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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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Viver um sonho sonhado.

Vive-lo. Realiza-lo.

Aos meus pais

Creuza e Severino,

pelo amor e pelas "batalhas".



"Ha homens que lutam urn dia e sac bons.

Ha outros que lutam urn ana e sac melhores.

Ha quem luta muitos anos e sac muito bons.

Mas ha aqueles que lutam a vida toda

e esses sac imprescindiveis."

B. BJtec.h-t

A Adair,

pela forma lucida e segura com que

marcou sua presen~a neste trabalho

e como justa homenagem por uma vi-

da dedicada a causa indigena no

Brasil.



Para Railda

que pela sua generosidade, altivez

e amor a lingua

consegue ser a SINTESE do povo

P 0 Y A N A W A.



• A Comissao Pro-Indio do Acre, nas pessoas de Nietta Monte, Ve

ra Olinda e Renato Gavazzi;

· Aos indios: Hana Manaita, Celina Rosas (in memoriam), Margari

da Vaskiri, Luiz Jardim, Antima, Prudente de Moraes, Alberto

Itxumbae, e a todos os Poyanawa, na pessoa de Mario Carneiro,

lider da Aldeia;

· A Renilda, Eronilda, Marinilza, Cremilda, Renilza, Marizete,

Camilo, Bernardo;

· A Terry Valle de Aquino e Antonio Luiz B. Macedo.

· A Universidade Federal de Pernambuco-Departamento de Letras;

• A CAPES e ao CNPq;

· Ao Mestrado em Letras e Lingllistica, nas pessoas de seus pro-

fessores e funcionarios, especialmente aos professores Judith

Hoffnagel e Francisco Gomes de Matos;

• Ao Nucleo de Estudos Indigenistas;

• A Maria Nubia da Camara Borges;

• A Maria Lucia Palacio;

· A Carla Maria Cunha;

· A Samarone Lima de Oliveira;

• As minhas irmas;

· Aos amigos e todos que direta ou indiretamente contribuiram

para a realizacao deste trabalho.



Este trabalho tern por objetivo analisar a fonologia e

alguns aspectos da morfologia da lingua poyanawa, familia Pano, que

e falada por aproximadamente doze indios da aldeia Barao, no munici

pio de Mancio Lima, Estado do Acre.

A nIvel segmental sera apresentado 0 inventario conso-

nantal e vocalico (fonetico e fonemico) e a nIvel suprassegmental 0

padrao acentual. Os padroes silabicos da lIngua, assim como alguns

aspectos morfol6gicos: estruturas nominal, verbal e pronominal, se-

rao analisados.

Esperando oferecer urn retorno de cunho social a naQao

Poyanawa, sera apresentada uma proposta de alfabeto que, possivel-

mente ira de encontro aos anseios do grupo nas areas educacional e

cultural.



Vocoide / vogal

Cont6ide / consoante

Transcri~ao fonetica

/ / Transcri~ao fonemica

~ Pausa (inicial ou final)

Fronteira silabica

{ -}

A.C.

Af

A. I.

AnF

CPI-AC

enf

FUNAI

Int

Neg

Pas I

Pas II

Pres

p

b

t

d

Item lexical nao identificado

Tradu~ao literal

Tradu~ao livre

Segmento em analise

Acentua~ao (indice antecedendo a silaba tonica]

Ou (exclusivo)

A~ao completa

Afirmativa

A~ao incompleta

Acao nao finalizada

Comissao Pro-Indio do Acre

Particula enfatica

Funda~ao Nacional do Indio

Interrogativa

Negativa

Passado longinquo indefinido

Passado recente conhecido

Presente

como £ de £ato

como b de bato

como t de tato

como d de data



k como ~ de ~e

b como v de vaso (dialeto lusitano)

v como v de vinho

s como s de ~apato-

13 como ch de chave

h como r de .!:.osa,ca.!:.ta,mar-

ts / et como ts de cats 'gatos' (ingles)

t13 / C como t de tia (dialeto carioca)

m como m de mamae

n como n de nada

r como r de cara-

w como u de mau

y como i de vai

i como i de ipe

e como e de voce

a como a de atacar

u como u de uva

0 como 0 de vovo

:'I: como i com a lingua ligeiramente retraida (qua-

se na posic;ao de u)

i como im de fim

a como a de la

u como urn de nenhum
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Os indios brasileiros sempre despertaram nosso interes-

se. Inicialmente fomos motivados por leituras que destacavam aspec-

tos gerais de sua cultura e, posteriormente, quando ja faziamos 0

Curso de Pos-Graduacao, pela disciplina Etnografia das Linguas Indi

genas Brasileiras, que nao so ampliou nosso conhecimento sobre es-

ses povos, como viabilizou fazermos urn trabalho a eles direcionado.

Essas nacoes vem lutando pela sua sobrevivencia cultu-

ral, enquanto a comunidade cientifica considera importante regis-

tra-Ia. Para os lingftistas faz-se urgente a documentacao e analise

de suas linguas, em especial daquelas com poucos falantes, para evi

tar, por urn lado, a perda sem registro de informacoes para a cien-

cia, e por outro, para estimular a manutencao dessa preciosa mani-

festacao cultural. Esses foram alguns dos motivos que nos levaram a

optar por aspectos descritivos de uma dessas linguas como traba1ho

academico.

Buscando a lingua a ser ana1isada, tivemos informacoes

de que algumas 1inguas indigenas fa1adas no Estado do Acre estavam

precisando de maiores estudos e que uma delas, a1em de contar com

poucos falantes, nao havia sido registrada. Isso coincidiu

nosso desejo de ana1isar uma lingua sem analise previa.

Resolvemos assim estudar a lingua poyanawa, dafami1ia

lingftistica Pano, fa1ada pelos indios do mesmo nome, situados no mu

nicipio de Mancio Lima, a 100 qui1ometos da cidade de Cruzeiro do

SuI, no Acre.

Entre a decisao e a primeira viagem a aldeia passaram-

se alguns meses, que foram usados para rastrear todo 0 material bi-

bliografico sobre 0 grupo, tao exaustivamente quanta possive1. Para



nossa surpresa muito pouco havia sido escrito. Reunimos todo 0 ma-

terial de que tivemos conhecimento, que estav disperso em v~rios

centros brasileiros e se constituia, na maioria, de publica~6es an-

teriores a decada de trinta.

Em julho de 1990, viajamos para Cruzeiro do Sul onde en

contramos Railda Manaita pela primeira vez. Railda e uma india Poy-

anawa, de aproximadamente 55 anos, que veio a ser nossa principal

informante. Ela e uma pessoa encantadora, amavel, atenciosa e muito

preocupada com a manuten~ao lingtlistica do grupo.

Foi ela quem nos apresentou a Mario Carneiro, lideran~a

Poyanawa, que se mostrou muito cordial e receptivo ao nosso traba-

lho.

Embora residindo em Cruzeiro do Sul, Railda nos acompa-

nhou a aldeia e muito pacientemente nos ensinou os primeiros sons,

palavras e frases da lingua.

