular tem nos grandes centros urbanos. 

Assim, embora não ignore a participação indígena na difusão do por-
tuguês modificado na sócio-história do PB, Mattos e Silva (2004a) traz infor-
mações pertinentes para sustentar a hipótese de que a população de origem 
africana constituiu a força motriz para difundir o português no Brasil em de-
trimento das línguas indígenas e, mais ainda, que foi a responsável por gene-
ralizar as características motivadas pelo contato entre línguas na formação do 
PB. Embasando-se em Price (1996), a pesquisadora apresenta as conclusões 
que apontam que, nesses considerados “espaços ilegítimos da escravidão”, a 
língua utilizada era a portuguesa, e não outras de origem banto, de forma tal 
que os africanos e seus descendentes difundiram o “português geral brasileiro”.
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Fica evidenciado que a presença de africanos no Brasil colonial e im-
perial foi muito marcante para a constituição da realidade linguística brasilei-
ra. Também fica explicitado que outros aspectos socioculturais (o constante 
deslocamento de escravos, a precária escolarização da maioria da população 
brasileira e a predominância de comunidades rurais no Brasil até o final do 
século XIX) tiveram importância e, mais do que isso, estão intimamente rela-
cionados ao primeiro fator social citado e, de certa forma, são decorrentes dele, 
dado que foram os africanos e seus descendentes os mais atingidos pela tardia 
escolarização e urbanização brasileiras. Daí, ser fundamental o conhecimento 
da história social do português brasileiro.

Com este cenário, formou-se uma língua portuguesa no Brasil, com 
suas características peculiares, adquiridas e desenvolvidas ao longo dos séculos, 
a partir de uma língua base portuguesa transplantada, adquirida como segunda 
língua por milhões de africanos e por indígenas, e em permanentes mudanças 
por meio dos contatos.

O processo de aquisição dessa variedade modificada da língua portuguesa 
consistiu num processo em que adultos que conheciam outras línguas (africa-
nos e indígenas) foram levados a “aprender”, em caráter emergencial, a língua 
de superstrato, o português de Portugal, em função de relações comerciais e/
ou de sujeição, com indícios de recuperação ou de incremento da sua estrutura 
gramatical, em virtude da expansão funcional em fases posteriores. Toma-se aqui 
o conceito de transmissão linguística irregular, nos termos defendidos por Luc-
chesi (2003, p. 272): “para designar os processos históricos de contato massivo 
e prolongado entre línguas, nos quais a língua do segmento, que detém o poder 
político, é tomada como modelo ou referência para os demais segmentos”.

3 Variedades populares do português brasileiro

Os termos “português brasileiro” e “português do Brasil” (PB) já se 
tornaram comuns no campo dos estudos da linguagem. Obviamente, dada à 
complexidade que envolve o uso efetivo das línguas humanas e, em especial, 
o da língua majoritariamente falada no Brasil – por sua condição de língua 
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transplantada – esses termos devem ser tomados como uma abstração, como 
uma realidade que abriga uma série de nuances com particularidades históri-
cas, sociais, políticas, geográficas e culturais.

 Para o entendimento da diversidade que está sob o rótulo de PB, os 
estudos descritivos realizados com base em dados reais foram imprescindíveis. 
Nesse sentido, mesmo antes de a Linguística ter se consolidado como ciência, 
descrições da diversidade da língua portuguesa no Brasil foram produzidas 
(Amaral, 1976[1920], entre outros). Essas descrições privilegiavam o portu-
guês falado por pessoas com pouca ou nenhuma escolarização e residentes 
em regiões interioranas, fora dos grandes centros. Com o avanço dos estudos 
linguísticos, de certo modo, essa tendência continuou, com o viés das pesquisas 
dialetológicas (Marroquim, 1945; Rossi; Ferreira; Isensse, 1963, entre outros).

 De forma curiosa, com a consolidação da Sociolinguística no Brasil, as 
atenções voltaram-se, incialmente, para comunidades de fala urbanas e formadas 
por indivíduos escolarizados; tendência esta que predominou no Brasil nas dé-
cadas de 1970 e 1980, como se pode verificar com a agenda dos projetos Norma 
Urbana Culta (NURC) e Programa de Estudos para o Uso da Língua (PEUL). 
Nas décadas seguintes, a documentação linguística do chamado “português po-
pular brasileiro”, inclusive com a composição de banco de dados do português 
falado em comunidades rurais, entrou em cena no âmbito dos projetos de pes-
quisa (Baxter, 1995; Lucchesi, 2000; Almeida; Carneiro, 2003, entre outros). E, 
nos últimos anos, tem crescido o interesse pela descrição e análise do português 
falado em “comunidades tradicionais” – estas aqui entendidas de acordo com o 
que define o documento da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais-PNPCT (2007, p. 01):

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inova-
ções e práticas gerados e transmitidos pela tradição).1

1 (Decreto 6.040, art. 3º, § 1). Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais-PNPCT, 2007.
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Entre povos e comunidade tradicionais, encontram-se alguns aspectos 
específicos que determinam os seus modos próprios de ser e de viver. São eles: (i) 
territórios tradicionais – terras tradicionalmente ocupadas e seus recursos natu-
rais assumem a qualificação de território; (ii) produção – marcada por ritmo e ló-
gica próprios; (iii) organização social – conformação da família nesses contextos 
atende a necessidades morais, sociais, culturais e econômicas próprias. 

