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Apresentação

Criar um acervo é registrar uma história. Criar um acervo digital é dinamizar a 
história. É com essa perspectiva que a Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Letras, representada nas pessoas dos professores Angela Paiva Dionisio e Anco 
Márcio Tenório Vieira, criou, em novembro de 2006, o projeto Letras Digitais: 30 
anos de teses e dissertações. Esse projeto surgiu dentre as ações comemorativas 
dos 30 anos do PG Letras, programa que teve início com cursos de Especialização 
em 1975. No segundo semestre de 1976, surgiu o Mestrado em Linguística e Teoria 
da Literatura, que obteve credenciamento em 1980. Os cursos de Doutorado em 
Linguística e Teoria da Literatura iniciaram, respectivamente, em 1990 e 1996. É 
relevante frisar que o Programa de Pós-Graduação em Letras da UFPE, de longa 
tradição em pesquisa, foi o primeiro a ser instalado no Nordeste e Norte do País. Em 
dezembro de 2008, contava com 455 dissertações e 110 teses defendidas.

Diante de tão grandioso acervo e do fato de apenas as pesquisas defendidas a partir 
de 2005 possuirem uma versão digital para consulta, os professores Angela Paiva 
Dionisio e Anco Márcio Tenório Vieira, autores do referido projeto, decidiram 
oferecer para a comunidade acadêmica uma versão digital das teses e dissertações 
produzidas ao longo destes 30 anos de história. Criaram, então, o projeto Letras 
Digitais: 30 anos de teses e dissertações com os seguintes objetivos:

(i) produzir um CD-ROM com as informações fundamentais das 469 
teses/dissertações defendidas até dezembro de 2006 (autor, orientador, resumo, 
palavras-chave, data da defesa, área de concentração e nível de titulação);



(ii)   criar um Acervo Digital de Teses e Dissertações do PG Letras, digitalizando 
todo o acervo originalmente constituído apenas da versão impressa;

(iii)  criar o hotsite Letras Digitais: Teses e Dissertações originais em formato 

digital, para publicização das teses e dissertações mediante autorização dos 

autores;

(iv)  transportar para mídia eletrônica off-line as teses e dissertações digitalizadas, 
para integrar o Acervo Digital de Teses e Dissertações do PG Letras, disponível  
para consulta na Sala de Leitura César Leal;
(v)  publicar em DVD coletâneas com as teses e dissertações digitalizados, 
organizadas por área concentração, por nível de titulação, por orientação etc.

O desenvolvimento do projeto prevê ações de diversas ordens, tais como:

(i) desencadernação das obras para procedimento alimentação automática de 
escaner;
(ii) tratamento técnico descritivo em metadados;
(iii) produção de Portable Document File (PDF);
(iv) revisão do material digitalizado
(v) procedimentos de reencadernação das obras após digitalização;
(vi) diagramação e finalização dos e-books;
(vii) backup dos e-books em mídia externa (CD-ROM e DVD);
(viii) desenvolvimento de rotinas para regularização e/ou cessão de registro de 
Direitos Autorais.

Os organizadores
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RESUMO

Este estudo trata da descri<;:aoprevia da fonologia e de aspectos da morfologia da

lingua indigena Umutina, da Familia Bororo, do Tronco Macro-Je, consoante uma

abordagem teorico-metodologica estruturalista distribucional.

Os dados foram coletados na aldeia Umutina localizada no municipio de Barra do

Bugres, Mato Grosso, junto ao ultimo "falante" da lingua. Este indio, chamado Julit Pare,

se encontra ha aproximadamente quarenta anos sem falar a lingua materna, em razao do

processo de contato vivenciado pelo gruPO desde 0 inicio do seculo, responsavel pelo quase

exterrninio dos Umutina Como forma de registrar 0 drama social desse povo, realizou-se

urn breve estudo da situa<;:aodo grupo, que precede a analise lingi.iistica.

No estudo da fonologia foram depreendidos doze fonemas consonantais: Ip/, Itl, Ik/,

hi, Isl, Ijl, 1m!, In!, Ir/, Ill, Iwl e Iy/; e oito vocalicos: Ii!, lel,lU, Iii, la!, lu/, 101e 1-:;1.Os

ditongos observados foram cinco crescentes: Iyol ,1ye/, Iya!, lwei e Iwa!; e cinco

decrescentes: luy/, loy/, ley/, layl e lew/. Registrou-se ainda os seguintes padr6es silabicos:

V, CV, CCV, eve e vc. Na lingua a acentua<;:aoe predizivel na ultima silaba, e portanto

fonetica.

Quanto a morfologia verificou-se duas classes de palavras: as vanavelS e as

invariaveis. As primeiras compreendem os substantivos (alienaveis e inaliemiveis); os

pronomes pessoais (casos reto e obliquo) e possessivos; e os verbos. A segunda classe

engloba as particulas, subdivididas em sete subclasses a saber: descritivas, locativas

(espaciais e temporais), de nega<;:ao,de resgate, de rela<;:ao,numerais e intensificadoras.

o objetivo ultimo deste trabalho e documentar para 0 povo Umutina aspectos de sua

lingua, como forma de contribuir na luta de seus direitos etnicos
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1 INTRODUCAo

Este trabalho trata da descri9ao preliminar da fonologia e de aspectos morfol6gicos

da lingua indigena brasileira Umutina.

Ha aproximadamente oitenta e quatro anos os indios Umutina estao em contato

ininterrupto com a sociedade majoritaria. Hoje, os remanescentes do gropo continuam na

mesma area geogrMlca onde foi desenvolvida a frente de atra9ao pelo extinto SPI - Servi90

de Prote9ao ao indio. A reserva esta situada na area de confluencia entre os rios Paraguai e

Bugres, no municipio de Barra do Bugres - Mato Grosso.

A lingua Umutina foi classificada como pertencente it Familia Bororo do Tronco

Macro-Je pelo lingiiista Chestmir Lukotka a partir dos dados lingiiisticos coletados por Max

Schmidt, durante a sua estada entre os Umutina em 1928. No periodo de 1943 a 1945 0

etn610go Harald Schultz realizou pesquisa etnografica entre estes indios, momento em que

registrou novos dados do Umutina. Baseado neste material 0 lingiiista Aryon DaWIgna

Rodrigues confirmao parentesco genetico antes referido, atraves de correspodencia pessoal

enviada a Harald Schultz. (1962: 100).

Prezado amigo Schultz: Recebi a separata de seu vocabutario

umutina; cujo envio muito lhe agrader;o, e fiz a comparar;iio lexical do

material nete comMo com 0 material Bor6ro oriental publicado pOl'

COLBACCHINI e ALBISETTJ (Os BOl'oras Orientais, S. Paulo, 19-12)

... 0 resultado como vera e positivo: acusa parentesco bastante

intenso; os elementos comuns as duas linguas (drea de 50%) nao

permitem duvidar - pareee-me - que se trata de aflnidade genetica.



A pesquisa de campo para 0 presente estudo foi realizada junto ao ultimo falante

nativo da lingua Umutina, de nome Jula Pare, durante 0 mes de janeiro de 1994. Neste

periodo foram realizadas vinte e sete sessoes, variando entre duas a quatro horas cada,

respeitando-se as disponibilidades do informante. A lista de perguntas constantes nas

entrevistas foi baseada no questionario do Setor Lingiiistico do Museu Nacional, e ampliada

de acordo com as necessidades apresentadas in loco.

Na coleta dos dados, eram eliciados os enunciados em portugues com "traduyao"

em Umutina gravada em fita cassete e transcrita de oitiva, observando-se os movimentos

articulat6rios do informante. Durante os trabalhos procurou-se instaurar urn c1ima favoravel

e aproveitar os habituais momentos de digressao e reflexao do indio acerca de sua lingua e

de seus antepassados, com vistas a enriquecer os pr6prios dados, assim como tomar

conhecimento da hist6ria e da vida do povo Umutina. Ao termino das gravayoes fez-se a

prMica inversa, com a pesquisadora eIlciando 'em Umutina e 0 informante traduzindo para 0

portugues, com 0 fim de avaliar os dados coletados e proceder, em tempo, as devidas

correyoes.

Em se tratando de uma lingua agrafa, 0 embasamento te6rico aliceryou-se na

abordagem da lingiiistica estruturalista distribucional, que permite a analise interpretativa

das formas de uma lingua numa perspectiva sincronica, atraves do processo de descoberta.

Seguiu-se particularmente as orientayoes teorico-metodologicas encontradas em PIKE

(1947), GLEASON (1961), NIDA (1949), KINDELL (1977) e cAMARA Jr. (1981,

1989).

No percurso da analise, evitou-se discorrer sobre teorias lingiiisticas, bem como

apresentar conceituayoes te6ricas, por considera-Ias desnecessarias para tarefas desta

natureza, excetuando-se, entretanto, os momentos em que fcram preciso considerar

questoes extremamente pontuais.



1 - 0 povo Umutina, em que se apresenta informayoes concementes a historiografia e

situayao atual do gropol ;

2 - A lingua Umutina, subdividida em:

• fonologia, contendo a analise dos segmentos consonantais e vocalicos, dos ditongos, e

dos padroes silabico e acentual;

• aspectos morfo16gicos, nos quais se faz a depreensao das seguintes classes de palavras:

substantivo, pronome, verbo e particula; alem de observayoes no ambito da

morfofonologia.

] Apesar desta pesquisa ser urn estudo lingliistico. achou-se pertinente aproyeitar a o]Xlrtunidade para

salientar 0 processo de contato yiyenciado pelos Urnutina e sua derrocada cultural, particularmente

lingliistica. res]Xlns<lYelpela situac;ao atual de apenas urn "falante" natiyo: e apresentar uma breye reflexao

situacional da realidade presente destes indios. Este capitulo foi froto do trabalho desenvolyido junto a
disciplina de Etnologia Brasileira - Mestrado em Antro]Xllogia. sob a Orientac;ao do Prof. Dr. Parry Scott.



,
Z - UNICO DRAMA:

a POVO UMUTINA

Somos uma na980 subjugada pelos
potentes, uma na980 espoliada,

uma na980 que esta morrendo aos
poucos sem encontrar 0 caminho,
porque aqueles que nos tomaram
este chao nao tem dado condi90es

para a nossa sobrevivencia.

Tem muito pouco branco que gosta
de/ndio.



2.1 - DADOS HISTORICOS E ETNOGRAFICOS

As primeiras noticias documentais sobre os indios Umutina 1 remontam a 1797 -

"Extrato da descri~ao geographica de Matto Grosso" de Ricardo Franco de Almeida Serra.

(SCHUL TZ, 1962: 75). 0 registro da epoca aponta para a localiza~ao destes indios nas

margens do rio Sepotuba, afluente do medio Paraguai.

Conhecidos pelos nao-indios como barbados devido ao uso de barbas e

cavanhaques, os Umutina mantiveram contatos pouco amistosos com os neobrasileiros,

num sucessao de conflitos, decorrendo dai a .frequente migra~ao dos indios rumo ao alto

Paraguai. Segundo relatos dos pr6prios indios, 0 grupo, de tradi~ao agricola, era for~ado a

abandonar seus ro~ados e se deslocar continuamente, pois suas terras eram alvo de varias

invas5es. Tais depoimentos ratificam tambem as informa~5es da ocupa~ao anterior do

grupo, no medio Paraguai.

No ana de 1862 tem-se ja os dados indicadores da fixa~ao destes indios nas

margens do rio Bugres, afluente do alto Paraguai, conforme as noticias de LEVERGER2 ,

apud SCHULTZ. (1962: 76):

... 3 leguas mais abaixo, entra pela margem direita, um riacho de

canoa a que alguns chamam Rio Branco, outro Rio dos Bugres ou

dos Barbados e tambem de Tapirapoal1.

Nas cabeceiras deste riacho, esta 0 aldeamento dos indios

Barbados. Seu lllimero anda pOl' 400. Sustentam-se de cac;a, da

pesca, dos jrutos espontaneos do s610 e de milho, mandioca,

balalas, e caras que plantam, cultivando a terra com inslrumentos

A gratia dos nomes dos pm'os indigenas e de suas linguas esta de acordo com a comen<;;ao aprmada
pela Associal;;ao Brasileira de Antropologia - 1953.

2 Augusto Leveger: Roteiro da Navegal;;ao do Rio Paraguay desde a foz do Rio Sepotuba ate ados Rios Sao
Louren~o. Rio de Janeiro. 1862.





feitos de pedra, e de madeira de cerne. Vivem em paz com outras

nar;oes indigenas. Posto que pouco distantes das nossas

povoar;oes,nunca tiveram nem procuraram ter relar;oescomnosco.

Descem as vezes ate a margem do Paraguai. Tem sucedido

atacarem canoas que iam do Diamantino para Villa Maria, e se

11(10 nos hostilizam mais frequentemente e do medo das nossas

Alem destas noticias sobre os indios Umutina, poucas informa~oes a mais foram

registradas. Sabe-se, entretanto, que, pelo menos, desde fins do seculo XIX ja ocupavam a

area compreendida entre 0 rio Bugres e 0 rio Paraguai. Supoe-se, alem disso, ser a bacia do

Paraguai 0 ponto de referencia maximo destes indios, desde epocas imemoriais, a julgar-se

pela presen~a constante deste rio em seus relatos e lendas.

Em 1911, urn ana apenas ap6s a cria~ao do SPI, deu-se 0 inicio da pacifica~ao dos

Umutina, que, neste periodo, ja estavam situados entre os dois rios (cf Anexo I, Mapa da

Localiza~ao da Area Indigena, p.116). Viviam, neste tempo, espalhados em grandes

malocas, somando uma popula~ao de pelo menos 400 pessoas. Segundo SCHULTZ os

neobrasileiros afirmavam a existencia de 1.000 indios, na ocasiao dos primeiros contatos. A

super-estimativa decorreu, provavelmente, dos constantes conflitos entre as duas partes e

do "medo que estes indios inspiravam aos neobrasileiros vizinhos" (1962 : 98). Para os

nao-indios, os Umutina eram considerados aguerridos, mas tanto as notas do Pe. Nicolau

Badariotti (1898), quanta os relatos de funcionarios do SPI (1915), afirmavam serem estes

indios amaveis e receptivos. Hli noticias de que muitos ataques contra os indios deveu-se

ao susto dos nao-indios quando eram recepcionados com a saudar;ao agressiva, hlibito

curioso e comum a vilrias tribos da America do SuI. (BALDUS, 1954: 643). Schultz (1962

81) descreve no diario de campo uma ocorrencia da saudar;aoagressiva, presenciada por

ele no PI do SPI em 1943:

Pararam a uma distdncia de uns trinta metros. Levantaram 0

arco pesado em posir;ao de atira,., retezando-o com a flecha



apontada para nos. Batiam no solo com os pes, so/tando um grilo

pavoroso. Em seguida ouviu-se 0 esta/ar da corda do arco, sem

que a flecha partisse.

Novamente, os tres indios sa/taram, ora para frente, ora para os

lados, pararam e a mesma ameac;a com 0 arco eflecha se repetiu.

Ficaram parados bem as nossa frente, a uns tres metros. Arcos

retezados, flechas nas cordas, que a cada momento podiam partir

em v60 mortifero, e novamente 0 estalar surdo da corda, sem que a

flecha segura entre 0 indicador e po/egar, se movesse.

Esta mesma saudaC;ao servlU como desculpa as divers as agress5es dos

neobrasileiros contra os Umutina, transcorridos durante cicio extrativista de poaia3 e

minerios na regiao.

Informantes locais explicam que os primeiros contatos o~ciais da Comissao Rondon

com os Umutina decorreram dos pedidos dos poiaeiros da area, que viviam temerosos e

ressentidos com ataques dos indios, ao chefe da Comissao, Coronel de Engenharia Candido

Mariano da Silva Rondon. A Comissao estava encarregada da expansao das linhas

telegnificas do Mato Grosso a Amazonia. Entretanto, "segundo 0 pac. salesiano Nicolau

Badariotti, escrevendo em 1898, era intenc;ao do govemo do Mato Grosso organizar uma

expediyao de exterminio contra esses indios, dada a resistencia que opunham it penetrayao

de civilizados em suas terras".4

Assim, ainda no ano de 1911 foi instalado pelo SPI urn Posto de Atrac;ao

denominado Fraternidade lndigena, localizado nas proximidades da confluencia entre os

rios Paraguai e Bugres. Em 1919 os indios foram acometidos por uma forte epidemia que

vitimou 1/3 da populayao - Relat6rio do SPI de 1920. (SCHULTZ, 1962: 85):

3 Poaia ou ipecacuanha (Psysichotra ipecacuanha) e uma planta cia familia clas rubiaceas. cia qual se extrai

a Emetina. medicamento para a amebiase. entre outras doen~as. Esta planta foi bastante exploracla no
final de seculo XIX e primeiras decaclas do seculo xx.

4 Informa~il.o Indigena Basica lIB nO041/82 - AGESPIFUNAI.



Indio Umutina independente
(foto tirada por Harald Schultz em 1944, reproduzida no livro de Charles Badet - Charmeur dwdiens: a

General Rondon, 1951, Paris, Nouvelles Editions Latmes.



Temos que lastimar a perda de 1/3 da popula9iio desta aldeia, que

contava com umas 300 almas, quando restam unicamente duzentos

convalescentes, com aspectos de cadaveres e 000 dos valentes

Barbados que pacifiquei. Com que pesar ouvi Boepa falar,

momentos depois de sua mulher Paurpe expirar nos bra90s do

bororo Kutipi Bacureus: 'De que nos serve tanta farinha e roupa

se morremos, voce que diz ser nosso amigo, porque nao nos cura?'

E eramos impotentespara debelar 0 mal.

Os Umutina, muito suceptiveis ao contato com os nao-indios, foram

progressivamente aderindo ao Posto do SPI. Em meio as molestias que os acometiam, 0

grupo passou de bravio e altivo a fhigil e desagregado. 0 PI de Atrayao foi deslocado em

poucos quilometros, por fins estrategicos de contato, para uma localidade denominada

HumaitiL Os omos, jovens solteiros e velhos enfermos - em grande maioria nas malocas da

mata - foram levados pelos funcionanos do SPI a fim de residirem definitivamente no PI.