Chegando a aldeia, conhecemos informantes como: Antonio

Jardim, 78 anos, Celina Rosas e Margarida Vaskiri, ambas com 62 a-

nos, e outros. Nessa viagem coletamos dados baseados em question~-

rio previamente organizado, fizemos grava~6es e transcri~6es. Todos

os informantes sempre se mostraram dispostos a colaborar conosco.

Na aldeia, pudemos conhecer melhor a vida cotidiana dos

indios e participar de algumas atividades. Tivemos entao a oportuni

dade de vivenciar urn fato muito importante para os Poyanawa, a au-

to-demarca~ao das terras, processo que durou em torno de tres sema-

nas.

Tinha havido varias tentativas, mas s6 em julho de 1990

a area indigena foi auto-demarcada, sendo necessario ainda seu reco

nhecimento por parte da FUNAI. Esse fato possibilitou urn assentamen



to de marcas nas terras imemoriais dos Poyanawa e deflagrou um pro-

cesso de auto-identificac~o grupal, que teve reflexes na auto-ima-

gem de cada indio. Nas conversas que tivemos com eles, apos esse

processo, percebemos que sentiam a necessidade de uma lingua que os

identificasse, e assim, os diferenciasse como povo. 1550 nos da mui

tas esperancas de que, em futuro proximo, a lingua venha a ser nova

mente aprendida e usada na comunicac~o diaria.

Fizemos uma segunda viagem em julho de 1991 e centramos

esforCos na elicitac~o de dados e .dos ja observados que precisavam

ser confirmados. Nessa etapa, trabalhamos apenas com Railda Manai-

ta, por ser a pessoa de maior dominio lingtlistico e maior capac ida-

de de refletir sobre a lingua, 0 que nos ajudou a cercar melhor 0

objetivo desejado. Aplicamos urn questionario centrado nas realiza-

coes morfologicas, tais como: nomes, verbos, pronomes, esclarecendo

ainda problemas de ordem fonetico/fonologicos.

as poyanawa, apesar de todos os percalcos historicos

que atravessaram ao longo dos anos, continuam desejando que a sua

lingua e identidade cultural sejam mantidas. Desejamos que este tra

balho sirva de estimulo para que essa esperanca, acalentada pelo

grupo e partilhada por nos desde 0 inicio, torne-se realidade.

AS primeiras referencias sobre 0 grupo Poyanawa sac do

inicio do seculo e v~m atraves de relatos de viajantes ou missiona-

rios, quando dos primeiros contatos interetnicos.

Conforme a tradic~o oral, confirmada atraves dos dados

levantados, 0 grupo habitava as margens do rio Jurua, mas apos a

chegada dos primeiros exploradores, por volta de 1857, migrou para

uma regiio situade entre 0 Parana dos Mouras e 0 rio MSa (CASTELO

BRANCO, 1950: 28). Ficaram incognitos ate. 1913, quando foram "paci-

ficados'f por Mancio Lima, apos doze anos de tentativas. Nesta tare-



fa ele foi auxiliado por Antonio Bastos, que, se fazendo passar por

indio, foi aceito na aldeia.

o material bibliografico disponive1 sobre 0 grupo e bas

tante escasso. 0 trabalho de maior abrangencia e 0 do medico da Co-

missao de Limi tes do Brasil com 0 Peru, Joao Braulino de Carvalho,

que manteve contato com 0 grupo entre os anos 1920 e 1927, regis-

trou importantes fatos cu1turais e uma lista de palavras na lingua.

Dentre varios registros feitos pelo medico, destacamos

a tatuagem, a perfuraCao da orelha e do septo nasal, feitas em meni

nos e meninas entre os oito e dez anos.

A tatuagem era feita com espinhos de "muru-muru" e a

tinta usada era 0 resultado da mistura de carvao triturado com 0 su

mo de jenipapo verde. A crianca a ser tatuada ficava em "completo

estado de embriagues", resultante da ingestao de varias cuias de

passima (bebida tribal) fermentado.

A tatuagem, nos meninos, era feita em torno da boca e,

na face, com varias linhas perpendicularesi nas meninas, alem des-

tas, eram feitas "duas linhas retas partindo de urn pouco abaixo da

cicatriz umbe1ical e terminando ao nivel da mamai dai partem outras

duas em direccao a axila, onde terminam. Essas linhas sac unidas

por uma linha reta horizontal que as une em baixo da cicatriz umbe-

lical." (CARVALHO, 1931: 231-232).

A perfuracao das orelhas era executada com espinho de

pupunhai depois era introduzida uma "tala de paxiiiba". "0 furo da 0

relha serve para ai serem colocados ornatos de penas e urua (cara-

col). Estes ornatos sac usados somente em situa<;;oes de festas".

(CARVALHO, 1931: 232).



A lista de palavras encontrada em CARVALHO (1931: 235-

245) e dividida em classes como: sUbstantivo, adjetivo, adverbio,

pronome e verbo; e em "nomes de animais, plantas e palavras mais u-

suais". 0 autor ainda teceu considerac;oes sobre a pronuncia de de-

terminados sons e aspectos gramaticais da lingua. Este vocabulario

totaliza 412 palavras.

A grande maioria das palavras desta lista foi cotejada

com 0 levantamento lexical feito para este trabalho e apresentou co

incidencia.

CASTELO BRANCO (1950: 30) descreve os Poyanawa como in-

dividuos corpulentos, altos e espadaudos, pesando entre "90 e 100

quilogramas", "mais claros que os cachinauas", e alguns com barbi-

cha e bigode.

Eram poligamos, cada homem podia ter mais de uma mulher.

As mulheres casavam-se muito novas. Para casar, 0 noivo trabalhava

algum tempo para 0 sogro por urn periodo que variava de seis meses a

urn ano.

Viviam em malocas, uma casa terrea, sem soalho, com co-

bertura que ia ate 0 solo e sem divisoes internas. Havia apenas du-

as entradas da altura de urn homem, na frente e nos fundos, tinha a

extensao de cern metros, "com pouca largura, aonde se aboletavam di-

versas familias, tendo cada uma seu fogo distinto dos demais. Embo-

ra tivessem uma vida comunal, tinham uma perfeita noc;ao de proprie-

dade." (CASTELO BRANCO, 1950: 32).



ram praticadas. Segundo os mais velhos, a pesca era feita coletiva-

mente com a constru~ao de barragens temporarias nos igarapes. Nes-

tes reservatorios era colocado 0 timbo e os peixes eram apanhados

no momento que vinham a superficiei a ca~a_lcada com arco e

flecha.

As manifesta~oes culturais desapareceram quase por com-

pleto. Dentre estas, a ceramica, com vasos pintados com urucu, jeni

papo e desenhados com gregasi os tecidos, redes, tangas, cestas de

palha, adere~os, como "diademas de penas de tucano ", II colares de den

tes de macaco", "mi~angas misturadas com dentes ", "tangas de penas

de jacamim, cotujao, mutum, arara e tucano". (CARVALHO, 1931: 232-

233) .

Atua1mente esses indios nao usam nenhum adere~o, e. nao

tern nenhuma festa. 0 que se tern noticia e que esporadicamente os ve

Ihos realizam 0 "Mariri", dan~a tribal, mas sem nenhuma participa-

~ao dos mais jovens, que nao se empenham na manuten~ao das tradi-

~oes.