São povos que ocupam ou que reivindicam seus territórios tradicional-
mente ocupados, seja essa ocupação permanente ou temporária. Os membros 
de um povo ou comunidade tradicional têm modos de ser, fazer e viver distin-
tos dos da sociedade em geral, o que faz com que esses grupos se autorreconhe-
çam como portadores de identidades e direitos próprios. 

Dentre as comunidades tradicionais, destacam-se as quilombolas, que 
têm seus direitos reconhecidos pela Constituição Brasileira de 1988, em seu 
artigo 68: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 
ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos”. (Constituição Brasileira de 1988, no artigo 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT). Já o De-
creto n.º 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, de que trata o 
art. 68 do ADCT.

A memória da escravidão é muito presente nas comunidades quilom-
bolas, como se pode atestar, por exemplo, na fala de uma idosa moradora da 
comunidade denominada Mussuca, no estado de Sergipe, gravada por nós2:

(eh... eh... eh... eh...) porque na época das escravidão muitos escravo fugia 
da sonzala e vinha se acampar aqui porque aqui acolhia muito muitos es-
cravo que vinha praqui, aqui er... era uma comunidade de pouca gente,  mas 
tudo família, mas todo mundo tinha os pé de terra pra plantar, sabe? [...]
o meu avô Zé M., ele falava que a... a vó dele era escrava
(N.S., idosa, 72 anos)

2 Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE: 15582219.1.0000.5546.
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Antes de tecermos considerações sobre as comunidades rurais de an-
cestralidade negra, é importante considerarmos a realidade sociolinguística 
brasileira, acolhendo a visão da bipolarização postulada por Lucchesi (2015), 
segundo a qual há duas grandes normas no PB, a culta e a popular. No âmbito 
da norma popular, merece destaque as variedades rurais, haja vista que as par-
ticularidades do falar rural em relação ao falar urbano relacionam-se às con-
dições de formação da realidade sociolinguística brasileira, em que uma massa 
de pessoas sem instrução e arraigada a processos mais “tradicionais”, típicos 
de ambientes do interior, opunha-se a uma embrionária elite, mais ligada a 
hábitos “modernos”, estas mais próximas ao litoral, nos pequenos povoamentos 
urbanos. Entendemos, assim, que, no falar rural, há características linguísticas 
que o individualizem em relação ao falar urbano, as chamadas “regras descon-
tínuas” (Bortoni-Ricardo et al., 2008, p. 231).

As variedades vernaculares faladas em comunidades quilombolas apre-
sentam, de modo ainda mais evidente, traços da aquisição do português em 
situação de intensos contatos linguísticos e, por essa razão, urgem serem inves-
tigadas, antes que as suas principais características sejam apagadas devido aos 
contatos com usuários da norma urbana culta, bem como com as instâncias de 
letramento. Ressaltamos que as comunidades quilombolas são grupos étnicos – 
predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana – que 
se autodefinem a partir das relações específicas com a terra, o parentesco, o 
território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias.

A partir dessas considerações, a nosso ver, os seguintes questionamentos 
devem nortear a problematização das pesquisas que focam em dados coletados 
em comunidades marcadas etnicamente: (a) existem fenômenos morfossintá-
ticos, lexicais e/ou fonético-fonológicos que podem ser atribuídos particular-
mente ao fato de essas comunidades afro-brasileiras possuírem uma intensa 
história de contato entre línguas, especialmente, entre a língua portuguesa e 
línguas africanas, de modo que esses fenômenos não sejam encontrados em 
outras variedades populares do PB ou, se o são, o é com menor frequência de 
uso? (b) Há similaridade entre as variedades linguísticas em diferentes regiões 
do Brasil ou questões sócio-históricas próprias a cada uma delas – a exemplo 
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das muitas situações nas quais conviveram grupos étnicos e linguísticos distin-
tos, e em diferentes níveis de complexidade e duração – levaram a especificida-
des em suas gramáticas em perspectiva sincrônica? 

Em relação aos questionamentos apresentados, ressaltamos que os es-
tudos já realizados com dados coletados em comunidades rurais afro-brasilei-
ras da Bahia comprovaram a singularidades da gramática do português rural 
afro-brasileiro, seja em relação à ocorrência de determinados traços, seja em 
relação a maiores frequências de uso de determinadas variantes. É um exem-
plo desses estudos o trabalho de Lucchesi e Araujo (2009), em que os autores 
identificaram estratégias de expressão de posse com formas analíticas forma-
das pela preposição de + pronome pessoal, conforme exemplos que se seguem: (1) 
“Num aumentô, a menina aumentô, ela tá do tamaim de eu”; (2) “No caso de 
eu, todo dia eu saio pra tabaiá, plantá mandioca, colhê garaná”; (3) “verdadêra 
terra de nós é esse lá... eucalipto, não” (Lucchesi; Araujo, 2009, p. 499-501). A 
esse respeito, Araujo e Almeida (2014), ao investigarem o mesmo fenômeno 
em comunidades rurais não marcadas etnicamente do semiárido baiano, não 
encontraram ocorrências com essas construções. Mendes (2016), ao investigar 
a flexão de caso pronominal no continuum do português popular da Bahia, 
constatou um favorecimento da aplicação da regra padrão apenas no português 
popular da capital e da cidade de Feira de Santana, a mais próxima da capital 
de sua amostra. Por outro lado, os dados levantados nas comunidades rurais 
afro-brasileiras apresentaram os menores índices de aplicação da regra padrão, 
de modo a ocupar o outro extremo do continuum, exibindo usos como “minha 
mãe mandô a menina pa vim ficá mais eu” (Mendes, 2016, p. 199). 