Os indios do PI passaram a viver em urn regime adverso ao quotidiano tribal, e por

imposi'(ao de urn chefe de Posto - Otaviano Calmon - ficaram impossibilitados, sob

amea9as e castigos, de falarem a lingua materna e de realizarem suas festas e rituais. E foi

assim que os indios, em urn periodo relativamente curto, abandonaram muitos dos

costumes tribais. Dai, apenas em trinta anos de contato, os Umutina residentes no PI terem

perdido boa parte de seus costumes nativos. Urn fato digno de nota sac os relatos locais de

testemunhas oculares, ao afirmarem que os indios Umutina se entregavam a uma tristeza

profunda, e passavam varias noites seguidas a chorar a perda dos -parentes, costume

proveniente da tradiyao do culto aos mortos, que ainda entre a decada de 1930 ate meados

da de 1940, era praticado pelos indios da mata. Por outro lado, 0 chefe do Posto Otaviano

Calmon foi primaz administrador, florescendo 0 patrimonio indigena e a economia local,

propiciando aos indios quase completa autonomia dos bens e servi'(os provenientes da

cidade mais proxima - Barra do Bugres.
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Assim, enquanto os Umutina da mata, chamados independentes, resguardavam, na

medida do possivel, seus costumes e tradiyoes, pr~servando habitos tais como vestimenta,

alimentayao, moradia, formas de produyao, etc; os indios do PI, conhecidos como os da

aldeia, adaptaram-se ao modus vivendi da sociedade majoritaria. Estes se vestiam, falavam

e trabalhavam como os nao-indios. Foi tambem neste periodo que, em torno dos anos 30,

"com a proxima extinyao do grupo, 0 SPI, preocupado com a terra e para garantir

casamento para seus 6mos e continuidade para 0 PI foi buscar em Utiarity os Pareci e

alguns Nambiquaras que ali residiam".5

Essa atitude culrninou em grandes problemas entre os gropos, inclusive com os

Umutina que nao haviam aderido ao Posto Fraternidade Indigena. No inicio dos anos 40,

contavam-se cinquenta indios Umutina no Posto e vinte e tres em tres malocas na mata. Em

1945, dos vinte e tres indios da mata, completamente inadaptados a realidade do Posto,

restaram ,apenas quinze. Estes, todos enfermos e sem condiyoes de se manterem

independentes, acederam a infra-estrututa do SPI, composta, alem do PI, por uma escola e

uma farmaeia. Ainda no inicio dos anos 50 quase todos sucumbiram ao tragi eo percurso de

seu povo, exeeto urn, chamado Jula Pare6 , que na lingua materna, tambem Umutina, quer

dizer "homem valente",

Este homem, unieo sobrevivente e depositario de uma hist6ria e eosmovisao que

nao pode ser compartilhada pelos seus parentes "educados" no PI, representa e retrata a

pr6pria mem6ria de sua gente. Jula Pare, ultimo falante de uma lingua sem usuarios, tern

el;eu tempo de vida 0 suspiro final de toda uma existencia.

5 Relat6rio do Chefe do Posto Indigena Umutina. "0 Grande Cisma do Posto Indigena Umutina", PIN
Umutinal FUNAI. 1977.

6 As informa'toes de SCHULTZ (1962. :97) ate starn que Jula Pare teria. em 1944. a idade de 15 anos 13 os
dados do e:\.1into SPI e atual Funda'tao Nacional do indio. em seu Lino de Nascimento n° I-A. Registro
n° 37. Folha 19. apontam para uma idade de 28 anos no mesmo periodo. Tais registros representam
apenas estimatitins. uma \'ez que na cultura do gropo nao se notifica a existencia de sistema numerico
Para os Umutina. percebe-se a existencia dos numerais equi\'alentes a UlI1 e dais. enfatizando.
pro\'a\'elmente. as pessoas do discurso eu e tu, As demais nO'toes de quantidade. na cultura deste povo.
eram expressas atra\'es de pala\Tas intensificadoras. tais como mUlto. pouco. etc (cf. p, 100), Os Umutina.
portanto. nao conta\'am tempo segundo a yisiio de mundo ocidental. e como Jul6 Pare nasceu antes dos
primeiros contatos. nao se sabe ao certo 0 ano de seu nascimento.



fula Pare, no interior de sua casa, com cocar de pe1e de macaco, confeccionado por ele (acima)
e entoando 0 canto da Pirapitanga (em baixo). (acervo pessoaI,janeiro/94)



o PI, no fim da decada de 1930, foi pela segunda vez transferido, desta vez para as

proxirnidades de urn riacho com nascente na area, denorninado C6rrego Dezoito, com

vistas a facilitar aos indios e funcionarios acesso it agua de beber e banhar. Habitavam

tambem na aldeia, alem dos Umutina,. Pareci e Nambiquara, outras etnias indigenas, em

menor mlmero, que espontaneamente ou arrigimentadamente se fixaram no PI. Este chegou

a abrigar uma media de seis ou sete representantes de grupos diferentes. Constituiram,

entao, uma nova comunidade, com leis e normas alheias a cada grupo, mas comuns entre si.

Urn fato como este desencadeou urn estado de conflito latente 7 . Por outro lado, 0 mosaico

de culturas em estagios diferenciados de contato, favoreceu, entre as decadas de 30 e 70,

sobretudo, desencanto e desestrutura~ao nas formas originais a cada grupo. Apesar de

conflitos internos, foi crescente 0 indice de casamento interetnico, em razao, muitas vezes,

da falta de Op90es.

Ap6s a gestao de Otaviano Calmon (sem data precisada), a aldeia caiu em urn

estado de penuria lastimavel. Informayoes locais evidenciam urn clima de grande desespero

dos indios, entao ja acostumados a uma hierarquia exogarnica.8 Dai, 0 estado de

desorganiza~ao ter aumentado e contribuido para 0 exodo de mulheres para a cidade,

fugindo da fome, e em busca de novas oportunidades. Em meados dos anos 70, deixavam

para traz, muitas vezes, maridos e filhos. Quanto aos homens, registrou-se urn alto nivel de

alcoolismo, ocasionando vanos confrontos com os nao-indios, na cidade.

Essa e a verdadeira situa~ao do PI Umutina. Homens frustrados,

despresados pelas pr6prias mulheres, mulheres que nao mais

7 SCHULTZ (1962: 88) declara nao ter observado nem comivencia social. nem. tampouco atritos entre os
grupos. mas dados da FUNAl registram exatamente 0 contrario. (Posto Indigena Umutina. 1977)

8 Desarticulados e sem lideranc;as. resultado da pratica de contato da instituic;ao oficial. os indios aceitaram
a imposic;ao administrativa do SPI. por urn lado. como forma de preservar uma coesao grupal. e. por

outro. de garantir uma condic;ao de sobre,ivencia. Esta situac;ao desencadeou urn nivel de dependencia
dos indios aos padroes e formas de produc;ao amindas do processo de dominac;ao por eles sofrido. No
momenta em que faltou 0 elemento organizador. ainda que exierno ao grupo. os indios perderam suas
diretrizes de trabalho e afundaram no 6cio e consternac;ao.



contentam com uma vida de penuria e de alcoolismo, perambulam

despreparadas pelas cidades em busca do nada.9

SCHUL TZ (1962: 88), que conviveu com os Umutina durante urn periodo de oito

meses, entre os anos de 1943, 1944 e 1945, junto as malocas, desenvolvendo trabalho

etnognifico, resume esta trajet6ria dizendo:

o resultado do "contacto com os neobrasileiros" foi para os

Umutina nefasto, como 0 e para a maioria das tribos indigenas.

Na primeira fase foi a guerra e destrui9GO pelas balas dos

neobrasileiros; na segunda, apos a pacifiCa9GO, a introdu9Go de

enfermidades para eles mortiferas, que os dizimaram, quebrando-

Ihes 0 animo para viver e se defender.

o etn610go Harald Schultz, funcionario do SPI, desenvolveu a pesquisa na area

indigena Umutina, nos ultimos momentos de vida dos indios independentes. 0 estudo de

Harald Schultz, legou a etnografia e a historiagrafia brasileira 0 registro dos indios barbados

independentes nos ultimos momentos de resistencia na mata. Evidenciar os diferentes niveis

de contato entre os Umutina do PI e os da mata nao significa valorizar por demais a

categoriza9ao da cultura como tra90 de identifica9ao etnica, antes, possibilita a verifica9ao

de urn povo em estagios diferenciados de cornpreensao do universo, Neste sentido,

observam-se os Umutina da maloca, em seu modus vivendi peculiar em oposi9ao aos indios

do PI, sujeitos a uma nova ordem de vida, adversa aos seus padroes seculares Nesse

contraste pode ser avistado urn fio condutor entre as duas realidades Umutina finalmente

afuniladas em urn s6 contexto fisico administrativo, a partir de 1945, quando extinguiu-se

toda possibilidade de sobrevivencia na mata, e os Umutina independentes transferiram-se

para 0 Posto Fraternidade Indigena do SPI. Verificar, pois, a coexistencia de estagios de

vida diversos de urn mesmo povo, e observar seu trajeto etno-hist6rico a partir das malhas

9 Relat6rio do Chefe do Posto 1ndigena Umutina. "0 Grande Cisma do Posto 1ndigena Umutina", PIN
UmutinaJFUNAl. 1977.





de uma transmuta((ao - mesmo que interativa - marcada pela morte fisica e/ou cultural de

sua gente.

E certo, pois, que os indios Umutina, entre 1911 - ano do inicio da pacifica((ao - e

1945, data em que os indios independentes se entregaram definitivamente ao 6rgao tutor,

experimentaram uma experiencia bastante peculiar, no sentido de ser estranha it sua ordem

natural: enquanto que uns poucos indios permaneciam na mat a, defendendo seus costumes

e tradi((oes, os do PI, sem op((oes ou condi((oes de defesa, mais rapidamente assimilaram a

ordena((ao estabalecida pelo SPI. Tal circunstancia desencadeou urn processo de derrocada

cultural, associada, por urn lade, ao morticinio, e por outro, it imposi((ao de urn contato e

convivio for((ado com outras etnias amerindias.

A julgar pelos estudos etno16gicos desenvolvidos por SCHULTZ (1952: 82), os

Umutina se caracterizavam como indios da illata e desenvolviam a ca((a, pesca e lavoura.

Segundo as hist6rias dos indios, eles mantinham contato com os Bororo e Guat6 no medio

Paraguai, e Pareci e Nambiquara ao Norte. Tambem relatam passagens e mitos nos quais

aparecem os indios denominados Habuse 10, com quem estabeleceram contatos nem

sempre amistosos.

Quanto it habita((ao, na aldeia antiga, as malocas eram erigidas em areas altas, livres

das enchentes e enchurradas. Mudavam de casa sempre que esta estava velha e estragada,

embora durante algum tempo continuassem a frequent a-la, para visitas rotineiras as

sepulturas dos parentes, enterrados dentro da maloca. Os mOrtos, antes de serem

enterrados eram enrolados em esteira de buriti.

Por ocasiao do casamento 0 homem passava a morar na casa da esposa, junto aos

famiJiares da mulher As mulheres de uma mesma casa eram parentes consanguineos.

Dentro de uma mesma residencia SCHULTZ (1952 84) chegou a encontrar representantes

10 Esta nac;:aonao consta em registros oficiais. Deye tratar-se de uma denominac;:ao dada pelos Umutina a
alguma tribo yizinha Informac;:5es atuais de alguns indios ctao conta dessa nac;:ao como sendo os
Nambiquara.



de quatro gerayoes. A casa e a lavoura eram de propriedade da mulher, e quando a esposa

falecia e 0 viuvo contraia novas nupcias, os filhos ficavam aos cuidados da familia da

esposa morta.

Os adornos e indumentarias dos Umutina eram marcados pela riqueza de plumaria.

Usavam grandes brincos de penas variadas e coloridas, com uma altura a alcanyar os

ombros. Foi registrada a existencia de urn distintivo tribal 11 - xuare na lingua materna.

Este consistia em urn penacho de penas de arara vermelha e de mutum afixadas em rezina

aplicado naface extrema do brac;o superior (SCHULTZ, 1962: 118). Era costume 0 corte

de cabelos rente, para as mulheres, enquanto que os homens mantinham os cabelos

compridos, fazendo com eles urn coque no alto da nuca. Ja conheciam a tecelagem e com

teares verticais teciam saias tubulares de fio de algodao para as mulheres. Assim que

nasciam eram logo cobertas com as saias, chamadas ameta. 0 homem usava 0 estojo

peniano, tirando-o apenas para os banhos de rio e para suas necessidades primarias A

pintura corporal tambem era pratica entre esses indios. Coloriam seus corpos,

principalmente com jenipapo e urucu, quase que diariamente.

Entre os Umutina apenas os homens, ap6s a primeira infancia, faziam uso do enfeite

labial. Este apresentava 0 formato de urn prego, confeccionado com caules de algumas

plantas. 0 enfeite era colocado num orificio abaixo do labia inferior.

Alem de tecelaos os Umutina tambem eram ceramistas e desenvolviam 0 tranyado.

A base alimentar desses indios era 0 milho, com 0 qual faziam migaus, caldos, beiju, paes,

etc. Cultivavam cara, batata doce, mandioca, feijao, fava, ab6bora, pimenta, algodao e

melancia. 0 tabaco e bebidas fermentadas nao eram conhecidos pelos Umutina.

A pesca de arco e flechas e com timbo consistia na fonte de alimento malS

importante depois da lavoura. A caya representava uma fonte secundaria para os Umutina

11 Schultz (1962: 118) apresenta a tradw;ao da palana xuare como e de todos nos. E por ser usado por
todos os individuos de ambos os sexos e todas as idades. foi considerado como uma especie de distintivo

do grupo.



India Umutina independente
(foto tirada por Harald Schultz em 1944, reproduzida no livro de Charles Badet - Charmeur dmmens: a

General Rondon, 1951, Paris, Nouvel1es Editions Latines.



Para 0 consumo, 0 peixe era cozido ou assado em folha de pacova ou bananeira, e a caya

era moqueada.

Os Umutina acreditavam na vida apos a morte, e dentro de casa, apos a morte de

algum parente proximo, criavam preferencialmente 0 mutum alem da arara, jacu, jaburu,

gaviao, etc., sendo estes os portadores das almas dos parentes falecidos. Estas aves eram

tratadas com muito carinho e bem alimentadas pelos moradores da casa.

As manifestayoes religiosas tinham seu ponto alto no grande rito aos mortos

denorninado aloe com uma durayao de cinco a seis semanas e composto de dezoito danyas-

rituais. A festa tinha inicio no comeyO da estayao chuvosa. Participavam dela apenas os

indios considerados adultos. as mortos cultuados eram aqueles falecidos no ultimo ciclo

anual, marcado, possivelmente, pelas plantayoes. Cada danya tinha urn fim especifico, e os

danyarinos com rica indumentaria e adomos, cobriam a face com seus proprios cabelos ou

com mascara confeccionada de cabelo humano. as danyarinos encamavam varios espiritos

dos parentes, simultaneamente.

Em 1944 nao foi identificado urn chefe tribal. As informayoes eram de que elegiam

algum apenas em periodo de guerra. SCHULTZ (1952: 84) registra, tambem,a.forya

marcante de uma velha que orientava e govemava as farnilias nas malocas. Outras

informayoes, rnais recentes 12 dao conta de urn chefe tribal, no rnesrno periodo, de nome

Jukuepa, pai de Juki Pare, que govemava todos os indios independentes, na mata, alem de

exercer grande [orya e desfiutar de muito respeito por parte de todo 0 pessoal do PI,

inclusive de indios de outras etnias e funcionarios locais. Este indio usava, para visitas ao

Posto e durante cerimonias na mata, 0 distintivo do chefe, consistindo no couro de onya

preso no pescoyo e pendurado sobre as costas

Informayoes mais detalhadas sobre os Umutina independentes constam da pesquisa

realizada por SCHULTZ, na qual desenvolveu uma descriyao etnografica rninuciosa e



exaustiva. Quanto aos Umutina do PI, 0 autor oferece pouquissimos dados, entre estes os

de que, em meados dos anos 40, os remanescentes Umutina, em sua maior parte cmos,

educados no Posto Fraternidade Indigena, se tornaram trabalhadores pacificos e dedicados,

"tendo, no entanto, _esquecido total mente a cultura e as tradi~oes de seus

antepassados" . (SCHULTZ, 1962: 88). (grifo nosso)



2.2 - BREVE ANALISE DA SITUACAo

A atua9ao de uma agencia oficial de contato em area indigena serve de instrumento

organizativo de uma nova ordem social, favorecida pelos fins politicos do pr6prio 6rgao. A

situa9ao do processo hist6rico demonstra que da imposi9ao de novos valores e interesses

aos atores sociais participantes do contato deriva uma distribui9ao de normas e autoridades,

baseadas em rela90es e interdependencias entre as partes alvo no contato.

Esse contexto e compreendido como situafiio de reserva, (OLIVEIRA FO,1988: 13,

14)13 . A situa9iio de reserva propiciada pela a9ao do 6rgao tutor, no caso dos indios

Umutina, no inicio 0 SPI e depois a FUNAI como 6rgao oficial continuador, favoreceu a

forma9ao de rela90es econ6micas e politicas, comuns a outros gropos tambem assistidos

pelo mesmo 6rgao.

De acordo com OLIVEIRA po (1988: 14) este quadro acarreta urn modo de ser

comum a varias etnias indigenas, normalmente produto de natureza politica, norteador de

uma postura macro partilhada que se opoe ao arbitrario cultural de cada grupo alvo.Esse

fato resulta em urn estado de indianidade. Tal fato, dependendo do processo hist6rico do

grupo, esta intimamente ligado it luta pela terra 14 . Essa mesma indianidade permite uma

visao mais elaborada da etnicidade, transcendendo ao puro aspecto de continuum hist6rico

de urn povo. Agora percebe-se a etnicidade a partir das rela90es politicas presentes no

13 Esta obra de Oliyeira Filho trata de urn estudo de caso sobre os indios Tikuna. no alto Solimoes. As
obserYa'toes sobre os Umutina apresentadas neste te),.10 foram respaldadas nos conceitos te6ricos da
Antopologia Politica constantes no lino de Oliyeira Filho. passiYeis de serem aplicados a realidade dos
indios Umutina.