As unicas atividades de lazer se restringem as "peladas II

de futebol nas quartas e sabados. Algumas vezes, aos sabados, reali

zam uma especie de baile, onde sac tocadas musicas regionais.

Os dados sobre a densidade demogratica sac contradito-

rios. 0 Grafico I mostra as flutua~oes da poputa~ao segundo as fon-

tes disponiveis. Segundo as narrativas dos mais velhos, 0 numero de

pessoas era, antes do contato, de aproximadamente 800 indios. Em

1914,foram registrados 150 (CASTELO BRANCO, 1950: 20). Treze anos

depois, em 1927, CARVALHO (1931: 230) contou 125 pessoas distribui-

das em 20 familias. Em julho de 1990 verificamos que na aldeia mora

vam 385 indios.



nao sofreu alteragoes na forma como era praticada. Ainda hoje, plan

tam milho, feijao mandioca, batata-doce e inhame.

Progrilma de P6s-Graduayao
ern Lgtnl8 e ljnguistica



cipais, elementos de consumo na aldeia. A farinha excedente e vendi-

da nas feiras livres de Cruzeiro do SuI, a cidade mais proxima. Com

o dinheiro adquirido sac comprados viveres, ferramentas e alguns ou

tros produtos nao disponiveis na aldeia.

Talvez por nao disporem de igarapes com fartura de pei-

xes, esses indios hoje pescam nos rios com anzol e rede, meios mais

usados para maior extensao e volume de agua. Para ca~arem usam a es

pingarda.

Em 1914, 0 "governo prefeitural" criou uma escola prima

ria. Hoje, 0 grupo dispoe de duas escolas, com professores indios,

onde 0 portugues e a lingua estudada. As escolas seguem os conteu-

dos e programa~ao de ferias da rede oficial da regiao. Os professa-

res tern forma~ao no cur so de magisterio, oferecido semestralmente

pelo Projeto Alfa II, do Ministerio da Educa~ao. Nos contatos esta-

belecidos percebemos a carencia de metodos pedagogicos eficazes e

a necessidade do ensino bilingtle. Este depende da descri~ao da lin-

gua Poyanawa, para que ela possa ser ensinada na escola as criancas

e/ou adultos, como acontece com outros grupos que, embora com urn nu

mere pequeno de falantes, conta com algumas pessoas muito motivadas

para tentar ensinar a lingua indigena visando a sua recupera~ao.

Entre os Poyanawa, a primeira pessoa que despertou para

a necessidade da manutencao lingtlistica do grupo foi Rai1da Manai-

ta, que, mesmo sem apoio externo e material pedagogico, tentou in-

culcar nos outros indios este valor, atraves de aulas onde a lingua

era ensinada. Para estas aulas, criou urn alfabeto, baseado no Portu

gues, e fez uma lista de palavras e frases na lingua. Apos alguns

meses, Railda adoeceu e 0 processo foi interrompido. Esperamos que,

apos este trabalho de descricao fonologica e morfologica da lingua,

as aulas passam ser retomadas, pais este e urn desejo acalentado por



A lingua Poyanawa e chamada pelos falantes de "udikui" ,

lingua verdadeira. 0 numero de falantes ativos era, a epoca do le-

vantamento de campo (julho/90), de doze, numa populaCao de 385 in-

dios. Podemos estimar que 0 numero de falantes passivos, isto e,

pessoas que entendem mas nao falam, corresponde a mais ou menos 10

pessoas. E interessante destacar que as criancas, que seriam os ele

mentos perpetuadores da lingua, sac monolingftes em Portugues, 0 que

gera urn processo de obsolescencia lingftistica ou a possivel extin-

cao deste valioso patrimonio cultural.

comecamos 0 trabalho de campo pelo levantamento de dados lingftisti-

cos. Aplicamos 0 Questionario do Museu Nacional, elaborado por J. Mat

toso Camara Junior e Sara GUdschinschy, ampliando-o, quando necess~

rio, para focalizar aspectos gramaticais que foram observados ou a

partir de hipoteses que iam sendo formuladas no decorrer da coleta

de dados. Ampliamos 0 lexica do Questionario para que os termos da

fauna e flora regional sugeridos pelos informantes pudessem ser in-

corporados. Isso motivou-os a participar mais ativamente do proces-

so de coleta e a lembrar itens ja. esquecidos ou usados com pouca

freqUencia.

o levantamento de campo baseou-se em procedimentos meto

dologicos recomendados por SAMARIN (1967), GUDSCHINSCHY (1967) e

GLEASON (1985), muito adequados para trabalhos iniciais com linguas

agrafas. Para a analise dos dados recorremos as abordagens teorico-

metodologicas recomendadas por PIKE (1943, 1948), NIDA (1949), EL-

SON & PICKETT (1978), KINDELL (1977), abordagens estruturalistas

distribucionais que, atraves de processos de descoberta, usando co-

mutacao, permitem a montagem de paradigmas e sintagmas para compre-



ensao da estrutura da lingua.

Tentamos, na medida do passivel, descrever os princi-

pais fatos nas areas da fonologia e morfologia, registrando-os, co-

mentando-os para que sirvam de material para futuros estudos sobre

as linguas Pano e, acima de tudo, para identificar e servir ao povo

Poyanawa, que apesar de todos os percalcos hist6ricos que atravess~

ram ao longo dos anos, continua desejando que a sua identidade lin-

gUistica e cultural sejam mantidas.

Nao nos foi possivel selecionar os informantes. Havia a

penas doze falantes, com mais de 50 anos. Procuramos registrar to-

dos eles. Sempre que possivel, trabalhamos com cada informante em

lugar isolado, 0 que algumas vezes nao ocorreu e fez com que certos

trechos das gravacoes possuam ruidos ou vozes externas esporadicas.

Como nao ha falantes jovens nao foi possivel observar mudancas fone

ticas ou lexicais que possam estar ocorrendo.

Para elicitacao dos dados, submetemos nossos informan-

tes a aUdicao de uma sentenca ou item lexical em Portugues, solici-

tando que fosse traduzido para 0 Poyanawa. A resposta era simulta-

neamente gravada em fita cassete e transcrita foneticamente de oiti

va. Solicitamos, ainda, que 0 informante repetisse cada dado pelo

menos duas vezes; em seguida faziamos a leitura do que havia sido

transcrito para que 0 informante avaliasse a qualidade do registro:

liamos atranscricao e observavamos se a reacao era positiva ou nega

tiva.

Para que os informantes nao ficassem cansados, trabalha

mos de 40 minutos a uma hora por dia, com cada urn, nos horarios em

que estivessem livres de suas atividades.

Os mitos e a hist6ria do contato com 0 grupo foram docu



mentados com a participacao dos indios Prudente de Morais, Alberto

Itxubae e Antima. 0 primeiro narrava os mitos na lingua Poyanawa,

que eram traduzidos para 0 Portugues por algum falante presente,

quase sempre Railda ou Antonio Jardim. Os dois ultimos, embora fa-

lantes, fizeram narracoes em Portugues. Todas as historias referen-

tes ao contato foram marcadas por experiencias de maus-tratos e es-

cravidao impostas pelo seringalista Mancio Lima, 0 que deixou lem-

brancas amargas deste periodo.