A descrição desses vernáculos é, pois, um tema que precisa ser discutido 
e aprofundado, antes que a padronização e a normatização das variedades lin-
guísticas brasileiras, especialmente das que são faladas fora dos grandes centros 
e em grupos minoritários rurais, apaguem as principais características do ver-
náculo brasileiro popular.

Urge, assim, que sejam realizadas pesquisas de documentação, descrição 
e análise do português falado nessas comunidades. Com este artigo, chamamos 
a atenção para a importância do mapeamento e documentação do português 
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falado em comunidades de ancestralidade negra. Ao longo do texto, ressalta-
mos a importância da realização de pesquisas regionais com o desenvolvimen-
to de métodos específicos para as regiões em foco.

Atualmente, há um número razoável de projetos de documentação de 
variedades linguísticas faladas em espaços tradicionais, a exemplo de comuni-
dades indígenas, quilombolas e ciganas, mas que ainda são subrepresentadas 
(Araujo; Pereira; Abreu, 2020). Nessa perspectiva, este texto visa dar visibilida-
de a essas variedades linguísticas faladas em “espaços e contextos tradicionais”, 
envolvendo procedimentos de documentação e de descrição nos diferentes ní-
veis de análise (morfossintáticos, lexicais, fonético-fonológicos etc.), sob dife-
rentes abordagens teórico-metodológicas. A próxima seção traz resultados de 
pesquisas realizadas com dados de fala popular marcada etnicamente. 

4 Elementos africanos no português brasileiro

O encontro assimétrico entre a Língua Portuguesa com muitas línguas 
autóctones e as diversas línguas chegadas ao Brasil, primeiramente africanas, 
depois as dos imigrantes, tornaram o espaço americano da língua portuguesa 
ainda mais complexa linguisticamente. Com essas palavras, estamos a afirmar 
que a variedade da língua portuguesa origina-se dos múltiplos contatos lin-
guísticos, como, aliás, muito bem explana Mattos e Silva (2004, p. 22):

É certamente no entrecruzar-se de variantes localizadas menos ou mais 
interferidas por marcas indígenas e/ou africanizadas, de variantes mais 
gerais menos ou mais africanizadas ou menos ou mais aportuguesadas 
que se definem e emergem os traços característicos do português brasi-
leiro, língua nacional.

Assim, podemos afirmar que, embora não tenhamos línguas africanas 
sendo faladas naturalmente no Brasil, tampouco línguas crioulas consolidadas, 
os inúmeros contatos linguísticos existentes na sócio-história do PB deixaram 
marcas inexoráveis na língua majoritariamente falada no Brasil. O contato en-
tre a língua portuguesa e as línguas africanas pode ser observado, por exemplo, 
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em alguns fenômenos linguísticos morfossintáticos, como na perda de flexão 
de caso dos pronomes, na erosão da morfologia das formas verbais e em outras 
construções, a exemplo de construções com objetos duplos (como em “Dei a 
comida os meninos”), fenômenos que são muito frequentes em variedades que 
guardam resquícios de seu passado de contatos linguísticos. 

O multilinguismo que compreende o contato entre a língua portuguesa 
e as centenas de línguas africanas que estiveram presentes no Brasil pode ser 
investigado nas comunidades afro-brasileiras, que constituem espaços de resis-
tências da homogeneização da cultura europeia no Brasil. Nesses espaços de-
vem estar mais intensamente resguardados marcas da aquisição do português 
como uma língua estrangeira, como uma transmissão linguística irregular, nos 
termos de Baxter e Lucchesi (2009).

Nesta seção, não temos a intenção de explanar de forma ampla e exaus-
tiva sobre marcas linguísticas que podem ser consideradas decorrentes da pre-
sença africana no Brasil. O objetivo é apresentar alguns resultados empíricos 
obtidos a partir de dados coletados em comunidades de fala afro-brasileiras, 
dando ênfase à investigação do sistema de referenciação pronominal que reali-
zamos em comunidades rurais baianas e sergipanas. 

