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RESUMO 

 
Motivado pela curiosidade em compreender de que maneira são constituídas palavras novas 
em uma língua e como estas palavras e as suas funções linguísticas estão associadas às 
construções lexicais e semânticas pelos seus falantes, o presente trabalho aborda 
manifestações de neologismos na língua Wakalitesu, pertencente à família Nambikwara. 
Partimos da concepção de neologismo como uma prática linguística que ocorre com a 
inserção ou criação de novas palavras resultantes da necessidade de denominar novas 
informações, instrumentos e tecnologia, por vezes não familiares à cultura e para as quais não 
existiam referências na língua indígena. Para esse estudo, inicialmente, foram visitadas 
pesquisas que tiveram como objeto de estudo o processo de formação de neologismos, ou 
criação de palavras, bem como suas classificações em diversas línguas indígenas 
(DOURADO; PRAÇA, 2016; PRAÇA, 2012; OLIVEIRA; LEAL; MORI, 2014; BORGES, 
1998; GONÇALVES, 2007). Para que fosse possível uma análise mais específica voltada para 
as manifestações de neologismos na língua Wakalitesu, consideramos, também, alguns 
estudos realizados em outras línguas Nambikwara (COSTA, 2020; SOUZA NETTO, 2018; 
TELLES, 2014, 2013, 2002; PRICE, 1978). A presente pesquisa tem abordagem qualitativa, 
utilizando procedimentos metodológicos da pesquisa de campo, a partir da qual apresentamos 
alguns processos de neologismos na língua Wakalitesu, destacando os processos de criação de 
palavras como resistência linguística. Esperamos que o trabalho contribua para a realidade 
sociolinguística atual da comunidade em questão frente à manutenção da língua Wakalitesu e 
valorização da diversidade de línguas faladas em Mato Grosso. 
 
Palavras-chave: Contato Linguístico; Neologismos; Língua Wakalitesu. 
 



 

ABSTRACT 
 
Motivated by the scientific curiosity on understanding the ways new words are constituted in 
a language and how those words and its linguistic functions are related to lexical and semantic 
constructions by speakers, this work is regarded to neologisms in Wakalitesu Language, 
which belongs to Nambikwara linguistic family. It is assumed the conception of neologism as 
a linguistic practice that occurs with the entering or the coining of new words resulting from 
the need for naming new information, tools and technology which sometimes are not 
culturally familiar because there was no previous reference in the ethnic language for them. 
For this study, at first, it was visited researchers that approach neologism formation process, 
or word creation, as well as their classifications in multiple indigenous languages 
(DOURADO; PRAÇA, 2016; PRAÇA, 2012; OLIVEIRA; LEAL; MORI, 2014; BORGES, 
1998; GONÇALVES, 2007). So it was possible to make the analysis more specifically 
focused in manifestations of neologisms in Wakalitesu language, we also considered some 
studies developed in other languages of Nambikwara linguistic family (COSTA, 2020; 
SOUZA NETTO, 2018; TELLES, 2014, 2013, 2002; PRICE, 1978). The present research has 
qualitative approach using methodological procedures of field research from which we 
present some neologism processes in Wakalitesu, highlighting the processes of word creation 
as linguistic resistance. We expect that the work can contribute to the community current 
sociolinguistics reality as the ethnic language maintenance and the enhancement of spoken 
languages diversity in the state of Mato Grosso. 
 
Keywords: Language contact; Neologisms; Wakalitesu Language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
Frente ao cenário linguístico atual, que reflete mecanismos de trocas linguísticas, 

percebe-se que as línguas naturais estão cada vez mais sujeitas às influências do contato entre 

culturas e do avanço tecnológico, o que impulsiona significativamente a comunicação 

moderna. Nesse âmbito, o surgimento de práticas de uso linguístico não familiares em 

determinadas línguas, a exemplo dos casos de empréstimos, demonstra como tais “trocas 

linguísticas” estão cada vez mais intensas, em um maior ou menor grau. 

Nesse sentido, a atualidade é tida como um momento muito oportuno para que 

linguistas investiguem as influências linguísticas e culturais entre povos, o que pode resultar 

em achados que conduzem à discussão do fenômeno conhecido como contato linguístico 

(CRYSTAL, 2005), vivenciado mundialmente pela grande maioria dos povos. 

 Diversos povos pelo mundo se expressam por meio de duas ou mais línguas, 

caracterizando contextos bilíngues e plurilíngues. No Brasil, segundo o último censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), são faladas mais de 300 línguas, 

dentre estas, 274 línguas indígenas. Apesar da riqueza e da diversidade de línguas e culturas, 

existe uma crença generalizada de que o Brasil é um país monolíngue (SANTANA, 2017). 

Em tratando-se das línguas minorizadas, a exemplo das línguas indígenas, as perdas e o risco 

de extinção são eminentes. No cenário brasileiro atual, os números diferem grandemente do 

que foi apresentado pelo linguista Aryon Rodrigues (1986), que considerou a existência de 

mais de 1.100 línguas indígenas no início da colonização no século XVI. 

O fato de 2019 ter sido o ano internacional das línguas indígenas (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019) abriu espaços para reflexões e entendimentos de que esse 

momento de redescobertas não deve se configurar apenas como uma oportunidade de 

retomada de discussões linguísticas já levantadas, mas como um movimento de 

conscientização quanto à situação das línguas minorizadas e ao papel da ciência neste cenário.  

Com o propósito de contribuir para a manutenção do patrimônio linguístico indígena 

do Brasil, mais especificamente do estado de Mato Grosso, o presente estudo foi conduzido 

junto à comunidade Wakalitesu, da aldeia Três Jacus, localizada na Terra Indígena 

Tirecatinga no município de Sapezal, MT.  
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Os Wakalitesu1 constituem um grupo Nambikwara do Ramo Nambikwara do Sul e 

somam, hoje, 89 indivíduos. O etnônimo Nambikwara2 caracteriza um conjunto de 21 povos 

indígenas que vivem ao noroeste do estado de Mato Grosso, nas regiões da Chapada dos 

Parecis e Vale do Guaporé; e em Rondônia, na região da Serra do Norte. São agrupados 

considerando essas regiões habitadas e diferenças linguísticas em: Nambikwara do Sul, 

Nambikwara do Norte e Sabanê (RODRIGUES, 2005; TELLES, 2014; SOUZA NETTO, 

2018). Telles (2002) e Oliveira (2018) mencionam que a família linguística Nambikwara 

ainda é pouco investigada e, segundo esses autores, as línguas desta família são consideradas 

isoladas, ou seja, não tem parentesco com outras línguas dos troncos Tupi, Macro-Jê, Aruak 

ou outras famílias linguísticas brasileiras. 

Com relação à contribuição desta pesquisa para a manutenção e a preservação das 

línguas indígenas, busco os conceitos da sociolinguística (LABOV, 2008; PAGOTTO, 2006) 

para estabelecer uma proposta de reflexão sobre o movimento linguístico dos Neologismos 

entre falantes da língua Wakalitesu, reforçando os ganhos que este fato pode gerar, 

enfatizando ações de manutenção das línguas, evitando perdas que a cultura dessa 

comunidade indígena pode sofrer se os conhecimentos e os saberes das línguas não 

continuarem sendo transmitidos para as gerações mais novas.  

Como aspecto dos estudos sociolinguísticos, percebemos a necessidade de uma 

compreensão mais ampla sobre os momentos históricos e as influências linguísticas, 

ideológicas e culturais pelas quais a constituição das línguas da família Nambikwara perpassa 

após seus primeiros contatos com indivíduos das sociedades ocidentais não indígenas.  

Entendendo a relevância de outros estudos já realizados junto aos povos Nambikwara, 

em especial os Nambikwara do Sul, consideramo-los extremamente importantes para a 

condução deste estudo, uma vez que demonstram o interesse por parte de pesquisadores, bem 

como indicam o contato dos povos Nambikwara com integrantes da comunidade linguística 

nacional e internacional. 

Dada a situação sociolinguística vivenciada pelos Wakalitesu, apontada por Oliveira 

(2018), considera-se a redução de falantes, com o passar dos anos, como um dado 

preocupante para o futuro desta língua, uma vez que, em um futuro próximo, tal perda venha a 

																																																													
1 No que diz respeito ao nome Wakalitesu, Sotero (2019) apresentou o significado “povo do jacaré” que, 

segundo o autor, é derivado da condição desses indígenas viverem à margem direita do Rio Juruena em que, 
certamente, era habitada por jacarés em sua vasta extensão.  

2 O nome Nambikwara é de origem Tupi-Guarani e significa “orelha furada”, uma vez que “nambi” quer dizer 
orelha e “kuara”, furo (COSTA, 2009, p. 77). 
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resultar no desaparecimento de seus costumes, tradições e traços específicos, demarcados pela 

língua falada hoje majoritariamente pelos indígenas mais velhos. 

Desse modo, considerando a relevância dos aspectos sociais e linguísticos presentes 

nas comunidades indígenas brasileiras e sua fragilidade atual, seja por influência da Língua 

Portuguesa, seja pela extinção de comunidades indígenas, as observações aqui apresentadas 

concentram-se em uma contribuição para a valorização e para a manutenção da língua 

Wakalitesu, embasada nos pressupostos da sociolinguística ao sugerir a língua como um 

sistema social que consiste na busca de meios de sobrevivência cultural em meio às novas 

demandas sociais, históricas e de contato. 

Assim, o presente trabalho tem como objetivos identificar, descrever e analisar 

palavras e definições referentes aos processos de formação neológica na língua Wakalitesu 

(família Nambikwara), refletindo sobre os neologismos sob a ótica da sociolinguística, como 

uma oportunidade de trilhar em um caminho de descobertas em torno de novos 

comportamentos linguísticos assumidos pelos falantes desta língua. Propõe-se, aqui, um 

estudo coadunado com interesses que visam à sobrevivência de línguas em desprestígio. 

Em relação aos procedimentos metodológicos adotados para a coleta e organização 

dos dados, inicialmente, foi necessário buscar informações básicas sobre o povo e a língua e 

teorias sobre os processos de formação de palavras, o que foi feito através de pesquisa 

bibliográfica. Depois, vieram as idas a campo, que foram constituídas por três momentos, a 

fim de realizar a coleta de dados bem como ajustá-los, para então, analisar a construção de 

palavras novas em Wakalitesu. 

A presente pesquisa está inserida na área de estudos linguísticos e está vinculada à 

linha de pesquisa: História, Descrição, Análise e Documentação de Línguas Faladas no Brasil, 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (PPGEL) da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT). Desse modo, também integra as ações de pesquisa do Grupo de 

Estudos, Descrição e Documentação de Línguas Indígenas (GEDDELI) coordenado pela 

professora Doutora Áurea Cavalcante Santana e pelo professor Dr. Maxwell Gomes Miranda. 

Esta dissertação está dividida em três partes que contemplam, em um primeiro 

momento, reflexões sobre o povo Nambikwara, bem como seus traços familiares e 

sociolinguísticos; em seguida, trato do percurso metodológico e dos aspectos teóricos que 

dizem respeito ao contato linguístico e faço um embasamento dos recursos de classificação 

nominal presentes nas línguas Nambikwara; e, por fim, em uma abordagem de análise, busco 

compreender as motivações para a criação de palavras na língua Wakalitesu. Estas partes 

foram organizadas da seguinte forma: 
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No Capítulo 1: Sobre os Nambikwara e sua Língua – realizo uma breve 

consideração sobre os povos indígenas brasileiros e, em seguida, apresento o povo 

Nambikwara, cito o processo de formação da Aldeia Três Jacus e comento aspectos da 

comunidade Wakalitesu e da Terra Indígena Tirecatinga, mencionando, também, as pesquisas 

conduzidas juntos aos indígenas da família Nambikwara e sua língua. 

No Capítulo 2: Percurso Metodológico: Entre Visitas e Descobertas – comento os 

procedimentos da pesquisa que envolveram desde o levantamento de todo o aporte teórico aos 

métodos adotados para registro, transcrição, interpretação e análise dos dados coletados. 

Durante as visitas feitas à aldeia Três Jacus, foram registradas entrevistas com falantes da 

língua Wakalitesu e gravações de diálogos que permitiram a construção do corpus de minha 

dissertação. 

No Capítulo 3: O Caminho Teórico: a Língua, o Contato e os Neologismos – 

reforço as discussões teóricas em torno das políticas de contato, apresentando os conceitos e 

sistematizando os processos de neologismos como iniciativas de criação lexical que ora 

resultam no surgimento de novas palavras ora se manifestam em novas atribuições de sentidos 

a palavras já existentes na língua. 

No Capítulo 4: A Língua Wakalitesu: Uma Interpretação dos Neologismos – 

realizo a análise dos neologismos na língua Wakalitesu, apresentando as relações entre esse 

processo de formação de palavras e os aspectos morfológicos, sintáticos e semânticos 

utilizados pelos falantes da língua. 

Nas considerações finais, lanço mão de certas reflexões, permitidas pelos estudos e 

análises que constituíram essa dissertação, em acréscimo às considerações sinalizadas pela 

comunidade Wakalitesu no que se refere ao interesse coletivo de seu povo em estudos/ações 

que auxiliem para a manutenção de sua língua ancestral. 

Finalmente, encontram-se as Referências Bibliográficas e os Anexos. 
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CAPÍTULO 1 

SOBRE OS NAMBIKWARA E SUA LÍNGUA 
 

 

  Neste capítulo apresento, de maneira geral, os povos Nambikwara e, mais 

especificamente, o povo Wakalitesu da Aldeia Três Jacus, Terra Indígena Tirecatinga, 

município de Sapezal – MT. 

Discutirei, brevemente, o panorama dos povos indígenas Nambikwara, seguindo as 

classificações de alguns autores que conduziram pesquisas sobre este conjunto de povos 

nativos amazônicos.  

Após a apresentação do povo, invisto minhas palavras em descrever a Terra Indígena 

Tirecatinga e alguns aspectos étnicos desta área para, então, poder dedicar-me aos aspectos da 

família Nambikwara. Em seguida, foco na apresentação dos Wakalitesu por meio das 

pesquisas já realizadas com este povo.  

 

1.1 Os povos Nambikwara 

 

No início do século XX, os grupos Nambikwara apresentavam um número expressivo 

de indivíduos. Segundo Kroeker (2003), o oficial do Exército Brasileiro Marechal Rondon 

registrou, no primeiro contato com os Nambikwara, que havia naquela época “uns 10.000 

Nambikuaras”. Atualmente, como apontado pelo Instituto Socioambiental - ISA (2020), 

percebe-se a diminuição desse povo que hoje soma pouco mais de 2.000 indivíduos. 

Seguindo uma ordem temporal, sobre o início do contato com os Nambikwara, nas 

primeiras décadas do século XX, encontram-se registros nos relatórios de Marechal Rondon 

que, juntamente com suas equipes responsáveis pela construção das linhas telegráficas, 

cruzam terras indígenas para assim delinear o novo projeto de comunicação entre Mato 

Grosso, Rondônia e Amazonas, na Missão Rondon (RONDON, 2016).  

E, segundo Rondon (2016), os Nambikwara ficaram muito conhecidos pela sua 

hostilidade, que nesta época já protagonizavam histórias de como os índios defendiam suas 

terras das invasões realizadas por outros grupos indígenas, como os Paresí, e que não 

admitiam a exploração da borracha em seu território. 