14 Segundo LEITE (1993: II) ha uma diferen'ta entre terra indigena e territorialidade. Este ultimo refere-se
a uma denomina'tao dada a area habitada por determinado gropo social e compreendida em fun~ao da
16gica intrinseca desse mesmo gropo OLIVEIRA fO (1983) complementa afirmando que a terra indigena

estil arraigada a nO'tiiojuridica e sua categoriza'tao de bem e adyinda de uma atua'tao administratiya.



Tambem os Umutina foram alvo de semelhante processo. Verifica-se na trajet6ria

vivenciada por estes indios dois fatores que particularizam sua hist6ria, configurando 0

quadro de contato: 1. a isen~ao de problemas territoriais, desde a entrada oficial do 6rgao

tutor na area de ocupa~ao dos indios, ha 83 anos. Esse privilegio esta associado, por urn

lado, a localiza~ao geografica da area, permitindo urn relativo isolamento; e, por outro, a

demarcayao da terra no ana de 196015, correspondente a 24.625 ha. (cf Anexo II, Mapa

da Area Demarcada, p.11?). 2. a entrada em suas terras, nos anos de 1930, de outras etnias,

provenientes da atua~ao da agencia oficial. Essa agencia exerceu papel, em linhas gerais,

comum a sua atuayao em outros gropos indigenas do pais. A tentativa de apagamento

cultural estava subjacente a ideia de pacificayao. A medida que 0 6rgao se opunha a certas

praticas s6cio-politico-re1igiosos e culturais do grupo, na tentativa de alcanyar uma adesao e

assimilayao dos indios aos costumes dos "civilizados", oferecia uma serie de vantagens

economicas e sociais, respaldadas nas condiyoes facilitadoras da sobrevivencia do grupo.

Dessa forma, os Umutina, correndo 0 risco de quase exterminio, devido as doenyas

que os assolavam, e se acomodando a sua nova condiyao de indios aldeados, tiveram

tambem que se ajustar ao convivio dos Pareci e Nambiquara entre outros grupos. Essa

mesma realidade permitiu 0 estabelecimento de relayoes diversas e, as vezes, adversas entre

as diferentes etnias, mas encaminhadas por uma necessidade geral dos indios, mediante 0

acesso a tais vantagens. Claro que ao adotarem e intemalizarem costumes diferentes de suas

pr6prias institui90es nativas, do nao-indio, se condicionavam a esses bens, tomando-se em

pouco tempo seus dependentes

Para um individuo localizado em uma situac;iio de contato, onde

estiio envolvidas igualmente diferentes culturas, a adesiio ao seu

proprio codigo cultural niio Ii um jato automatico, complilsivo, mas

passa pela percepc;iio da d~ferenc;a,da constatac;iio de existencia de

outros padroes e crenc;as, que podem ser igualmente atllalizadas





em contextos limitados e atendendo a interesses ou vantagens

setoriais. (OLIVEIRA F', 1988: 58)

E compreensivel, portanto, que uma situayao de contato interetnico, marcada por

relayoes de interdependencias 16, traz em si a possibilidade de desnaturalizar as culturas

nela envolvidas. No caso Umutina, parece ter se constituido, sobretudo a partir dos anos 30

quando os indios do PI estavam, de certa forma, ja bem distantes de sua pratica cultural

nativa, uma miscelanea de atributos das etnias amerindias presentes, conjugadas em funyao

do processo de dominayao imposto pela agencia de contato. Tal enquandramento ocorreu

como forma de atender tanto a uma ordem externa - devido as cobranyas do PI, quanta a
necessidade particular de cada grupo, construindo urn sincretismo de natureza religiosa ou

paga. Esse sincretismo, ao ser evidenciado, pode coincidir com as caracteristicas da

illdiallidade comuns a urn grupo e sujeito ao mesmo sistema de contato.

o que se apresenta com grande relevo, na perspectiva de OLIVEIRA F' (1988.: 10)

e a percepyao de que os atores participantes do processo, mesmo dominados, nao sac

sujeitos passivos de sua historia. Dai se estabelece uma relayao biunivoca, na qual 0 polo

dominante e dominado tern seus papeis bem estabelecidos e delimitados. Cada qual exerce

sua funyao no contato, com maior ou menor grau de consciencia da situayao, mas atua

ativamente, obedecendo a propria dinamica diretora de qualquer processo social. A parte

dominada tern seus pesares, mas se compraz de acordo com sua posic;ao no contexto,

entretanto resguarda, por ser urn povo, a capacidade de conjuntamente selecionar e

reinterpretar as pressoes do lado dominate. Essa nOyao quebra 0 mito da sujeic;ao absoluta

dos indios, frente ao contato com as intituic;oes colonias.

As normas de conduta de cada grupo ganham feic;ao e perfil definidos pela situac;ao

de contato. A tradiyao nao representa 0 linico modelo de manifestac;ao cultural. Essa nova

significac;ao, atribuida ao simbolismo grupal, vem monitorar a transmutac;ao do saber



intemalizado de urn povo. Assim, verifica-se que a situa<;:aohistarica apresenta-se como

uma no<;:aode base para a analise desse processo 4e contato. 0 tempo de pressao exercido

pela agencia oficial, dentro dos dominios do gropo indigena, atraves de urn modelo de

imposi<;:oes, produz "urn certo esquema de distribui<;:ao de poder e autoridade entre

diferentes atores sociais ai existentes, baseado em urn conjunto de interdependencias e no

estabeleciamento de determinados canais para resolu<;:aode conflitos".(OLIVEIRA po 1988:

58)

Dentro desse mesmo pensamento, OLIVEIRA po (1988: 59) defende que a

instaura<;:aoregular da domina<;:ao,resultando em uma serie de interdependencias, a partir de

estrategias e interesses diversos entre os atores, pressupoe a forma<;:aode urn compromisso

entre as partes envolvidas, em diferentes niveis. Advem desse quadro a legitima<;:ao,de certa

forma, da natureza do contato.

No grupo indigena Umutina, a situa9iio de reserva, com 0 reconhecimento da area

indigena enquanto terra juridicamente resguardada, e marc ada pela situa<;:aoplurietnica,

desencadedou, a longo prazo, 0 estabelecimento de praticas culturais comuns a todos os

grupos existentes na reserva. No desenvolvimento desse processo, os Umutina e os Pareci

foram se firmando como gropos numericamente majoritarios na area. Em outra instancia, 0

propasito de unifica<;:ao dos atributos culturais nativos, a partir da miscigena<;:ao,

representou uma das taticas de contrale da agencia de contato. Tambem os indios, com 0

passar do tempo e apesar dos conflitos latentes entre si foram se aproximando,

estabelecendo la<;:osde parentesco, e se constituindo como unidade coesa. Tal atitude

consusbstanciou a forma<;:aoda indianidade na reserva. Essa realidade veio atender aos

interesses especificos dos dois grupos - Umutina e Pareci, uma vez que apenas esses se

mantiveram em nucleos familiares e com as condi<;:oes necessarias para permanecerem

enquanto etnias distintas.

Parece claro que como forma de estrategia e com vistas a garantir seus interesses

especificos, esses dois grupos se ajustaram a urn sistema co-participado e co-construido sob

o juga da a<;:aodo argao na aldeia. A auto-afirma9ao etnica, como atitude conjunta dos



grupos, reforcou a elaboracao de atributos decorrentes dessa indianidade. A defesa de seus

direitos legais de assistencia e preservacao da terra eontribuiu para 0 afunilamente de

interesses e alianca dos indios frente a sociedade majoritaria. Por outro lado, em meio a esta

nova ordem social, puderam ser verificados dois subsistemas que se interpenetraram mas

que se preservaram em funCao de disputas politicas loeais.

A situacao, hoje na area, e de 263 indios, dos quais 48 sac Umutina, 75 sac Pareci e

63 sac Umutina-Pareci. As 77 pessoas restantes sac de urn ou de outro grupo,

miscigenadas com variadas etnias amerindias: Nambiquara, Bororo, Irantxe, Terena, entre

outras. A grande maioria dos miscigenados sac jovens que vem interrompendo a ordenaCao

nativa das duas partes, conjugando e preeonizando uma unifieaCao eontumaz dos interesses

da eomunidade como urn todo, em poueo tempo. Estes nao se posicionam espontaneamente

quanta a sua origem e quando interpelados sobre a qual grupo "pertencem" afirmam nao

saberem. Os poucos indios jovens, sobretudo Umutina, solteiros e ainda nao miscigenados,

ja nao dispoem de pares do mesmo grupo para dar continuidade if etnia. Entretanto, as

forcas locais, agrupadas para 0 pleno exercicio da cobranca e manuntencao dos direitos

comuns, se opoem circunstaeialmente a nivel inter-grupal, de forma declarada ou nao, de

acordo com 0 contexto e estado de conflito que se apresente entre eles. A resoluCao de

quesWes de interesse da comunidade e de competencia da lideranca representante de todo 0

grupo, e quando alguma das partes se sente lesada, se instaura urn clima de deseonfianca e a

latencia do estado de conflito se revela, culrninando, fatalmente, na mudanca do lider. No

presente mornento a lideranca e representada por urn indio Urnutina, entretanto, de aeordo

com dados locais, ha anos se mantinha com os Pareci. Por questoes intemas, os Umutina

desbancaram os Pareci por se auto-Iegitimarem como unicos detent ores do poder e

proprietarios da area. Isso e agravado quando a propria gerencia local do orgao tutor

assume os Umutina como indios "autenticos" da regiao. Mas os Umutina nao apresentam

nenhum trac;omarcante 17 de sua cultura nativa. Como nao tern pratica de rituais e a lingua

17 Essa visao culturalista propicia uma ideia esteriotipada sobre 0 indio, tambem assumida por eles
mesmos. devido ao processo de contato. Assim, para e1es e condiyao precipua a sua auto-afimlayaO a
existencia de val ores culturais nativos como forma de comprovar sua identidade. Nesse sentido. sentem-se
ameayados em sua condiyao de etnia. Isso tambem favorece a construyao e adesao a certos va10res
esteriotipados, pertencentes a estrutura basica da ne<;ao de indianidade. A exemp10 disso. verifica-se, no
Nordeste, a difusao de urna danya denominada Tore, que todos os grupes a julgam ou a assumem como





repousa na memoria de urn unico falante, ultimo remanescente dos indios Umutina

independentes da mata, se valem da prerrogativa da terra demarcada como reserva

UMUTINA, e se julgam os legitimos herdeiros, de ocupayao imemorial, em contraposiyao

com os Pareci. Estes, por sua vez, sac em maior numero, e desfrutam de urn status por eles

mesmos defendido. Isso se deve, ademais, ao fato de pertencerem a urn grupo mais vasto

com referenciais ainda bastante concretos, mesmo que estejam fora de seus dominios

ancestrais. 0 fate de resguardarem e praticarem manifestayoes nativas, com funyao social

na area, tais como certos ritos e 0 uso da lingua, parece alimentar urn certo complexo de

injerioridade por parte dos Umutina, sobretudo nos mais vellios. Assim, politicamente

percebe-se a emergencia de duas etnias, conflituadas em momentos de ameayas (uma

perante a outra), mas, por fim, adequadas e unidas em defesa de seus interesses comuns,

diante da agencia oficial e da populayao circundante.

Se as duas etnias sac interdependentes na auto-afirmayao e sobrevivencia fisica, hil

tambem uma razao maior que viabiliza e assegura suas condutas: a distribuiyao dos direitos

e deveres tribais, operacionalizados atraves de uma autoridade junto ao nao-indio e da

manuntenyao de lideranyas entre as partes. Internamente os indios entendem 0 compromisso

existente de grupo a grupo, e lanyam mao desse eixo de interdependencias, tambem

encontradas entre eles, para a elaborayao de normas pertinentes a comunidade como urn

todo, passiveis de promoverem resolu<;oes em contextos de fric<;ao.

o que se confirma, entao, e a existencia de clivagens redefinidas ou apoiadas nas

circunstancias do convivio interetnico. E assim, de acordo com OLIVEIRA FO (1988: 46) 0

conflito ou fricyao suplanta 0 ideario disjuntivo, disfuncional e disruptivo antes nele

implicado, decorrente de uma interayao continua entre sociedades. Na area indigena

Umutina tal situa<;ao transcende as questoes compreendidas no faccionalismo, por tratar-se,

natiYa. Uma outra e\idencia mais marcante e a utilizayao irrestrita de uma figura assumida como paje
e/au cacique. comum aas indios do Brasil. Os indios das margens do Paraguai tambem comungam de
trayos genericos. em principia. pr6prios da regiao ou que alcanyaram larga difusao entre os grupos locais.
Nesse caso pode-se citar a xiXQ. consistindo em urn caldo de milho ou arroz. que os indios bebem
norrnalmente nas festividades do grupo. Deve-se ficar atento tambem para 0 fato de que alguns atributos
comuns a varios grupos localizados em deterrninada area geografica. podem-se prender a quest5es de
parentesco ou a existencia de cantatos imemoriais entre eles.



como ja foi colocado, de grupos etnicos que vem permitindo a implanta<;ao de uma nova

ordem social, em fun<;ao do convivio sistematico e de seus propositos particulares, em

consonancia com a atua<;ao do orgao tutor.

Essa malha entrecruzada, intercambiada e tecida por atores sociais bem distintos foi

apenas visualizada quando se observou 0 campo intersocietario (OLIVEIRA FO, 1988: 14)

que atualiza as a<;oese reclama urn olhar sobre a situa<;ao historica, propiciando, assim, uma

melhor compreensao da realidade alvo. E no campo intersocietario, portanto, que se pode

verificar certas tramas do contato Umutina, alem da visao simplista e dual do contexto.

Conclui-se, enfim, que as rela<;oes interetnicas dos grupos na area concorrem para uma

simbiose cultural integrante do sistema hierarquizado da agencia de contato oficial.

Partindo da trajetoria de contato antes tra<;ada, e tendo em vista 0 processo de

dornina<;ao imposto sobre os Umutiria, compreende-se a sua situa<;ao atual. Com efeito

esses indios passaram por urn percurso comum a varios gropos indigenas do pais, atraves de

uma rotina de massacres e espolia<;ao. 0 resultado disso e a reclama<;ao sobre a sua hist6ria

em meio a dor e a nostalgia. E e nessa situa<;ao que buscam marcas culturais capazes de

evidenciarem, para eles mesmos, a sua propria etnicidade.

A volta ao passado, para os Umutina, repousa em uma esperan<;a ultima: a lingua.

Essa, com urn so falante ja pode ser considerada como morta, do ponto de vista da

comunica<;ao. Mas, apesar de nao poder mais exercer sua fun<;ao social primaria, guarda na

sua virtualidade 0 orgulho de urn povo tambem quase extinto.

A for<;aque uma lingua tern para urn povo advem de sua postura frente ao resto da

cultura, representa "0 seu resultado ou sumula, 0 meio para ela operar, a condi<;ao para ela

subsistir... A sua fun<;ao e englobar a cultura, comunica-Ia e transrniti-la atraves das

gerayoes" (CAMARA Jr., 1989: 22).
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Considerando a lingua como parte e veiculo de uma cultura represent a ver Juki Pare

como 0 ultimo e unico detentor "legitimo" do imaginario Umutina. Este indio guarda em si

o complexo mundo e a hist6ria de toda uma etnia.

Urn ponto critico desse fato e a posi9aO marginal de Jula Pare, que VlvenclOUa

trajet6ria de seu grupo, nos dois estagios extremos de realidade etnica. Atualmente vive s6,

uma vez que no momento hist6rico do ano de 1945, quando se mudou da mata para 0 PI,

com a idade de mais ou menos 20 anos, ja que nao tinha com quem casar18 .

A lembran9a da lingua para Juki Pare, ap6s quase quarenta anos sem falar

comunicativamente 0 Umutina, e urn fato bastante peculiar e parece representar 0 ponto

maximo da sua resistencia pessoal ao processo de contato. A estimativa acima teve por base

os dados coletados na area em janeiro de 1994, atraves do Livro de Registro de Obitos do

SPI n° 1/1941, no qual foram observadas as datas das mortes dos ultimos Umutina

independentes, poucos anos depois de terem se transferido para 0 PI. Essas datas chegam

ate a primeira meta de da decada de 1950. AIem dos indios da mata, foi registrada a

existencia de uma Umutina conhecedora da lingua materna, de nome KuzakarlJ. Esta india,

morta acerca de dois anos atras, nascera na maloca, mas fora criada no PI, e por isso

provavelmente nao consra na rela9ao dos Umutina independentes feita par Schultz (1962:

97). Quanto a esta india Juki Pare afirma que nao mantinha converSa9aO em Umutina com

ela, uma vez que Kuzakaru evitava falar a lingua, pois lamentava muito a perda dos parentes

e punha-se a chorar sempre que se lembrava deles.

Os registros de 6bito dos parentes mais proximos de Juki Pare datam de: 11/05/50,

Jukuepa (pai), 29/04/53, Kotalato (mae), 15/11/50 Katuki (irmao mais velho), e 21/04/51

Barukalato (irma mais velha), os tres primeiros sob 0 laudo de tuberculose. J1Iki Pare conta

que apos 0 falecimento de sua mae, momenta em que 0 pai e os irmaos ja estavam mortos,

entregou-se a uma enorme tristeza, e saiu da reserva Umutina, sem data precisa, para

esquecer 0 passado do povo, pois ja nao encontrava raz5es para a sua propria existencia.

18 Na maloca. para esse indio ja nao existia india disponiYel para casar A (mica era sua prima de primeiro

grau. nao podendo contrair nupcias com ela por se tratar de incesto para 0 grupo. .