Nas variedades cultas e urbanas, essa variação é tributada ao emprego 
das formas inovadoras vocês(s) e a gente, as quais teriam motivado uma forte 
redução no sistema de flexão de caso; redução esta presente em todas as fun-
ções sintáticas, intercambiando com formas pronominais canônicas (na tradi-
ção gramatical, consideradas do caso oblíquo). No que diz respeito ao uso do 
pronome ele(s)(a)(as) em outras funções que não de sujeito (caso nominativo), 
como, por exemplo, de objeto (caso acusativo), tornou-se clássica a explicação 
de Câmara Jr. (1972), para quem o uso do pronome ele e suas flexões de gênero 
e número se deve a razões estruturais associadas a mudanças fonéticas ineren-
tes à prosódia brasileira, que teriam provocado a perda do clítico acusativo da 
terceira pessoa. Como se vê, o autor recorre a explicações estritamente estrutu-
rais, à lógica interna do sistema linguístico.

Este estudo vai para outra direção. Chamamos atenção, por exemplo, 
ao fato de que outros pronomes canonicamente usados na função de sujeito 
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(eu, tu, nós) também são utilizados no PB em função de complementos (verbal 
e nominal) e de adjuntos, sem que possa ser atribuída uma explicação mera-
mente estrutural. Exemplificamos essa afirmação com as sentenças numeradas 
de (01) a (03) – exemplos de Araujo (2004) – e (04), extraída de Lucchesi e 
Mendes (2009); embora, nesses casos, sejam construções estigmatizadas e mais 
utilizadas por falantes não escolarizados e/ou moradores de zonas rurais. Esses 
usos são considerados pelos autores como decorrentes da sócio-história do PB, 
sendo típicos de línguas que se formaram em situações de intenso contato lin-
guístico. Nessa perspectiva, em comunidades rurais formadas por afrodescen-
dentes, deve ser mais frequente a simplificação da flexão de caso dos pronomes 
pessoais, bem como mais radical, visto que o paradigma de todas as pessoas do 
discurso seria afetado, independentemente de suas formas possuírem ou não 
natureza nominal.

(01) (...) levô NÓS lá no somitério, mostrô. [objeto direto]
(02) Verdadêra terra DE NÓS é esse lá... [adjunto adnominal]
(03) Hoje saiu de madrugada, ainda falô COM NÓS, num sei se ela 

volta (...) [objeto indireto]
(04) só num já matei TU [objeto direto]

Desse modo, descrevemos o uso variável dos pronomes pessoais na 
função de complementos e adjuntos no português rural falado em variedades 
marcadas e não marcadas etnicamente em dois estados brasileiros, Bahia e Ser-
gipe3, procurando identificar quais são as estratégias utilizadas, considerando, 
inclusive, o uso das categorias vazias, para além das formas sintéticas e analí-
ticas. Entendemos que o uso do pronome ele e flexões como acusativo de ter-
ceira pessoa pode ser incluído no fenômeno da perda da propriedade da flexão 
casual dos pronomes pessoais na língua portuguesa falada no Brasil. Os dados 

3 Os corpora utilizados pertencem ao acervo linguístico dos seguintes projetos de pesquisa 
“Falares Sergipanos” e “Caracterização do português popular falado em comunidades rurais 
afro-brasileiras da Bahia e de Sergipe: documentação de comunidades de práticas afro-bra-
sileiras para o estudo de contatos linguísticos (PDJ/CNPQ - Processo:154982/2018:0), 
estes para os dados de Sergipe e, da Bahia, ao projeto de pesquisa “O Português Falado no 
Semiárido Baiano”.
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da análise foram recolhidos em amostras de fala de quatro corpora do português 
popular: a) o do português afro-brasileiro de Sergipe (12 entrevistas gravadas 
na comunidade da Mussuca); b) o do português afro-brasileiro da Bahia (12 
entrevistas gravadas na comunidade de Barra/Bananal); c) o do português po-
pular rural de Sergipe (12 entrevistas gravadas na comunidade de Açuzinho); 
d) o do português popular rural da Bahia (06 entrevistas gravadas na comuni-
dade de Lagoa do Inácio). Com base nos pressupostos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Variacionista (Labov, 1972), foram definidas duas variantes 
linguísticas: o pronome oblíquo e o pronome pessoal, exemplificadas, respecti-
vamente, nos dados (05) e (06), retirado dos corpora desta pesquisa.

(05) que meu pai ME falava.
(06) aí ela botou EU pra trabalhar.

Nas construções como a exemplificada em (06), o pronome em função 
sintática de complemento é utilizado sem modificação formal, isto é, um prono-
me tradicionalmente utilizado em função nominativa (caso reto) é utilizado em 
função de complemento (caso oblíquo), sendo este uso desprestigiado e social-
mente estigmatizado. As ocorrências elencadas acima são de natureza diferente 
do exemplo (07), levantado na fala da documentadora, pois nesse o pronome 
sujeito eu pode ser considerado “sujeito acusativo” em uma oração encaixada, 
sendo complemento do verbo principal e sujeito do verbo da oração encaixada.

(07) Documentadora: Ai! deixa EU procurar aqui pra ver se eu acho na 
internet logo.

No levantamento dos dados, foram descartadas ocorrências que conti-
nham expressões cristalizadas, como: 

(08) Deus ME livre, viu!
(09) Deus ME livre e guarde!
(10) Foi. Nasci e ME criei.
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Os dados levantados confirmam que, no português falado por des-
cendentes diretos de africanos na comunidade rural afro-brasileira sergipana 
(Mussuca, no município de Laranjeiras), os pronomes pessoais são utilizados 
em outras funções que não apenas de sujeito. Também confirmam que a perda 
da flexão de caso ocorre não apenas com as formas pronominais orginalmente 
formas nominais (a gente e você), mas também com pronomes pessoais canôni-
cos. Apresentamos os resultados por pessoa gramatical. 