23	

Price (1978) apresenta observações sobre a história do termo Nambikwara3 e discute, 

assim como Lévi-Strauss, a relação histórica de contato entre os Nambikwara do Sul e os 

povos que vivem próximos a eles na Terra Indígena Tirecatinga, os Iranxe e os Paresí. O autor 

sinaliza, como reforçado por Telles (2013), a subdivisão dos ramos Nambikwara como 

resultados de seus estudos envolvendo este povo, que permitiu a classificação em 3 grupos já 

citados: o grupo Nambikwara do Norte, o grupo Nambikwara do Sul e o Sabanê. Esses 

grupos, sob o etnônimo “Nambikwara”, caracterizam 21 povos que compartilham traços 

culturais e diferenciações linguísticas (Conferir Tabela 3, neste Capítulo). 

 

1.1.1 A Terra Indígena Tirecatinga 

 

O local onde essa pesquisa foi desenvolvida compreende uma parte do território da 

Terra Indígena Tirecatinga4, reserva localizada no município de Sapezal, na região noroeste 

do estado de Mato Grosso. A TI Tirecatinga representa um espaço no qual povos indígenas 

Nambikwara, Manoki (língua isolada), Paresí e Terena (família Aruak) (RODRIGUES, 

1986),  habitam desde o início da década de 1980. Na Figura 1, a seguir, é possível observar a 

dimensão do território da TI Tirecatinga em relação aos dois municípios mais próximos, 

Sapezal-MT à esquerda e Campo Novo do Parecis-MT à direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
3 Apesar de serem indiscriminadamente chamados de Cabixi pelos portugueses, juntamente com mais dois povos 

distintos, incluindo os Paresí, no século XVIII, “o nome nambikwára também deriva da expedição de Rondon, 
que, talvez influenciado pela conotação desse apelido, isto é, a de um povo arredio e desconhecido, renomeou 
os localmente chamados de cabixi. O termo nambikwára, de origem Tupi, significa buraco de orelha e, 
segundo Telles (2002), já era utilizado para designar um povo tupi que habitava o vale do Rio Tapajós” 
(SOTERO, 2019, p. 43). 

4 A Terra Indígena Tirecatinga foi demarcada em 1983. Está homologada e registrada com processo fundiário 
finalizado (OPAN, 2015). 
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Figura 1: Mapa de localização da Terra Indígena Tirecatinga. 
Fonte: Plano de Gestão da TI Tirecatinga (OPAN, 2015) 
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Como ilustrado no mapa, a TI Tirecatinga fica localizada entre os municípios de 

Sapezal e Campo Novo do Parecis, no noroeste do estado de Mato Grosso. A reserva 

indígena, homologada no início da década de 90, apresenta uma considerável diversidade de 

etnias na região. 

Desde a chegada desses povos, que na maioria dos casos ocorreu por conflitos nas 

terras onde viviam, a habitação dessa demarcação ocorreu, inicialmente, pelas famílias 

indígenas pertencentes a povos das proximidades, como é o caso dos Wakalitesu e Halotesu, 

pois “na década de 1980, os Nambikwara já moravam perto desse lugar” (OPAN, 2015, p. 

11). 

Devido à migração desses e de outros povos, atraídos pelas riquezas naturais abastadas 

naquele território e somada aos casamentos interétnicos, a TI Tirecatinga caracteriza-se, hoje, 

como um delineamento geográfico que habita povos indígenas de várias etnias, entre os quais 

se destacam os Wakalitesu, Halotesu, Negarotê e Sabanê, da família Nambikwara, além dos 

povos Paresí e Manoki (Irantxe). Na Figura a seguir apresento a localização das aldeias na TI 

Tirecatinga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Aldeias na Terra Indígena Tirecatinga. 
Foto: Adaptada de Google Earth, 2020. 

 

No mapa apresentado, é possível observar a posição das comunidades residentes na TI 

Tirecatinga. As Aldeias Vale do Buriti, Três Jacus e Novo Horizonte são constituídas 
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predominantemente por povos Nambikwara; a Aldeia Guarantã é habitada pelo povo Paresí; a 

Aldeia Caititu, pelo povo Manoki (Irantxe); e a Aldeia Novo Encantado é formada por 

indivíduos Manoki (Irantxe) e Nambikwara. O Gráfico abaixo apresenta os dados 

demográficos da Terra Indígena Tirecatinga por um período de 21 anos, coletados por 

instituições como Funai e IBGE. 

 

 
Gráfico 1: Dados demográficos da Terra Indígena Tirecatinga. 
Fonte: Adaptado pelo autor (ISA, 2019)5. 

 

Os dados apresentados pelo Gráfico demonstram um aumento na população após 

meados da década de 90, a diminuição no número de pessoas para o ano de 2003 e a retomada 

de crescimento populacional até o ano de 2020. 

A TI Tirecatinga tem como seus afluentes os rios Buriti e Papagaio, um dos fatores 

que o caracteriza como espaço de grande importância natural para a região. Os processos de 

identificação e demarcação estabelecidos pela FUNAI tiveram início, nesta localidade, em 

1960. Ademais, este território é contemplado pelas belezas da vegetação nativa do cerrado 

mato-grossense, propiciando aos grupos indígenas a manutenção dos seus costumes.  

Em virtude dos aspectos mencionados sobre a TI Tirecatinga, enfatizo a importância 

da manutenção de elementos naturais nesta região que atuam como símbolo de resistência 

local considerando a vasta quantidade de terras destinadas às plantações de grãos no estado de 

Mato Grosso. 

 

																																																													
5 Os dados que referem-se ao período compreendido entre 1989 e 2010 foram fornecidos pelo Instituto 

Socioambiental (ISA). O levantamento realizado em 2019 compõe os registros de campo deste trabalho. 
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1.1.2 Os Wakalitesu 

 

Os Wakalitesu, como mencionado, pertencem ao povo Nambikwara – Ramo 

Nambikwara do Sul – e habitam, em sua maioria, a TI Tirecatinga. De acordo com Oliveira 

(2018), os Wakalitesu foram um dos primeiros grupos da família Nambikwara a serem 

contatados por viajantes e colonizadores. Alguns anciãos orgulham-se por terem sido os 

primeiros Nambikwara a encontrarem Rondon, o qual buscava estabelecer os sinais 

telegráficos para o norte do país. 

Essa condição de contato inicial mais recente, em relação aos demais povos 

Nambikwara, permitiu uma diferença que hoje pode ser percebida pela ausência do uso da 

língua Wakalitesu entre a maioria dos habitantes, questão que difere, por exemplo, dos povos 

que ainda residem próximos ao Vale do Guaporé, mais ao norte, como afirma o professor 

Natanael Sawentesu. 

Desde então, por meio do processo de busca por novas terras e obedecendo à nova 

organização territorial desses povos pela Funai, no final do século passado, o povo Wakalitesu 

dá início ao povoamento da Aldeia Três Jacus, na Terra Indígena Tirecatinga, no município 

de Sapezal, Mato Grosso.  

A comunidade Três Jacus é constituída majoritariamente por índios Wakalitesu, com a 

presença, apesar de pequena, de outros indígenas da família Nambikwara, como os Halotesú, 

Negarotê, Sabanê e Alantesú, além de outros grupos indígenas, como os Manoki e Paresí 

(SOTERO, 2019). Oliveira (2018) e Sotero (2019) constatam um contexto multiétnico 

vivenciado entre índios deste povo que, além da comunidade Três Jacus, habitam também nas 

aldeias Novo Horizonte e Vale do Buriti, ambos na TI Tirecatinga. 

Atualmente, na Aldeia Três Jacus, a população é composta por 89 indivíduos, sendo 

que grande parte deles são Wakalitesu, seguidos de um pequeno grupo que apresenta 

descendência de outros povos Nambikwara - Sabanê, Negarotê e Alantesu, e de outras etnias, 

como Manoki e Paresi. 

Em relação às construções presentes na aldeia, há em torno de treze casas, algumas 

feitas de alvenaria, outras, de madeira. Há, também, uma escola municipal vinculada à 

Secretaria Municipal de Educação de Sapezal - Figura 3, e um posto de saúde, no qual os 

indígenas podem ter o acompanhamento médico frequentemente. 
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Figura 3: Escola Wakalitesu. 
Foto: Jonathan Camargo (Janeiro 2018). 
 

Muitos dos costumes tradicionais Nambikwara ainda são mantidos pelos indígenas 

mais velhos, os quais mantêm a forma Nambikwara tradicional de caça e de realizar certas 

atividades de subsistência, como é ilustrado pela Figura a seguir, na qual uma senhora 

Wakalitesu sustenta em suas costas o “hatisu”, cesto tradicional Nambikwara, utilizado para 

carregar lenha e alimentos oriundos da caça e da roça.  

 

 
Figura 4: Índia Wakalitesu em coleta de lenha no cesto tradicional Nambikwara. 
Foto: Jonathan Camargo (Janeiro 2018). 

 

O estudo sociolinguístico mais recente realizado na comunidade deu-se pela pesquisa 

de mestrado de Alex Oliveira (2018). O pesquisador apresentou dados sobre a realidade 

linguística dos indígenas que ali residem ao apontar que: 
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Os indígenas mais novos sentem-se competentes quando são expostos ao uso 
da língua portuguesa. O português está cada vez mais presente durante as 
interações que realizam tanto na cidade de Sapezal como dentro da própria 
comunidade (OLIVEIRA, 2018, p. 76). 

 

A partir da análise apresentada pelo autor e por meio das observações realizadas nos 

momentos em que estive na comunidade, é possível perceber que a língua portuguesa é 

recorrente na vida dos indígenas desde a infância, de modo que o Português é utilizado 

socialmente – na escola – pelas crianças a partir do 6º ano do ensino fundamental, as quais, 

nessa fase, frequentam a escola na cidade de Sapezal, o que, de certa forma, torna as 

oportunidades de interação na língua indígena menos possíveis. 

Segundo Oliveira (2018), no que diz respeito ao panorama linguístico atual da aldeia 

Três Jacus, percebe-se que a língua Wakalitesu é majoritariamente falada pelos mais velhos. 

A maioria das crianças, apesar de entenderem os falantes idosos quando conversam em 

Wakalitesu, sentem maior segurança com o uso do português. Já no grupo dos falantes que 

dominam a língua Wakalitesu destacam-se alguns indígenas de meia-idade (aqueles com 40 

anos ou mais) que utilizam o português na maior parte do tempo, mas que conviveram com 

falantes do Wakalitesu durante a infância. Há também aqueles que mantiveram ou mantêm 

contato com seus parentes das outras aldeias da família Nambikwara. A situação 

sociolinguística apresentada pelo autor pode ser observada no gráfico abaixo. 

 

	
Gráfico 2: Panorama sociolinguístico da Aldeia Três Jacus. 
Fonte: Adaptado de Oliveira (2018). 



30	

 
Os dados levantados por Oliveira (2018) foram baseados em uma pesquisa realizada 

com uma parcela de indígenas de cada grupo6 e nomeados pelo autor como Grupo da Terceira 

Geração (entre 13 e 25 anos), Grupo de Faixa Etária Intermediária (entre 28 e 47 anos) e 

Grupo de Indígenas Mais Velhos (acima de 50 anos). Segundo Oliveira (2018, p. 73), “na 

aldeia Três Jacus, há um plurilinguismo de convivência, ou seja, o uso de línguas indígenas, 

em sua maioria, pertencentes à família linguística Nambikwara”, além da Língua Portuguesa.  

O mesmo autor reforça que “além dos Wakalitesu, outros grupos expressivos 

convivem na comunidade, entre eles: os Halotesu, Negarotê e Sabanê (pertencentes ao povo 

Nambikwara) e, também, os Irantxe e Paresi” (OLIVEIRA, 2018, p. 25), os quais constituem 

o contexto sociolinguístico desta comunidade. 

Outra pesquisa recente sobre os Wakalitesu foi apresentada por Sotero (2019) que 

aborda os sistemas de categorização nominal em Wakalitesu. As pesquisas nessa comunidade 

contemplam um marco para os dois autores, Oliveira (2018) e Sotero (2019), os quais 

constituem os primeiros pesquisadores a desenvolverem trabalhos linguísticos na aldeia Três 

Jacus. 

Para além das pesquisas voltadas para a pós-graduação a nível de dissertação ou tese, 

há diversas contribuições do GEDDELI que desde 2016 realiza pesquisas linguísticas e 

formação continuada de professores indígenas junto aos povos Wakalitesu e Manoki. O grupo 

de pesquisa também prestou assessoria linguística para a produção do livro: “Alfabetizando 

com a História dos Ancestrais”, elaborado pelos professores da Aldeia Três Jacus e Vale do 

Buriti, projeto da Ação Saberes Indígenas na Escola – Rede UFMT7. 

Alguns resultados das atividades desenvolvidas pelos pesquisadores do grupo 

GEDDELI com os professores e a comunidade da aldeia Três Jacus consistem na definição 

preliminar de uma ortografia para a língua Wakalitesu, que pode ser observada pela 

elaboração do Alfabeto Experimental (Anexo 1).  

É fundamental considerar a forma como os trabalhos linguísticos realizados pelo 

grupo GEDDELI na comunidade Três Jacus tornam-se essenciais para que pesquisas futuras 

																																																													
6 Para composição dos dados sociolinguísticos apresentados pelo autor, Oliveira (2018) consultou ao todo vinte 

indígenas, sendo eles quatro indivíduos do grupo composto por indígenas mais velhos e oito indígenas de cada 
um dos outros dois grupos. 

7 A ação Saberes Indígenas na Escola – Rede UFMT, desenvolvida junto ao Polo de Cuiabá, atendeu 55 
professores cursistas das escolas indígenas dos povos: Bororo, Chiquitano, Nambikwara, Paresí e Umutina. A 
ação conta com uma rede de ações voltadas às línguas e culturas indígenas de povos do Mato Grosso. 
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sejam elaboradas, visando à manutenção da língua Wakalitesu, como mencionado pelo 

professor indígena Natanael Sawentesu, em alguns momentos de conversa.  

 

1.2 A família linguística Nambikwara 
 

Sobre a família linguística Nambikwara, Telles (2013) defende ser um grupo de 

línguas isoladas por não ter até o momento parentesco genético com nenhuma outra família 

linguística. Essa condição isolada não significa que estes povos não apresentem relações de 

convívio ou trocas com demais povos indígenas, mas que os estudos existentes não 

demonstram que suas características linguísticas e culturais possuem semelhanças suficientes 

com demais povos ameríndios para classificá-los ou classificar suas línguas como 

geneticamente próximas. 

Souza Netto (2018), sistematicamente, apresenta o percurso trilhado entre várias 

classificações apresentadas por autores para as línguas Nambikwara, iniciando com Roquette-

Pinto (1919), que apresenta a primeira classificação linguística para a família Nambikwara e 

dividiu a língua em quatro grupos:  

 
No Grupo I, representado pelo ponto colateral Sudeste, estaria o povo Kokozu; o 
Grupo II, a Sudoeste, era composto pelos Uaintacu e Kabixi; a Nordeste, o povo 
Anunzé integraria o Grupo III; finalmente, a Noroeste, o Grupo IV, constituído 
pelos Tagnami, Tauitê, Saluma e Taschuité (SOUZA NETTO, 2018, p. 70).  

 

A tabela a seguir demonstra como foi feita essa primeira classificação.  

 
Tabela 1: Primeira classificação das línguas Nambikwara. 

Grupo 1 
Sudeste 

Grupo 2 
Sudoeste 

Grupo 3 
Nordeste 

Grupo 4 
Noroeste 

Kokozu 
Kabixi 

Uaintacu 
 

Anunzé 

Saluma 
Tagnani 
Tauité 

Taschuité 
Fonte: Roquette-Pinto (1919 apud SOUZA NETTO, 2018, p. 70), adaptada pelo autor. 
 