Gravamos algumas musicas tribais com Hana Manaita, 90 a

nos, provavelmente a pessoa mais velha da aldeia e a unica que pos-

sui a tatuagem caracteristica do povo Poyanawa (cf. pag. 16). Al-

guns desses cantos, especialmente os de lamentacao (cantados quando

alguem morria) fizeram algumas pessoas presentes a gravaCao chorar.

Das revisoes feitas do material gravado, com 0 que foi

transcrito de oitiva, foi montado urn glossario Poyanawa - portugues

(v. Anexo), com cere a de trezentos itens lexicais, escritos de acoE

do com a proposicao de alfabeto feita para a lingua (Cf. Cap. IV).

Este trabalho, que tern por objetivo a descricao fonolo-

gica da lingua Poyanawa e trata tambem de alguns aspectos da morfo-

logia que puderam ser bem delimitados, esta dividido emquatro capi-

tulos. No capitulo I, faremos 0 inventario das ocorrencias dos seg-

mentos consonantais e voca1icos em seus respectivos ambientes de o-

correncia, descreveremos a estrutura silabica e 0 padrao acentual

da lingua. No capitulo II, confrontaremos os segmentos consonantais

e vocalicos entre si para determinar se estas realizacoes sac fone-

mas ou alofones, comentando cada ocorrencia. Para a determinacao

das consoantes e vogais, usamos a tecnica do par minimo (dois enun-

ciados que se distinguem pela oposicao de urn unico item), e do ambi

ente ana logo (parte semelhante de enunciados diferentes, onde se ob



servam dais itens no mesmo ambiente). 0 capitula III tratara da ana

lise morfologica da lingua: das estruturas nominal, verbal e prono-

minal. No capitulo IV apresentaremos a proposta de urn alfabeto e co

mentaremos sabre suas possiveis conseqll~ncias para este povo, nas ~

reas educacional e cultural e, com isso, esperamos oferecer ao gru-

po urn retorno de cunha social.



H A N A MAN A I T A,

a u~~a l~dia ~om a tatua9~m~~a~t~~~~a dOh Poya~awa.



CAPITULO I

ESTUDO FONOL6GICO: FONES

Nesse trabalho utilizaremos uma defini~ao de sons conso

nantais e vocalicos empregada por SLOAT et al. (1978: 27). As conso

antes sac produzidas pela constri~ao em algum ponto do trato vocal,

desviando, impedindo ou obstruindo completamente 0 fluxo de ar na

cavidade oral. Para classifica~ao e descri~ao das consoantes recor-

remos a tres criterios:

a. ponto de articula~ao (localonde os articuladores se

aproximam) ;

b. modo de articula~ao (maneira como 0 ar passa pelo

trato vocal);

c. papel das cordas vocais (tensao ou distensao e maior

ou menor aproxima~ao das cordas vocais) .

As vogais sac realizadas pela tensao e aproxima~ao das

cordas vocais (vogais sonoras), quando da passagem do ar, vindo dos

pUlmoes. Em sua maioria, as vogais sac sonoras mas pode haver urn re

laxamento das cordas vocais, com conseqUente dissonoriza~ao da vo-

gal. Isso pode ocorrer ocasionalmente. Para a ciassifica~ao das vo-

gais recorremos a urn modele tridimensional que observa:

a. altura (maior ou menor abertura da boca) ;

b. posi~ao vocalica (posi~ao da lingua);

c. arredondamento dos labios (protuberanciados labios).

o ponto de articula~ao se refere ao local do trato vo-

cal onde dois articuladores se aproximam para produzir urn som. Te-

mos, entao, sons que sac produzidos com os dois labios, bilabiais;



com o'labio inferior e os dentes superiores, labiodentais; com a

ponta da lingua e os alveolos, alveolares; com a lamina da lingua e

o palata duro, palatais; com 0 dorso da lingua e 0 palata mole (ve-

lum), velares; e com as cordas vocais se articulando para produzit

os sons glotais.

que observa a abertura da boca, a posigao da lingua e dos labios e

o grau de tensao muscular, especialmente da lingua. Quanto a abert£

ra da boca, as vogais sac classificadas em altas (pouca abertura),



anteriores (a parte anterior da lingua em repouso esta paralela ao

palato); centrais (0 corpo da lingua em repouso esta mais para tras

do palato); e posteriores (retraQao do dorso da lingua na direQao

do velum). 0 arredondamento dos labios (extensao dos labios para a

frente), produzira vogais arredondadas. E mais natural que esse pro

cesso aconteQa com as vogais altas e medias posteriores (SLOAT et

al., 1978: 25).

Como urn complemento a essa classificaQao, as vogais po-

dem ser orais e nasais. As vogais nasais sac articuladas com 0 abai

xamento do velum, permitindo a passagem do ar pelo nariz; quando is

to nao acontece as vogais sao orais.

Para designar os segmentos consonantais e vocalicos, u-

saremos a terminologia proposta por PIKE (1947), cont6ide e voc6i-

de para 0 nivel fonetico; e, con soante e vogal, para 0 nivel fonemi

co. Adotaremos, tambem, os conceitos de naturalidade e semelhanQa

fonetica, sugeridos por SLOAT et al. (1978: 99-107) e KINDELL (1977:

25-37), respectivamente.
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1.1.1.1 Inventario dos segmentos consonantais em seus respectivos am-

bientes de ocorrencia no corpus.

[ p ] Oclusivo bilabial surdo

:# - V (01) paei:'ki 'Orelha'

(02) pakatsu'ka 'Macaco jogue-jogue'

(03) pis'ka 'Marimbondo'

(04) pu'ti 'Costas'

(05) puy'a 'Punhos'

(06) pu'du 'veias'

(07) pu'su 'Bentinha'

(08) pi'tsu 'Cintura'

V - V (09) ka'pa 'Quatipuru'

(10) :i:'pa 'Pail

(11) talpa 'Paxiuba'

(12) ~i'pi 'Macaco soim'

(13) ta':i:t~i'pu 'Calcanhar'

(14) da'pu 'Tutano'



==I=F - V (17) ba'ri 'Cotia'

(18) ba'ka 'Rato'

(19) bat ~H 'Areia'

(20) bi'si 'Arraia'

(21) but ~a 'Molhado(a) ,

(22) ba'pl:1 'Miolos da cabe~a'

v - V (23) na'bi 'Carne'

(24) ika'ba 'Verde'

(25) hu'bu 'Furno'

(26) t~u'bu 'Curirnata'

(27) ikute'ba 'Fogo'

(28) huku'ba 'Grande'

==I=F - V (29) ea'ki 'Filho'

(30) ea'ri 'Sol'

(31) ea'hu 'Cotovelo'

(32) ea'de 'Marido'

(33) ea'ti 'Rabo'

(34) bu'sa 'Estrela'

(35) eu~ihu'a 'Vovo'

(36) e::i:'ru 'Olho'

(37) e:t 'Carapana'



(38) bi

(39) b~w'i

'Vela'

'Marnbira'

V - V (40) a'bu

(41) awi'bu

(42) adi'bu

(43) pabI'ki

'Cairara'

'Mulher'

'Avo'

Este segrnento ocorre ern inicio e rneio de enunciado, in-

tervocalicarnente, forrnando silaba corn todos os vocoides, exceto:

[i], [0].