O paradigma de primeira pessoa do singular tem-se mostrado como 
o mais resistente à variação/mudança; isso se refere a diversos fenômenos e 
não apenas à flexão casual dos pronomes. Quanto à concordância verbal de 
número, por exemplo, é sabido que, em algumas variedades populares do PB, 
a única oposição que existe é entre a primeira pessoa do singular e as demais 
(eu cantO; tu/você/ele/nós/a gente/nós/vocês/eles cantA). Nesse sentido, foi in-
teressante ter constatado que, no português rural afro-brasileiro da Mussuca, 
assim como no de Barra/Bananal (comunidade afro-brasileira baiana), há 
uso variável do sistema de flexão pronominal, mesmo com essa pessoa do 
discurso, conforme exemplos (11) a (13), revelando que nessas variedades há 
variação também nesse contexto.

(11) Quer ir MAIS EU? Bora.
(12) Aí ela botou EU pra trabalhar.
(13) Aí morreu um preto velho igual A EU.

A essa constatação também chegaram Lucchesi e Mendes (2009), asse-
verando que, nesse paradigma, a forma pronominal eu encontra-se em variação 
com as formas oblíquas nas funções de complementos verbais (acusativo: me ~ 
eu e oblíquo: me, mim ~ preposições + caso reto) e adjuntos adverbiais (mim e 
comigo ~ forma eu + preposição com e o item mais com valor prepositivo).

Assim, no que se refere à primeira pessoa do singular (P1), no português 
das comunidades afro-brasileiras investigadas neste estudo (Mussuca e Bar-
ra/Bananal), foram encontrados usos de formas não flexionadas em todas as 
funções gramaticais, ao contrário do que ocorre nas variedades não marcadas 
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etnicamente, em que não foi encontrada, por exemplo, ocorrência de prono-
me sujeito no caso genitivo (conforme exemplo (20) levantado no português 
da Mussuca), totalizando um percentual de 0,7% dessa estrutura genitiva. Os 
exemplos (14) a (20) ilustram o quanto é difundido o uso variável da flexão 
pronominal nos dados de fala afro-brasileira:

(14) e ele dia de sábado quando ele vinha da feira mais MAIS MINHA 
MÃE. 

(15) aí morreu um preto velho igual A EU.
(16) Ela mora MAIS EU.
(17) Ela se juntou COM EU.
(18) Ela gosta de EU.
(19) Chamou EU pra ir pra Aracaju.
(20) Ele é irmão DE EU.

Quanto aos possessivos, função de adjunto adnominal, predomina o uso 
das formas flexionadas meu (s), minha (s). De um total de 3.550 formas de 
possessivos com a primeira pessoa do singular, apenas 24 foram com o uso de 
pronomes sujeito, isto é, eu antecedido da preposição de (de eu). 

Dado o exposto, para a primeira pessoa do singular, sistematizamos o 
Quadro 3, ressalvando, contudo, que as formas com pronome sujeito são clara-
mente residuais, estando na margem de 1% dos dados levantados.
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Quadro 3 – Quadro dos pronomes pessoais no português afro-brasileiro 
 (comunidades Mussuca e Barra/Bananal)

Pronomes pessoais no português popular sergipano e baiano

Nom. Ac. Dat. Abl. Gen.

1ª pessoa do 
singular eu me/eu a mim/a eu comigo/eu

meu(s) /mi-
nha(s)

/ d’eu/ de eu4

Fonte: Dados da pesquisa.

No que se refere às comunidades rurais não marcadas etnicamente (La-
goa do Inácio e Açuzinho), o quadro identificado é praticamente o mesmo, 
sendo a única diferença a de que não foi encontrado nenhum dado com forma 
analítica com pronome do caso reto na função de genitivo.

Com a primeira pessoa do plural (P4), foi encontrada uma reestrutura-
ção bem acentuada nas quatro variedades do português popular investigadas. 
Diferentemente do que ocorre com P1, que ainda preserva as formas sintéticas 
(me, comigo). Com P4, não foram encontradas ocorrências dos pronomes nos e 
conosco, por exemplo. Quanto ao caso genitivo, ainda se encontram as formas 
nosso (a) (s), embora o avanço da forma da gente é bem acentuado. Os dados 
seguintes, extraídos da fala de Mussuca, ilustram os resultados encontrados:

(21) ficou ao redor DE NÓS. 
(22) pegava NÓS.
(23) naquela época as mães DA GENTE.
(24) aí botou A GENTE na programação.
(25) olhe naquela naquele tempo DE NÓS

O Quadro 04 resume o sistema de flexão casual do paradigma de P4 no 
português popular investigado.

4 A forma de mim não foi encontrada com valor de posse.
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Quadro 4 – A flexão de caso dos pronomes pessoais para o paradigma de primeira 
pessoa do plural nos quatro corpora investigados

Pronomes pessoais no português popular baiano e sergipano
1ª Pessoa do Plural Nom. Ac. Dat. Abl. Gen.