Durante 0 periodo que se ausentou do PI Fraternidade Indigena Jula Pare perambulou

entre as cidades circunvizinhas a Barra do Bug:e.s, chegando a alcan~ar Porto Velho, em

Rondonia. Relata tambem que neste periodo trabalhou no garimpo e na agricultura junto

aos nao-indios, assurnindo 0 cognome de Jeova. Diz Jula Pare que nesta estada fora da

aldeia aprendeu de fato a falar a lingua portuguesa e a conhecer urn mundo novo, cheio de

perigos, mas extremamente fascinante. Ao que parece, este indio nao tinha muitas razoes

para retomar ao grupo, entretanto a lembran~a constante da sobrinha Elza, filha de

Kotolota, justificou a resolw;:ao do regresso. Elza atualmente e casada com Joaquim,

lideran~a da reserva (cf. p. 29) e filho de Kupodonepa, que foi 0 informante principal de

Schultz durante a pesquisa etnol6gica realizada na maloca, servindo de interprete ao

pesquisador. Informavoes locais dao conta de que Kupodonepa teria sido 0 primeiro indio a

estabelecer contato com 0 PI de Atravao, em 1911, com a idade entre sete a dez anos.

Jula Pare assim como os indios do PI nao sabem ao certo quanta tempo 0 ultimo

falante do Umutina pas sou fora da comunidade. Tambem nao tern certeza de qual ana Ju/6

Pare teria retomado it area. Acredita-se, entretanto, baseado nas conversas com este indio,

que ele teria se ausentado pelo menos uns vinte anos. A maioria dos velhos morreu no

periodo da ausencia de Jula Pare, e os poucos ainda hoje vivos, e entre estes registra-se

Erniliano Pareci - que fOl para 0 PI no fim da decada de 1930 - afirmaram que ja nao mais

esperavam Ju/6 Pare, pois 0 tinham como morto,

Finalmente quando Jula Pare resolveu retomar do seu exilio "voluntario", conta

haver estranhado tudo e todos: ''Naquela epoca era muito diferente. Agora eu cheguei aqui

ta esse povo todo diferente. Eu nao conhevo mais ninguem".19 Parece que, de volta aos

Umutina, Ju/6 Pare continuou, de certa maneira, exilado. Isso porque, tambem na reserva,

nao encontrou espavo e motivos para que se integrasse a realidade encontrada. Talvez,

devido a essa situavao, nao tenha tido interesse, como ele mesmo afirma, de contrair

nupcias e da! viva s6 entre os seus, A solidao cultural e existencial intima e nao

compartilhada de Ju/6 Pare e agravada pelo fato de nao desfrutar de algum prestigio na



comunidade - exceto 0 de saber a lingua, principalmente entre os mais jovens, que estao

ainda mais inseridos num contexto de vida e de memoria particularmente distintos do dele.

E assim, por mais extraordimirio que pareya, compreende-se 0 fato de JuIa Pare ter

resguardado tanto tempo em sua memoria uma lingua sem uso. Possivelmente, a lembranya

da lingua deve ter representado ou servido para ele como 0 maior elo de ligayao com os

antepassados independentes. E de certa forma JuIa Pare continua independente.

Verifica-se, portanto, que para a lingua Umutina Jula Pare e 0 depositario do

microcosmo cultural que a lingua veiculou urn dia, na qual se manifestam os padroes e

formas estabelecidas entre linguagem e pensamento num gropo humano. Para 0 hornem

Jula Pare a lingua e 0 ultimo refugio memorial que 0 sustenta, e que s6 a partir dele podera

transmitir aos seus, certos aspectos de sua cultura ainda possiveis de serem traduzidos por

urn unico integrante deste complexo.

Toda esta cosmovisao, nao mais po~sivel de ser conhecida devidamente, tern guarida

no discurso monologal de urn homem. Hoje, Jula Pare e seu grupo tern consciencia que 0

tempo da lingua Umutina e 0 mesmo que 0 da sua pr6pria existencia. Este fato,

possivelmente, levou 0 grupo, como urn todo, a assumir uma postura particular na busca da

escrita da lingua. Dessa forma, para eles - 0 informante e os que assistiam as entrevistas

realizadas na pesquisa de campo - era fundamental verem os dados transcritos, superando

completamente em forya e papel os mesmos dados gravados em fita cassete. Justifica-se,

assim, a postura de Jula Pare durante as seyoes de trabalho, com a qual apenas dava

continuidade a emissao dos dados solicitados quando os imediatamente anteriores haviarn

sido registrados no caderno de campo.

Nesse sentido, observa-se que refletir sobre a irnportancia de urna lingua em vias de

extinyao para urn povo e tambern avaliar e repensar os niveis de sua fun9ao dentro da

sociedade. Tal postura faz pensar que apesar da irreversibilidade do processo de

manuten9ao da lingua, para 0 grupo, 0 seu registro e estudo poden'l. reforyar nas gerayoes

futuras Umutina 0 auto-respeito e reconhecirnento de sua identidade etnica.
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3 - ULTIMO ATO:
I

A LINGUA UMUTINA

... a contribui9ao dos dados de
linguas amerindias para a

fonologia7 e com isto para a
lingfiistica em gera], foi grande e
talvez essenciaJ. t de se lamentar
apenas que boa parte dos nossos
lingiiistas nao tenha consciencia

deste fato. Por quanta tempo ainda
teremos oportunidade de

enriquecer nossa mente com 0 que
os indios, igualmente equipados,

nos podem ensinar?



3.1 - FONOLOGIA 1

• oposiyao, atraves de pares minimos - depreensao de sons semelhantes usados nos

mesmos contextos - se na comuntayao de urn som pelo outro houver mudanya do valor

semantico do contexte sob analise. Se nao houver, estabelece-se uma alofonia em

flutuayao.

• oposiyao, atraves de ambientes anaIogos, caso nao haja no corpus contextos iguais. Esta

oposiyao e verificada pela distribuiyao dos sons semelhantes em partes de contextos que

apresentem aproximayao fonetica entre si.

• distribuiyao dos sons semelhantes; na qual se observa uma alofonia posicioanl ou

ambiental, quando nao se verificar a oposi9ao.

Na lingua Umutina foram identificados dez fonemas consonantais. Quanto ao modo

de articulayao, eles se apresentaram como oclusivos (tres); fricativos (tres); nasais (dois);

vibrante (urn), e lateral (urn). Ademais, verificou-se, com postura fonemica, a presen9a das

duas semivogais - yew, que ocupam funcionalmente a posiyao de consoantes.

1 Para efeito desta analise. nao se fez distinc;:ao entre as noc;:5es de contraste e oposic;:ao. No decorrer do

estudo fonol6gico a descric;:ao dos segmentos foi feita apenas na primeira ocorrencia no tex10 de cada

segmento.

2 Para a identifica9iio dos simbolos usados na representac;:ao das vogais cf. p. 49.
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o fonema Ipl apresenta dois alofones: [15], vibrante bilabial surdo aspirado, e [p],

oelusivo bilabial surdo. 0 fone [15], ocorre diante de lei em distribui9ao complementar com

o [p], e flutua com este fone diante de liP, em algumas realiza90es dos'dados encontrados

(01) IpikEnai

(02) Ipupil

(03) Ihapel

[pi' kEna] ~~[pi' k£na]

[pu 'pi] ~- [pu 'pi]

[ha 'pe]



(04) latipititil

(05) Ipitukal

(06) Irekapul

(07) Ijirikopol

(08) lipalol

(09) lipwel

[ad 'piti 'ti]

[pitu'kWa]

[heka'pu]

Diriko'po]

[i'palo]

[i'pwe]

veado

born, bonito

traira

lenha

meu machado

o fonema Itl apresenta duas alofonias: [t1, oelusivo alveolar surdo labializado, que

flutua com [t], oelusivo alveolar surdo, diante de [~],

e [t] que precede qualquer vogal.

It/ [t) (11 ) Itizoru/ [ti'zowru] fogo dele

(12) ladpititil [ad 'piti 'ti] veado

(13) latukal [atu'k"a] tua concha

(14) likotolukal [ikotolo'k"a] meu halaio

(15) lakutal [aku'ta] voce bebe

(16) Irotuyol [hotu'yo] mandioca



o fonema Ik/ apresenta a ocorrencia de tres alofonias: 0 fone [k.,], oclusivo pas-velar

surdo, que esta em flutua9ao com 0 [k], oclusivo velar surdo, diante das vogais altas Iu/ e

Iii;

(17) lakil

( 18) likuta!

[a'k.,i] ~ [a'ki]

[ik.,u'ta] - [iku'ta]

verde

eu bebo

o fone [kW],oclusivo velar surdo labializado, que se realiza em distribui9ao complementar

com 0 [k], quando estiver ,simultaneamente, precedido das vogais Iu/ e seguidoda vogal

la!,

(19) /ikotoluka!

(20) Ipuruka!

[ikotolo'k Wa]

[puru'kWa]

meu balaio

agua

Ikf [k] (21) /[makil [f:ba'ki] cobra

(22) /kuku/ [ku'ku] muito

(23) laketol [ake'to] voce alegre

(24) lakyetol [akye'to] frio

(25) /ikwamitil [ik-wami'ti] eu estou cansado



o fonema Isl realizado [s], fricativo palatal surdo, esta em oposi<;ao aos fonemas Iz/

que ocorre como [z], fricativo alveolar sonoro; e ao fonema It I que se realiza [t], conforme

os exemplos abaixo:

(26) lua8el [wa'se] - [wa'se] branco, nao indio

(27) lazel [a'ze] sua face

(28) 180rul ['sowru} cola, resina

(29) /zorul ['zowru] fogo

(30) Isamati/ [sama'ti] ele faz, prepara

(31) Itamati/ [tama'ti] voces fazem, preparam

o fonema 1st apresenta tres alofones em flutua9ao: 0 fone [s], diante de Iii e lei,

(32) Ikukusipakewa/ -

(33) luasel

(34) lkusip:)IV

(35) las31

[kutip3 'r£] - [kusip3r£]

[a'b] ~ [a's3]

4 Embora contrariando as condil;Oes de naturalidade discutidas em Sloat et al (1978: 105), decidiu-se por

detenninar [5] como fonema por sua maior distribuil;ao nos dados.



Isl [s] (36) Ii sipa! [isi'pa] minha casa

(37) Ilasorel [la' sore] comprido

(38) IrniS31 rbi' S3] eu mato

(39) lisorisa! [isori'sa] minha esposa

vogalS.

hi [z] (40) lizikamul fiiika'bu] minha sobrancelha

(41) lazol [a'zo] tua cabec;a

(42) lizeykil [izey'ki] minha canoa

(43) Izarutol [zaru'to] bagre

(44) Imcza! [bo'za] buraco



o fonerna Ijl que se realiza OJ, fricativo palatal sonoro, diante de qualquer vogal e da

semivogal Iy/, esta em oposi9ao em ambientes analogos, com os fonernas IzJ e Is/.

Ijl (45) lijela! [ije'la] minha miio

Iz/ (46) lizeymi/ [izey'bi] meus ciUos

(47) lizel [i'ze] meu rosto

Ijl (48) Ijokomisina! - [jokomi' sina] velho

IzI (49) /zokonol [zoko'no] vagalume

Ijl (50) lijokol [ijo'ko] meupai

Isl (51) lis:>bp:>1 [is:>b'p:>] meu dente

(52) lisorisa! [isori'sa] minha esposa

Notou-se, nos dados, que 0 fonerna Ijl apresenta a alofonia com [y], semivogal palatalS,

com realizayao rnais produtiva em inicio de enunciado.

(53) /joko/

(54) /jol

[yo'ko] ~ [jo'ko]

['yo] ~ [jo]

5 Optou-se como representa9ao desta alofonia pelo fone [yJ representando v0c6ide assilabico. e roo [i].

v0c6ide anterior alto, mediante a posi9ao consonontal ocupada por este alofone, nos enunciados.



Iml [m] (55) limi/ [i'mi] eu

(56) limakol [ima'ko] minha miie

(57) limam£ta/ [imam<:'ta] eu 00<;0

(58) Imetul [me'tu] picapau bomba

(59) lisomota/ [isomo'ta] eujogo

(60) Imamol [ma'mo] cascanga

Registrou-se, tambem, uma unica ocorrencia de flutua~ao entre os fones [m] e [b],

oelusivo bilabial sonoro: [iremo'to] - [irebo'to] - eu encontro. Embora a flutua~ao tenha

se apresentado extremamente restrita e 0 fone [b] apresentado larga distribui~ao no corpus,

decidiu-se considerar 0 fone [b] como alofone do fonema 1m!:

1. no cotejo entre os fones [m] e [b] nao se encontrou evidencias de oposi~ao entre eles;

2. diante das vogais 0 fone [m] apresenta maior distribuiyao que 0 fone [b];

3. a nao existencia de vogais nasais fonemicas (cf. p. 67), e neste caso a nasaliza~ao

fonetica observada nas vogais deve-se ao fenomeno da assimilayao em contextos de

consoantes nasais. Soma-se a esse fate 0 registro das ocorrencias de vogais nasalizadas

em ambientes orais quando seguidas ou precedidas do fone [b] (cf. p. 67), realiza~oes

estas que vem corroborar a escolha do 1m! como fonema subjacente;

4. considerando 0 [b] como alofone do 1m!, verifica-se uma possivel distribuic;ao

complementar, na qual 0 fone [b] realiza-se diante das duas semivogais, Iwl e Iyl,

enquanto que 0 fone [m] ocorre apenas diante de vogais;

5. a notayao do etn610go Harald Schultz (1952:86), na qual registra: "Todos os "m" e "b"

variam entre a pronuncia definidamente "m"e "b", conforrne 0 individuo ern questao (m

Corn base nos argumentos acima, os enunciados realizados corn 0 fone [b] foram transcritos

fonologicamente corn 0 Irn/, apesar de nao se ter registrada a flutuayao nos dados.



Os fones [m] e [n], nasal alveolar, definem-se como fonemas distintos 1m! e In!, a

partir da oposiyao abaixo descrita:

Iml

In!

(61) Imonuka/ [mono'kWa]

(62) Inoluka/ [nolo'kWa]

(63) liminua/ [iminu'a]

(64) liniki/ [ini'ki]

Iml

Inl

euando

outravez

o fonema In! se opoe ao fonema It/, realizado [t], oclusiva alveolar surda, e ao III

realizado [I], lateral alveolar, como nos seguintes exemplos:

Inl

It!

(65) lamonuka/ [amono'kWa]

(66) lamotuka/ [amoto'kWa]

(67) Imenu/ [me'nu]

(68) /metu/ [me'tu]

(69) Imonuka/ [mono'kWa]

(70) /noluka/ [nolo'kWa]

voce amamenta

voce briga

Inl

It!

arraia

picapau bomba

In!

/II



o fonema In! po de preceder qualquer vogal.

Inl [0] (71) /kapanu/ [ka'panu] cafre

(72) Irak£amanil [hak£'ama'ni] algodiio

(73) Inoluka/ [nolo'kWa] urucu

(74) Imwen'J1 ['bwen'J] chuva

(75) liewna/ [yew'na] perereca

AS fonemas Irl que se realiza [r], vibrante alveolar sonoro, e III sao fonemas

distintos, identificados nos seguintes ambientes:

Irl (76) lilar£! [ila'r£] eu caso

III (77) Iisabala/ [isaba'la] meu caminho

Irl (78) lamaruka/ [abaru'kWa] teu abanador

(79) Imeoruka/ [bewru'kWa] ~ [beoru'kWa] jenipapo maduro

(80) leruka/ [eru'kWa] lingua

(81) Izaruka/ [zaro'kWa] banana

III (82) lomoluka/ [obolo'kWa] pimenta

(83) Inoluka/ [nolo'kWa] urucu

(84) Imalokel [balo'ke] estrada

(85) Imalarul

(86) Imalatu/

[ba'laru]

[ba'latu]

sapo

urubu



o fonema Irl apresenta dois alofones em distribui~ao complementar. 0 fone [h],

fricativo glotal surdo, com realiza~ao condicionada em inicio palavras6
,

Irl [h] (87) lrumel [hu'be] mutum

(88) lruapol [hua'po] redondo

(89) Irelotusisi/ [helotusi'si] pre to, escuro

(90) Irayl ['hay] tucumii

e 0 fone [r] que se realiza nos demais ambientes

Irl [r] (91) /zoru/ '["zowru] fogo

(92) Iwaril ['wari] tatupeba

(93) Ijirikopol [jiriko 'po] lenha

(94) lirem:>t:>1 [irem:>'t:>] eu encontro

(95) IjurU [ju'rE] sucuri

(96) larEka/ [arE'ka] tua tip6ia

6 No corpus aparecem poucos enunciados nos quais se verifica a ocorrencia de (a) [r] iniciaL em flutuai;ao

com 0 [h] - [hyo'brt.] - [ryo'brt.] - passaro: e (b) [h] em posii;ao mediaL em se tratando de composii;Oes

por justaposii;ao ou palavras flexionadas: [oza'huru] - saliva. onde [o'za] significa boca e [-'huru] liquido:
[motohi'ti] - poeira, onde [mo'to] quer dizer chao e [-hi'ti] areia: e [i'ho] significando eu como, no qual

[i-] e prefixo de primeira pessoa e [-ho] comer. Diante dos fatos conclui-se que embora esses alofones

estejam em distribuii;iio complementar posicionaL eles ainda flutuam em alguns dados.