Como pode ser observado na Tabela, a classificação apresentada por Roquette-Pinto 

(1919 apud SOUZA NETTO, 2018) utiliza nomenclaturas que não são mais utilizadas para 

referir-se aos povos Nambikwara e, assim, com revisões de outros trabalhos, como no caso de 

Rodrigues (2005), têm-se definições mais próximas da classificação utilizada atualmente.  

Desta forma, das propostas de classificações dos grupos Nambikwara a que mais se 

aproxima do que é adotado por linguistas até os dias atuais refere-se à divisão proposta por 
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Rodrigues (1986). Segundo Souza Netto (2018, p. 72), “Rodrigues (1986), baseou-se nos 

estudos de Price (1976; 1978) acerca da família Nambikwara, Kroeker (1982), Kroeker (1976; 

1977) e Lowe (1975) sobre o Nambikwara do Sul, e Kingston (1973) sobre o Mamaindê”. 

Desse modo, tais autores apontam que a Família Nambikwara compreende três “complexos 

linguísticos”: o Sabanê, o Nambikwara do Norte e o Nambikwara do Sul. 

 
Tabela 2: Classificação das línguas Nambikwara. 

Classificação da Família Nambikwara 

Grupo 1 Nambikwara do Sul 

Nḛsu 
Kitãulhu 
Halottesu 

Wakalitesu 
Wasusʔu 
Alãntesu 

Waiktitesu 
Háhãiʔtesu 

A1ʔṵhnʔekatakitesu 
Kaluwhãikotesu 

Tukalʔulakotesu e 
Waisu 

Grupo 2 
Mamainde 
Nekarothe 

Grupo 3 Sabanes 
Fonte: Lowe (1999), adaptada pelo autor. 

 

Anos depois da classificação apresentada por Lowe (1999), Telles (2002) e  Eberhard 

(2009) em concordância com Rodrigues (apud SOUZA NETTO, 2018) propõem outras 

classificações a respeito da família linguística Nambikwara, passando a considerar três 

ramificações para essas línguas: o Ramo do Norte, o Ramo do Sul e a Língua Sabanê. Esta 

classificação é a mais utilizada pelos estudiosos das línguas Nambikwara na atualidade. 

 
 Tabela 3: A família linguística Nambikwara. 

Família Linguística Nambikwara 
Ramo Nambikwara do Norte Ramo Nambikwara do Sul Sabanê 

GRUPO 
ROOSEVELT 

GRUPO DO 
GUAPORÉ MANDUCA CAMPO GUAPORÉ SARARÉ 

Sabanê Lakondê 
Latundê 
Sowaintê 
Tawandê 

Mamaindê 
Negarotê 
Tawendê 

 

Hukuntesú 
Nensú 

Niyahlosú 
Siwaisú 

Halotesú 
Kithãulhú 
Sawentesú 
Wakalitesú 

Alãntesú 
Hahãintesú 

Waikisú 
Wasúsu 

Katitãulhú 

Fonte: Adaptado de Souza Netto (2018) e de Eberhard (2009). 
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1.2.1 Sobre as línguas Nambikwara 

 

De acordo com Belo (2013), as línguas Nambikwara caracterizam-se por possuírem 

palavras com extrema complexidade interna, sendo possível a presença de um grande número 

de morfemas, representando praticamente uma oração inteira. Assim o autor defende que: 

 
As línguas da família Nambikwara caracterizam-se por serem altamente 
polissintéticas, o que significa dizer que a raiz nominal pode agregar 
múltiplos afixos, com funções bem variadas. O nome se caracteriza por 
receber, normalmente, prefixos indicadores de posse e sufixos variados que 
podem indicar gênero, número, temporalidade, referencialidade, e 
classificadores variados (BELO, 2013, p. 64). 

 

Souza Netto (2018, p. 100) considera, de modo geral, que “a complexidade fonológica 

presente nas línguas Nambikwara pode ser decorrente de seu alto grau de polissíntese”, ou 

seja, o alto número de morfemas presentes em suas palavras, os quais são predominantes, 

reflete na sintaxe e na fonologia das línguas.  

Além disso, o mesmo autor contempla demais características de caráter fonológico 

quando menciona o fato das Línguas Nambikwara contarem com um complexo sistema tonal 

em nível lexical e constituírem-se de consoantes ejectivas e implosivas (não pulmônicas) em 

formas de superfície, referindo-se a estudos realizados nas línguas Lakondê, Latundê 

(TELLES, 2002) e Mamaindê (EBERHARD, 2009). 

 

1.2.1.1 Tom 

	
Um traço característico das línguas Nambikwara diz respeito ao tom. Souza Netto 

(2018), Eberhard (2009) e Telles (2014) mencionam e reforçam o que foi descrito por 

Kroeker (2003) sobre tom, acento de intensidade e duração enfática das sílabas:  

 
O acento de intensidade é fonêmico. A raiz recebe sempre o acento 
principal. [...] A extensão é sempre previsível, com base na acentuação e 
composição das sílabas. A sílaba acentuada é sempre mais comprida. Sendo 
aberta a sílaba, a vogal é mais comprida. (KROEKER, 2003, p. 111) 

 

Santana (2019), por meio de informação verbal8, fala da ortografia usada por Kroeker 

(2003, p. 110) em sua “Gramática Descritiva da Língua Nambikwara” e comenta  que o autor 

																																																													
8 Dados apresentados por Áurea Cavalcante Santana em Comunicação Oral no Abralin 50. Observações 

Fonéticas e Fonológicas das Vogais na  Língua Wakalitesu (Nambikwara ), em Maceió, 06/05/2019. 
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marca os tons na “ortografia prática” pelos números de índice superior: ¹, ² e ³. De modo que 

os números “indicam, respectivamente, tom decrescente, ascendente e grave e que funcionam 

independentemente da nasalização e da laringalização”. A autora relaciona alguns exemplos 

na língua Wakalitesu e declara que, apesar de o tom “parecer ser uma marca distintiva, os 

exemplos e ocorrências nessa são poucos e carecem de estudos mais específicos”. 

 
(1)  [wi¹su²] ‘tipo de sapo’ 

[wi³su²] ‘batata doce’ 
  
(2) [du¹su²] ‘mulher’ 
 [du³su¹] ‘urucum’ 
 
(3) [wa²li¹tsu²] ‘borracha’ 

[wa³li³tsu²] ‘mandioca’ 
 

(4) [si²su³] ‘formiga’ 
[si³su²] ‘casa’ 

 

1.2.2 Observações sobre a fonologia nas línguas Nambikwara 

 

Embora tenha sido uma família linguística analisada por poucas pesquisas que se 

dedicassem mais detalhadamente à morfologia, as Línguas Nambikwara do Ramo Sul contam 

com mais estudos voltados à fonologia, neles é que nos baseamos para estabelecer 

comparações e proposições sobre os neologismos  na língua Wakalitesu. 

Entre os aspectos fonológicos da língua, podemos destacar o percurso trilhado por 

Souza Netto (2018) que apresenta uma revisão de todos os estudos antecedentes ao seu e 

destinados à fonologia segmental das línguas Nambikwara, mais especificamente aquelas que 

fazem parte do Ramo do Sul. O pesquisador inclui, em vários momentos de seu texto, estudos 

desenvolvidos com o Kithãulhu (KROEKER, 2003; LOWE, 1999) que são, de certa forma, os 

estudos mais significativos sobre este grupo de línguas. 

Segundo Souza Netto (2018, p. 98), a sugestão de sistema fonológico segmental 

consonantal mais recente ocorreu nos trabalhos de Kroeker (2003) e Telles (2014), “segundo 

dados de fala dos grupos Kithãlhú, Wakalitesú, Wasúsu, Halotesú, Sawentesú e Katitãulhú 

(Sararé)”, como apresentado na tabela a seguir, por ser um apanhado das línguas do grupo 

Nambikwara do Campo, o qual o Wakalitesu está inserido (Conferir Tabela 3). 
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Tabela 4: Fonologia das línguas Nambikwara do Sul - consoantes. 
 Bilabial Alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusiva p t  k Ɂ 

Nasal  n    

Fricativa  s   h 

Lateral  l    

Glide w  j   

Fonte: Souza Netto (2018, p. 104). 

 

Uma curiosidade dessas línguas é que os fonemas vocálicos são mais numerosos que 

os consonantais, devido a “presença de vogais orais, nasais e vogais laringais orais e nasais, 

totalizando 16 segmentos com status fonológicos” (SOUZA NETTO, (2018, p. 132), 

conforme apresentado na tabela a seguir.  

 
Tabela 5: Os fonemas vocálicos do Nambikwara do Sul. 

 VOGAIS VOGAIS LARINGAIS 
 Anteriores Central Posteriores 

(arredondadas) 
Anteriores Central Posteriores 

(arredondadas) 
Altas i  u ḭ  ṵ 
Altas  

Nasais 
ĩ  ũ ı̰͂  ṵ̃ 

Médias e  o ḛ  o̰ 
Baixas  a   a̰  
Baixas 
Nasais 

 ã   a̰ ̃  

Fonte: Souza Netto (2018, p. 132). 

 

1.2.3 Observações sobre a morfologia das línguas Nambikwara 

 

Sobre os trabalhos e pesquisas referentes à morfologia das línguas Nambikwara do 

Sul, apresento alguns aspectos considerados relevantes para este trabalho. 

 

1.2.3.1 Sufixos referenciais 

	
Um aspecto característico nas línguas do ramo Nambikwara do Sul  (SOTERO, 2019)	

se dá por meio da marcação sufixal em nomes. Para Kroeker (1982, p. 37), os substantivos 

Nambikwara são marcados com uso do sufixo “-su²” (ou -lhu²/-rhu², com as mudanças 

fonéticas), que segundo a autora é o elemento indefinido, como “um” ou “uma” em português. 
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Geralmente não é usado em sentenças, a menos que o substantivo apareça sozinho” 

(KROEKER, 1982, p. 37). 

 Sobre essa mesma especificidade, Sotero (2019) menciona em certo momento o termo 

classes de sufixos e, em uma proposição inicial, aponta o sufixo “-su” como indicador de 

definição, ou seja, com o valor semântico de algo definido. 

Entretanto, a proposta inicialmente realizada por Sotero (2019) não parece estar fora 

das possibilidades linguísticas para a Língua Wakalitesu e vem ao encontro de outros 

resultados de pesquisas que tornam possível o entendimento mais específico de questões de 

definitude nas línguas Nambikwara do Sul. Ainda segundo o mesmo autor, convém, neste 

momento, “ser mais prudente concluir que a propriedade semântica de especificidade, tal 

como a de definitude, não parece estar relacionada, pelo menos não diretamente, com o uso 

dos sufixos referenciais no Wakalitesú” (SOTERO, 2019, p. 79).  

Costa (2020) sugere que os Sufixos Nominais:  

 
1. Delimitam o nome em contexto isolado e em contexto de uso; 2. Podem se 
referir ao grau de precisão do nome/objeto a cuja raiz é afixado; 3. O {-a} 
participa de construções genitivas; e 4. De acordo com Kroeker M. (2001), 
pode indicar o grau de precisão do nome na cabeça do falante (COSTA, 
2020, p. 12). 

 

O quadro abaixo contempla os significados dos Sufixos Nominais das línguas 

Nambikwara do Campo, segundo Costa (2020), mencionados neste trabalho como Sufixos 

Referenciais. 

 
Quadro 1: Sufixos referenciais. 

MORFEMA SIGNIFICADO 

{-a} 
Fixado no final do nome em contexto de uso/fala (dentro de 

sentenças/enunciados) e em construções genitivas. 

{-su} 
Fixado no final do nome em contexto isolado, pode delimitar o 

nome (raramente) dentro de sentenças em contexto de uso/fala. 

Fonte: Adaptado de Costa (2020, p. 12). 

 

Um aspecto observado por meio da análise de parte dos dados refere-se ao uso 

recorrente do morfema ‘t’, quando precede o sufixo ‘su’ após vogais nasais. Nesses casos, ao 

ser precedido por vogal nasal, o morfema se comporta reforçando a hipótese de ‘su’ e ‘tsu’ 
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serem alomorfes, a depender da precedência de vogal nasal, como nos casos das palavras 

‘su͂de͂tsu' (ar-condicionado), 'huke͂tsu' (espingarda), 'adenãtsu’ (papel), entre outros. 

 

1.2.3.2 Os classificadores das línguas Nambikwara 

 

Por meio da observação inicial dos neologismos na língua Wakalitesu e a percepção 

de como o uso regular de partes referenciais na maioria das construções lexicais de nomes 

ocorre, seja fazendo com que aspectos referentes ao formato, à textura, à relação falante-

língua, ou estabelecendo relações com associações semânticas dos próprios falantes, foi 

percebida a necessidade de abordar alguns estudos sobre os classificadores nominais 

Nambikwara. 

Segundo Gruyter (2004), classificadores nominais podem ser entendidos como: 

 

Sistemas sintático-lexicais que fornecem uma ampla categorização 
linguística para os nomes. Distinguem-se por seus aspectos semânticos, pela 
extensão de seu inventário, por seu status morfossintático e também por seu 
aspecto pragmático. Classificadores são parte de um contínuo do sistema de 
categorização nominal que está numa posição intermediária entre os dois 
tipos de sistemas de classificação nominal encontrados nas línguas 
européias: os sistemas de gênero mais gramaticalizado [...] e as expressões 
lexicais de termos de medida e unidades de peso (GRUYTER, 2004, p. 
1016). 

 

Para Lee (1987), os classificadores nominais são frutos da necessidade de acréscimo a 

um sentido que apenas os nomes não são capazes, pois, para ele, a presença destes morfemas 

demonstra que “nouns have more to do with what is out there in the world, and classifiers 

more to do with how humans interact with the world”9 (DENNY, 1976 apud LEE, 1987, p. 

395). 

Ao observarmos os neologismos, percebemos uma relação intrínseca entre estes e os 

classificadores, principalmente nos casos em que há composição para a criação de palavras 

novas, ou seja, onde a construção lexical ocorreu por meio de empréstimos do português 

acrescidos de elementos da língua Wakalitesu.  

Os classificadores das línguas Nambikwara foram estudados recentemente pelo 

pesquisador Edney Belo em sua dissertação intitulada: ‘Os Classificadores em Línguas 

Amazônicas e na Família Nambikwara’ (2013), nela o pesquisador faz uma análise 
																																																													
9 Nomes têm maior relação com o que está lá fora no mundo, enquanto os classificadores têm mais relação com a 

maneira como homens interagem com o mundo. (Tradução livre) 



38	

comparada destes elementos em quatro línguas e, para isto, revisita os trabalhos de Araújo 

(2004), Kroeker (2003), Kroeker (1982) e Lowe (1999).  

Em relação aos classificadores nominais Nambikwara, Belo (2013) realiza um 

levantamento identificando-os em 4 línguas da família Nambikwara, sendo elas, Mamaindê, 

Sabanê, Latundê e Kithãulhu. Na mesma oportunidade, Belo acrescenta ainda que a presença 

de classificadores nas línguas estabelece relações entre o uso do sistema nominal e aspectos 

cognitivos daquele grupo de falantes, de acordo com o que é apontado por Lee (1987) e 

iniciado por Allan (1977). 