Mussuca nós/ a
gente

a nós/ a
gente

A nós/
a gente

a nós/
a gente

nosso(a) (s)/
de nós / da 

gente

Barra/Bananal nós/ a
gente

a nós/ a
gente

a nós/
a gente

a nós/
a gente

nosso(a) (s)/
de nós / da 

gente

Lagoa do Inácio nós/ a
gente

a nós/ a 
gente

a nós/
a gente

a nós/
a gente

nosso(a) (s)/
de nós / da 

gente

Açuzinho nós/ a
gente

a nós/ a
gente

a nós/
a gente

a nós/
a gente

nosso(a) (s)/
de nós / da 

gente
Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados encontrados para P4 evidenciam um processo de “unifor-
mização” das variedades populares, independentemente de terem ou não uma 
história ligada ao contato entre línguas africanas e a portuguesa.

O paradigma de flexão de caso com a terceira pessoa leva à discussão 
sobre a retomada anafórica, sendo muito estudada a perda do clítico acusativo, 
a utilização muito produtiva da categoria vazia e o uso do ELE acusativo. Nos 
corpora investigados identificamos uma similaridade com o que se verifica in-
clusive em variedades populares urbanas. 

Diante da inexistência do clítico, as possibilidades de objeto direto ana-
fórico no português popular (marcado e não marcado etnicamente) restrin-
gem-se a três possibilidades: a repetição do sintagma nominal antecedente, o 
objeto nulo e o pronome lexical. A fim de testar a hipótese de que a implemen-
tação das variantes inovadoras no PB objeto nulo e pronome lexical deve-se ao 
contato entre línguas ocorrido no Brasil (Silva, 2004), foram contrastados os 
dados das comunidades marcadas (Mussuca e Barra/Bananal) e não marcadas 
etnicamente (Lagoa do Inácio e Açuzinho). Os resultados apontaram para a 
predominância de uso do objeto nulo, com 79,3% de 1900 e 86,6% de 2025 
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das ocorrências coletadas, respectivamente, nas duas comunidades. O uso do 
pronome lexical, considerado inicialmente remanescente do contato linguísti-
co, por ser encontrado em línguas resultantes do contato entre línguas (papia-
mento, caboverdiano, palenquero etc.), nas duas comunidades confrontadas, 
verificou-se um percentual pouco significativo, 13% e 11%, respectivamente. 
Neste estudo, decidimos não contabilizar os dados de repetição de SN. A se-
guir, apresentamos algumas das ocorrências levantadas nos corpora afro-brasi-
leiros. Como não foi encontrado um padrão diferenciado do baiano em relação 
ao sergipano, não serão separados diatopicamente:

(26) Também bota ELE... eu acho.
(27) nem deixar ELE só e nem fazer raiva A ELE.
(28) nem fazer susto A ELE
(29) Levanta o mato e coloca Ø atrás da cama.

Além dos casos do pronome ele acusativo e da categoria vazia, é fre-
quente nos corpora investigados a perda de flexão na função oblíqua, como se 
verifica nos dados (30) a (33). Não foi encontrado nenhum dado com a forma 
lhe para a terceira pessoa, tampouco a forma consigo.

(30) Uma coisa um dormente só tem muita coisa que pegar PRA ELE.
(31) nem deixar ELE só e nem fazer raiva A ELE.
(32) nem fazer susto A ELE
(33) levava PRA ELE mostrava como é que fazia a roça

O uso da forma dele(a) (s) no paradigma de flexão pronominal de tercei-
ra pessoa do singular e plural (P3 e P6) é também muito recorrente nos corpora, 
conforme exemplos (34) e (35):

(34) a mulher DELE que é de Angola. 
(35) ainda fiquei muito na casa da vó DELA.  

Foram encontradas 59 ocorrências com o pronome seu e flexões (25, 
com o pronome seu; 07, com o pronome seus; 25, com o pronome sua; e 02, com 
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o pronome suas) e 322 ocorrências com dele e flexões (159 de dele; 131 de dela; 
24 de deles; 8 de delas). Assim, salientamos que, excluindo-se a posse genérica 
e indeterminada, como em “cada um em sua casa” (em que categoricamente 
ocorre a forma sintética canônica), predomina absolutamente a forma analítica 
dele e flexões, de modo que não foi encontrado um uso diferenciado no que 
tange às comunidades marcadas ou não etnicamente. A forma sintética seu e 
flexões de gênero e número apresenta uso apenas genérico e indeterminado, 
prevalecendo, portanto, a forma analítica dele e flexões na referência à terceira 
pessoa do discurso, conforme pode ser conferido no Quadro 4.

Quadro 5 – A flexão de caso dos pronomes pessoais para o paradigma de terceira 
pessoa nos quatro corpora investigados

Pronomes pessoais no português popular baiano e sergipano
Nom. Ac. Dat. Abl. Gen.