Diante dos dados acima 0 [h] eo [r] sac alofones do fonema Ir/, e como 0 [h] eo [1]

estao em oposi9ao em ambientes identicos, conforme pode-se verificar abaixo:

Ihl

fl/

(97) lrumataka/ [humata'ka] milho7

(98) /lumataka/ [lumata'ka] feijiio fava

(99) lruol [hu'o] nambu ga/inha

(100) /luol [lu'o] caramujo

/hl

fl/

Observa-se que os pares de fonemas In! e Ill, e III e Irl estao em oposi9ao, -

exemplos (69) e (70), e (97) e (98) respectivamente -, deduz-se, entao, que os fonemas In! e

Irl constituem-se tambem em fonemas distintos urn do outro.

o fonema Ill, [1], forma silaba com qualquer vogal, conforme exemplos abaixo:

fl/ [I] (101) /lumataka/ [lumata'ka] feijiio fava

(102) /lemJttpa/8 [1emJti'pa] entrar em casa

(103) linua loyti/ [inu' a loy'ti] eu sonho

(104) likimolol [kibo'lo] eu ca90, pesco

(105) labrubrel [abru'bre] pirapitanga

(106) Imalarul [ba'laru] sapo

i Os indios Umutina, grupo de tradi9ao agricola. conheciam. imemorialmente a fava e 0 milho, 0 que refuta

a suposi9ao de que a semelhan9a fonetica entre as duas pala\Tas poderia indicar urn mesmo item lexical.

8 Em urn s6 enunciado verificou-se a flutua9ao entre [I]. [r]. [n] e [d] (oclusiva alveolar sonora): [Iem:lti'pa]

- [rem:lti'pa] - [nem:lti'pa] - [dem:lti'pa] - entrar em casa. Desta forma, nao se interpretou estas

realizar;Oes como alofones do fonema IV.



As semivogais [w], bilabial, e [y], palatal, definem-se como fonemas Iyl e Iw/,

ocupando a posi~ao consonontal, identificadas a~raves da verifica~ao dos padroes sihibico e

acentual da lingua Umutina. Neste sentido foi observada a existencia de ditongos crescentes

e decrescentes, nos quais as duas semivogais podem assumir as posi~oes de aclive e declive

silabico. Observam-se, ainda, os seus contrastes nos seguintes ambientes, conforme

demonstrado abaixo:

Iyl (107) Imyel ['bye] formiga

Iwl (108) Imwel ['bwe] tamandua grande

(109) Imel ['be] jenipapa

Iyl (110) Imya/ ['bya] arelha

(111) Ima/ ['ba] ova

Ii! (112) Imia/ [bi'a] matar

Iyl (113) Ijyol ['jyo] beija-flar

(114) Ijol ['jo] ra~a

Iwl (115) /kewa/ [ke'wa] niia

( 116) Ijowa/ [jo'wa] caititu

( 117) lipewl [i'pew] eu molhado

( 118) lisawel [isa'we] eu criar

(119) lipwel [i'pwe] eu vall

(120) lipwazol [ipwa'zo] falha

Iyl (121) Inoysuka/ [noyso 'k"a] babapl

( 122) Izeyril [zey'ri] seea

( 123) Ikaypol [kay'po] maa de pi lao

(124) Isimayel [sima'ye] canstelar;:ao

(125) Imayo/ [ba'yo] aranha



Foram identific~dos oito segmentos vocalicos, dos quais tres sac vogais altas, duas

medias e tres baixas, de acordo com 0 seguinte quadro:

ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR
nio-arredondo nio-arredondado arredondado

ALTO 1 t u

MEDIO e 0

BAIXO [.
a J

Os fonemas Ii! que se realiza [i], anterior alto, e Iii que se realiza [i], central alto,

estao em constraste identificado no mesmo ambiente:

Ii! (126) lami! [a'mi] voce

Iii (127) lamil [a'mi] voce deita

Ii! (128) Imatapi! [mata'pi] cesto

Iii (129) lrutapil [huta 'pi] quati
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o fonema Iii apresenta oposiyao ao lul que se realiza [u], posterior alto, como se

verifica abaixo:

Iii (130) linol [i'rp] minha unha

lul (131) luml [u'm] unha dele

Iii (132) Ipiruka/ [piru'kWa] tripa

lul (133) Ipuruka/ [puru'kWa] agua

Iii (134) Irimel [hi'be] ouri(:o

lul (135) Immel [hu'be] mutum

lul

Iii

(136) lritul

(137) Izatil

[hi'tu]

[za'ti]

De acordo com os dados (126) e (127) e os dados (134) e (135), os fonemas Iii e Iii,

e Iii e lul sao opositivos entre si. Neste sentido pode-se confirmar que os fonemas Iii e lul

sejam distintos urn do outro.



o fonema lei que se realiza [e], anterior medio, apresenta oposi9ao ao Iii, segundo

exemplos abaixo:

(138) Immi/ [hu'bi]

(139) Immel [hu'be]

(140) laminu/ [ami'nu]

(141) Imenul [me'nu]

macaco barrigudo

mutum

voce anda

arraia

Com 0 mesmo raciocinio conclui-se que se os pares de fonemas Iii e lei - dados

(138) e (139),e Iii e Iii - exemplos (126) e (127), se op5em entre si, os fones [i] e [e] se

confirmam como os fonemas Iii e lei, distintos urn do outro.

Os fonemas lul que se realilza [u], posterior alto, e 101que se realiza [0], posterior

medio, estao em oposi9ao em ambiente identico, conforme se verifica a seguir:

lu/

/01

lul

/0/

(142) Irwapu/ [hwa'pu]

(143) Irwapo/ [hwa'po]

(144) linua! [inu'a]

(145) linoa! [ino'a]

(146) laykul [ay'ku]

(147) laykol [ay'ko]

corw;iio

redondo

eu estou, tenho

eu como

lul

101

gala

o!l~aparda



Observa-se, portanto, que se os dados (142) e (143) evidenciam a oposiyao entre os

fonemas lul e 10/, e como lul e Iii, exemplos (136) e (137), tambem sao considerados

fonemas distintos na lingua, pode-se deduzir que os fones [i] e [0] sejam as representayoes

dos fonemas It! e lo/. Esta interpretayao e confirmada pela oposiyao em ambientes amilogos,

identificada abaixo:

(148) Im~t~ritil

(149) Ipozarotil

[m~t~ht'tt]

[pozaho'ti]

poeira

papagaio grande

Na lingua Umutina os fonemas lei e IU que se realiza [£], anterior baixo, estao em

oposiyao, identificada nos seguintes ambientes:

(150) lrimel [hi'be]

(151) lasim£/ [asi'b£]

(152) lemol [e'bo]

(153) I£maki/ [£ba'ki]

(154) Imarepol [bare'po]

(155) lar£kal [ar£'ka]

ouri~o

irma

macho

tua tip6ia



AS fonemas 101 e 1:>1que se realiza ['J], posterior baixo, sac distintos, identificados

pelos seguintes ambientes:

(156) lotol [o'to]

(157) l:>t'Jl ['J't'J]

(158) Inokel [no'ke]

(159) In:>bl [n:>'b]

teu labia

mulher

par ai

naa

Na lingua 0 fone [a], central baixo, esta em oposiyao aos fones [£] e ['J], definindo-se

como fonemas diferentes: la!, Iv e hI.

Ia! (160) lamala! [ama'la] irmiia mais velha

(161) lamattl [Cl;ma'tt] vacefaz

If.! (162) lamHa! [am£'ta] tua saia

Ia! (163) Iisa/ [i' sa] meufigada

1:>1 (164) lis'Jl [i' s:>] minha flecha

lal ( 165) /iewna/ [yew'na] perereca

1:>1 (166) lueyn'Jl [wey'n:>] caju



Nos dados foram observadas as realizayoes de ditongos crescentes - com sernivogal

em posiyao de aclive sihibico, e decrescentes - com sernivogal no declive silabico, conforme

os quadros a seguir:

Semivogais

y- w-

Vogais

ryobrt: - passaro
0 paryo kikotunu - jacuaca -

mayo - aranha
iyo - beija-flor
mye -formiga Ipwe - eu vou

e akyet:J -frio mwen:J - chuva
kye - morcego mwe - tamandua grande
simaye - constelat;:iio
mya - orelha kewa - niio

a mataya - grar;a grande jowa - caititu
ipwazo - folha

. waripo - piau
wasi -jatobeiro
wart - tatu peba

Em regra, dos ditongos crescentes sac poucos re-correntes na lingua. Entretanto, as

suas realizayoes em palavras monossihibicas, em contraste com outras que apresentam a

ausencia da sernivogal, tais como os exemplos abaixo, vem confirmar sua existencia como

ditongos sistematicos.



(167) /jyo/ beija-flor

(168) /jo/ rOfa

(169) /mye/ jormiga

( 170) /mwe/ tamandua grande

(171) /me/ jenipapo

(172) /myaJ orelha

(173) /maJ ovo

No cotejo, tambem foram verificados esses ditongos em outros ambientes silabicos

de enunciados com mais de uma silaba, de acordo com os exemplos arrolados no Quadro

III.

Dentre os ditongos crescentes 0 wa e 0 timco que nao apresenta oposi9aO em

palavras monossilabicas, como tambem se evidencia como 0 timco que se realiza em inicio

de enunciado.



Semivogais

-y -w

Vogais

ayjikuyta - onr;a
mokukuy - madeira

u tuyna - tucano vermelho -

aluykanu -jacare
ruys:J - arara verde
noysuka - babar;u
imoy - imbira

0 apupoynu - tua esteira -

moy'la - canela paraflecha
moyku - corda
peyju - cachorro do mato ipew - eu estou molhado
zeyri - seca apiew - acuri

e meyni - sol lewna - perereca
izeyki - minha canoa
kuteynato - lon~e
kaypo - mfio de pilfio
ray - tucumfi

a ayko - onr;aparda -

ayku - gato
kaymo - cUTJim

Os ditongos decrescentes apresentam grande recorrencia nos dados, se comparados

aos crescentes.

o ditongo ey poderia ser interpretado como nao sistematico, com a realizayao da

semivogal decorrente de uma assimilayao da vogal Iii tonica, mas 0 enunciado lkuteynatol -

longe, se apresenta como urn contra-exemplo a regra, razao pela qual se decidiu assumir os

segmentos ey como ditongos na lingua.



Por raz5es 6bvias 0 ditongo uy tambem poderia ser interpretado como wi. Optou-se

pelo primeiro devido a sua produyao fonetica, alem da sua ocorrencia estar sempre

precedida de consoante, e que, embora nesta posiyao, nao motiva a labializayao da

consoante precedente, como e natural acontecer a consoantes seguidas da semivogal /wl.

Nos casos em que os ditongos ocorrem em melO de enunciados, seguidos ou

precedidos de vogal, tomando-se dificil a interpreta9ao posicional da semivogal na fronteira

silabica, que demonstra 0 mesmo potencial para formar silaba com duas vogais contiguas

(definindo os ditongos crescentes e decrescentes), a decisao foi adotada, decorrente da

observancia: a) do padrao acentual em consonancia com 0 padrao silabico CV, mais

produtivo na lingua; e b) da pronuncia silabada do informante.

Casos elucidados a partir do padrao silabico:

(174) /kuyoto/ [ku'yoto] coruja vermelha

(175) /simaye/ [sima'ye] constelar;:ao

(176) /rotuyo/ [hotu'yo] mandioca

( 177) /isawe/ [isa'we] eu criar

(178) /mataya/ [mata'ya] garr;:a grande

(179) /rayoruka/ [hayoru'k"a] marmelada

( 180) /makayokor£/ [bakayo'kor£] aranha peguena

(181) /mayo/ [ba'yo] aranha

No dado (180) observa-se tambem a presen9a do afixo /ka/, quando confrontado

com 0 exemplo (181) de valor semantico similar, 0 que parece confirmar a postura do yo

como ditongo no enunciado.



Casos definidos em fun9ao da pronuncia silabada:

(182) /owaraJ [owa'ra] gravida

(183) /ueym/ [wey'm] cajll

(184) /iewnaJ [yew'na] perereca

(185) /tuynaJ [tuy'na] tucano vermelho

(186) /aluykanu/ [aluy'kanu] jacare

(187) /mokukuy/ [boku'kuy] madeira

Os dados (183) e (184) foram interpretados como ditongos sistematicos ey e ew

respectivamente. Poder-se-ia toma-Ios como tritongos ou, dada as suas realidades foneticas,

considerar as vogais precedentes e interpreta-los como ditongos crescentes seguidos de

silabas independentes. Entretanto, a 'decisao foi a de depreende-los como ew e ey,

respaldada em:

1. nao haver outros casos de tritongos no corpus, 0 que servlU de base para que se

interpretassem essas ocorrencias como simplesmente foneticas, definindo-as como casos

de dierese, e portanto nao sistematicas.

2. nao haver recorrencia dos ditongos ye e we em inicio de enunciado.



A posi93.0 C 1 pode ser ocupada por qualquer consoante ou sernivogal, e a posi93.0

C2 tern OCUpa93.0restrita por consoante canonica seguida de ditongo crescente. Na posi93.0

C3 apenas se verifica a realiza93.o condicionada das duas sernivogais, funcionalmente

consoantes na lingua. Identificou-se, tambem, que, como nao ha tritongo no Umutina, a

ocorrencia das sernivogais no aclive e declive sihibicos estao em distribui9ao complementar,

nao podendo ambas ocorrerem em uma mesma silaba. Assim, como somente sernivogal

trava silaba, 0 padrao CVC apenas e possivel quando a primeira posi9ao consonantal e

ocupada por uma consoante canonica. Em Umutina todas as possibilidades de realiza90es

das silabas foneticas se confirmam como silabas fonernicas.

DEMONSTRA<;A.O DOS PADROES SILABICOS:

V

(188) lul timbo

(189) li.pwa.zol folha

(190) Im.o/ nambu galinha

(191) hri/ formigiio

(192) le.mol surucucu

(193) ILmakii cobra

(194) Ia! figado



C1V

(195) Ima.la.tul urubu

(196) Imel jenipapo

(197) Ima.re.pol macho

(198) Ika.za. ko. pol pi/iio

(199) Iju.101 jati

(200) Ipi.rul mel

(201) Ime.nu/ arraia

(202) /pu.pi.ri.ka/ pouco

(203) /ma.ta.ya/ garr;a grande

(204) /ma.yo/ aranha

(205) /wa.ri.pol piau

(206) /ku.yo.tol coruja amarela

C2C1V

(207) /mye/ formiga

(208) /i.pwa.zol folha

(209) /re.pwe/ nos vamos

(210) /mwe.nJI chuva

(211) /mya.mo.1o.ka/ brinco

Neste padrao as consoantes C2 que ocorrem sac duas oclusivas, p e k, a fricativa j, a

vibrante rea nasal m.



CtVC3

(212) Imoy.kul corda

(213) Ikay.mol cupim

(214) Ituy.nal tucano vermelho

(215) li.zey.ki/ minha canoa

(216) Ipey.jul cachorro do mato

(217) li.pewl eu estou molhado

As consoantes 111,lateral alveolar, e Is/, fricatica palatal surda, nao ocupam a posi<;ao

C 1. A grande ocorrencia das consoantes neste ambiente leva a crer que esta exce9ao deve-se

mais a limites impostos pelos dados do que a condici~mamentos fonol6gicos.

VC

(218) lay.kol on9a

(219) la.pi.ewl acuri

(220) li.ew.nal perereca

(221 ) lu.ey.ml cajll

VC define-se como 0 padrao menos produtivo da lingua. Apesar de nele figurarem

urn elenco de poucas ocorrencias, preferiu-se interpretar como mais urn padrao devido a:

item (218) - a silaba ay foi depreendida em uma (mica emissao de ar. Alem disso, nao

poderia ser interpretada como duas vogais, constituindo silabas separadas, em razao de na

lingua, ao nivel fonol6gico, apenas se encontram duas silabas abertas em inicio ou final de

enunciado quando: trata de flex5es ou afixos, ou quando a pronuncia silabada, atraves da

verifica<;ao da emissao de ar, possibilita a identifica<;8.ode mais de uma silaba - exemplo

[hu'o] - nambu galinha.



item (219) - este dado foi definido como trissilabo a partir da verifica9ao do acento de

intensidade, que recai na ultima silaba. Como forma de melhor exarnina-10, 0 enunciado foi

cotejado com outro, com que se opoe atraves da ausencia, no segundo, de urn segmento:

la.pi.ewl - acuri e la.pewl - voce esta molhado, 0 que confirma a sistematicidade deste

ditongo.



3.1.5 - ACENIVA9AO

(222) !rurnil [hu'bi] macaco barrigudo

(223) !malaru! [bala'ru] sapo

(224) !isilakal [isila'ka] peneira

(225) Izokono! [zoko'no] vagalume

(226) !jirikopo! Uiriko'po] lenha

Os dados evidenciam, ademais, 0 acento na penultina silaba, quando a vogal desta e

mais baixa que a da silaba seguinte. Apesar de nao se figurar como urn condicionamento,

verificou-se, tambem, que estas ocorrencias se realizam preferencialmente quando a

consoante da ultima silaba for alveolar:

(227) !rare! ['hare] peixe

(228) !ipalo! [i'palo] meu machado

(229) loru! ['owru] agora

(230) /moykanu/ [boy'kanu] carrapato

(231) !ipwazo! [i'pwazo] folha

(232) !wasil ['wasi] jatobeiro

(233) Izeyrnil ['zeybi] cihos dele

Registra-se, entretanto, que a acentuac;ao paroxitona apresenta flutuac;ao com a



[isa'zo tJ'ri]

minha cabe~a d6i

['tJri]

doer

(236) [laso're] [i'm la' sore]

grande minha unha e grande

(237) [la'ka] ['laka mitt'ti]

osso osso pesado

(238) [a'ri] ['ari la' sore]

lua a lua estci alta

Em palavras compostas ou derivadas e em vocabulos fonologicos, estes ultimos

formados a partir da combinayao de particulas (cf. pp. 95-103), verifica-se a ocorrencia de

urn acento secundario, decorrente do acento outrora primario da primeira raiz:

[ku'ku - si - pa - ke'wa]

muito muito ? sem parar

(241) [J'za - 'huru]

boca liquido

Diante das ocorrencias, e como nao se registrou oposiyao acentual, reforya-se a

interpreta9ao deste supra-segmento como uma realizayao simplesmente fonetica,

relacionada, possivelmente, ao estilo, ritmo e velocidade de fala.



o fato de uma lingua estar ha cerca de quarenta anos sem exercer sua funyao

comunicativa, e de se encontrar armazenada apenas na mem6ria de urn tinico falante nativo,

propicia urn certo grau de afrouxamento em alguns padroes de sua estrutura.