Esta posiCao consonantal so pode ser ocupada pelo serni-

vocoide [ y ].

#- V (45) rna'bu 'Dinheiro'

(46) rna'sa 'Born'

(47) rna'hu 'Chifre'

(48) rna'dip~'i 'Folha'

(49) ma'ka 'Mao'

(50) mi'ma 'Flecha'

V - V (51) bema'na 'Testa'

(52) ia'sIma'sI 'Tamanduai'

(53) ka'ma 'Raposa'

(54) kuru'mi 'Bebe'
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intervocalicarnente, sucedido pelos vocoides [ u ],

[ a ].

# - V (69) tali 'Pel

(70) ta'ka 'Figado'

(71) ta'bu 'Bochecha'

(72) t:i:'hu 'Pescoco'

(73) ti'puh 'Jiju (peixe) ,

(74) tu'ku 'Urnbigo'

v - V (75) §a'ti 'Cairara'

(76) usi'ti 'Cachorro'

(77) bi'tih 'Tripas'

(78) pu'ti 'Costas'

(79) utu'ku 'Moca'

(80) ratuh'ku 'Joelhos'

(81) ikute'ba 'Fogo'

(82) sua'ta 'Minhoca'

(83) pa'~ihitaw'a 'Cachorra (peixe) ,

Este segrnento realiza-se ern inicio e rneio de enunciado,

intervocalicarnente, forrnando silaba corn os vocoides [ i ], [ :i:],

[el, [a], [a], [u].

C - V (84) bas'ta

(85) bu~'ta

(86) puybis'ti

'Macaco barrigudo'

'Sujo'

'Penal



A posieao Consonantal so pode ser ocupada pelo segrnento

palatal surdo [ ~ ].

"# - V (87) da'si 'Banho'

(88) dah'va 'Barriga'

(89) dakaka'ti 'Cobertor'

(90) daw'a 'Civilizado'

(91) d:i:w 'Barro'

(92) diw':i: 'Vento'

V - V (93) a'da 'Lingua'

(94) ada'ka 'Aracoa'

(95) ka'da 'Arara'

(96) i'du 'Oneal

(97) ni'du 'Aqui'

(98) ~a'du 'Cobra venenosa'

(99) u'di 'Gente'

Este segrnento realiza-se ern inicio e rneio de enunciado,

intervocalicarnente, forrnando silaba corn todos os vocoides, exceto:

[e], [0], [a], [e], [0], [U].

"# - V (100) say'ka

(101) saIki

(102) sueia'ki

(103) sua'ta

'Narnbu preto'

'Porquinho'

'Redondo'

'Minhoca'



v - v (106) pu'su 'Bentinha'

(107) i'su 'Macaco preto'

(108) ua'sa I Macaco cheiro'

(109) rna'sa 'Born'

(110) ipai'sa 'Bacaba'

(111) iu'si 'Pessoa gorda'

(112) ba'si 'Frio'

(113) ri'si 'Rede'

(114) pi'sa 'Aracari'

v - C (115) buspa'ti

(116) pis'ka

(117) as'pa

#- - V (118) tsa1tsa 'Agu1hao'

(119) - - VftiJ - 'Banana grande'tsa'katsl.'ko

(120) tsa'ka 'Cotiara'



v - V (121) a'tsa

(122) itsa'mi

(123) iamitsa'nu

(124) pi'tsu

'Mandioca'

'Fruta (?)'

'Colher'

'Cintura'

Este segmento realiza-se em inicio e meio de enunciado,

intervocalicamente, formando silaba com os vocoides [ a ], [ a ],

[ u ].

# - V (125) na'sa 'Capitari'

(126) na'bi 'Carne'

(127) ni1du 'Aqui'

(128) nuki'ba 'Mao esquerda'

(129) nudi'a 'Ai'

v - V (130) inahaka'ra 'Vibora'

(131) nu'nu 'Pato'

(132) ka'na 'Banquinho'

(133) pa'na 'Acai'

(134) ui'nii 'Buriti'

(135) awnay'ti 'Canoa'

Este segmento realiza-se em inicio e no meio do enuncia

do, intervocalicamente, formando silaba com os vocoides [ a ],

[ i ], [ u ].



[ r ] Vibrante alveolar sonoro

# - V (136) ra'hii 'Objeto velho'

(137) ratuh'ku 'Joelho'

(138) ra'ki 'Nariz'

(139) riw'i 'Juriti'

(140) ru 'Pedra'

(141) ru'ka 'Paruacu'

V - V (142) ira'bu 'Hornern'

(143) ka'ri 'Batata-doce'

(144) t~u'ri 'Narnbu sururina'

(145) bariki'a 'Dia'

(146) b±'ru 'Olho'

(147) t~u'ru 'Ruga'

(148) urukubuy'b:i: 'Banana naja'
•

# - V (149) §a'§i 'Caranai'

(150) !Sa'ti 'Cairara'

(151) ~a'ki 'Ra'

(152) ~i~i'ki 'Danca tribal'

(153) ~i'~i 'Quati'

(154) ~i'pi 'Macaco soirn'

(155) §iw 'Piurn'

(156) ~i'du 'Macaco prego'



v - v (157) ta'si 'Verme1ho'

(158) iaw'isi 'Tatu verdadeiro'

(159) busihu'a 'Vovo'

(160) pi'si 'Toa1ha de mesa'

(161) pi'si 'Costelas'

(162) bu'sa 'Estrela'

(163) iu'si 'Alma'

Este segmento rea1iza-se em posi~6es inicial e medial

intervoca1ica, formando silaba com os vocoides [ a ], [ a ], [ i ],

[ i ].

v - C (164) bas'ta

(165) bus'ta

(166) buspa'ti

'Macaco barrigudo'

'8ujo'

'Andorinha'

o segmento funciona como travamento silabico quando su-

cedido pelo oclusivo alveolar surdo [ t ] ou oclusivo bilabial sur-

do [ p ].

# - V (167) tsaw'a 'Sacarrona'

(168) tsa'hu 'Veado'

(169) tsay'pa 'Comprido'

(170) tsu'ku 'Flor'

(171) tsu'ru 'Ruga'

(172) tsu'ra 'Gia'



(174) ta':i:t~i'pu

(175) ta't~a

Este segmento realiza-se em posicoes inicial e medial

intervoc&lica e forma silaba com os voc6ides [ a ], [ u ], Ii].

v - tY} (176) hay'a 'Reto'
C

(177) baybaw'a 'Uru'

(178) paya'ti 'Abano'

(179) maynaw'a 'Caraacu'

(180) t~aY'pa 'Comprido'

(181) puy'a 'Bracos'

(182) b:i:tuy'a 'Macaco da noite'

v - #= (183) bay 'Terra'

(184) bay 'Estrada'

(185) hay 'Tracaja'

(186) may 'Car& (peixe) ,

(187) nay 'preguical

(188) uy 'Chuva'

(189) puy 'Penal

(190) buy 'Boil
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[ k ] Oclusivo velar surdo

# - V (191) ka'ma 'Raposa'

(192) ka'p± 'Jacare'

(193) k±'ha 'Boca'

(194) k:i:'bu 'Jacu'

(195) ku'hu 'Cujubi'

(196) ku'te 'Coco'

(197) kumaw'a 'Nambu azul'

(198) ku~i'ka 'Boto (peixe) ,

V - V (199) ma'ka 'Mao'

(200) ua'ka 'Aqua'

(201) ada'ka 'Aracoa'

(202) h±'ki 'Milho'

(203) sue±a'ki 'Redondo'

(204) eak± 'Filho'

(205) ma'ku 'Paca'

(206) te'ku 'Jacamim'

(207) pa'~it~i'k6 'Banana ma<;;a'

intervocalica, forma silaba com todos os vocoides, exceto

[i], [e], [ul.