Para Belo (2013), as situações de uso dos classificadores nas línguas Nambikwara 

estão sistematicamente associadas ao uso de prefixos e sufixos, sendo este último mais 

recorrente, de modo que “o nome se caracteriza por receber, normalmente, prefixos 

indicadores de posse e sufixos variados que podem indicar gênero, número, temporalidade, 

referencialidade e classificadores variados” (BELO, 2013, p. 64), como pode-se observar na 

Tabela a seguir: 
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 Tabela 6: Classificadores das línguas Mamaindê, Sabanê, Latundê e Kithãulhu. 

Classificador Mamaindê, 
EBERHARD, 2009 

Sabanê, 
ARAÚJO, 2004 

Latundê, 
TELLES, 2002 

Kithãulhu, 
KROEKER, 2003 

kalo / 
kaloh 

Liso; objetos longos, 
tridimensionais, feitos 

em madeira. 
- Superfície plana / 

unidimensional. 
Objetos lisos, finos, 

unidimensionais. 

nũ / 
inun 

Pó; substâncias como pó, 
granuladas ou trituradas. 

Pó; substâncias 
como pó, 

granuladas ou 
trituradas. 

- 
Substâncias em pó, 

granuladas ou 
trituradas. 

kanĩ / 
kinĩn 

Líquido; objetos 
redondos, ovais ou 

oblongos. 
- Redondo / oblongo 

/ tridimensional. - 

ja̰ / jau / 
nau Líquido da abelha/mel - Líquido. Líquidos. 

sen / 
len / 
ken / 
-nĩ / 

jen (CL) 
e͂n (CL) 

Forma de esfera; objetos 
hemisféricos ou 

continentes. 

Objetos em forma 
de meia lua. 

 

Hemisférico. 
 

Objetos hemisféricos 
ou continentes. 

 

kat Objetos lisos, finos, 
unidimensionais. - - 

Objetos longos, 
tridimensionais, feitos 

em madeira. 

anon - 
Objetos 

hemisféricos ou 
continentes. 

- - 

kah - - Longo / 
tridimensional.  

kih - - Pontudo. Objetos redondos, ovais 
ou oblongos. 

teh - - Longo / flexível. - 
su - - Pó. - 

nãn - - - Objetos com forma 
larval ou de folha. 

eh - - - 
Objetos em forma de 

fio, corda, finos e 
dobráveis. 

Fonte: Belo (2013), adaptada pelo autor. 
 

Tendo em vista os classificadores apresentados por Belo (2013) e pelos demais 

pesquisadores de línguas Nambikwara, a próxima tabela apresenta uma breve introdução dos 

classificadores obtidos com a coleta de dados para a presente pesquisa com o apoio dos 

professores Vanessa Sawana Yalikawaindalossu Nambikwara e Natanael Sawentesu 

Nambikuara, residentes da Aldeia Três Jacus e professores na escola indígena Wakalitesu. 
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Tabela 7: Classificadores em Wakalitesu. 
CLASSIFICADORES EM 

WAKALITESU DEFINIÇÃO 

nun Pó; que esfarela (como a bolacha). 

e͂ Dentro; oco por dentro; recipiente para colocar líquido que você pode 
transportar; redondo meio raso; fechado por fora, oco por dentro. 

kalo / galo Objeto achatado. 
ki Semente; coisa redonda (frutas, bola); cilíndrico (pilha). 
wi Pontiagudo; bico (pássaro). 
kat Fino; comprido; coisa magra. 
te Fio. 

hane / hane͂ Relacionado ao fogo. 
ade / ade͂ Folha (de árvore); folha (de papel). 

jau Líquido. 
holalo Expert em algo; que tem conhecimento aprofundado de algum assunto. 

Fonte: Autoria própria, 2020. 
 

As informações presentes na tabela acima são apresentadas como parte dos dados de 

minha investigação, tendo como base as palavras em Wakalitesu que compõem o corpus de 

análise deste trabalho. 

Algumas informações linguísticas e estruturais serão tratadas mais adiante no decorrer 

das considerações teóricas e retomadas, sempre que necessário, durante a leitura e análise dos 

dados. O capítulo a seguir é composto pela descrição dos procedimentos metodológicos 

adotados nesta pesquisa. 

 



41	

CAPÍTULO 2 

PERCURSO METODOLÓGICO: ENTRE VISITAS E DESCOBERTAS 
 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa, que perpassam momentos destinados ao conhecimento do povo 

Nambikwara, à exploração, à descrição e à análise dos dados coletados. Para tanto, serão 

considerados, sempre que possível, ações e mecanismos de resistência linguística assumidos 

por falantes de línguas indígenas em situações de contato. 

Compreender os mecanismos que levam os falantes da língua Wakalitesu, da família 

Nambikwara, a atribuir sentido às novas formas lexicais oriundas de novos elementos 

inseridos à sua realidade comunicativa está como a principal inquietação deste trabalho. Para 

isso, foi fundamental considerar o que é defendido por Correia (1998, p. 60) ao afirmar que 

“um neologismo é, pois, um item lexical que é sentido como novo pela comunidade 

linguística”, para então dar início às discussões acerca dos elementos norteadores dessa 

pesquisa. 

Ao considerar a definição de Correia (1998), que utiliza o termo “sentido” para 

expressar o momento em que há a percepção de uma nova palavra ou da sua necessidade, 

serão utilizados, em vários momentos neste trabalho, termos como “inserido” e “adaptado”, 

remetendo a mesma intenção da palavra “sentido” utilizada pela autora. 

Devido à condição de língua não oficial, “marginalizada”, vivenciada pelas línguas 

Nambikwara e demais línguas indígenas em relação ao Português, institucionalizado como 

língua oficial em todo o território brasileiro (GUIMARÃES, 2005), há momentos em que a 

língua é utilizada como forma de resistir às forças impostas pelas línguas oficiais. 

Neste sentido, algumas comunidades indígenas têm resistido e buscado ações para a 

manutenção e valorização de suas línguas étnicas, como exemplo disto citamos um trabalho 

com neologismos na Língua Tapirapé que destaca a fala do indígena Josimar Xawapare’ymi 

Tapirapé: 
 
O povo tapirapé tem que frear a entrada das palavras do português na nossa 
língua porque, em muito pouco tempo, nós estaríamos falando um tapirapé 
todo misturado com o português. As palavras do português estão entrando na 
língua sem que ninguém percebesse e estão se firmando nossa fala. Assim, o 
português fica cada vez mais forte e o tapirapé cada vez mais fraco. Isso 
estava acontecendo em consequência da rápida inserção de vários objetos e 
outros elementos que não faziam parte da nossa vida e agora estão em todos 
os lugares. Além disso, a maioria das pessoas a nossa volta fala português. 
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Os objetos entram com os nomes que deram a eles e se fixam na cultura e na 
língua. Os antigos faziam as traduções para o tapirapé automaticamente 
porque eram poucas coisas que iam sendo introduzidas na vida deles 
(PRAÇA, 2012, p. 192). 
 

Com esta fala o educador-pesquisador indígena assume uma postura consciente quanto 

ao uso de sua língua pelo seu povo ao demonstrar preocupação com o futuro de sua língua e 

de sua cultura frente aos contextos de contato com elementos da língua portuguesa. Desse 

modo, perceber semelhanças entre o que a presente pesquisa propõe e os objetivos de 

pesquisas que demonstraram bons resultados permite-nos acreditar em uma continuidade 

esperançosa de contribuição para a língua dos indivíduos envolvidos neste estudo. 

Ademais, os dados nos motivam pela curiosidade em compreender de que maneira são 

constituídas palavras novas e como estas palavras e as suas funções semânticas estão 

associadas às construções semânticas e morfológicas de seus falantes, ou de outra língua. 

Desta forma, o referencial teórico-metodológico foi fundamentado, inicialmente, em 

aspectos do contexto mundial atual, dando continuidade a certas discussões alavancadas em 

meados do século XX, quando Bourdieu (1994) já configurava os processos de trocas 

linguísticas entre diversos povos que habitavam locais distintos e que nem sempre 

compartilhavam dos mesmos modos de vida. Dessas trocas podemos obter respaldo para 

certas interferências que dão origem, dentre outros aspectos, aos processos neológicos. 

Como procedimento metodológico inicial, foi realizado um levantamento 

bibliográfico, buscando estudos voltados para a cultura e aspectos linguísticos (descrição, 

aspectos fonológicos e lexicais) sobre os povos Nambikwara. Obtive, também, suporte em 

outros trabalhos que abordam temáticas como neologismos e empréstimos em línguas 

indígenas e que, por sua vez, apresentam abordagens que visam contribuir para a pesquisa 

sociolinguística indígena no Brasil.  

Assim, no intuito de saber mais sobre a cultura Nambikwara, busquei pesquisas 

conduzidas por Lévi-Strauss (1957) em seu livro “Tristes Trópicos”10. O antropólogo 

acompanhou os Nambikwara e registrou aspectos que dizem a respeito ao modo de vida deste 

povo, bem como suas relações sociais, atividades produtivas e de subsistência, dados 

fundamentais para o conhecimento sobre os Nambikwara. Destaco o trabalho de Price (1978) 

que demonstra preocupação voltada para a língua Nambikwara, além de mencionar 

características sociais deste grupo. Em relação aos estudos dedicados à organização 

																																																													
10 A obra Tristes Trópicos, publicada em 1957, contém relatos sobre as expedições realizadas pelo antropólogo 

Claude Lévi-Strauss nas comunidades indígenas brasileiras amazônicas e do cerrado. 
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etnográfica e histórica, menciono Costa (2002, 2009) que contempla um apanhado diacrônico 

repleto de elementos míticos, ritualísticos e artísticos sobre os povos Nambikwara do Sul. 

Também foram considerados alguns dados de instituições voltadas às questões 

indigenistas, como a FUNAI, FUNASA e OPAN, e de programas como o Summer Institute of 

Linguistics (SIL), nos quais busquei dados e materiais relevantes para este estudo. 

Para o conhecimento das línguas Nambikwara, levei em consideração estudos 

linguísticos realizados nesta família linguística. Destaco as contribuições de Telles (2002, 

2013, 2014), com seus estudos voltados para a fonologia das línguas Nambikwara do Norte. 

No ramo Nambikwara do Sul, traço um viés de comparação com os dados coletados por 

Kroeker (2003), realizados nos grupos Kithãlhu, Wakalitesu, Wasusu, Halotesu, Sawentesu e 

Katitãulhu (Sararé). Utilizo, também, as considerações sobre o sistema fonológico das línguas 

Kithãulhú, Wakalitesú, Halotesú e Sawentesú apontadas por Souza Netto (2018), além do 

trabalho sobre sufixação referencial dos nomes na língua Wakalitesu, realizado por Sotero 

(2019). 

Ao mencionar trocas linguísticas, esta pesquisa pretende observar os fatores que 

desencadeiam a criação de palavras pelo povo Wakalitesu, considerando conceitos de 

categorização de referentes nominais e seus dispositivos, relacionados à perspectiva das 

pesquisas desenvolvidas por Aikhenvald (2000). 

Assim, as perguntas norteadoras para a realização deste estudo são elaboradas a 

seguir: Quais palavras novas têm sido utilizadas por falantes da língua Wakalitesu? De que 

maneira seus falantes foram apresentados às formas lexicais advindas dos processos de 

formação neológica? Como costuma ser a construção morfológica de palavras na Língua? A 

atribuição de sentido para essas palavras é construída socialmente pelos falantes?  

Tendo em vista alcançar os objetivos de pesquisa supracitados, após investigar sobre a 

família linguística Nambikwara, por meios bibliográficos, busquei conhecer o povo 

Wakalitesu, presencialmente, para então perceber qual o caminho mais ideal para aquela 

comunidade. 

A coleta de dados, inicialmente, foi composta por uma lista de nomes baseada no 

trabalho desenvolvido com falantes da língua Tapirapé (DOURADO; PRAÇA, 2016). Desse 

modo, tomei a decisão de acrescentar alguns possíveis objetos que a princípio não pertenciam 

ao universo indígena, mas que agora podem ser encontrados nesse contexto e, possivelmente, 

fazer parte do cotidiano de muitas famílias Wakalitesu. Esta coleta se deu por meio de 

entrevista, conversa informal e elicitação lexical. 
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Devido às exigências legais em pesquisas com seres humanos da área das ciências 

humanas e sociais da UFMT e por ter cunho de uma pesquisa de campo realizada em uma 

reserva indígena, o trabalho esteve de acordo com as orientações do CEP11 / UFMT e da 

CONEP, bem como as idas a campo passaram a ser programadas a partir da documentação 

emitida pela Funai no ano de 201812, autorizando a execução da pesquisa na Aldeia Três 

Jacus, em Sapezal/MT. 

Para as atividades de coleta de dados in loco, ao todo, foram realizadas três viagens 

para a Aldeia Três Jacus dentro do período de quatro meses. A primeira ida a campo ocorreu 

no final de janeiro de 2019, em que estive acompanhado por mais 3 pesquisadores membros 

do grupo GEDDELI. Desse momento de interação com a comunidade, pude realizar a coleta 

de dados, conforme a figura a seguir. 
 

 
Figura 5: Coleta de Dados. 
Foto: Jonathan Camargo (Janeiro 2019). 
 

A fim de conferir algumas pendências de transcrição das palavras que me causavam 

dúvidas de grafia ou significado, retornei mais uma vez à comunidade no mês de fevereiro do 

mesmo ano. Durante o mesmo período, pude me dedicar aos registros de campo, por meio da 

análise das gravações e das anotações feitas nas duas primeiras visitas. 

Em relação aos procedimentos linguísticos, a partir do registro dos neologismos 

presentes na língua, foi possível analisar as influências presentes nestes processos de criação 

																																																													
11 As orientações constam no parecer identificado pelo número 1.918.608. 
12 A autorização de ingresso em terra indígena pode ser identificada pelo processo de número 08620-

142249/2015-91. 
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lexical, considerando ainda as motivações semânticas e de atribuição de sentido utilizadas 

pelos falantes. 

O corpus foi obtido por meio de conversas realizadas com os professores Natanael 

Sawentesu e Vanessa Sawana e outros conhecedores da língua. Foram gravados com o 

aplicativo Voice Recorder, versão 21.0.22.166, utilizando o smartphone modelo S7 Edge. As 

fotos e imagens foram registradas com a câmera modelo Rebel (Canon SL3) e com a câmera 

do smartphone S7 Edge, nos momentos de coleta de dados formais junto aos falantes da 

língua Wakalitesu que colaboraram com este trabalho. 

Os professores mencionados atuam na Escola Indígena Wakalitesu, vinculada à 

Secretaria Municipal de Educação do município de Sapezal – MT. Foram eles os principais 

sujeitos colaboradores da pesquisa, mas também conversei com anciãos e conhecedores da 

língua, como o Sr. Lidio Nambikwara, a Sra. Anita Nambikwara e, também, a conhecedora 

Marli Nambikwara, que contribuíram com informações e na elicitação dos dados para a 

pesquisa. 

No mês de abril de 2019, ocorreu outra viagem em grupo para a Terra Indígena (TI) 

Tirecatinga que, além de ter sido encarada como uma oportunidade extra de conferir alguns 

dados da minha pesquisa, permitiu um contato mais próximo com o povo Wakalitesu, em 

especial durante as atividades dos Seminários de Estudos Linguísticos realizados naquela 

comunidade e, não obstante, mostraram-me o quanto o meu trabalho não se trata 

exclusivamente de aspectos linguísticos. 