Na analise fonol6gica, observa-se que muitos segmentos, foneticamente realizados,

sobretudo os silabicos, sac suscetiveis de variayoes com sons a e1es semelhantes. Apesar de

se verificar urn nivel significativo de maleabilidade nas flutuayoes, suas ocorrencias foram

identificadas consoante urn ajustamento ou adequa9ao ao que 0 sistema da lingua permite,

nao se configurando, portanto, em agressoes ao cerne de sua estrutura.

Por outro lado, mesmo nao se tendo registrado 0 use comunicativo da lingua, 0

informante, em sua solidao lingiiistica, espontaneamente simulava situayoes de fala que, de

certa forma, serviram como urn meio para se inferir sobre a sua realidade preterita. Assim,

foi-se construindo urn paradigma entre a prontincia silabada e as situayoes de interayao

encenadas pelo informante.

o contraste observado nas realizayoes dos enunciados eliciados nesse paradigma

levou a urn questionarnento a prop6sito de quais varia90es acirna rnencionadas se deviarn ao

desuso continuo da lingua, ou a problemas concernentes a regras morfofonol6gicas, a
velocidade de fala e a outros aspectos de natureza pragmMica capazes de influir e de

rnodificar a qualidade de algumas vogais e consoantes.

Para a elucidayao dessas dtividas, verificou-se a confirmayao fonemica dos

segmentos, suas condiyoes de naturalidade, suas ocorrencias nos ambientes e suas

recorrencias nos dados disponiveis.

Dai registra-se uma notavel recorrencia de flutua90es, aparentemente irrelevantes,

entre as vogais, e sobretudo com 0 /t/. Isto possivelmente reflete uma influencia do



portugues na pronuncia do Umutina, favorecida pela nao existencia desta vogal no elenco

fonol6gico da lingua portuguesa.

Ademais, atribui-se a velocidade de fala e, possive1mente, ao contexto pragmatico

no qual se observam repetiyoes de enunciados inteiros a nivel frasal, e repetiyoes de

enunciados a nivel vocabular, 0 ensurdecimento de todas as vogais e a aspirayao esponidica

das oclusivas [p], [t], [k].

A evidencia das repetiyoes coincide com a observayao do etn6logo Harald Schultz

constante em seu diano de campo no qual relata a sua impressao de que, na lingua Umutina,

quando falada comunicativamente, parecia nao existir vogais. Neste trecho tambem registra

urn gingado no corpo dos falantes, no exercicio de movimentos pendulares, ao tempo em

que palavras soltas e jrases inteiras eram repetidas muitas vezes (1962: 82). Com este

registro pode-se entender que a postura e conduta do informante durante as entrevistas, seja

uma questao de natureza mais cultural do que simplesmente idiossincratica, como se

poderia supor.

Nesta lingua nao foram verificados fonemas vocalicos nasais. Ha ocorrencias do

trayo de nasalidade apenas em vogais precedidas ou sucedidas de consoantes nasais. Nestes

ambientes, portanto, as vogais sofrem assirnilayao do trayo de nasalidade, preferencialmente

progressiva, embora se notem casos tambem de assirnilayao regressiva. Ainda assim pode-se

depreender as ocorrencias de assirnilayao de acordo com a seguinte sistematica: em vogais

de silaba tonica constiuidas por consoante nasal; em vogais entre consoantes nasais; e em

vogais de silaba tonica aberta seguida de silaba iniciada com consoante nasal. Ja as vogais

de silaba atona quando precedidas de consoantes nasais sac menos sucestiveis ao processo

de assimilayao.

(242)

(243)

lami/

Inukutonol

[a'mi]

[nukuto' no]

voce deitar

longe



(244)

(245)

(246)

Izokonol

lrapanul

laminul

[zoko'no]

[ha'panu]

[amI'nu]

vagalume

mamiio pequeno

eu ando

Diante dos dados, como as realizayoes de vogais nasais estao condicionadas a

ambientes de consoantes nasais, interpretou-se este fato lingliistico como ocorrencias de

caniter puramente fonetico.

Urn aspecto que consubstancia esta perspectiva reporta-se a inexistencia, na lingua

Bororo - geneticamente aparentada com 0 Umutina, de vogais nasais fonemicas.

Faz-se necessario, entretanto, 0 registro da ocorrencia no corpus de quatro

vocilbulos que demonstraram realizayoes voca1icas nasais em ambientes apenas orais, mas

que nao constituem dados suficientes para se consideni-las como fonemicas na lingua.

a) (247) lkuteynatol [ku'teyna'to] longe

b) (248) Imakewal [make'wa] muito

c) (249) limotokal [lboto'ka] eu depenD

d) (250) Imaol ['bao] inchado

Nos dados a) e b) pode ser suscitada a ideia de que a assimilayao progressiva, mais

produtiva na lingua, tenha side motivada pelas nasais [n] e [m], respectivamente, revelando

tambem a ocorrencia de uma assimilayao descontigua. Nos dados c) e d) a nasalizayao

parece ser justificada pelo fonema 1m! que se realiza como 1b/10
. (cf. p. 43).

Admite-se, portanto, que em circunstancias de fala, possivelmente, a lingua

perrnitiria uma maiar ocorrencia de assimilayoes de vogais nasais quando em ambientes de

10 Esta interpretac;ao vai ao encontro da observac;aode SCHULTZ (1952: 86), na qual esdarece que nos
anos 40 era comum cada individuo eleger' 0 fone [m] ou [b]. em seu idioleto, ou utilizar os dois
indistintamente. Acredita-se. com base nos dados atuais tambem. que naquele momento, quando a lingua
ainda exercia uma func;aocomunicativa, a alofonia do [m] e [b] teria side bastante produtiva.



flutuayao entre 0 [b] e 0 [m]. Assim, os dados coletados no corpus demonstrariam a

realizayao desta nasalidade, por sua vez motivada pela alofonia, muito embora esta nao

tenha sido amplamente observada dados.

Os fen6menos da sincope e da epentese tambem foram identificados, com ocorrencia

nos seguintes ambientes:

(251)

(252)

(253)

layjikuytaJ

layjiposipaJ

layjiparU

[ajikuy'ta]

[ajiposi'pa]

[ajipa'rt]

aguia

gaviiio pequeno

2- a inseryao da sernivogal bilabial [w] entre a vogal 10/ e a silaba IruI, constituindo 0

ditongo ow nao sistematico na lingua:

(254) lisorul [i'sowru]

(255) Izorul ['zowru]

(256) loru/ . ['owru]

(257) IrayorukaJ [hayowru'kWa]

(258) Irijoloru'kaJ [hijolowrukWa]

agora

manne/ada

11 Esta interpreta9ao decorreu da flutua9ao observada entre [ayjikuy'taj ~- [ajikuy'taj, [ayjiposi'paj ~

[ajiposi'paj, [ayjiparEj- [ajipar[j, nos quais se observa a qued.ada semivogal palatal Iyl quando seguida da
silaba ji. constituida por segmentos articulatoriamente semelhantes ao Iy/. Diante das realiza90es seria
possive! interpretar este fato como urn caso de e¢ntese, com a inser9ao da semivogal. Entretanto, a partir
do dado laykol on~a parda M evidencias de que a primeira silaba ay represente a raiz da pala'VTa,seguida
por deriva90es. Esta observa9ao deve-se ao cotejo entre [ayjikuy'taj on~a e [aykoj on~a parda, de valor
semantico proximo, nos quais se verifica 0 mesmo segmento silabico no inicio dos enunciados.



Em decorrencia dos fatos acima, interpretou-se 0 segmento wo dos dados abaixo

como nao ditongo na lingua. Urn outro criterio utilizado refere-se Ii pronuncia silabada do

informante, que permitiu a confirmayao das duas vogais silabicas em cada enunciado:

(259)

(260)

/ruo/

fluo/

[hu'o]

[lu'o]

nambu galinha

caramujo

Como residuo, registra-se uma unica ocorrencia, no corpus, da fricativa labio-dental

sonora - [v], em [voy'ba] - capivara. Desta maneira, nao se pode consideni-la como

fonema, devido a sua realizayao extremamente limitada nos dados, nem tao pouco

identifica-Ia como alofone de algum fonema, haja vista nao se encontrar em flutuayao ou

distribuiyao complementar com outro som da lingua Umutina.



3.2 - ASPECTOS MORFOLOGICOS 12

o mundo cultural de urn: povo, veiculado por seu sistema lingiiistico de

representayoes, pode ser considerado a partir da realidade funcional de suas unidades

rninimas significativas, que, conjugadas a outras, em ultima instancia, constituem 0 universo

da enunciayao.

cAMARA Jr. (1989: 93-94) esclarece que os vocabulos, em funy8.o dos seus

componentes significativos, podem se apresentar de forma plena ou sintagmatica, definido

como uma "combinay8.o de formas rninimas na base de urn semantema e urn morfema

(simples ou complexo), ou seja urn sintagma cujas partes componentes se fixaram numa

forma maior, por assim dizer, cristalizada"; ou de forma reduzida ou indivisivel "consistindo

de urn serriantema, isolado, ou de urn morfema nas mesmas condiyoes".

A palavra, depreendida a partir de morfemas constituidos de conteudos nocionais ou

categ6ricos, foi a base dos estudos da morfologia do Umutina.

Quanto it forma, hi palavras variaveis e invariaveis. As primeiras definem grupos

que, quanto it funyao, podem ser c1assificados como substantivo, pro nome e verbo. As

invariaveis compoe a c1asse das particulas. Nesta c1asse as palavras sao normalmente

formadas por uma silaba, que, com realizay8.o dependente a outras da mesma c1asse, se

combinam formando os vocabulos fonol6gicos. (PALACIO, 1984: 74).

1: A partir deste capitulo os exemplos cIa lingua Umutina estarao apresentados em transcric;ao fonol6gica.

Utilizar-se-a 0 sinal de hifen. - , para indicar a junc;ao no interior de pala\-Tas.
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Os pronomes e verbos recebem marcadores prefixais de pessoa. as substantivos,

alem destes marcadores, podem receber morfemas derivacionais, sufixais a raiz,

introduzindo uma nova ideia a palavra primitiva, podendo, tambem, alterar a sua funy3.o

sintatica.

Em palavras derivadas, 0 tema do substantivo e constituido pela ratz nocional

conjugada aos morfemas presos derivacionais. Uma raiz pode receber mats de uma

derivay3.o, acumulando significayoes. Urn morfema segmental, que se realiza como

derivay3.o, pode advir de uma forma minina constituinte de uma particula.

(261) i-50-tO

minha-flecha -.fact.

eu flecho, eu jogo

(262) zoru- to

fogo - fact.

fazer fogo

(263) i-no-to

minha-unha - fact.



i-pi i-kimolo i-zeyki ularipi-zoke

eu-ir eu-pescar minha-canoa rio Paraguai-no

eu vau pescar de canaa na ria Paraguai

ai-jela-za-t::l rare

minha-mao-dentro-fact. peixe

eu segura a peixe dentra da minha maa

meu cesto-dentro frutas

dentro da meu cesta tem frutas

13 0 locativo zoke e determinativo (cf. particulas locativas espaciais p. 97), ocorrendo posposto ao nome a

que se refere. Pode vir justaposto ou aglutinado. No exemplo (265) a aglutina<;ao se verifica pela elisiio da

consoante inicial do locatico que provoca a queda da vogal final central baixa de isabala, por esta ficar entiio
diante da vogal 101.
14 Cf. pp. 98-99.



Registra-se uma larga ocorrencia nos dados do morfema preso uka. Nao foi possivel

identificar a sua funyao gramatical, pois se realiza em variados itens representativos de

coisas ou elementos do mundo real. Aparece, portanto, em nomeayoes de animais, bens

manufaturados, partes do corpo, alimentos e em certas particulas. Entretanto, h8.indicios de

que esteja relacionado a nOyao de tamanho, abstraida a partir do valor semantico oposititivo

expresso nos exemplos abaixo:

(270) jikis-uka

olho-grande

olho grande

(271) jikisi kurlka

olho pequeno

olho pequeno

(272) azo-si si

tua cabeya-intens.

cabe9a cheia, zangado

(273) ramu-si si

gordura-intens.

gordo demais

o reconhecimento das delimitayoes das palavras foi alcanyado atraves da

observancia do acento de intensidade, predizivel na ultima silaba.



Em Umutina foram identificadas palavras simples e compostas. As compostas tern

por base duas raizes nocionais, formadas atraves dos processos de justaposiyao ou

aglutinayao.

As justapostas puderam ser elucidadas quanta aos seus morfemas constituintes. Por

outro lado, as que sofreram 0 processo de aglutinayao nao foram sincronicamente

depreendidas, razao pela qual nao puderam ser contempladas nesta analise. Nao se

verificaram palavras compostas e derivadas.

(274) Yko-rnisina

pai-velho

(275) na-ruru

boca-liquido

saliva

(276) ijela-Iaka

rninha mao-osso

meu dedo (da milo)

(277) m::>t::>-ritt

chao-areia

poeira



Ha em Umutina duas sub-classes de substantivos. Uns que nomeiam as coisas da

natureza e que nao admit em 0 marcador de pessoa, definidos como inalienaveis; e os

demais, de natureza alienavel, que recebem a nOyao de posse. Excetua-se, a esta regra, a

palavra fogo - zoru, que admite a marca de pessoa. Acredita-se que, mediante a

organizayao das ideias do povo Umutina, 0 fogo, por poder ser provocado ou produzido

pelo homem, e portanto, atribuido a alguem, permit a a nOyao de posse. Alem disso, fogo ou

fogueira e representado pelo mesmo item lexical, e como nao se discute a sua importancia

vital it sobrevivencia do homem, compreende-se a existencia da posse nesta palavra. Para os

Umutina, cada familia tinha 0 seu fogo ou fogueira particular. As demais representayoes

para os elementos da natureza, quando, por razoes culturais, necessita de urn marcador de

posse, este se realiza atraves do pronome possessivo lexicalizado de posiyao pos-tematica.

Ex.: purukwa imi - minha agua.

o marcador de plural se evidencia, nos dados, a partir da realizayao de uma particula

intensificadora posposta ao substantivo. Entretanto, ha indicios da existencia na lingua da

flexao sufixal de plural, sugerida pela mudanya vocalica em rare - peixe e rari - peixes, mas

que nao foi suficiente para se estabelecer generalizayoes.



meyru sol

an lua

zoru fogo

mwen:J chuva

olaripi rio Paraguai

ryobn: passaro

[baki cobra

jirikopo lenha

u timbo

kaymo cuplm

kotukaripo cigarra

alopia reldmpago

rapanu mamiio pequeno

mamo cascanga

marisi macaco preto

kotukaripo cigarra

rurume mosca

ma ovo



AS rnarcadores de pessoa nos substantivos sac prefixais ao terna. Eles se flexionarn

quanta ao nurnero e pessoa, cornpondo urn. grupo de oito rnorfernas, incluindo 0 co-

referencial. 0 paradigrna depreendido apresenta a rnesrna forma dos rnarcadores de pessoa

encontrados nos verbos.

l.p.s.

i- jela minha mao
i- puru minhas costas
i-s- azo minha cabe9a
i-s- a meufil?ado
2.p.s.
a- ka teu peito
a- jela tua mao
ai- puru tuas costas
ai- sala tua pele
3.p.s
B- JbpJ dente dele
u- ki barriga dele
s- uapo COra9aOdele
1.p.p.incl.

oa- sipa nossa casa
l.p.p.excl.

re- sipa nossa casa
2.p.p.
ta- sipa suas casas
tai- nupari seus pesco90s
3.p.p.

e- nupari pesco90s deles
e- ruka Iinf[uas deles
co-ref.

tt- pupoynu esteira dele mesmo
tt- zeyki CQflOaSdeles mesmos



Nos morfemas de primeira pessoa do singular, quando 0 tema e iniciado por vogal

la!, verificou~se a epentese da consoante Is/. As segundas pessoas do singular e plural

demonstram a alomorfia a~ai e ta-tai respectivamente, sem condicionamentos de ocorrencia

elucidados; assim como as variantes de terceira pessoa do singular, representadas por {"'},

{u} e {s}. 0 morfema co-referencial pode ser realizado referindo-se it terceira pessoa do

e1enco paradigmatico, sem apresentar flexao de numero. A pessoa it qual ele se refere e
apenas compreendida a partir do contexte lingtiistico ou pragmatico da situayao de fala.



Registrou-se a ocorrencia de pronomes pessoais dos casos reto e obliquo, e dos

pronomes possesslvos.

Nos verbos, a realiza9ao m6rfica da n09ao de pessoa e a mesma verificada no

marcador prefixal do substantivo. Ex: i-kimolo eu ca90, i-porikopo minha pane/a.

(cf p.77). Compreende-se, portanto, que se trata de urn mesmo elenco de morfemas com

conteudo nocional de pessoa, que quando estao presos ao substantivo trazem a ideia de

posse, e quando se realizam junto ao verbo, podem ser depreendidos como os pronomes

pessoais do caso reto. Conclui-se, portanto, que, neste caso, a lingua apresenta uma mesma

realiza9ao morfol6gica em niveis gramaticais diferenciados.

Verificou-se, tambem, que esses pronomes tem realiza9ao obrigat6ria junto aos

verbos, mesmo que a orayao apresente 0 sujeito nominalizado.

(278) (maki t-obpomo i

cobra co-ref.-morder me

a cobra mesmo me mordeu

(279) misot :.> u-nutua

velha ela-dormir

a vetha dormiu



No dado (278), como 0 tema verbal inicia por vogal, verifica-se a sincope do /iI

pertencente ao morfema de co- referencialidade {ti}.