3ª singular ele/ela ele/ela/se a ele/a ela/ a ele/a ela dele/dela
3ª plural eles/elas eles/elas/se a eles/a elas a eles/a elas deles/delas

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao sistema de flexão pronominal referente à segunda pessoa 
(singular e plural), salienta-se que não foram encontradas muitas ocorrências 
e, por essa razão, optamos por não apresentar um quadro síntese. É possível 
afirmar, no entanto, que a forma você é muito utilizada, conforme já foi men-
cionado neste artigo. Os exemplos seguintes, extraídos dos corpora, ilustram 
essa afirmação.

 (36) Como eu disse a VOCÊ.
(37) eu digo sim eu te pago a VOCÊ agora. Só tem uma coisa.
(38) Como eu disse a VOCÊ.

Também foram encontrados dados com o pronome lhe usado para a 
pessoa com quem se fala. Por outro lado, a ausência do lhe de terceira também 
foi identificada, como se observa em (40):
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(39) A médica perguntou “sua mãe LHE batia sua vó lhe batia?”. 
(40) Tá. Ela diz tudo A ELA e ela não quer saber.

Diante do que discutimos nesta seção, concluímos que o sistema de 
marcação de caso nos pronomes comporta-se de forma variável. Os resultados 
encontrados para P4 evidenciam um processo de “uniformização” das varie-
dades populares, independentemente de terem ou não uma história ligada ao 
contato entre línguas africanas e a portuguesa. Por outro lado, o encaixamento 
da forma da gente no sistema pronominal revelou nas variedades populares um 
processo de difusão da mudança linguística que difere daquele encontrado em 
algumas variedades urbanas, haja vista que são utilizados os pronomes pessoais 
em outras funções que não apenas de sujeito das orações.

A partir da análise descritiva, demonstramos que, no português popular 
da Bahia e de Sergipe, todos os paradigmas de pessoa mantêm a alternância 
entre as formas sintéticas e analíticas dos pronomes no que tange às funções 
de complementos e de adjuntos adverbiais. No que tange à função de adjunto 
adnominal, a variação existe apenas com a primeira e segunda pessoa, não 
existindo com a terceira pessoa. 

No que se refere à diferença de uso entre as variedades diatópicas 
(Bahia e Sergipe), não foi encontrada diferença de padrões de uso. Foi iden-
tificada, claramente, uma diferença no que concerne ao uso de lexias. Nas 
comunidades marcadas etnicamente, são encontradas ocorrências que reme-
tem às tradições africanas, conforme se depreende da leitura dos seguintes 
trechos das entrevistas de Mussuca: 

Informante: tem CANDOMBLÉ também.
Informante: tem CANDOMBLÉ tem povo devoto católico. 
Informante: tem, mas tem muito crente.
Documentadora: tem crente?
Informante: tem muito crente.
Informante: eu também num tô maltratando crente não talvez até a senho-
ra seja crente.
Documentadora: não sou não. Num sou crente não.
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Informante: tem também candomblé. Tem um terreiro bem pertinho daqui.
Informante: Xangô.
Documentadora: Na Bahia, a gente não chama assim não.
Informante: Tem o quarto de santo que é trabalho da direita, é de luz, é 
branco e tem o quarto do Exú.
Informante: Ele tá pra fazer a festa de Nagô no final do mês.
Informante: Desde pequeno, eu tinha umas tias que moravam em São 
Cristóvão que eram XANGOZEIRAS.
(B. dos Santos, sexo masculino, 89 anos)

Informante: E agora num tem mais BARIMBAU.
Informante: Nem cavaquinho... num tem violão não tem (BAMBORI-
NO) não tem nada. 
Informante: Só ATABAQUE e a CUICA.
Informante: O GONZÁ, o GONZÁ
(N dos Santos, sexo feminino, 72 anos)

Essas lexias evidenciam a persistência e a intensidade da participação 
dos idiomas bantos no PB. Ressaltamos que, nos trechos acima, as lexias estão 
atreladas ao campo lexical da religiosidade e de instrumentos musicais, mas há 
termos muito arraigados no léxico do PB que, muitas vezes, o falante comum 
não tem conhecimento ser de origem africana, a exemplo de: babá, bagunça, 
cachaça, caçula, cafuné, capenga, cochilo, dengo, encabulado, fubá, fungar, lengalenga, 
mochila, quitute, samba, sunga, tanga, xingar, e, talvez, xodó (Castro, 2005).

5 Considerações finais

As relações históricas, linguísticas e culturais entre África e América 
são inegáveis. Nesse sentido, considerando que esses dois continentes são mar-
cados por sucessivos contatos linguísticos e que as variedades linguísticas são 
formadas pela interação do linguístico com o social, pressupomos que também 
há um paralelo forte entre esses dois continentes. A realização de estudos lin-
guísticos que foquem nessas relações é, pois, significativo (ainda mais na Bahia, 
estado brasileiro que recebeu uma grande leva de africanos escravizados nos 
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séculos XVI a XIX), podendo, assim, trazer elementos para o debate sobre a 
formação do PB, bem como sobre as consequências do contato entre a língua 
portuguesa e as línguas africanas. 