C - V (208) ratuh'ku 'Joelho'

(209) utuh'ku 'Tornozelo'

(210) bituh'ku 'Punho'

(211) pUh'ku 'Aniquim'

(212) uh'ka 'Cabega'

(213) pis'ka 'Marimbondo'

(214) bas'ku 'Seco'



Esta posi~ao consonantal so pode ser ocupada pelos con-

toid~fricativo glotal [ h ] e fricativo alveolar [ s ] surdos.

#- - V (215) hawmaw'a 'Olaia grande'

(216) ha':i: 'Tamandua bandeira'

(217) haw 'Peixe de agua doce'

(218) hu'ta 'Vovo'

(219) h:i:'ta 'Dente'

(220) h:i:'ki 'Milho'

V - V (221) inahaka'ra 'Vibora'

(222) ta'ha 'Pulmao'

(223) iuha'bu 'Velha'

(224) u'hu 'Branco'

(225) ku'hu 'Cujubim'

(226) uhu'de 'Lua'

(227) pa'~ih:i:taw'a 'Cachorra (peixe) ,

Este segmento realiza-se em posi~oes inicial e medial

intervocalica, quando sucedido pelos vocoides [ a ], [ a ], [ u ],[ u]

[ :i:], com os quais forma silaba.

V - C (228) dah'va 'Barriga'

(229) b:i:h'ku 'Traira'

(230) kuh'di 'Bigode'

(231) pUh'ku 'Ani.guim'



(233) ti'puh

(234) b~'t~h

(235) toh

'Tripas'

'avo'

a segmento [ h ] funcionara como travamento silabico,

quando antecedido pelos vocoides [ a ], [ :i:: ], [ u J, [ 0 J, [ u ].

A lingua poyanawa apresenta seis segmentos vocalicos 0-

rais e tres nasais.

ANTERlORES CENTRAlS POSTERlORES

Nao Arredondadas Arredondadas

IAltas i ~ u

Medias e 0

Baixas a

1.1.2.1 Inventario dos segmentos vocalicos orais eln seus respectivos

ambientes de ocorrencia no corpus.

## - C (236) ika'ba

(237) ira'.eu



#4 - V (238) iasima'si

(239) iawi'~i

c - C (240) ua'tis

(241) eu§ihu'a

C - #4 (242) ea'ti

(243) ba' si

C - #4 (244) ea'de

(245) uhu'de

c - C (246) h±'ta

(247) e:i:h'ku

#4 - C (248) :i:'h±

(249) ±w'a

C - #4 (250) e:i:w'±

(251) §§'t±

~ - C (252) aw'a

(253) a'tu

'Tamandua'

'Tatu bandeira'

'Unha'

'Vovo'

'Rabo'

'Areia'

'marido'

'Lua'

'Dente'

'Traira'

'Semente'

'Mae'

'Mambira'

'Cairara'

'Anta'

'Bucho'



c -{~} (264) ba1ha
C

ANTERIOR CENTRAL POSTERIOR
Naa Arredandadas Arredandadas

Altas
.•.

u1

Baixas a



1.1.2.2. Inventario dos segrnentos vocalicos nasais ern seus respecti-

vos arnbientes de ocorrencia no corpus.

## - C (266) i'du

(267) i'bi

'On<;;a'

'Sangue'

## - V (268) iu'si

(269) L3' bi

C - C (270) pi'su

(271) rni'rna

'Cintura'

'Flecha'

(272) rna'di

(273) pa' fH

## - C (274) a'da

(275) aw'a
'Lingua'

I Meu/rninha'

(276) ra'ki

(277) ~a'du

C - ## (278) puy'a

(279) pis'ka

'Bra<;;o'

'Marirnbondo'

## - C (280) u'di

(281) u'~i

'Gente'

'Fruta'



(282) hu'ba

(283) ru'du

(284) ta'tu

(285) ma'hu

'Cangote'

'Chifre'

Urn lingUista, ao contrario do que acontece corn urn fala~

te nativo, precisa recorrer a varios processos para identificar os

limites de umapalavra numa determinada lingua.

Ern urn primeiro momenta da analise ele determina se 0 e-

nunciado, visto de urn ponto de vista fonetico e semantico, represen

ta uma unidade significativa formal, uma palavra. Posteriormente ob

serva 0 comportamento desta ern relacao ~s demais unidades signific~

tivas arroladas no corpus.

Para isto 0 lingUista observara se esta serie fonica i-

solada anteriormente e passivel de divisoes, e se estas comprometem

o significado atribuldo ~ seqUencia.

o analista ainda pode recorrer, na delimitac~o da pala-

vra, a marcas de acentuacao, estabelecendo 0 padrao de regularidade

acentual, dando assim uma configuracao fonologica sistematica ao e-

nunciado.

Ern Poyanawa, a palavra pode ser definida como uma "for-

ma livre minima" (BLOOMFIELD, 1933: 178) marcada por uma acentuacao

fixa na ultima silaba, que delimitara a fronteira morfologica corn

as demais.



(286) [hu'bu] 'Furno'

(287) [ikute' ba] 'Fogo'

(288) Lia'bu] 'Noite'

(289) [ma'sa] 'Born'

(290) [u'du] 'Caititu'

(291) [ma'hu] 'Chifre'

(292) [~a'du] 'Cobra venenosa'

(293) [taka'ra] 'Galinha'

(294) [:i' pal 'Pai'

(295) [ira'bu] 'Filho'

Entretanto, 0 corpus tambem apresenta palavras (segundo

seu valor sema.ntico interpretado pela traduoao em Portugues) aparen

temente compostas por duas raizes; nestas, 0 acento original de ca-

da uma e mantido:

(296) [taka'ravu'du] 'Galo'

(297) [iwi'dapuy'a] 'PaSSaro'

(298) ['puybis' tI] 'Pena'

(299) [ba'~ibuh'na] 'Poeira'

Acreditamos que esses sac casos de duas palavras origi-

nalmente, que se cristalizaram diacronicamente e que, sincronicamen

te se apresentam indivisiveis, mas mantendo seu padrao acentual. En

contramos apenas urn pequeno numero desses casos. A indivisibilidade

testada nos leva a interpretar 0 exemplo (296) acima como 'galinha

macho' ou algo semelhante.



A silaba e urn sorn ou urn grupo de sons produzido por urna

unica ernissao de ar. Mais explicitarnente, cada pequena contracao do

diafragma forca 0 fluxo de ar saido dos pulmoes a percorrer a tra-

queia e a projetar-se no trato vocal. Cada urn desses impulsos pro-

duz uma unidade de fala: a silaba.