(280) i-kimolo

eu-cayar, pescar

eu cac;o,pesco

(281) i-mataru JtJ ni

eu-falar mulher?

eu falo com a mulher

(282) i-kwamiti

eu-cansar

eu estou cansado

i-s-amati i-sipa nukutono

eu-fazer rninha-casa longe

eu vou fazer minha casa longe

(284) a-mataru ramiti i

voce-falar asp.ces.comigo

voce parou de fa/ar comigo



(285) a-kutu

voce-beber

voce bebe

(286) a-rita kuku-kewa

voce-correr muito-nao

voce corre muito, "nao parOlI de correr"

(287) ai-kuria kewa

voce-estar nao

voce nao esta bem

u-tua u-tu makewa

ele-chorar ele-chorar muito

ele chorou muito

u-mukuka ilolo ni

ele-brigar filho ?

ele briga com 0filho

s-amati rare titJ

ele-fazer peixe asp.cont.

ele esta preparando 0peixe

kimolo makewa

8 cayar, pescar muito

ele ca~a, pesca muito



(292) pa-amatati: motolotukam:)

nos-dan<;:aramanha

nos dan9aremos amanhii

(293) pa-ioto pupi

nos-andar dois

nos dois andamos

No dado (292), ao myel fonetico observa-se a crase das vogals baixas la!,

realizando-se [pamatati] nos dan9amos.

(294) re-pwe rami:ti:re-sipa ni

nos-ir asp.ces. nossa-casa '}

nos terminamos nossa casa

(295) re-t-amati re-maniso tito

nos-fazer nossa-flauta asp.cont.

nos estamos jazendo nossa flauta

No exemplo (295) verifica-se que 0 morfema {re} quando seguido por tema iniciado

por vogal, recebe a consoante de liga<;:aoIt/. esta ocorrencia foi observada apenas neste

dado.



ta-mataru kewa

voces-falar nao

voces niio falam, estiio calados

ta-ioto noke

voces-andar por ai

voces andam por at

e-zi-kisi makewa pai

eles-ver muito. nos (incl.)

eles estiio nos olhando muito

e-nokoru makewa

eles-roncar muito.

eles roncam muito

Registra-se, no pnmelro exemplo a inserc;ao do hi! entre 0 pronome e 0 tema

verbal, com ocorrencia nao sistematica.

tt-matati

co- ref. -danc;ar

eles mesmosdan~'am



(30 l) ti-zabJru makewa noke

co-ref.-brincar muito loco

ele mesmo brinca muito por ai

(302) ti-zoru-tJ

co-ref.-fogo-fact.

ele mesmo acendeu 0fogo

B) CASO OBLlQUO

Definern-se como posposiyoes flexionadas em numero e pessoa. Elas compoem urn

paradigma de nove morfemas que recebem 0 marcador sufixal estativo {-i}. Na forma

obliqua foi observada a realizayao de mais urn pro nome, {pui}, indicativo da nOyao de

companhia.

(303) a-mataru ramitt i

voce-falar asp.ces. comigo

voce parou de falar comigo

(304) £maki t-JbpJmJ i

cobra co-ref. -morder me

a cobra mesmo me mordeu

Nesta pessoa verifica-se a crase do pronome do caso reto {i} com a marca estativa

{-i}, constituindo 0 pronome obliquo {i}.



i-kisi kewa ai

eu-ver nao voce

eu nao the vi

i-zokotu makewa ai

eu-sentir faha muito voce

eu tenho muita saudade de voce

i-pi rijoloruka ttt:) pai

eu-ir xixa asp cont. para nos

eu estou levando xixa para nos

e-zi -kisi makewa pai

eles-ver muito nos

eles estCio nos olhando muito



i-sota tuka ap:l tai

eu-trazer fruta part. reI. para voces

eu trouxe frutas para voces

i-zokotu makewa tai nukutono

eu-sentir falta muito de voces longe

eu tenho saudade de voces lit longe

manulo, a-paputo tii moyku ni

meu filho, voce-amarrar co-ref. corda 'I

meufilho, voce mesmo amarrou a corda

re-matarua kuku-kewa pui

n6s-falar muito entre nos

1< CROWELL (1977) registra para 0 Boraro a no<;:aodessa pessoa como reciproca. mas apesar do Umutina

apresentar 0 mesmo elenco de pronomes eyidenciado no Bororo. prefeririu-se uti1izar a nomenclatura

"companhia" em fun<;:aodo valor semantico dos verhos aos quais ele se refere.



(3 14) pa-amatati pui

n6s-dan<;ar entre nos

nos danr;amos entre nos

Possivelmente devido it falta de dados, nao foi observada a realizar;ao da terceira

pessoa do singular e plural do caso obliquo.

Pessoa Gramatical CASORETO CASO OBLIQUO

I.p.s. t 1

2.p.s. alai at

3.p.s. u1s/0 nao ha dados

I.p.p. incl. pa pal
.

1.p.p. excl. . re reI

2.p.p. ta tai

3.p.p. e nao hil dados

co-referencial tt Hi

companhia nao ha dados pm

A depreensao dos paradigmas acima foi alcanr;ada atraves do uso pronominal em

enunciados formados por diferentes palavras verbais. Este fato dificultou a elucidar;ao dos

condicionamentos dos alomorfes identificados.

No Umutina foram observados poucos casos de pronome possessivo lexicalizado, de

forma que nao se registrou sua ocorrencia em todas as pessoas correspondentes ao



paradigma pronominal. Os possessivos apresentam uma realizac;:ao ma1S sistematica

posposta a coisa possuida, exceto em urn dado, podendo-se, assim, atribuir a questoes

concernentes a topicalizac;:ao no momenta da fala: remi resipa - 110ssacasa.

coisa ossuida ossessivo
l.p.s. ipalo InU

meu machado meu meu machado

ryobr[ 1m1

assaro meu meu assaro
2.p.s. at)rike anu

(as oro teu teu as oro
l.p.p. excl. rare remi

eixe 110SS0 110SS0 eixe

Diante dos dados verifica-se a ocorrencia do pronome possessive nos substantivos

inaliem'tveis, que nao recebem 0 morfema prefixal de pessoa; e nos substantivos aliemiveis.

Nestes, observa-se a co-ocorrencia do morfema preso e do pronome possessivo. Conclui-se

dai que, apesar de ambos indicarem a noc;:aode posse, seus valores semanticos, alem da

func;:ao gramatical, definem significac;:oes diferenciadas. Possivelmente, 0 morfema preso

representa uma noc;:aode posse mais imanente ao valor semantico do objeto, de realizac;:ao

obrigat6ria na lingua, enquanto que 0 pronome lexicalizado esta associado a uma atribuiyao

de posse facultativa. A co-ocorrencia identificada, talvez, enfatize a ideia de posse.

Os pronomes possessivos tambem foram observados com realizac;:ao livre. Podem

oearrer independente de outros morfemas, pois, alem de apresentar a possibilidade de

mudanya posicional na orayao, realiza-se s6, como morfema livre. Neste sentido, quando se

solicitou ao informante a primeira pes soa do singular do pronome pessoal do caso reto, em

portugues, para se chegar ao equivalente em Umutina, obteve-se como resultado 0 pronome

posseSS1VO1m1- ell.



A palavra verbal foi depreendida mediante duas subcategorias: verbo strictu sensu,

indicando a dinamica de urn processo ou urn estado, de natureza mais canonica, e verbo

nominal decorrente de palavra derivada (cf pp. 71-73).

a) marcador prefixal de pessoa, depr~endido. como pronome pessoal do caso reto, com

morfologia igual a do nome.

(315) imako, a-putika isazo ni

mae, voce-pentear meu cabelo ?

mamiie, voce penteou 0 meu cabelo

(316) mis:>t:>u-nutua

velha ela-dormir

a velha dormiu

(317) emp:>r£ti-zam:>ru makewa noke

crianya co-ref.-brincar muito por ai

as criam;as mesmas brincam muito por ai



i-pi i-mataru makewa

eu-ir eu-falar muito

eu vou can tar muito

b) nao apresentarem marcador de transitividade verbal, com a presenc;:ado objeto facultativa

na orac;:ao:

i-mataru makewa

eu-falar muito

eu falei muito

i-mataru makewa ai

eu-falar muito com voce

eu falei muito com voce

i-kisa rutuka pupirika

eu-ver maeaeo poueo

eu vi poucos macacos

a-kisi kewa

voee-ver nao



(324) i-noa rutukano koti:ka ni

eu-comer macaco came?

eu comi carne de macaco

d) apresentam marcador sufixal de tempo, indicativo de a9ao conc1uida - a.c. e a9ao nao

conluida - a.n.c.:

Nos verbos nos quais puderam ser depreendidos os marcadores temporais, estes se

realizam atraves da mudan9a dos morfemas {u} e {i:}que expressam a a9ao nao conc1uida,

pelo morfema {a} que representa a a9ao conc1uida. Alguns verbos indicam esta ultima a9ao

apenas com 0 acrescimo do morfema {a}.

(325) a-matar-u voce-falar, cantar-a.n.c. voce fala, canta

(326) a-matar-a voce-falar, cantar-a.c. voce cant au, faloll

(327) i-kut-u eu-beber-a.n.c. eu bebo

(328) i-kut-a eu-beber-a.c. eu bebi

(329) a-mat-i:

(330) a-mat-a

(331 ) u-t-u

(332) u-tu-a

(333) i-rit-u

(334) i-ritu-a

(335) a-mm-u

(336) a-nunu-a

voce-fazer, preparar-a.n.c. voce fa:, prepara

voce-fazer, preparar-a.c. voce fez, preparou

ele-chorar-a.n.c. ele chora

ele-chorar-a.c. ele chorolf

eu-correr-a.n.c. ell carro

eu-correr-a.c. ell corri

Yoce-andar-a.n.c.

Yoce-andar-a.c.

voce anda

voce andolf



(337) u-nut-u

(338) u-nutu-a

ele-dormir-a.n.c.

ele-dormir -a.c.

ele dorme

ele dormiu

(339) i..:lrur-i eu-estar-al.n.c. eu estou

(340) i-kuri-a eu-estar-a.c. eu estmJa

(341 ) Jr-i doer-a.n.c. d6i

(342) Jri-a doer-a.c. doeu

e) virem acompanhados de morfemas aspectuais: continuativo e cessativo.

Os aspectos sac particulas posposicionais que indicam a durayao do processo verbal.

Dos aspectos identificados, 0 cessativo se realiza sistematicamente, quando ha objeto

precedido da palavra verbal e sucedido do objeto. 0 continuativo aparece sempre no final

da orayao, podendo ser precedido por particulas locativas. 0 aspecto continuativo pode se

realizar em oravoes que exprimem os dois tempos verbais acima demonstrados.

Aspecto continuativo:

(343) i-s-amat-i rakeopo titJ

eu-fazer-a.n.c. fio de agodao asp.cont.

eu estou fiando 0 algoMo

(344) a-mat-a a-moyka titJ

voce-fazer-a.c. teu-arco asp.cont.

tu estmJasfazendo 0 teu area

(345) i-pi rijoloruka tit::>pai

eu-ir xixa asp.cont. para nos

ell estoll levando xixa para nos
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i-s-amat-i ramitt i-moyka ni

eu-fazer-a.n.c. asp.ces.meu-arco ?

eu parei de fazer.o meu arco

oto a-amat-i ramiti s-i-meta

mulher ela-fazer-a.n.c. asp.ces. sua-saia

a mulher parou de costurar a sua saia

voce :-falar asp.ces.comigo

voce parou de falar comigo

Devido, possivelmente, it deficiencia de dados, os aspectos aClma apresentaram

ocorrencia predominante junto it palavra verbal {amati} - fazer. Entretanto, este fato pode

tambem decorrer do valor semantico variado que este verbo assume, definindo-se apenas no

contexto lingiiistico ou situacional no ate da fala.

Os dois aspectos identificados tambem podem co-ocorrer em uma mesma oray8.o,

para exprimir a cessa<;:ao da dura<;:ao de urn processo continuo:

mulher ela-fazer-a.n.c. asp.ces. sua-saia asp. cont.

a mulher que costurava a sua saia ja terminou

f) virem acompanhados de particulas locativas temporais (cf p. 97) para acrescentar a ideia

de ay8.o pontual e remota.



i-pi i-nut-u oru

eu-ir eu-dorrnir-a.n.c. agora

eu vou dormir agora

eu-cal;ar, pescar outrara

jaz muito tempo que eu cacei, pesquei

Os verbos constituidos pelo nome com a derival;ao de factivo apresentam uma

realizal;ao diversa dos demais verbos observados, podendo ser precedidos do objeto e

invertendo, pois, a estrutura oracional malS pradutiva, identificada como

sujeito/verb%bjeto. Estas palavras tambem nao apresentam flexao temporal, haja vista a

derival;ao do factivo neutralizar a ideia de percurso e transitoriedade, tipica de verbos

(CAMARA Jr., 1977a: 239).

a-zo ra-to pituka

teu-cabelo cortar, quebrar-fact. bonito

teu cabelo cortado e bonito

arniolo a-jela ra-to

menino tua-mao cortar, quebrar-fact.

o menino provocou 0 corte da tua mao

i-mya polo-to

rninha-orelha fUfo-fact.

eufl/rei minha orelha, minha orelhafiirada



A conceituayao de particula, para este trabalho, foi redimensionada, com vistas a

atender it c1asse de palavras invariilveis, formadas basicamente de uma ou duas silabas, que

se combinam atraves de aglutinayao ou justaposiyao, formando vocilbulos de vilrias silabas

de realizayao dependende ou livre16
. Neste sentido, nao coincidem com a defini9ao de

vocabulo fonetico apresentado por cAMARA Jr. (1989: 67-84), sendo melhor

interpretadas como vocilbulos fono16gicos, por poderem possuir significayoes pr6prias e

aut6nomas. De acordo com PALACIO, 0 termo fonol6gico Ii mais adequado por referir-se

m10 somente a realizapl0 fonetica, como ao vocabulo fonemicamente interpretado. (1984.

Em Umutina as particulas tambem se definem como posposiyoes e podem ser

categorizadas, mediante as suas caracteristicas semanticas e gramaticais em: descritivas,

locativas temporais e espaciais, de nega9ao, aspectuais17
, de resgate, relacional, numerais, e

intensificadoras. Algumas particulas podem co-participar de categorias diferentes, em

fun9ao do seu usa no enunciado.

i-pi i-noa rare roti

eu-ir eu-comer peixe assado

1 (, Apesar de roo se ter podido depreender cada particula identificada em seus temas constituintes. as que

foram sincronieamente elueidadas eonfirmam a sistematicidade deste fate na lingua.
l- As particulas aspeetuais foram demonstradas na eategoria yerbaI (ef. pp. 92-93).



(356) I-pI I-noa rare ruru

eu-ir eu-comer peixe cozido

eu vou comer peixe cozido

(357) zaruka aki

banana verde

a banana estit verde

(358) mar:>t:>isala

ceu limpo

o ceu estit limpo

(359) kotika rololo

o carne magra

a carne dele e magra

(360) i-s:>olukati

minha-flecha reta

minha flecha e reta

(361) i-s:l roto

minha-flecha torta

minhaflecha e torta

(362) kuka mereti

o sangue vermelho, maduro

o sangue dele e vermelho



(363) mirika pen:>loto

" pele, couro liso

a pele dele e Usa

(364) i-rn:>t:>kakikoto

rneu-penacho branco

meu penacho e branco

(365) i-s-azo lasore pik£na

rneu-cabelo grande feio

meu cabelo grande esta feio

(366) i-s-azo lasore pituka

rneu-cabelo grande bonito

meu cabelo grande esta bonito

3.2.4.2 - PARTICULAS LOCATIVAS: Ternporais e Espaciais.

Os locativos tern realiza~ao condicionada no firn da ora~ao, pospondo-se, inclusive,

a outras particulas co-ocorrentes (374), excetuando-se 0 caso das numerais (383).

(367) i-kirnolo masakala

eu-ca~ar, pescar outrora

faz mllito tempo que cacei, pesqllei



(369) manulo a-kutu puruka oru

filho voce-beber agua agora

meu filho, voce bebe agua agora

(370) i-pwe i-ioto apusoke

eu-ir eu-andar de noite

eu vou andar de noite

i-joto sapiruka

minha-ro~a perto

minha ror;a e perto

i-s-amati'i-sipa Jiukut:mo

eu-fazer minha-casa hilonge

eu far;o minha casa lcllonge

i-s-amati i-sipa ue

eu-fazer minha-casa aqui, pertO

eu far;o minha casa aqui

ai-putt pituka ai noke

voce-cuidado muito com voce por ai

tenha muito cuidado com voce por ai

Entre os locativos espaciais, registram-se dois que ocorrem de forma presa: {-zoke}

no e {-za} dentro de (cf p, 72), Apesar de nao se constituirem em particulas independentes,

estes morfemas presos, em particular 0 {zoke }, demonstram semelhanya m6rfica com

outras particulas, Verifica-se tambem que, alem de derivar substantivos, aparece como parte

componente de outras particulas espaciais: {noke} pOl' ai - locativo indeterminado,

{apusoke} de noite, {belotuzoke} amanhCi cedo. Este fato confirma, portanto, a ideia de



que as particulas devem ser basicamente formadas par morfemas presos, que uma vez

conjugados alcan9aram urn valor semantico indivisivel. 0 morfema {-za} nao foi registrado

como parte constituinte de uma particula, realizando-se apenas como morfema preso

conjugado a substantivos, razao pela qual nao p6de ser sincronicamente elucidado.

Foram identificadas duas formas para expmmr a nega9ao. Uma e dependente

{kewa} - niio, nada, niio tem, que se realiza logo apes 0 que pretende negar; e a outra

{mb} - niio, que pode ocorrer livremente, funcionando como urn voca-bulo frasal.