Essa terceira ida ao campo teve como diferença das demais o tempo destinado à coleta 

de dados, partilhado com o “III Seminário de Estudos Linguísticos: Fonética, Fonologia e 

Produção de Material Didático”, de 09 a 14 de abril de 2019, realizado junto às comunidades 

Caititu e Três Jacus. A ação contou com atividades voltadas às noções estruturais da língua de 

cada comunidade (fonética, fonologia, semântica), discussões sobre ortografia, reflexões 

sobre o uso e o ensino da língua Wakalitesu na escola e oficina de orientação na produção de 

jogos e materiais para o ensino de Wakalitesu. As atividades envolveram crianças, homens e 

mulheres de faixas etárias diversas nas escolas indígenas Wakalitesu e Lino Irantxe. 
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Figura 6: III Seminário de Estudos Linguísticos na Escola Indígena Wakalitesu. 
Foto: Arquivo GEDDELI (Abril 2019). 
 

O seminário voltado à comunidade Três Jacus está inserido no que foi proposto pelo 

projeto Estudos de Línguas Nambikwara: Múltiplas Convivências na Aldeia Três Jacus, em 

Sapezal/MT, vinculado à UFMT, desenvolvido pelo GEDDELI e coordenado pela Profª Drª 

Áurea Santana. Com suas ações voltadas à Aldeia Três Jacus, o projeto pretende:  

! realizar um levantamento sociolinguístico na comunidade Três Jacus; 

! observar, descrever, registrar e documentar a língua Wakalitesu, da família linguística 

Nambikwara; 

! iniciar, juntamente com professores, alunos e comunidade, a revisão da ortografia da 

língua Wakalitesu/Nambikwara; 

! promover seminários e fóruns de discussões sobre educação intercultural e a inserção da 

língua Wakalitesu na escola. 

Como parte das atividades do III Seminário de Estudos Linguísticos, foi realizada, 

também, a assessoria linguística para a produção do livro: “Alfabetizando com as Histórias 

dos Ancestrais Nambikwara”, o qual conta com diversos contos sobre a origem do povo e da 

aldeia narradas pelos próprios indígenas. A organização e a produção deste livro fazem parte 

das atividades do Projeto Ação Saberes Indígenas na Escola – Rede UFMT, da qual o 

GEDDELI é parceiro nas ações junto aos povos Wakalitesu e Manoki. 
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2.1 Os paradigmas dos dados coletados 

 

 Inicialmente, foi elaborada uma lista com unidades lexicais em português inspirada em 

trabalhos desenvolvidos sobre a mesma temática por Dourado e Praça (2016) (Conferir Anexo 

2), cujo objetivo foi investigar neologismos na língua Tapirapé. Com a criação deste primeiro 

mecanismo de coleta, logo após a apresentação dele aos falantes colaboradores para essa 

pesquisa, houve interesse por parte dos falantes em “ir traduzindo” as palavras que julgavam 

ser novas na língua e também de descrever objetos que ainda não contavam com 

representação lexical na língua Wakalitesu. 

Após a coleta dos dados, a forma escolhida para descrever as palavras de maneira 

coerente aos objetivos deste trabalho foi observando critérios como atribuição de sentido, 

possibilidades de associação a palavras já existentes na língua, além de explicações 

mencionadas pelos próprios falantes. 

Essas palavras resultam da necessidade de nomear novos elementos, seja por meio do 

contato que ocorre quando tais elementos são inseridos na comunidade indígena, ou ainda 

quando os indígenas têm acesso a objetos do contexto urbano por meio de suas vivências com 

a sociedade de fora da aldeia. Vale frisar que uma possibilidade não seria, necessariamente, 

excludente à outra. 

As construções lexicais são apresentadas de acordo com o processo de criação de 

palavras, o que permitiu uma análise embasada nas organizações desse processo: no que diz 

respeito aos aspectos morfológicos, foram percebidas combinações de empréstimos e 

derivação sufixal; nos casos de construções sintáticas, percebe-se uma tendência maior para a 

composição; além de criações voltadas ao aspecto semântico. 

Os exemplos no Capítulo IV,  são apresentados em quatro linhas: a primeira, contém a 

transcrição fonética, seguida de tradução em português; a segunda, com a segmentação 

morfológica em negrito; a terceira, a formação lexical/representação morfológica e a quarta 

linha, a tradução literal da palavra. 

No Capítulo a seguir, dou início à apresentação dos fundamentos teóricos os quais 

permitiram o embasamento científico para este estudo. 
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CAPÍTULO 3 

O CAMINHO TEÓRICO - A LÍNGUA, O CONTATO E OS 

NEOLOGISMOS 

 

 
Neste capítulo, serão abordados os fundamentos teóricos que nortearam este trabalho 

com uma revisão breve dos principais momentos pelos quais passaram os estudos linguísticos 

e que se tornam relevante para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Dou início com a introdução realizada por Crystal (1981), revisito os momentos 

marcantes da disciplina de Saussure (2012) e alcanço os conceitos apresentados pelos 

propulsores da sociolinguística laboviana (WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006). 

O texto contempla discussões em torno de alguns conceitos de neologismos como 

manifestação linguística e suas motivações estendidas para línguas indígenas como estratégia 

de sobrevivência linguística e de costumes étnicos. 

Também abordarei aspectos gramaticais referentes às Línguas Nambikwara com 

ênfase nas línguas do Ramo do Sul, foco deste estudo. 

 

3.1 A linguística, a sociolinguística e os estudos linguísticos indígenas 

 

Tendo em vista a condição das línguas indígenas como línguas minorizadas, inicio as 

discussões teóricas deste capítulo com o conceito de linguística e seu objeto de estudo, 

apresentado pelo linguista David Crystal (1981), que assume a linguística como ciência que 

concentra seus estudos para as línguas, seja para seus aspectos particulares ou para 

compreender aspectos posteriores, pertencentes a outras línguas. 

 
A linguística executa pelo menos duas tarefas: preocupa-se com o estudo das 
línguas em particular como fins em si mesmas, para poder produzir suas 
descrições completas e corretas; e também estuda as línguas como um meio 
para fim posterior, de modo a obter informações sobre a natureza da 
linguagem geral. A linguística é portanto aquele que quer descobrir como a 
linguagem “funciona”, e isto ele faz através do estudo de línguas específicas 
(CRYSTAL, 1981, p. 18). 
 

Ao retomar o que é apresentado por Crystal (1981), remeto às afirmações que ficaram 

no início das discussões linguísticas do século XIX, as quais assumiam a linguagem com uma 

característica muito marcante: a lógica do pensamento humano configurado na construção de 
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sentenças que não admitiam distorções ou pouca precisão no uso da língua. A linguagem vista 

por uma única ótica deixa de ter sentido a partir do momento em que “já não tem validade o 

ideal universal, e o que vai chamar atenção dos que trabalham com a linguagem é o fato de 

que as línguas se transformam com o tempo. Não é mais precisão, mas a mudança o que 

importa” (ORLANDI, 2013, p. 13). 

Logo no início do século XX, com a obra Curso de Linguística Geral, de autoria 

atribuída a Saussure, passamos então para uma nova fase de estudos linguísticos, após as 

concepções menos balizadas e não tão sistemáticas que atendiam grupos mais específicos de 

falantes. O marco neste primeiro momento veio com a inauguração da linguística 

estruturalista como ciência. Com ela, Saussure (2012, p. 45) defende que “a linguagem tem 

um lado individual e um social e que um não é concebido sem o outro, ou seja, as noções de 

língua (social) e fala (individual) se completam, ao passo que se distinguem, de maneira 

inaugural nos estudos de linguagem”. 

Com uma perspectiva mais minuciosa, o estudioso e linguista Simon Bouquet (1997) 

realiza uma releitura de recortes do texto original e apresenta, de maneira esquematizada, 

sugestões do que fora defendido no livro mencionado, como a respeito da dicotomia língua e 

fala:  

 
Podemos separar a esse ponto os fatos de fala e os fatos de língua? Assim 
uma série gramatical está na língua – tudo é bem fixado num estado, dado na 
língua. Mas há sempre esse elemento individual que é uma combinação 
deixada à escolha de cada um para exprimir seu pensamento em uma frase. 
Essa combinação está na fala, não na língua, pois é uma execução 
(BOUQUET, 1997, p. 274). 
 

Bouquet (1997) demonstra a intenção de complementar a teoria da dicotomia presente 

entre língua e fala apresentada por Saussure e que, ao seu ver, pode ter sido entendida 

precipitadamente por seus alunos por uma interpretação do sentido de “fala”, que se refere a 

um ato fonológico e a um ato lógico-gramatical. 

Por meio desse resgate do que foi postulado por Saussure, amparado pela corrente de 

estudo estruturalista da linguística, observa-se, mais tarde, reações levantadas por outros 

linguistas como William Labov que nos anos 60 surge com uma nova proposta: a 

sociolinguística.  

A Sociolinguística, por sua vez, lança mão da ideia de que “a abordagem social dos 

fatos linguísticos só poderia ser feita em contraposição à linguística estrutural nascente”, ou 

seja, propõe uma revisão da concepção de uma linguística que estude inicialmente "a língua 
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em si mesma e por si mesma" por “uma linguística que vá até o fim das implicações da 

definição da língua como fato social” (CALVET, 2002, p. 142). 

Assim, por meio das considerações mencionadas neste trabalho, assumo a concepção 

de linguística como uma ciência que concentra seus estudos na língua e nos fenômenos que 

giram em torno dela, principalmente suas manifestações sociais, como o contato linguístico, 

mencionado por Calvet (2002, p. 35). O autor complementa que “o resultado dos contatos é 

um dos primeiros objetos de estudo da sociolinguística” (CALVET, 2002, p. 35), o que, em 

suma, se ocupa de questões como variação e mudança linguística, bilinguismo, contato 

linguístico, línguas minoritárias, política linguística, entre outras. 

Desse modo, línguas ancestrais são colocadas, não por escolha mas por forças 

históricas de domínio, na situação de línguas minorizadas em detrimento a uma única língua 

oficial, como em países lusófonos em razão da padronização da Língua Portuguesa como 

língua nacional em todo território. 

Dessa forma, entende-se o fenômeno de contato linguístico como elemento 

determinante para a ampliação da diversidade linguística que pode manifestar-se por meio de 

mudanças no comportamento linguístico de falantes de línguas disseminadas mundialmente, 

bem como em contextos de línguas isoladas. As buscas pela presença de novas palavras 

configuram-se como um dos interesses mais essenciais para as discussões aqui apresentadas. 

A criação de novas palavras é identificada no decorrer das construções sociais 

humanas e manifesta-se nas comunidades linguísticas. Nas comunidades Nambikwara, a 

língua portuguesa tem assumido o papel de primeira língua dos falantes mais jovens e a 

língua Wakalitesu, restrita aos falantes mais velhos, motivo este que levou ao delineamento de 

algumas pesquisas na comunidade Wakalitesu – aldeia Três Jacus, onde a língua Wakalitesu 

tem sido desejada / fortalecida dentro do ambiente escolar (OLIVEIRA, 2018). 

Essa realidade aproxima-se do conceito de bilinguismo individual e social 

(BRAGGIO, 2012, p. 162). No primeiro, é possível constatar que a L1 dá suporte para a 

aquisição da L2, que apresenta cada vez menos marcas linguísticas da L1 se considerado um 

continuum de tempo. Se houver equilíbrio entre o uso de L1 e L2, as línguas começam a 

mostrar características próprias de cada língua e, caso essa situação se sustente, as duas 

línguas passam a ser utilizadas em eventos de fala próprios de cada uma, não comprometendo 

seus próprios espaços de uso. 

Em situações de bilinguismo social, ainda mais com grupos de indígenas com 

equilíbrio improvável, em que uma L2 esteja mais forte do que uma L1, observa-se que a L2 

passa a ocupar eventos de fala típicos da L1, o que desencadeia empréstimos da L2 para a L1 
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e não o inverso. Nesse caso, a língua minorizada resiste ou é deslocada pela mais forte, uma 

vez que, nessas situações, duas línguas geralmente não ocupam os mesmos espaços. 

Este contexto pode ser melhor compreendido pelos indígenas mais velhos afirmarem 

que primeiro aprenderam a língua Nambikwara e depois o português, e ainda que as 

entrevistas e interações com o pesquisador sejam realizadas por meio da língua portuguesa, 

“os índios mais velhos não a assumem como língua do saber, como propriedade” 

(OLIVEIRA, 2018, p. 66).  

Aparentemente, os indígenas mais jovens parecem assumir o português como L1, pois 

apesar de compreenderem os falantes de Wakalitesu, não sentem segurança em utilizar a 

língua com seus avós, por exemplo. Estes foram alguns relatos obtidos por meio de conversas 

com alguns pais nos momentos em que estive na comunidade. 

 

3.2 O contato entre línguas 

 

O formato de comunicação moderna, alimentado atualmente pelos avanços da 

tecnologia com o lançamento desenfreado de novos aplicativos e softwares para estes fins, 

configura o contexto atual como uma grande rede de comunicação global, na qual 

transmissões são realizadas facilmente por meio de dispositivos portáteis que permitem uma 

mobilidade de troca de informações jamais imaginada pelas gerações passadas. 

Essa conexão instantânea pode ser observada com muita facilidade nos dias atuais se 

tomarmos como exemplo a internet, que interfere no estilo de vida humano de uma forma 

incomparável a qualquer outra tentativa de conectividade interligada entre os povos do 

mundo. 

Se, por um lado, as possibilidades para o contato linguístico ganham mais força com a 

modernização do modelo de comunicação; por outro, o processo de contato linguístico vem 

sendo historicamente marcado por fatores excludentes e baseados em ideais colonizadores, 

entre eles: 1. A supervalorização de uma singularidade cultural; 2. A pouca manutenção de 

interesses pessoais em detrimento às necessidades mercadológicas, ou de determinados 

grupos sociais; e 3. A busca cada vez mais acentuada pela expansão territorial por meio de 

conquistas linguísticas. Estes pontos distanciam-se da concepção que remete à preservação de 

aspectos identitários indígenas, como apontado por Ferreira (2010): 

 
Percebe-se o estreito relacionamento existente entre a língua de um povo e a 
construção de sua identidade. Por meio da língua, as sociedades humanas 



52	

elaboram grande parte do conhecimento que detêm acerca do mundo. Por 
esta razão, quando se fala em perda linguística, inevitavelmente, fala-se 
também em perda de uma parte substancial da identidade étnica, uma vez 
que a língua é o principal instrumento por meio do qual se veiculam 
pensamentos, crenças, visão de mundo, conhecimentos tradicionais de um 
povo, dentre outros aspectos (FERREIRA, 2010, p. 241). 

 

Partindo do que é apresentado pela autora, ao passo em que o formato de comunicação 

atual desencadeia novas possibilidades para transferências possíveis entre diferentes grupos 

linguísticos, incluindo os que estão, aparentemente, mais distantes dos grandes centros, as 

sociedades indígenas brasileiras parecem estar cada vez mais sujeitas a uma nova condição de 

destituição de suas manifestações tradicionais primitivas. 

Dessa forma, faz-se necessária a compreensão deste contexto de contato para que 

possamos depreender as motivações que perpassam os exemplos de interferência da língua 

portuguesa nas línguas indígenas, uma vez que essa interação moderna e seus resquícios no 

contato entre línguas manifestam-se em situações nas quais as línguas se cruzam, seja por 

processos naturais, ou por interesses coletivos, como já mencionado.  

Em decorrência disso, o distanciamento de suas características culturais nativas faz 

transparecer uma política linguística que visa à unicidade, pois, por muito tempo, estendeu-se 

para as comunidades indígenas brasileiras a premissa de que a língua portuguesa deveria ser 

utilizada a exemplo de uma hegemonia linguística instaurada em nosso território na forma de 

idioma oficial. Surgem, com esta prática, as primeiras transformações compulsórias 

resultantes do contato linguístico, nas quais termos em português muitas vezes tiveram de “ser 

adaptados” ou modificados pelos falantes de línguas étnicas (GONÇALVES, 2007).  