A silaba e constituida por urn nucleo obrigatorio, seu a

pice, geralmente urn sorn vocalico ou som consonantal silabico e, CO~

ponentes opcionais, sons consonantais, que podem preceder ou suce-

der 0 nucleo.

sac diferenciados pelo'numero de sons consonantais que participam

da ascendencia silabica - 0 que precede 0 apice - ou do declinio -

o que segue 0 apice.

o padrao silabico mais natural nas linguas do rnundo e 0

menos marcado, constituido por con soante e vogal (CV) , aclive e api

ce, respectivarnente (SLOAT et al., 1978: 99-106).

A lingua Poyanawa possui os seguintes tipos de silabas:

CV

V

VC

CVC

Estes padr6as podern ser resurnidos assirn: C1VC2, onda C1

e a ascendencia si1abica e C2 0 dec1inio. Com relaCao a constitui-

cao interna do Poyanawa, todos os sons vocalicos podem ocupar a po-



sicao v. A posi~ao C1 pode ser preenchida por qualquer som consona~

tal, 0 que nao ocorre com a posi~ao C2, que e preenchida apenas pe-

los segmentos: fricativo glotal [ h ], fricativo alveolar surdo [ s ]

e fricativo palatal surdo [ s ], alem dos semi-vocoides [ w ] e [y ].

Quanto a sua distribuicao os padroes nao estao sujeitos

a qualquer restricao: podem ocorrer em inicio, no meio e no termino

dos enunciados; ou ainda, precedendo ou sucedendo qualquer dos ti-

pos apresentados:

cv

(300) ta.ka 'Figado'

(301) ea.k:i: 'Filho'

(302) ba.si 'Areia'

(303) da.pu 'Tutano'

(304) hu.bu 'Furno'

(305) ba.ti 'Rabo'

(306) ha.ka 'Casca'

(307) tu.ku 'Umbigo'

(308) ra.hu 'Objeto velho'

(309) sL du 'Macaco prego'

v

(310) u.di 'Gente'

(311) :i:.pa 'Pai'

(312) i.a 'piolho'

(313) i.su 'Macaco preto'

(314) ku.i 'Queixo'

(315) i.a.eu 'Noite'

(316) Lbi 'Sangue'



VC

(320) uy 'Chuva'

(321) uh.ka 'Cabe<;a'

(322) aw.a 'Anta'

(323) aw.i 'Mulher'

(324)
. . v. 'Tatu'1.aW.l.Sl

(325) iw.a 'Mae'

(326) iw.i 'Arvore'

(327) ha.uh 'Jabuti'

(328) is.bay.a 'Careca'

(329) u.ay 'Ro<;ado'

CVC

(330) nay 'Pregui<;a'

(331) siw 'pium'

(332) u.tuh.ku 'Tornoze10'

(333) i.su.puy.a.maw.a 'Caitiara'

(334) haw 'Osso'

(335) Bay 'Caminho'

(336) dah.va 'Barriga'

(337) bus.ta 'Sujo'

(338) pis.ka 'Marimbondo'

(339) bas.ta 'Macaco barrigudo'

Programa de P6s-Gradullyito
em Letra,s e Linguistic&.
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A distin~ao entre vogal e consoante e fundamental para

a defini~ao de semivogal. Isto porque a semivogal difere de ambas,

tern tra~os distintivos menos vocalico e menos consonantal (CHOMSKY

e HALLE, 1968: 302-303).

A vogal e urn som produzido sem ponto de dois articulado

res no trato vocal. A consoante, ao contrario, e produzida por urn

fechamento ou uma fric~ao em algum ponto do trato vocal, alem do u-

sado na produ~ao de [ i ] ou [ u ] (SHANE, 1975: 40).

As semivogais sac consoantes, do ponto-de-vista articu-

latorio, com caracteristicas vocalicas, do ponto-de-vista acustico-

perceptual. Sao produzidas com 0 corpo da lingua em posi~ao mais al

ta do que as vogais altas, portanto, mais proximas ao palata ou ve-

lum (SHANE, 1975: 39).

Na silaba, a semivogal ocupa a posi~ao de fronteira si-

labica, isto e, 0 aclive ou declive desta.

Urn ditongo e a combina~ao de vogal com semivogal ou vi-

Em poyanawa, existem duas semivogais: a bilabial [w]

e a palatal [ y ] que ocorrem sempre depois do vocoide, no travamen

to silabico.

Para resolver se estes segmentos sac funcionalmente vo-

gais ou consoantes tivemos que observar a fronteira silabica. Em al

guns casos foi dificil definir precisamente a fronteira entre uma e

outra silaba, especialmente quando os segmentos em analise se encon

travam no meio do enunciado, como por exemplo em: (a) [~w'a] - (ve-

lho); (b) [aw'a] - (anta); (c) [isupuyami'iw'a]- (caitiara). Para de



(1) a acentua~ao (cf. pag. 47) observada em (a) e (b),

revela um segmento semivocoide sucedendo 0 vocoide, caracterizando

assim um ditongo decrescente;

(2) a pronuncia si1abada, por parte dos informantes, in

dicava exatamente a fronteira fonetica entre uma silaba e outra, 0

que definiu, pela pronuncia, 0 ponto de maior intensidade articula-

toria, como em (c): [i.su.puy.a.maw.a].

Nao ha restri~oes quanto a ocorrencia de vocoides orais

ou nasais precedendo estes segmentos, que passaremos a chamar de se

mivogais. E nao existe nenhum encontro de vocoides da mesma altura

que demonstrem oposi~ao caracterizando a presen~a de dura~ao atra-

ves de vocoides longos, isto e, nao foram detectadas ocorrencias co

mo [uw] , [wu] , [:iy], [y:i], [iy], [yi]. Por isso, passamos a inter-

pre tar esses fenomenos como ditongos decrescentes.



w y

haw 'Osso' kay.a 'Reto'
a

aw.a 'Anta' may 'Cara (peixe) ,
{-}

aw.a 'Meu' tsay.pa 'Comprido'
a

Law.Lsi 'Tatu' u.ay 'Roc;;ado'

miw.a 'Tua'

i iw.ra.ku.i 'Corpo humano'

iw.i 'Arvore'

siw 'Pium'

:i:w.:i:'Casal

:i: :i:w.a'Eu'

d:i:w'Barro'

d:i:w.i'Vento'

suy.ka 'Inchado'

uy 'Chuva'
u

puy. a .flU 'Passaro'

puy.bis.ti 'Penal

Por este quadro podemos constatar as nao - ocorrencias

mencionadas anteriormente.
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CAPITULO II

ESTUDO FONOL6GICO: FONEMAS

Faremos aqui a demonstra~ao do resultado da analise que

evidencia ou nao a oposi~ao entre sons consonantais semelhantes.

o fone oclusivo bilabial surdo [ p ] op6e-se ao oclusi-

vo bilabial sonoro [ b ] constituindo-se em dois fonemas: /p/ e /b/.