(375) i-kisi kewa

eu-ver Dada

eu niio vi nada

(376) ai-kwamitt kewa

voce-cansar Dao

voce niio cansa

Trata-se de uma particula dependente corn ocorrencia condicionada ern final de

ora9ao. Mesmo tratando-se de uma unica palavra, a decisao de interpreta-Ia como uma sub-

categoria distinta deve-se a sua nao adequa9ao as demais subcategorias de particulas

identificadas, a partir do seu conteudo semantico particular, que traz ern si urn sentido

imanente de uma a9ao ou dinamica. Entretanto, tambem nao poderia ser classificada como

palavra verbal, par nao apresentar comportamento e morfologia comum a esta classe

grama tical.



i-pi jirikopo abe

eu-ir lenha buscar

eu vou buscar lenha

a-pwe puruka abe

voce-ir agua bus car

voce joi buscar agua

3.2.4.5 - PARTICULA DE RELA~Ao

Os dados evidenciam a realiza~ao da posposi~ao {ap3}18 que estabelece uma rela~ao

de companhia ou oferece a no~ao de instrumento entre os termos da ora~ao. Outros usos

desta particula foram observados, porem sem que se tenha podido identifica-Ios.

eu-casar mulher compo

eu caso com a mulher

eu-ca~ar meruno compo

eu cm;o com 0 menino

18 Em Bororo (EWADARU. Boe in COLBACCHlNI e ALB1SETTI. 1942: 300) encontra-se esta mesma

particula. tratada como morfema de companhia de seres animados. Em Umutina. como seu funcionamento

foi mais amp1amente observado. optou-se pela nomeclatura relacionaL de conteudo mais abrangente.



(381) oze rat~ ipab t~ri ap~.

peixe dourado cortar machado pedra inst.

o dourado foi cortado com 0 machado de pedra

Em Umutina registram-se apenas duas palavras com valor de numeral,

correspodendo a quantificayao de um e dois. Na neeessidade de se dar conta de quantidades

que superem estas possibilidades numericas da lingua, utilizam-se as particulas

intensifieadoras (cf. pp. 101-103).

(382) i-kisi fUtukano rinukuruka

eu-ver macae a urn

eu vejo um macaco

(383) re-pwe rei noke pupi

nos (ine!.)-ir eonosco por ai dois

nos dois andamos por ai

As palavras intensificadoras sac extremamente recorrentes nos dados, e apresentam

uma complexidade de combinayoes a partir de suas silabas base, exprimindo niveis de

intensidade diferenciados. Estas silabas podem se juntar a outras da mesma categoria {ku +

si + p~rq muito ou de gategorias distintas {belotu + siSi} noite, escuro ~. muito -

escuridiio; e podem tambem apresentar 0 processo da reduplicayao, enfatizando mais seu

significado primeiro. Elas apenas se constituem em vocabulos fonologicos aut6nomos

quando sao formadas par bases diferentes ou por uma mesma base reduplicada. 0 tema



simples, formado par uma s6 base pode ocorrer como derivayao de uma palavra substantiva

(cf p. 72) .

As bases das particulas que puderam ser depreendidas foram: {ku}, {si}, {tu}, {ma}

e {port} 19. 0 vocabulo fonol6gico {pituka} bem, muito, que tambem ocorre na categoria

das particulas descritivas (cf pp. 95-97), nao pode ser sincronicamente elucidada quanta

aos seus temas base. A base {ma} precede sempre a particula negativa {kewa}, formando 0

vocabulo {makewa} muito, com uma nOyao mais abstrata, e diferenciada do {kusipor£}

muito que intensifica ideias mais concretas. 0 primeiro tambem se encontra em distribuiyao

complementar com 0 {pituka}, acima referido. 0 morfema {kuku} reduplicado tambem

pode formar vocabulo com a negativa {kewa}, constituindo {kukukewa} que exprime a

ideia nao deixar de, muito ,mas nao tanto, nao parar de.

fogo quente muito

ofogo esta muito quente

o menino e1e-chorar ainda, continua

o menino nao parou de chorar

i-s-azo tori kukusipakewa

minha-cabeya doer muito mesmo

minha cabefa d6i demais

19 {p:m} nao foi semanticamente depreendida. mas acredita-se que possa fazer parte de uma raiz verbal de
conteudo nocional positivo. devido a seguinte realiza~ao: i port makewa ai - eu gostar,querer muito de
voce - eu gosto muito de voce, eu quero muito voce. A indica~ao de urn valor semantico desiderativo nao e
suficiente para suspeit<i-Iocomo aspecto verbal porque na ora~ao acima {pOrE}assume a propria fun~ao
verbal. e nilo se trata de posposi~ao.



(387) i-mataru pituka

eu-falar muito

eu Jalo muito

sangue muito

muito sallgue

(389) i-zokotu makewa ai

eu-sentir falta muito de voce

eu tellho muita saudade de voce

(390) kusip:m: makewa

muito muito

Alem das particulas aClma apresentadas, ha uma outra, tambem de natureza

intensificadora, formada a partir da particula numeral {pupi} dais, e da descritiva {kurika}

pequeno, resultando em {pupirika} pouco.

eu ver macaco poueo

eu vi poucos macacos



Os aspectos morfofonologicos observados foram a sincope; a assimilat;:ao, atraves

do processo da harmonia vocalica; a redut;:ao sihl.bica;e a reduplicat;:ao.

Registra-se, alem destes, 0 fen6meno da epentese das consoantes de ligat;:ao entre os

morfemas de posse e os temas verbo-nominais (cf. p. 77), que nao foi devidamente

elucidado, ao ponto de se estabelecer regras, possivelmente em funt;:ao dos limites impostos

pelos dados. CROWELL (1977:157-178) explica este tipo de ocorrencia para 0 Bororo,

que apresenta 0 mesmo paradigma prefixal de marcadores de pessoa. Entretanto, nao foi

possivel cotejar sua interpretat;:ao com as realizat;:5es encontradas no Umutina.

Sincope:

Foi observado 0 fen6meno da queda de segmentos na aglutinat;:ao de temas com

marcadores prefixais ou sufixos derivacionais. Verifica-se tambem que preferencialmente a

queda se dli com 0 ultimo segmento do primeiro morfema aglutinado:

(392) [t-:>bp:>b:> ] /tk)bp:>m:>/

co-ref -morder

ele mesmo mordeu

(393) [i-sabal-oke] Ii-samala-oke/

minha-estrada na

na minha estrada

(394) [jikis-uka] /jikisi-uka/

olho-grande

olho grande



No dado (393) verifica-se a possivel ocorrencia de uma regra ordenada na

qual a derivayao {zoke} (cf. p. 97) apresenta a qu~da do segmento IzJ seguida da queda do

ultimo segmento do morfema {i-samala} minha estrada, constituindo a forma {i-samaloke}

na minha estrada.

Com referencia ao dado (394) pode-se verificar em outros vocabulos que recebem 0

mesmo sufixo, alem da sincope da ultima vogal dos temas aos quais 0 sufixo {uka} se

aglutina, a assirnila9ao regressiva da vogal Iul deste morfema, que foneticamente se realiza

[0] quando 0 tema ao qual se liga tiver 0 fonema 10/:

[zaroko'kWa]

banana

[amono'kWa]

teu seio

Harmonia Vocil.lica:

Verifica-se 0 processo de assirnila9ao progressiva ou regressiva dos tra90s vocalicos

entre vocabulos ou em urn vocabulo derivado.

[i-s-ab-za :>ri]

meu-peito-dentro doer

d6i dentro de meu peito



(399) [bya polo-to] /mya polot~/

orelha furo-fac.

a orelha estafurada

(400) [jikisu kurika] /jikisi kurika/

olho pequeno

olho pequeno

Redw;ao Sililbica:

o vocilbulo {makewa} muito, particula intensificadora (cf. p. 102), perde a ultima

silaba wa quando em contexto:

(401) [i-zokotu make ay]

eu-sentir falta muito de voce

(403) [ti-mataru make puy]

co-ref.-falar intens. conosco



Reduplica~ao :

Este fen6meno e recorrente nas silabas base de particulas intensificadoras,

imprimindo mais for~a ao seu significado primitivo (cf. p. 101).

(404) zoru amaru kututu

fogo quente muito

ofogo esta muito quente

(405) amiolo u-tua kukukewa

o menino 'ele-chorar ainda, continua

o menino nao parOlI de chorar

(406) isazo t:)ri kukusipakewa

minha-cabe~a doer muito mesmo

minha cabefa doi demais

(407) azo-si si

tua cabe~a-intens.

cabe9a cheia, zangado

(408) ramu-si si

gordura-intens.

gordo demais

Independente da reduplica~ao, verifica-se na lingua uma larga ocorrencia de

repetiyoes (cf. p. 66), que VaG desde a palavra ate frases inteiras Interpreta-se este fato

como estilo de fala compartilhado pelo grupo, de natureza mais cultural. A itera~ao verbal

foi observada durante as entrevistas, nas quais J1IM Pare espontaneamente simulava

situa~oes comunicativas. As repeti~oes (firmadas mais ou menos em tres) ocorrem mais



com 0 ultimo vocabulo frasal ou com frases curtas. as vocabulos repetidos vaG perdendo a

sonoridade, para, ao que parece, indicar 0 momenta pragmatico da passagem de turno na

conversa9ao. AMm disso, segundo Jula Pare, tais repeti90es, por fim quase sussurradas,

eram acompanhadas por movimentos pendu\ares do torax do falante, cadenciados pela

velocidade de fala, ocorrendo na mulher de forma mais branda. Esta informa9ao foi

confirmada por pessoas da localidade, tambem contemporaneas dos indios Umutina

independentes e referenciada no estudo de Schultz (1962: 82). Verificou-se, ademais, que a

propria reflexao intuitiva sobre a lingua, por parte do JuM Pare levou-o a avaliar 0 Umutina

como uma lingua violenta, braba. Esta postura decorreu, possivelmente, da impressao que

a lingua the causa, baseado na rapidez de fala e na repeti9ao de palavras, conjugadas aos

movimentos corporais e expressoes faciais, caracteristicos do "falar" Umutina.

Claro esta que a percep9ao de aspectos culturais, veiculados. pela lingua, se

apresentam de maneira fragmentada, devido ·ao estado de precariedade em que a lingua se

encontra. Entretanto, 0 contexto pragmatico, impossivel de ser decifrado num estudo desta

natureza, foi vislumbrado pelo comportamento do informante nas entrevistas. Como

exemplo, pode-se apontar a recusa de Jula Pare em emitir enunciados que nao

correspondessem a uma verdade do imaginario que a lingua represent a - ex.: A velha

dan9a na .testa; 0 homem pesca de tarde; A mulher pesca; 0 menino come pouco, etc.

Nestas ocasioes 0 indio explicava as diferen9as entre a realidade cultural do grupo e as

id6ias veiculadas pelos enunciados recusados; a16m disso de pronto os reorganizava dentro

dos parametros que poderiam ser aceitos para representar a cultura Umutina.Em muitos

momentos das grava90es, quando eram solicitados enunciados ao informante, JuM Pare

antes de elicia-Ios os contextualizava e fornecia detalhes sobre 0 uso da lingua. Como a fala

se insere e se concretiza em meio as caracteristicas e peculiaridades que comp6em uma

cultura, acredita-se que 0 indio sentia a necessidade de construir situa90es em que

pudessem ser introduzidos os enunciados isolados. 0 fato e que nao raras foram as vezes

que Ju/a Pare ofere cia informa90es completamente alem do que fora solicitado, mas que se

enquadravam e faziam parte dos contextos por ele hipotetizados ou rememorados. Estes

momentos foram particularmente marcados por descontra9ao e pela com09ao de Ju/a Pare.



Enquanto 0 informante encenava as passagens do quotidiano do grupo, interpretava

personagens variados para representar 0 ate comunicativo.

Compreende-se que as entrevistas devem ter servido como uma oportunidade de

retorno ao passado para Jula Pare. Por isso mesmo, pensa-se que aquelas horas dicirias

previamente marcadas e fielmente cumpridas pelo informante devem ter representado para

ele uma possibilidade, ap6s tantos anos de silencio, de nao somente pensar mas sobretudo

de falar em sua lingua e sobre sua gente.



4 - CONSIDERA~OES FINAlS

o processo de descoberta de uma lingua agrafa convida 0 pesquisador a urn

mergulho em estruturas e padroes complexos, harmonicos, mas substancialmente estranhos

aos seus olhos, sobretudo quando 0 objeto de analise pertence a urn universo que foge aos

seus padroes genuinos. Dessa maneira, assumir tal desafio requer do analista 0

conhecimento teorico necessario it elucidayiio dos fatos lingiiisticos, e a tentativa incessante

de uma compreensiio intercultural. Nesta empresa, ele precisa da recusa de crencas

hegemonicas e de uma revisiio humanistica, que 0 permitini a constantes reflexoes e a

entrega no adentrar em uma cosmovisiio inimaginavel.

E necessario salientar que a analise apresentada tern urn carater previo, limitando-se

as possibilidades interpretativas dos dados e da pesquisadora. Observa-se tambem que

alguns aspectos nao puderam ser devidamente elucidados em decorrencia da situacao atual

da lingua, na qual ja nao se dispoe de outros informantes para que se possa dirimiir duvidas

e confrontar os dados coletados. Por outro lado, precisa-se atentar para 0 fato de que,

dadas as condiyoes deste estudo, jamais saber-se-a em que nivel as conc1usoes alcanyadas

representam aspectos concernetes a estrutura do sistema da lingua, ou fazem parte do

idioleto de luIa Pare, marcado pelos quarenta anos de desuso.

Resta enfatizar que este estudo nao se da por conc1uido. Rever as possiveis lacunas

e ampliar a abordagem analitica ainda se configuram conquistas necessarias, enquanto

existir lulli Pare. A pretensao desta analise repousa simplesmente no registro de uma lingua

obsolescente, trazendo-a it tona, assim como 0 seu proprio povo, e propiciando urn repensar

sobre esta realidade limite.

Espera-se, assim, poder contribuir com as inves ac;:oessobre as linguas indigenas

brasileiras, e, sobretudo, devolver aos Umutina, se nao mais a lingua, pelo menos urn pouco



de incentivo na luta ao direito a sua mem6ria, para que possam perpetua-Ia nas gerac;oes

futuras.

No percurso deste estudo fui encaminhada por constantes sentimentos de satisfac;ao

e indignac;ao. Motivados por razoes evidentemente distintas, nao parece oportuno neste

momento refletir sobre 0 primeiro. Mas, a prop6sito do segundo, nao posso deixar de

concluir esta pesquisa sem registrar os pensamentos que seguem:

o povo Umutina, com hist6ria similar a tantas outras nac;oes indigenas brasileiras,

esta sujeito a urn processo de dominac;ao pela sociedade "branca" ha menos de cern anos.

Neste curto periodo, equivalente a apenas uma gerac;ao, 0 contato imposto aos indios

promoveu urn quase completo "aniquilamento cultural".

E muito pouco tempo para que um.povo sucumba, para que sua lingua, intermedio

de tantas verdades unicas e irrecuperaveis esteja resguardada em apenas urn de seus filhos.

Esta e uma hist6ria bizarra. Esta e uma hist6ria sem volta. Esta e uma hist6ria construida

pelo homem "civilizado", que a beira do terceiro milenio, em meio a tantos alcances

tecnol6gicos, vem refinando os seus metodos de consquista e dominac;ao. Esta e uma

hist6ria de simplesmente homens.

E mesmo que a ciencia antrop610gica atual demonstre as vias para uma analise da

situac;ao, reconhecendo a etnicidade dos indios "aculturados", e evidente que a perda

cultural, e 0 processo criminoso desta perda represente urn fate absurdo, mas inequivoco

Afinal, as teorias se ocupam dos fatos, nao sac os fatos que se adequam as teorias. Casos

como este precisam de saidas.
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ANEXO I

LOCALIZA9.AO DA AREA INDiGENA
(mapa base - mapa encontrado em SCHULTZ? 1962: 109)



ANEXO II

AREA DEMARCADA
(mapa base - mapa localiZll~o do Posto Indfgena/FUNAI-196 7)
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ANEXO III

A C

abano (teu) amaruka caber;:a,cabelo azo
acuri apiew cachorro arikamo

ac;ari misuka cachorro do mato peYJu
agora oru cac;ar,pescar (eu) ikimolo

agua puruka calango roZl
aguia ayjiposipa caju ueym
algoMo rak£amani cansado (tu) aikwamhi
amanhii cedo beIotuzoke caramujo Iuo
andar (eu) Immu casa (minha) isipa
aranha mayo casar (eu) iIar£
aranha pequena makayokor£ cafre (meu) kapanu
arara verde ruyso cesto (dele) matapi
arraia menu ceu mar:Jt:J

chorar (ele) utua
chuva mwem
dhos (meu) zeyffil

B cobra £maki
comer (eu) moa

babar;:u noysuka concha (tua) atuka
balaio (meu) ikotoluka conste lac;iio simaye
banana zaruka coruja amarela kuyoto
beber (eu) ikutu cuia p:Jka
beija-flor Jyo cupim kaymo
beiju jukupoto
bicho zati
boca :Jza
bonito pituka
branco akikoto
brigar (eu) imukuka

brincar (tu) azaboru
brinco (meu) imyamoluka





nambu azul
nao
nos
unha (minha)
urucu

umuno
n::>b
remi

Ill::>
noluka

rata
rede de pesca
resina, cola
rir (eu)
r09a

raputo
muke

soru
izar£ka

JO

0 S

on9a ayjikuyta saia (tua) ameta
on9aparcla ayko sapo malaru

on9apreta pulopulo seeD zeyn

orelha bya seio (de/a) umunuka
outra vez iniki sobrancelha (minha) izikamu

ouri90 nme sol meyrn
ovo ma soprar (ele) uarru

sucuri jur£
surucucu ebo

p

pai joko T
panela (minha) iporikopo

papagaio grande pozaroti tamandwi grande mwe
pedra t::>ri tartaruga d 'agua rupe

peixe rare tatu peba wan
perereca lewna testa zemolot::>
pesc090 (deles) enupar timbo u
piau wanpo tipoiai (tua) ar£ka
pimenta omoluka trafra rekapu

pirapitanga al::>rubre tripa piruka

pouco pupirika tucano taykwe
por af noke tucano vermelho tuyna
pulga rij£r£r£ tucuma ray

quati
queimar
quebrar
queixo (dele)

rutapi
zorut::J
rat:>

uala

unha (minha)
urubu
urubu rei
urucu

Ill:>
malatu
malatu ruruka

noluka



vagalume
veado
velha, avo
velho, avo
ver (eu)
verde
vomitar (tu)

zokono
attpttiti
misoto
jokomisina

ikisi

aki
arnarua