Tendo havido no Brasil colonial um multilinguismo localizado, com o 
decréscimo substancial de línguas indígenas e africanas, a língua portuguesa 
foi se estabelecendo como língua oficial falada majoritariamente, mas falamos 
um português mesclado com traços de L2 e, no que se refere à modalidade 
falada dos que não têm os limites do letramento, isto é, os usuários da norma 
popular do PB, as diferenças entre a variedade europeia e brasileira ficam ainda 
mais evidentes. Por conta dessas questões, preferimos usar a expressão “par-
ticipação africana” e não “influência africana” para nos referimos à formação 
sócio-histórica do PB.

Sob esse ponto de vista, a história nos deixa os relatos das ameaças de 
silenciamentos que sofreram todos os povos não europeus que participaram do 
processo de formação do PB, sejam os africanos sejam os ameríndios. Porém, 
esse processo foi permeado por outros de resistências que partiam desses gru-
pos sócio-histórico-linguísticos. 

No que diz respeito aos resultados empíricos acerca do uso dos prono-
mes pessoais nos dados analisados para este estudo, constatamos que, nas co-
munidades rurais afro-brasileiras, não se fala somente o “português afro-bra-
sileiro”. Nelas há, também, os quilombolas que, influenciados pelo contato 
inter-rural/intergrupal, falam, de modo alternado, “o português afro-brasilei-
ro” e outra(s) variedade(s) do português popular rural brasileiro (alternância 
de variedades), e os que, influenciados pela mídia, pela escola e pelos contatos 
inter-rural/intergrupal e extrarrural/extragrupal, falam, de maneira alterna-
da, o português afro-brasileiro, outra(s) variedade(s) “do português popular 
rural brasileiro” e a “norma urbana culta”.

No que se refere à diferença de uso entre as variedades diatópicas (Bahia 
e Sergipe) não foi encontrada nos padrões de uso em relação aos fenômenos 
linguísticos considerados. 

Esperamos ter contribuído para um melhor entendimento sobre a 
língua portuguesa do Brasil, a qual exibe um claro processo de diferencia-
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ção em relação à norma de Portugal e que deve ter sido originado pelas 
contribuições de diversos povos que estiveram presentes no processo de 
formação da nação brasileira.  

Quanto ao sistema marcação de caso nos pronomes, observa-se que o 
mesmo se comporta de forma variável, não obstante o que prega a tradição 
gramatical: o uso de formas oblíquas nas funções de complemento e de adjun-
tos. O encaixamento da forma da gente no sistema pronominal revelou nas va-
riedades populares um processo de difusão da mudança linguística que difere 
daquele encontrado em alguns dialetos urbanos. Nas variedades investigadas 
são, pois, utilizados os pronomes pessoais em outras funções que não apenas 
de sujeito das orações.

A partir da análise descritiva, demonstramos que, no português po-
pular da Bahia e de Sergipe todos os paradigmas de pessoa mantêm a al-
ternância entre as formas sintéticas e analíticas no que tange às funções de 
complementos e de adjuntos adverbiais. No que tange à função de adjunto 
adnominal, a variação existe apenas com a primeira e segunda pessoa, não 
existindo com a terceira pessoa. 

No que se refere à diferença de uso entre as variedades diatópicas 
(Bahia e Sergipe) não foi encontrada diferença de padrões de uso. Foi iden-
tificada, claramente, uma diferença no que concerne ao uso de lexias. Nas 
comunidades marcadas etnicamente, são encontradas ocorrências que re-
metem às tradições africanas. 

Para finalizar, retomamos uma das questões levantadas neste texto, 
qual seja, a de investigar a similaridade ou não entre a variedade afro-bra-
sileira de Sergipe e da Bahia, considerando, inicialmente, o que afirmou 
Lucchesi (2009, p. 81):

[...] Não se podendo, portanto, pensar o português afro-brasileiro como 
uma realidade linguisticamente homogênea, a diferença entre ele e o que se 
pode chamar de português rural brasileiro, ou mesmo português popular 
do interior do país será igualmente variável em função do recorte feito, ou 
seja, das comunidades em cotejo em cada caso.
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Nesta pesquisa, observamos, contudo, uma similaridade entre as duas 
variedades. Por outro lado, para além da variedade de português falada pelas 
ditas “comunidades afro-brasileiras”, é importante levar em conta que, na for-
mação de variedades populares brasileiras, houve contatos linguísticos diversos 
e não apenas com línguas africanas. Nesse sentido, retomamos o trabalho de 
Campos (2014), que estudou uma variedade afro-indígena da região norte do 
Brasil e encontrou aspectos no sistema pronominal que não foram identifi-
cadas nos corpora aqui investigados, a seguir elencados, os quais podem ser 
tributados ao contato com línguas indígenas, algo que não foi controlado neste 
estudo, mas que pode ser considerado em futuros trabalhos.

(i) a primeira pessoa do plural nós acusativa/dativa, tem colocação clítica no 
PAfro-indJ (cf. Cl V).
(ii) ocorrem as pro-formas pronominais esse um, essa uma, aquela uma, tal 
qual a pro-forma one, do inglês;
(iii) registra-se o uso de formas clíticas pronominais inerentes/afixais;
(iv) registra-se o uso de formas pronominais atemáticas, interpretadas pelo 
autor como DPs reduplicados em orações paralelas do tipo parataxe.  
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