Sobre essas adaptações, tendo em vista os intermitentes e diversos contatos entre os 

povos indígenas brasileiros, é natural a manifestação de fenômenos culturais e linguísticos 

considerados estrangeiros, ou seja, não pertencentes às línguas nativas. Nesse sentido: 

 
Assim como quaisquer outras, as culturas indígenas não são estáticas, elas 
mudam no decorrer do tempo e do espaço, mesmo que não seja por 
influência estrangeira, e, mesmo travando relações com os não índios, os 
povos indígenas mantêm suas identidades e se afirmam como grupos étnicos 
diferenciados, portadores de tradições próprias (DOURADO; PRAÇA, 2016, 
p. 6). 
 

Para as autoras, todas as culturas estão sujeitas às influências adquiridas pelo contato 

com outros povos. Defendem, ainda, que este contato não interfere em suas tradições que 
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podem ser preservadas pela particularidade no modo em que as sociedades indígenas 

instituem seus aspectos tradicionais. 

Nesse sentido, Vianna (2015, 12) defende que, em situações de línguas minorizadas, 

os falantes podem sofrer “graves consequências sociais e emocionais imediatas para os 

membros de uma comunidade de fala que, por ocasião do conflito linguístico com uma língua 

de prestígio, são privados de exercer amplamente a própria língua”, o que pode resultar ainda 

na perda de saberes tradicionais mantidos pela língua indígena. 

Ao considerar aspectos relevantes durante o contato linguístico, Weinreich (1968, p. 5) 

defende que “Language contact is considered by some anthropologists as but one aspect of 

culture contact, and language interference as a facet of cultural diffusion and 

acculturation”13. 

Desse modo, as pesquisas realizadas em contextos de contato linguístico, demonstram 

que todas as línguas mudam e estas mudanças também podem ser entendidas como vestígios 

de sobrevivência. Santana afirma que: 

 
o empréstimo é um fenômeno linguístico universal, e que é comum encontrar nas 
línguas em contato algum termo incorporado de um ou outro idioma de outro povo, 
seja pela troca mútua de tecnologias, adornos, comida, bebidas, remédios etc., seja 
pelo contato intermitente entre os grupos (SANTANA, 2005, p. 778).  

 

Desta forma, o contato das comunidades indígenas com outros povos e línguas 

influencia inerentemente sua cultura, seus hábitos e, também, suas línguas. 

 

3.3 O contato linguístico e os neologismos 
 

O léxico de todas as línguas vivas está em constante revisão e movimento. “Ao 

processo de criação lexical dá-se o nome de neologia. O elemento resultante desse processo, a 

nova palavra, é denominado neologismo” (ALVES, 1990, p. 5). Estes novos itens lexicais 

podem ser formados por mecanismos oriundos da própria língua, chamados neologismos 

endógenos, e aqueles provenientes de outros sistemas linguísticos, portanto, neologismos 

exógenos. 

Os neologismos são resultados de situações em que é preciso nomear elementos 

considerados novos na comunidade linguística. Os neologismos ocorrem por meio de 

																																																													
13 Contato linguístico é considerado por alguns antropólogos como um aspecto do contato cultural e a 

interferência linguística, um fato da difusão cultural e aculturação (WEINREICH, 1968, p. 5). (Tradução livre) 
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variantes fonológicos, que são mais raros de acontecer por serem caracterizados pela criação 

de um item léxico cujo significante seja totalmente inédito, ou seja, tenha sido criado sem 

base em nenhuma palavra já existente na língua. 

Os neologismos semânticos ocorrem nos momentos em que é verificada uma mudança 

no conjunto de semas referentes a uma unidade léxica, que pode ocorrer por meio da 

metáfora, da metonímia, da sinédoque, entre outras figuras de linguagem e associações de 

sentido atribuídas pelo falante. 

Ao contrário dos neologismos semânticos, os sintáticos admitem a combinatória de 

elementos já existentes no sistema linguístico de determinada língua, podem resultar em 

mudança de classe gramatical, ou não, e caracterizam-se pela derivação prefixal e/ou sufixal, 

pela composição subordinativa ou coordenativa entre palavras da língua.  

 No caso dos neologismos formados por empréstimo, configuram-se pela incorporação 

de unidades lexicais na língua, como reflexo, dentre outros motivos, do contato com outras 

comunidades linguísticas. 

Tendo em vista as recorrências de neologismos no contexto brasileiro, no qual a língua 

portuguesa é institucionalizada, configurando a condição mandatória de uso de um único 

sistema linguístico predominante, percebe-se como os grupos constituídos por povos étnicos, 

imigrantes, surdos, e outros, têm recorrido às construções neológicas por meio do uso de 

palavras e expressões faladas por outro grupo (ALVES, 1990). 

Este fenômeno de surgimento de novas palavras advindas tanto do contato entre 

línguas quanto da necessidade de acompanhar a constante evolução humana, como é o caso 

dos neologismos, é defendido por Correia (1998) ao sugerir que “um neologismo é, pois, um 

item lexical que é sentido como novo pela comunidade linguística” (CORREIA, 1998, p. 60).  

A autora complementa defendendo a teorização dos neologismos e neologia 

fundamentada nas dicotomias e na concepção sociológica de língua como sistema de signos 

que pertencem a uma comunidade de falantes. Para ela, as práticas de atribuição de signos 

oriundos de outras línguas são contempladas pelo que é postulado por Saussure. 

Para Borges (1998, p. 137), em línguas naturais, quando se tratam de possíveis 

influências entre línguas, “o léxico é mais facilmente influenciado que a fonologia, a 

morfologia, e a sintaxe, e até mesmo no nível lexical há alguns itens com maior probabilidade 

de serem incorporados”, como no caso dos empréstimos, que atendendo certa necessidade 

lexical não tendem a afetar outras áreas linguísticas além do léxico, solucionando 

necessidades de nomear elementos que possam surgir no contexto comunicativo.  
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A autora aponta o empréstimo como um mecanismo bastante produtivo de ampliação 

lexical, e com isso, apresenta algumas tipologias de empréstimos realizados, seja pela 

inserção vocálica da língua que os recebe,  por conteúdo semântico, por ‘criação’ / ‘loan 

translation’ ou ‘calque’, por loanblends, além da “susbtituição de fonemas da língua que 

empresta os itens lexicais por outros que pertençam à língua que os adota” (BORGES, 1998, 

p. 141). E também, no nível morfológico, pela incorporação de alguns afixos e por loanwords. 

Neste sentido, Santana (2005) corrobora declarando que o senso comum para a 

ocorrência de empréstimos linguísticos se dá pela falta de itens lexicais que designem novos 

objetos, conceitos e lugares, carência que surge com a necessidade de denominar novas 

informações, tecnologia, fauna e flora, não familiares à cultura, para os quais não existem 

referências na língua. Neste sentido, acrescentam Oliveira, Leal e Mori (2014): 

 
O neologismo geralmente surge quando o indivíduo quer se expressar, mas 
não encontra a palavra ideal. Como o falante nativo tem total domínio dos 
processos de formação de palavras, pois tem a língua internalizada, para ele 
é fácil criar uma nova palavra sem nem mesmo se dar conta de que está 
utilizando um dos processos existentes na língua como a prefixação, a 
sufixação, a aglutinação ou a justaposição (OLIVEIRA; LEAL; MORI, 
2014, p. 312). 
 

De acordo com Dourado e Praça (2016), o anseio em responder ao etnocídio, 

associado à prática de criar novas palavras em sua língua, tem motivado a manutenção de 

línguas indígenas, a exemplo do povo Ãpyãwa (Tapirapé) que tem como política linguística 

criar, na língua étnica, todas as palavras que, estranhas à sua cultura, não tinham denominação 

ou eram empréstimos linguísticos do Português. Nesse caso, percebe-se que o comportamento 

destes falantes busca a sobrevivência da língua Tapirapé. 

Quando observamos processos neológicos e empréstimos em línguas minoritárias, 

como ocorre nas línguas indígenas, tem-se um movimento que não atende apenas à 

manutenção, mas indica intenções de sobrevivência dessas línguas. Partindo para este cenário, 

composto pelas línguas faladas no Brasil, as iniciativas de resistência linguística são 

reafirmadas nos momentos em que seus falantes recorrem às construções lexicais externas, 

pertencentes a outro grupo linguístico, acrescentando algum elemento de sua língua. 

Desse modo, o contexto linguístico brasileiro representa um espaço formado por 

línguas distintas, mediado pelas relações de contato entre elas, que demonstram uma 

generalidade de interação entre indivíduos que utilizam deste sistema comunicativo para 

afirmar suas identidades étnicas, delimitando, assim, seus espaços e fronteiras. Portanto, seja 
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como sistemas receptores ou doadores, as influências que essas línguas exercem entre si 

tornam-se um dos indícios de que o contato linguístico fora iniciado desde os tempos da 

colonização brasileira. 

Como se pode perceber, um contexto multilíngue tem elementos propícios para 

influenciar atitudes linguísticas de resistência, assim como apontada por Oliveira (2018, p. 89) 

sobre os Wakalitesu, afirmando que eles “acabam por orgulhar-se da pluralidade linguística e 

hoje estão encontrando meios de resistência e autoafirmação em torno de suas práticas 

culturais”. 

A constatação do autor a respeito do posicionamento dos falantes de Wakalitesu 

parece invocar ainda mais o que foi sugerido por Pimentel da Silva (2019) ao apontar que 

“nomear as coisas do mundo em conhecimento pode ajudar a torná-las mais conhecidas”. 

Nesse aspecto, Pimentel da Silva entende que estudos que visem nomear coisas, objetos, 

animais peixes, árvores, etc, como um reconhecimento sociolinguístico para a língua materna, 

reforçando a ideia de resistência. 

Assim, a interação entre a pluralidade linguística corrobora para a percepção de 

comportamentos resultantes dos contatos linguísticos. Neste sentido, Dourado e Praça (2016) 

defendem os neologismos como processos de formação de palavras ligados aos aspectos 

morfológicos, semânticos ou fonológicos de uma ou mais línguas. 

  A respeito dos neologismos morfológicos, Dourado e Praça (2016, p. 10 e seg.) 

apontam exemplos da língua Tapirapé em que há a manifestação por meio da composição (5), 

derivação (6) e nominalização (7), que se dão por acréscimo de sufixos, prefixos e ainda pela 

incorporação de morfemas que representam níveis morfológicos usuais e específicos de cada 

língua (CORREIA, 1998), conforme os exemplos identificados. 

 

(5)  my + yro     >  myyro 

pé humano + invólucro   >  invólucro.de.pé  

‘sapato’ (forma absoluta) 

 

(6)  tatõ-xy-o 

fogo-machado-INT 

‘motosserra’ 
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(7)  t-yro-paej-tãw-a 

3.II-invólucro-lavar-N.PROC-REFER 

‘tanque de lavar roupa’ (lit: local onde se lava roupa) 

 

Na língua Wakalitesu, especialmente neste trabalho, aponto casos de neologismos 

morfológicos e sintáticos formados por derivação e composição. Assim ocorre com a palavra 

tomatsu pelo acréscimo do sufixo referencial da língua “su”, referindo-se ao tomate (Conferir 

Exemplo 13 – Capítulo 4). 

Nos casos de composição, como ocorre na palavra nau͂dakisu ‘balinha’, em que “nau͂” 

significa algo doce; “ki” representa o classificador de objeto redondo, acrescido do sufixo 

referencial “su” demonstra a união de duas classes lexicais, tornando a criação de palavras 

(Conferir Exemplo 21 – Capítulo 4). 

Quanto aos neologismos semânticos, entende-se como um processo de criação de 

palavras que tem como motivação inicial o contato de povos indígenas com objetos, artefatos, 

meios de transporte, comunicação e outros, que não fazem parte do contexto indígena. 

Consoante ao que foi apresentado por Alves (1990), Santos (2014, p. 121) apresenta 

alguns exemplos de neologismos semânticos na língua Krahô, nos quais “o sistema linguístico 

sofre uma transferência de sentido de termos da língua indígena para nomear um único item 

lexical”, como em (8). O mesmo foi identificado em Wakalitesu, exemplos em que o objeto 

(9) é nomeado na língua indígena por alguma característica, referente ao formato, tamanho, 

material, entre outras, atribuída pelo falante. 

 

(8)  cawar cahacre ‘bicicleta’ 

[kavaɾ kahaˈkɾɛ] 

(trad. lit.: cavalo+comum/simples/que anda) 

 

(9)  ialãsu ‘foice’ 

  [jalã'su] 

  (trad. lit.: tucano) 

   

Entre as discussões sobre neologismos, é fundamental visitar as contribuições 

levantadas por Carvalho (1987, p. 57) sobre empréstimos que se referem aos comportamentos 

pessoais e linguísticos como reflexo da interpenetração das culturas, sendo que quanto mais 

poderosa for uma nação maior será sua influência de sua língua. A exemplo, os atuais 
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comportamentos influenciados pela imprensa, literatura, turismo, indústria, comércio e 

cinema como frutos da pressão econômica e cultural do imperialismo norte-americano na 

sociedade brasileira. A esse formato de empréstimo recorremos quando usamos, na língua 

portuguesa, palavras como surfar, pôster, turnê e estande. 

Este tipo de neologismo é caracterizado pelo uso de palavras incorporadas 

“diretamente” pelos falantes em seu cotidiano. O uso é influenciado por várias situações que 

transitam entre o prestígio da língua dominante (CARVALHO, 1987) e a falta de transmissão 

da língua de falantes anciãos para os mais jovens (OLIVEIRA, 2018) (Conferir Gráfico 2 – 

Capítulo 1). No próximo capítulo, estão as análises dos dados lexicais coletados durante 

minha pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

A LÍNGUA WAKALITESU: UMA INTERPRETAÇÃO DOS 

NEOLOGISMOS 

 
 

Nesta seção, apresento comentários e considerações quanto às ocorrências de 

neologismos percebidas por meio da análise dos dados coletados em visitas realizadas na 

comunidade Três Jacus no ano de 2019. 

Para as descrições e observações das palavras da língua Wakalitesu, foram visitadas 

algumas pesquisas linguísticas desenvolvidas por pesquisadores em outras línguas da família 

Nambikwara nas quais são percebidas semelhanças fonéticas, morfossintáticas e semânticas 

com a língua abordada neste trabalho e, por esse motivo, passo a considerar tais pesquisas 

como apoio para a minha análise. 

 

4.1 Construções dos neologismos em Wakalitesu 

 

Durante os momentos de interação com os professores da escola indígena Wakalitesu, 

foi possível identificar uma considerável influência de utensílios e objetos pertencentes ao 

contexto urbano, ou seja, que não pertencem ao grupo de palavras familiares à cultura 

Wakalitesu, mas que hoje estão inseridos de maneira recorrente no daquela comunidade. 

Tendo em vista uma lista que contemple itens lexicais referentes a esses objetos que 

não constituem elementos da natureza e/ou da cultura Wakalitesu, como mencionados 

anteriormente neste trabalho, considerei as listas presentes em Dourado e Praça (2001) com 

algumas adaptações ao contexto da comunidade Três Jacus, o que me permitiu substituir e 

acrescentar palavras no decorrer da pesquisa. 

Ao expressar sua concepção sobre o surgimento de novas palavras na língua 

Wakalitesu, o professor Natanael afirma que “algumas coisas que temos no nosso meio não 

são de nossa produção e confecção, são coisas que vêm pra nós”. É visível nas casas da 

comunidade, a presença de elementos que não pertenciam ao contexto cultural indígena – 

Figura 7. O contato e a necessidade de nomear esses novos objetos e utensílios resultaram, 

muitas vezes, em neologismos na língua Wakalitesu. 
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Figura 7: Casa na aldeia Três Jacus. 
Fonte: Arquivo GEDDELI (2019). 
						  	

Nesta língua, algumas palavras já recriadas anteriormente sofreram alterações em 

relação a sua forma antiga (anterior), itens (10) e (11), assumindo formas constituídas por 

empréstimos da língua portuguesa, acrescidas geralmente de sufixos referenciais e 

classificadores. 

  

(10) [kaneta'katsu]    ‘caneta’ 

            kaneta-     kat-     su  

 caneta- CL.comprido- S.REF 

 ‘caneta comprida’ 

 (falantes mais jovens) 

 

Enquanto isso, a forma falada pelos falantes mais velhos remete a um tipo de árvore, a 

itaúba, que era utilizada antigamente para pintar a parte de dentro da cabaça: 

 

(11) [sia'katsu]    ‘caneta’ 

             sia-     kat-     su          

 itaúba do campo- CL.comprido- S. REF   

 ‘árvore que dá tinta’ 

 (falantes mais velhos) 
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Portanto, sobre palavras recriadas, algumas são contempladas por duas ou mais 

representações, isso geralmente ocorre para aqueles objetos que, apesar de não fazerem parte 

do contexto cultural Wakalitesu, foram apresentados aos integrantes da comunidade com um 

tempo considerável, isto é, desde os primeiros contatos com elementos de fora da aldeia. 

 Serão consideradas ocorrências de neologismos voltadas às especificações 

morfológicas e semânticas em Wakalitesu de acordo com as manifestações de criação de 

palavras na comunidade linguística investigada. Portanto, classifico os dados presentes neste 

trabalho como ocorrências de neologismos morfológicos, sintáticos e semânticos. Os 

exemplos utilizados para a demonstração dos processos neológicos neste trabalho serão 

apresentados em sua forma fonética. 

 

4.2 Neologismos morfológicos 

 
 Em Wakalitesu, os neologismos morfológicos ocorrem pela tentativa notável de 

reforçar aspectos dessa língua em exemplos influenciados por outro sistema linguístico, no 

caso, o português, como pode ser conferido a seguir. 

 

4.2.1 Neologismos por derivação sufixal 

 

O surgimento de palavras adaptadas da língua portuguesa com morfemas de origem da 

língua Wakalitesu pode ser entendido como um processo de neologia por derivação sufixal, 

pois nesses casos são acrescidos às palavras de origem do português os Sufixos Referenciais 

(S.REF) dessa língua. Nesses casos, os elementos estrangeiros provenientes do contato, além 

de empréstimos, configuram-se também pela derivação sufixal. 

Logo, foram percebidas alterações em unidades lexicais do português que passam pelo 

filtro da língua Wakalitesu (BRAGGIO, 2010). Considerando o que foi apontado por Braggio 

(2012), de (12) a (19), a língua manifesta-se por um certo bilinguismo como se as duas 

línguas estivessem em um embate, o que, por decisão do falante, resultou em palavras 

exógenas que passam pelo filtro da língua Wakalitesu. 
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(12) [bo'tsu]    ‘boi’ 

            bo- t- su 

boi- ?14-  S.REF 

 

(13) [Σave'su]    ‘chave’ 

            Σave-  su 

chave-  S.REF 

 

(14) [mã'gisu]    ‘manga’ 

            mãgi-  su 

manga- S.REF 

 

(15) [toma'tsu]    ‘tomate’ 

            tomat-  su 

tomate- S.REF  

 

(16) [ʒanɛ'ɫu]    ‘janela’  

           ʒaneʰ-  lu15  

janela-  S.REF  

 

(17) [kava'ɫu]    ‘cavalo’ 

           kavaʰ-  lu   

cavalo-  S.REF  

 

(18) [ma'tɛɫu]    ‘martelo’ 

           mateʰ- lu 

martelo- S.REF   

 

 

 

																																																													
14 Para os morfemas, cujos significados não foram identificados, será utilizado o símbolo ‘?’. 
15 Considerando que a lateral alveolar / ɫ / possui as realizações [ lu e ru ], nos exemplos (16) a (19), infere-se 

que -lu e -ru têm o mesmo status do sufixo referencial -su. Tais realizações ocorrem em empréstimos da língua 
portuguesa para o Wakalitesu. 
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(19) [tezow'ɫu]    ‘tesoura’ 

            tezouʰ- ɾu  

            tesoura - S.REF  

 

Nos exemplos, percebemos a ocorrência da marcação do sufixo referencial 

delimitando o nome em contexto isolado, ou seja, quando não está inserido em uma oração 

(COSTA, 2020; KROEKER, 2003). Nos casos representados até aqui, percebe-se que os 

falantes buscaram marcar o aspecto de resistência da língua indígena acrescentando o sufixo 

referencial nos empréstimos. 

 

4.3 Neologismos sintáticos 

 

Os casos de neologismos sintáticos identificados em Wakalitesu apresentam uma 

combinação morfossintática entre seus constituintes realizada pela composição de caráter 

subordinativo. 

 

4.3.1 Neologismos por composição 

 

Nas construções neológicas de (20) e (21), podemos observar a composição sintática 

por meio da associação de duas bases nominais (N + N). 

 

(20) [kwa'tʃiada    ṵ͂'ı ̰̃ su]    ‘batata não indígena’ 

             kwatxiada     ṵ̃ı ̰̃ -     su  

 homem branco batata- S.REF 

 ‘batata do homem branco’ 

 

O mesmo ocorre a seguir (26) para referir-se a enfermeiro e a médico: 

 

(21) [hi'nẽkaolalosu]    ‘enfermeiro/médico’          

            hinẽk-     a-     hol-     alo-     su   

 remédio- S.REF- ?- sábio- S.REF 

 ‘sábio de remédio’ 
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A composição também pode ocorrer por meio da combinação de bases verbais e 

nominais ( V + N ou N + V ), como ocorre nas próximas palavras: 

 

(22) [ṵj'ɾekinãtesu]   ‘escova dental’ 

            ṵi-     ɾe-     ki-     nã-     te-     su     

 dente- escovar/lixar- CL.oblongo/cilíndrico- ?- NOMZ- S.REF  

 ‘algo utilizado para escovar os dentes’ 

 

(23) ['sihajaĩdasa'tẽtsu]  ‘supermercado’ 

            sih-     a-     jaĩ-     da-     sa-     t-     ẽ-     t-     su 

 casa- S.REF- comer- ?- ?- ?- CL.oco/dentro- ?- S.REF 

 ‘a casa que tem comida dentro’ 

  

4.4 Neologismos semânticos 

 

 A associação à forma dos objetos, aos quais as unidades lexicais representam, é uma 

prática recorrente em Wakalitesu. Desse modo, destaco aqui relações semânticas como 

possibilidades de reflexões sobre a maneira que indígenas têm percebido certos objetos e 

como conceituam elementos do mundo a sua volta.  

 Nesse sentido, destaco dois instrumentos de comunicação muito mais utilizados pelos 

não indígenas que assumiram, por meio do contato, grande importância na vida de muitos 

indígenas a ponto de se referirem a eles como amuletos, objeto de muito apreço: 

 

(24) ['wãiɾu]   ‘celular’ 

            wã-     i-     ɾu     

 POS2SG- ?- S.REF   

 ‘coisa você gosta muito; amuleto; brinquedo de criança’ 

 

(25) [wãi'ɾẽtsu]   ‘televisão’ 

            wã- i- ɾ-     ẽ-     t-     su 

 coisa você gosta muito- CL.oco- ?- S.REF 

 ‘algo oco que você gosta muito’ 
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Por meio da proximidade na definição dos dois exemplos anteriores, pode-se inferir a 

relação estabelecida pelos Wakalitesu entre eles, ou seja, há uma sugestão de que celular e 

televisão estejam inseridos no contexto de comunicação da comunidade.  

 No exemplo (26), que segue, foi percebida associação ao que representa o estado de 

seu principal ingrediente, o pó:  

 

(26) [wa'lĩkanũsu]   ‘pão’ 

            walĩka-     nũ-     su      

 farinha branca para massa- CL.pó- S.REF 

 ‘massa de farinha’ 

 

 No próximo exemplo (27), referindo-se ao cavalo, apesar dos falantes mais jovens 

utilizarem ‘kavahlu’, apresentada anteriormente, formada por empréstimo acrescido do sufixo 

referencial ‘-lu’, os falantes mais velhos utilizam outra palavra estendendo o uso para os 

demais animais quadrúpedes semelhantes ao cavalo: 

 

(27) [nĩ'talukisu]  ‘cavalo’ 

            nĩt-     talo-     ki-     su  

 tórax- costas- CL.redondo- S.REF  

 ‘costas redondas’ 

 (também usado para boi e vaca pelos falantes mais velhos) 

 

Em alguns casos, podemos perceber ocorrências de neologismos que demonstram 

descrições realizadas à função dos objetos que eles representam,  como de (28) a (31): 

 

(28) [kwa'tala  we'tẽtsu]    ‘guarda louça’            

            kwata-     la-     we-     t-     ẽ-     t-     su   

 panela- ?-guardar- NOMZ- CL.dentro- ?- S.REF  

 ‘algo que tem panela dentro’ 

 

(29) ['wãlã  jã'tẽtsu]    ‘máquina de costura’           

            wãlã-     jã-     t-     ẽ-     t-     su  

 pano- costura- NOMZ- CL.dentro- ?- S.REF   

 ‘algo que costura dentro’ 
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(30) ['wãlã hḭ'tẽtsu]    ‘máquina de lavar roupas’ 

            wãlã-     hḭ-     t-     ẽ-     t-     su  

 pano- lavar- NOMZ- CL.dentro- ?-  S.REF  

 ‘algo que lava roupa dentro’ 

 

(31) ['wãlã we'tẽtsu]    ‘guarda-roupa’ 

            wãlã-     we-     t-     ẽ-     t-     su   

            roupa- guardar- NOMZ- CL.dentro- ?- S.REF 

 ‘algo que tem roupa dentro’ 

 

 No exemplo (32), o uso do classificador /ẽ/ indicando que algo resfria no interior de 

um ambiente ou espaço, reforça a presença da marcação por meio de classificadores 

recorrente nas línguas da família Nambikwara: 

 

(32) ['sũtẽtsu]    ‘geladeira’ 

 sũ- t-  ẽ- t- su 

 ADJ.gelado/frio- NOMZ- CL.oco- ?- S.REF 

 ‘objeto oco e frio que gela por dentro’ 

 

Nas próximas novas palavras, as construções neológicas dizem respeito às formas dos 

objetos mencionados. De (33) a (43) percebe-se a presença da base adjetiva, o que consiste 

em recorrer a uma qualidade ou sensação percebida pelos falantes em relação aos itens. 

  

(33) [a'kaloẽtsu]   ‘mala’ 

a-     kalo-     ẽ-     t-     su   

 INAL- CL.achatado- CL.oco- ?- S.REF 

 ‘algo achatado e oco por dentro’ 

 

(34) [nau͂'dakisu]   ‘balinha’ 

             nau͂-     da-     ki-     su  

             ADJ.doce- ?- CL.redondo- S.REF 

             ‘algo redondo e doce” 
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(35) ['waĩsakanũsu]  ‘pó de café’ 

 waĩsa-     ka-     nũ-     su 

 ADJ.forte- ?- CL.pó- S.REF 

 ‘algo em pó e forte’ 

  

(36) ['waĩsakijausu] ‘café líquido’ 

 waĩsa-     ki-     jau-     su 

 ADJ.forte- ?- CL.líquido- S.REF 

 ‘algo líquido e forte’ 

 

(37) [ki'kũtesu]   ‘antena parabólica’ 

            ki-     kũ-     t-     e-     su    

 CL.redondo- ? - ?- fio- S.REF  

 ‘objeto redondo ligado a um fio’ 

 

(38) [o'hakalosu]      ‘avião’ 

            o-     ha-     kalo-     su   

 macuco- ?- CL.plano- S.REF   

 ‘macuco (pássaro) plano/achatado’ 

            (falantes mais velhos) 

 

(39) [aviãw'kalosu]    ‘avião’ 

 aviãw-     kalo-     su 

 avião- CL.plano- S.REF 

 (falantes mais jovens) 

 

(40) [wa'tukẽtsu]    ‘filmadora’ 

            watuk-     ẽ-    t-     su 

 relâmpago- CL.oco- ?- S.REF  

 ‘algo oco que sai relâmpago’ 

 

 

 

 



68	

(41) [hi'katẽtsu]   ‘escola’ 

            hika-     t-     ẽ-     t-     su     

 aprender- NOMZ- CL.oco/dentro- ?- S.REF 

 ‘ambiente para aprender’ 

 

(42) [hu'kẽtsu]   ‘espingarda’ 

            huk-     ẽ-     t-     su 

 atirar com arco- CL.oco-	?- S.REF 

 ‘arco oco para atirar’ (por ser arma, como arco e flecha) 

 

(43) [hi'tolatesu]  ‘esmalte’ 

            hi-     tola-     te-     su  

 unha da mão- pintar- NOMZ- S.REF 

 ‘algo para pintar a unha da mão’ 

 

A seguir os neologismos que apresentam construções semânticas relacionadas ao fogo. 

Para os Wakalitesu, os objetos fogão, lanterna, fósforo e botijão de gás representam 

manifestações de fogo indicados por meio da composição das palavras a seguir. 

 

(44) [ha'nḛ͂ẽtsu]    ‘fogão’ 

              hanẽ-     ẽ-     t-     su  

 fogo- CL.dentro- ?- S.REF  

 ‘algo que tem fogo dentro’ 

 

(45) [ha'nḛ͂katsu]     ‘lanterna’ 

             hanẽ-     kat-     su   

 fogo- CL.comprido- S.REF  

 ‘algo comprido que sai fogo’ 

 

(46) [ha'nḛ͂jausu]    ‘botijão de gás’ 

              hanḛn̰-     jau-     su   

 fogo- CL.líquido- S.REF 

 ‘fogo líquido’ 
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(47) [ha'nḛ͂tsu]    ‘fósforo’ 

             hanẽ-     t-     su   

 fogo- ?- S.REF 

 ‘algo que sai fogo’ 

 

Nos próximos itens (de 48 a 61), percebemos alguns exemplos de neologismos nos 

quais é possível constatar relações da atribuição de sentido com um ou mais materiais 

predominantes e, em outros casos, pelo formato do objeto a que se referem, como em (49). 

Nota-se, então, que a ocorrência de associação de sentido do item folha de árvore com o item 

papel resulta consequentemente na mesma grafia para o vocábulo dinheiro, já que ambos, 

dinheiro e papel, apresentam relação homônima em Wakalitesu. 

 

(48) [a'denãtsu]    ‘dinheiro/papel’ 

     a-     de-     nã-     t-     su  

 POS/INAL16- ?- CL.folha/papel- ?- S.REF 

 ‘a folha de papel dele/de alguém’  

 

(49) ['hãjɾanakisu]    ‘bola’ 

            hãiɾa-     na-     ki-     su      

 borracha/látex- ?- CL.redondo- S.REF    

 ‘algo redondo de borracha’ 

 

(50) ['sisakisu]      ‘arroz’ 

            sisa-     ki-     su   

 capim -  CL.semente- S.REF 

 ‘semente de capim’ 

 

(51) [hãj'ɾaatʃetsu]   ‘campo de futebol’ 

            hãiɾa-     atxe-     t-     su 

            borracha- lugar- ?- S.REF  

 ‘o lugar onde fica a bola’ 

 
																																																													
16 INAL ‘a-’ é usado para partes do corpo. 
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(52) [hia'kalosu]   ‘mesa’ 

            hia-     kalo-     su  

 madeira- CL.achatado- S.REF  

 ‘a madeira achatada’ 

 

(53) [hiaũ'tẽtsu]   ‘motosserra’  

            hia-     ũ-     t-     ẽ-     t-     su 

 madeira- cortar- NOMZ- CL.oco- ?- S.REF 

 ‘coisa que corta madeira’ 

 

(54) [hije'kalosu]    ‘carro/caminhão’ 

            hije-     kalo-     su    

 carro- CL.achatado- S.REF           

 ‘veículo achatado’ 

 

(55) [hije'kalowa saso'tʃalosu]   ‘motorista’            

            hije-     kalo-     wa     saso-     txalo-     su 

 veículo- CL.achatado- 2SG- ?- 3SG- S.REF  

 ‘alguém que dirige o veículo’ 

 

(56) [sa'kalosu]   ‘cama’ 

            sa-     kalo-     su 

 deitar- CL.achatado- S.REF  

 ‘coisa achatada para deitar’ 

 

(57) [sa'wekalosu]    ‘boné’ 

            sawe- kalo- su    

 rabo/cauda- CL.achatado- S.REF    

 ‘algo achatado que tem aba’ 

 

(58) ['wãlãkalosu]    ‘roupa’ 

            wãlã-       kalo-      su 

 pano- CL.achatado- S.REF 

 ‘pano achatado’ 
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(59) ['wãlãnṵ̃kisu]    ‘manga da camisa’ 

            wãlã-     nṵ̃ki-     su 

            pano- braço- S.REF   

 ‘algo de pano para o braço’ 

 

(60) [wa'likalosu]    ‘óculos’ 

            wali-     kalo-     su   

 borracha- CL.achatado- S.REF 

 ‘algo de borracha e achatado’ 

 

(61) ['wãsãkalosu]   ‘capacete / chapéu’ 

            wã-     sã-     kalo-     su        

 pano- CC.pano- CL.achatado- S.REF     

 ‘objeto de pano e achatado’ 

 

No próximo item (62), foi estabelecida relação com o cheiro forte de temperos, como 

alho e cebola: 

 

(62) [wa'lĩksu]   ‘alho, cebola’ 

            wa-     lĩ-     k-     su  

 nariz- fedido, cheiro forte- INSTR- S.REF 

 ‘algo que faz cheirar forte’ 

 

Em (63), (64) e (65), ocorrem novas atribuições de sentido em palavras já existentes 

na língua Wakalitesu. 

 

(63) ['hatsu]     ‘ponte’ 

            hat-     su     

 atravessar- S.REF    

 ‘algo usado para atravessar para o outro lado’ 
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(64) [jalã'su]   ‘foice’ 

            jalã-     su 

 tucano- S.REF   

 ‘tucano’ 

 

(65) [sĩwi'tʃũtsu]   ‘saúde’ 

            sĩwi-     tx-     u͂-     t-     su   

 saudável- 3SG- ?- ?- S.REF  

 ‘algo que indique saudável’ 

  

No decorrer deste capítulo, foi possível observar alguns exemplos de novas palavras, 

neologismos, na língua Wakalitesu, o que, consequentemente, permitiu a realização da análise 

dos recursos utilizados pelos falantes durante este processo de construção lexical. 

Desse modo, mais de 60 palavras novas foram analisadas. Dessas, a maioria foram 

consideradas ocorrências de neologismos semânticos, seguidos pelos neologismos sintáticos, 

e por último, com uma quantidade menor de exemplos, os neologismos compostos por 

empréstimos do português e derivação sufixal da Língua Wakalitesu e que estão classificados 

como neologismos morfológicos. Esses números permitiram perceber o interesse dos falantes 

em nomear novos utensílios e objetos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Neste trabalho, a partir da análise sobre novas construções lexicais que contemplam 

uma pesquisa linguística inicial, espero ter levantado possibilidades para que outras pesquisas 

encontrem inspiração para continuar neste caminho teórico-metodológico. 

Tendo em vista alguns estudos realizados nas línguas Nambikwara, concordo com o 

que é defendido por Oliveira (2018) quanto à necessidade de estudos que abordem aspectos 

linguísticos da língua Nambikwara, pois, segundo o pesquisador, poucos trabalhos 

consideram, até o momento, tais aspectos nessa família linguística. 

Pela observação dos argumentos presentes em conversas com os professores Natanel 

Nambikuara e Vanessa Nambikwara, em contraste com a baixa quantidade de trabalhos que 

abordem aspectos das línguas Nambikwara, é notório o interesse deles e da comunidade na 

definição da ortografia da língua Wakalitesu/Nambikwara, que assim como a maioria das 

línguas Nambikwara (SOUZA NETTO, 2018) carece de um estudo mais aprofundado. 

Por meio da identificação desses itens, com o apoio dos professores colaboradores, 

pude perceber que a língua Wakalitesu pode estar marcada por dois momentos interacionais. 

O primeiro é representado por palavras com aspectos linguísticos mantidos pelos falantes 

mais velhos ao utilizarem um léxico menos marcado pelo contato com o português. Já em um 

momento mais atual, percebi que a língua falada pela geração intermediária apresenta uma 

notável incorporação de palavras que resultam em construções morfológicas mais 

influenciadas pela língua portuguesa. 

Os dados permitem concluir que os neologismos semânticos apresentam maior 

recorrência, seguidos pelos neologismos sintáticos, que apresentam composição de classes de 

palavras da Língua Wakalitesu e pelos neologismos morfológicos. 

Tendo em vista que esse processo de criação de palavras está presente em 

praticamente todas as línguas vivas, por se tratar de uma língua indígena, portanto 

minorizada, seus falantes assumem um posicionamento de resistência linguística frente ao 

contexto de contato vivenciado.  Essa resistência pode ser constatada pela iniciativa em 

renomear em sua língua, objetos como televisão, celular, fogão, ar-condicionado, máquina de 

lavar, motosserra, e outros já nomeados na língua portuguesa e em muitas outras, como 

apontado pelas pesquisas de Pimentel da Silva (2019) e Oliveira (2018). 

Assim, com a percepção de proximidade entre o tempo e o posicionamento linguístico 

dos falantes, que reflete diretamente na manutenção da língua na aldeia Três Jacus, percebo 



74	

que a Língua Wakalitesu pode estar passando por um momento no qual seu uso esteja, 

atualmente, fortemente ligado às atitudes linguísticas da geração intermediária de seus 

falantes, uma vez que estes estão sujeitos a tomar decisões que busquem a afirmação 

linguística deste povo. 

Essas decisões tornaram-se instrumentos de grande ajuda para os falantes da língua, 

principalmente para aqueles que têm contato com novos elementos. Hoje, os usuários da 

língua encontram na nova realidade de contato, assim como nos novos elementos, 

oportunidades de manifestar um comportamento linguístico de resistência, de acordo com a 

realidade de contato, para a manutenção de sua língua ancestral. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE  

MATO GROSSO 
INSTITUTO DE LINGUAGENS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

ALFABETO EXPERIMENTAL DA LÍNGUA WAKALITESU 

 

Este Alfabeto Experimental foi definido pelos professores Wakalitesu, na comunidade 

Três Jacus, em abril de 2019. O trabalho é resultado de estudos e observações sobre a língua 

Wakalitesu, realizados com os professores da comunidade Três Jacus, com a assessoria 

linguística do Geddeli (Grupo de Estudos, Descrição e Documentação de Línguas Indígenas 

/PPGEL/UFMT), durante as atividades do projeto: “Estudos da Língua Nambikwara: 

múltiplas convivências na aldeia Três Jacus. 

 

Som Letra Wakalitesu Português 
a a alasu jacu 
a̰ a̰ a̰hlu pequi 
ã ã  alãsu arara 
ã̰ ã̰  a ̰̃ uhlu papagaio 
b b bolanũsu bolo 
d d dṵkisu urucum 
dʒ dj idjalosu homem 
e e wetsu bacaba 
ḛ ḛ ḛtsu fumo 
ẽ ẽ / en ḛ͂tsu / entsu buraco 
ḛ ̃ ḛn dḛ͂hru / dḛnhru mosca 
f f fejãukisu feijão 
g g yanũgisu cinza 
h h hosu macuco 
i i witisu mutum macho 
ḭ ḭ kadḭsu lagartixa 
ĩ ı͂ / in wĩsu / winsu batata doce 
ı̰ ̃ ḭn adı ̰̃ su / adḭnsu anu 
ʒ j janehlu janela 
k k kalaĩsu besouro 

kw kw kwadḛsu cuia 
l l alũsu anta 
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ɫ hl kawãhlu rio 
hr ḛhru caju 

ʎ lh kolhekalosu colher 
m m mãgisu manga 
n n ninĩsu pernilongo 
ɲ nh inhesã dizer 
o o hotsu macaco 
o̰ o̰ alo̰atasu porco espinho 
p p pitsu abóbora 
ɾ r irakisu lua 
s s sosu banana 
t t toda̰kãlisu saracura 
ts ts kũtsu timbó 
tʃ tx txa̰hla ele 
u u utsu irara 
ṵ ṵ dṵhlu cotia 
ũ ũ/ un kũtsu / kuntsu algodão, pano 
ṵ̃ ṵ̃ / ṵn ṵ̃kalisu / ṵnkalisu piau três pintas 
w w wakalisu jacaré 
j y / i yanalatasu;  aitsã  onça pintada;  sentir 
v v vestxidakalosu vestido 
ʃ x xavesu chave 
z z tezouhru tesoura 

Fonte: Alfabeto discutido no III Seminário de Estudos Linguísticos - Três Jacus (Abril 2019) 
 

A representação ortográfica de alguns sons ainda suscita dúvidas, as quais deverão ser 

sanadas à medida que as discussões sobre a língua forem avançando. Dentre as dificuldades 

de representação estão as vogais nasais: [ẽ, ḛ͂, ĩ, ı̰͂ ũ, ṵ͂], já que para digitá-las no computador é 

necessário inserir o til como um símbolo especial, assunto que ainda demanda discussões 

entre os professores que preferiram, neste momento, representá-las com a letra seguida de ‘n’: 

(en, in, un).  

Outro som que gerou dúvidas quanto à representação ortográfica foi o da glotal [?], 

sobre o qual não se chegou a um consenso sobre o status de fonema deste som. Assim, a 

marcação da glotal na palavra ficou para discussões posteriores. 

O alfabeto experimental também traz as letras: b, f, j, lh, m, v, x, z que só têm 

representação em neologismos advindos do português e que fazem parte do cotidiano 

linguístico da comunidade.  
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ANEXO 2 

 
Lista de Palavras Novas na Língua Wakalitesu 

 
Português Wakalitesu – Transcrição Fonética 

açúcar [a'sukanu͂su] 

arroz ['sisakisu] 

agulha [ku'wisu] 

alho [wa'lĩksu] 

antena parabólica [ki'kũtesu] 

arame [a'rãminosu] 

ar condicionado ['sũdẽtsu] 

armário / arquivo [ah'mare͂tsu] 

asfalto [tihnusu] 

avião / helicóptero [o'hakalosu] ~ [aviãw'kalosu] 

bacia [kwa'tala    je'walakẽtsu] 

balinha [nau͂'dakisu] 

balde ['bawde͂tsu] 

banheiro [ba'ɲere͂tsu] 

batatinha / batata inglesa [kwa'tʃiada    ṵ͂'ı ̰̃ su] 

bateria ['baterikisu] 

bêbado [wedi'su] 

bicicleta [bisi'klɛtsu] 

bola ['hãjɾanakisu] 

bolacha [bo'laʃanu͂su] 

bolo [bola'nũsu] 

boné [sa'wekalosu] 

boneca [bo'nɛkisu] 

botijão de gás [ha'nḛ͂jausu] 

cadeira [kadera'kalosu] 

caldeirão [je'walake͂tsu] 

café ['dadakiawsu] 
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cama [sa'kalosu] 

caminhão [hije'kalosu] 

campo de futebol [hãj'ɾa:tʃetsu] 

caneta [kaneta'katsu] ~ [sia'katsu] 

capacete ['wãsãkalosu] 

carregador de celular [ki'ku͂tesu] 

carro [hije'kalosu] 

cavalo [kava'ɫu] 

cebola / alho [wa'lĩksu] 

celular ['wãiɾu] 

chá [jajtʃiawsu] 

chapéu [nehe͂na'kalosu] 

chave de casa [ʃave'su] 

chuteira [ʃutera'kalosu] 

cigarro [e'tsu] 

copo [kade'su] 

manga da camisa ['wãlãnukisu] 

camisa de manga longa ['wãlãnukalulakikalosu] 

dentista [hawya:olalosu] 
dinheiro 

 [a'denãtsu] 

enfermeiro/a [hi'nẽkaolalosu] 

escola [hi'katẽtsu] 

escova dental [ṵj'ɾekinãtesu] 

esmalte (de unha) [hi'tolatesu] 

espingarda [hu'kẽtsu] 

faca [ju'ɫu] 

filmadora [wa'tukẽtsu] 

fio [fiwtẽtsu] 

foice [jalã'su] 

fogão [ha'nḛ͂ẽtsu] 

fósforo, isqueiro [ha'nḛ͂tsu] 
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geladeira ['sũtẽtsu] 

guarda louça [kwa'tala    we'tẽtsu] 

guarda-roupa ['wãlã we'tẽtsu] 

janela de casa [ʒanɛ'ɫu] 

lanterna [lãtehna'katsu] 

lápis [lapa'katsu] 

livro [a'tenãtsu] ~ [livra'nu͂su] 

lousa [hwa'likalosu] 

machado [e'su] 

maçã [masa͂'nakisu] 

mala [a'kaloẽtsu] 

manga (fruta) [mã'gisu] 

máquina de costura ['wãlã    jã'tẽtsu] 

máquina de lavar roupa ['wãlã    hḭ'tẽtsu] 

martelo [ma'tɛɫu] 

médico [hi'nẽkaolalosu] 

meia [meja'kalosu] 

mesa [meza'kalosu] 

miçanga [kaı͂'dakisu] 

moto [mota'kalosu] 

motorista [hije'kalowa saso'tʃalosu] 

motosserra [hiaũ'tẽtsu] 

manga (camiseta) ['wãlãnṵ̃kisu] 

supermercado ['sihajaĩdasa'tẽtsu] 

não-índio [kwa'tʃadisu] 

óculos [wa'likalosu] 

Panela [kwa'talentsu] 

pão [wa'lĩkanũsu] 

papel [a'denãtsu] 

milho [kwa'yatsu] 

pote [kwa'talentsu] 
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ponte ['hatsu] 

rede de pesca [sawe'ɫu] 

remédio [hi'nẽkisu] 

revólver, rifle [hu'kẽtsu] 

roupa ['wãlãkalosu] 

sabão em barra [sabãwãkisu] 

sabão em pó [sabãwnu͂su] 

sapato, tênis [sa'patakalosu] 

saúde [sĩwi'tʃũtsu] 

televisão [wãi'ɾẽtsu] 

tesoura [tezow'ɫu] 

tijolo [tʃi'ʒolakisu] 

toalha [toaʎa'kalosu] 

tomate [toma'tsu] 

vaca/boi [bo'tsu] 

vestido [vestʃida'kalosu] 
 