Exemplos:

(340) ['puy] /puy/ 'Pena'

['buy] /buy/ 'Boi'

(341) [na'pi] /dapi/ I Anus I

[na'bi] /dabi/ 'Carne'

(342) [p:i:tuh'ku] /pft:tuhku/ 'Carrapato'

[bituh'ku] Ib:i:tuhkul 'Punho'

o fone oclusivo alveolar surdo opoe-se ao sonoro, cons-

tituindo-se nos fonemas It/ e Id/.

Exemplos:

(343) [ta'si] Itasi/ 'Vermelho'

[da'si] /da~3i1 'Banho'

(344) [du'ku] /dukul 'Nos'

[tu'ku] /tuku/ 'Umbigo'



(345) [ha'di]

[da'ti]

/hadi/

/dati/

o segmento oclusivo bilabial sonoro [ b ] e 0 fricativo

bilabial sonoro [ b J estao em oposicao, constituindo-se, portanto,

nos fonemas /b/ e /b/.

Exemplos:

(346) [ba'ri] /bari/ 'Cotia'

[ba'ri] /bari/ 'Sol'

(347) [ba'hu] /bahu/ 'Mucura'

[ba'hii] /bahii/ 'Cotovelo'

(348) ['bay] /bay/ 'Terra'

['bay] /bay/ 'Caminho'

Os fones oclusivo bilabial sonoro [ b] e nasal bila-

bial [ m ] sac alofones do fonema /b/. [ b ] ocorre em inicio de si

laba, sempre seguido por vogal oral e [ m ] em inicio de

sempre seguido de vogal nasal.

Exemplos:

(349) [ma'hii] /bahii/ 'Chifre'

[ba'hu] /bahu/ 'Rapa.z'

(350) [ma'ka] /baka/ 'Mao'

[ba'ka] /baka/ 'Rato'

(351) [ma'sa] /basa/ 'Bom/bem'

[ba'ri] /bari/ 'Cotia'



turalidade de [ b ), uma vez que [ m ) depende de vogal nasal.

o fone oclusivo bilabial sonoro [ b ) opoe-se ao semi-

vocoide ( w ], como mostram as oposi~oes nos ambientes analogos,

formando os fonemas /b/ e /w/.

o fone fricativo labio-dental sonoro [ v) ocorre no

mesmo ambiente do [ b ), fricativo bilabial sonoro, sem mudanca do

significado da palavra; eles estio, portanto, em flutuacio.

(355) [vuh] /vuh/ 'Cabelo'

[buh) /buh/ 'Cabelo'

(356) [dayvuh'ni) /dayvuhdi/ 'Nuvem'

[dayhuh ,ni] /daybuhdi/ 'Nuvem'

re muito mais freqUentemente no corpus e portanto foi 0 fone esco-

lhido para representar 0 fonema.

Os segmentos oclusivo bilabial sonoro e alveolar sono~



ro, b] e [ d ], respectivamente, estao em oposiCao, constituin-

do-se em fonemas: /b/ e /d/.

Exemplos:

(357) [baw'a] /bawa/ 'Papagaio'

[daw'a] /dawa/ 'Civilizado'

(358) [ba'pu] /bapu/ 'Panela'

[da'pu] /dapu/ 'Tutano'

(359) [ba'ka] /baka/ 'Rato'

[da'ka] /daka/ 'Arara'

(360) [ba'si] /basi/ 'Areia'

[da'si] /dasi/ 'Banho'

o fone oclusivo velar surdo [ k ], nao e foneticamente

semelhante aos outros, mas, em virtude da descricao feita com os de

mais, faremos 0 cotejo dele com 0 fone fricativo glotal surdo [h],

o fone de articulacao mais proxima, e que co-ocorre com ele em am-

bientes analogos.

Exemplos:

(361) [ma'ku] /baku/ 'Paca'

[ma'hu] /bahii/ 'Chifre'

(362) [ta'ha] /taha/ 'Pulmao'

[ta'ka] /taka/ 'Figado'

(363) [k:i:'ha] /k:i:ha/ 'Boca'

[h:i:'ta] /h:i:ta/ 'Dente'



o fone fricativo alveolar surdo [ 5 ] opoe-se ao frica-

tivo palatal surdo [ ~ ], constituindo-se nos fonemas Isl e I~/.

Exemplos:

(364) [eu'si] Ibusil 'Lontra'

[iu'~i] liu§il 'Alma'

(365) [i'sa] lisal 'Quandu'

[eu'~a] Ibu~al 'Estrela'

(366) [sihakaw'a] Isieakawal 'Poraque'

[~i'pi] I~ipil 'Macaco soim'

o fone fricativo alveolar surdo [ s ] opoe-se ao africa

do alveolar surdo [ ts ], constituindo-se portanto, nos fonemas 151
e I¢'-I.

Exemplos:

(367) [ua'sa] luasal 'Macaco Chei-

rot

[a'tsa] laial 'Nandioca'

(368) [saIki] Isakil 'Ra'

[tsa'kat~i'ku] l¢aka25ikul 'Banana Gran-

de'

(369) [iu'si] liusil 'Gordo'

[ba'tsi] Iba¢il 'Frio'



Exemplos:

(370) [ta't§a] Ita<!;al I Raiz I

[bu'§a] Ibu~al 'Molhado'

(371) [t~a'hu] I<!;ahul 'Veado'

[r:3a'r:3i] lr:3ar:3il 'Polha de eana-

rai'

o segmento afrieado alveolar surdo [ ts ] esta em oposi

~ao ao segmento afrieado palatal surdo [ tr:3], eonstituindo-se nos

fonemas Iii e lEI.

(372) [a'tsa]

[ta'tr:3a]

( 373 ) [ tsa' ka]

[tr:3a'hu]

laial

ItaEal

liakal

IEahul

'Mandioea'

'Raizes'

'Cotiara'

'Veado'

o segmento oelusivo alveolar surdo [ t ] eneontra-se em

oposiQao ao segmento afrieado palatal surdo [ t§ ], eonstituindo-se

nos fonemas It I e I~/.

Exemplos:

(374) [tu'ku] Itukul 'Umbigo'

[t§u'ku] IEukul 'Plor'

(375) [tay] Itayl 'Pe'

[t!5ay'pa] I(!;aypal 'Grande'

(376) [taka'ra] Itakaral 'Galinha'

[tr:3atu'ba] IEatubal 'Aleijado'



laba sempre seguido de vogal oral e [ n ], ern inicio de silaba sem-

pre seguido por vogal nasal.

Exemplos:

(377) [~a'du] /~adu/ 'Cobra venenosa'

[nu'nu] /dudu/ 'Pato'

(378) [da'pu] /dapu/ 'Panela'

[na'pi] /dapi/ 'Anus'

(379) [day15uh'na] /daY15uhda/ INuvem'

['nay] /day/ 'Cara (peixe) ,

o fonema /d/ foi escolhido para representar essas reali

za<;;oesporque 0 condicionamento ambiental de [ n ] e mais restrito

do que 0 de [ d ]. As vogais nasais, que condicionam a rcalizac50

de [ n ], sac mais marcadas nas linguas do mundo e as orais,

portanto, mais naturais (SLOAT et al., 1978: 92-93).

[ r ] nao apresentam semelhanca corn os demais segmentos encontrados

no corpus e, portanto, sac interpretados como os fonemas /y/ e /r/

(KINDELL, 1977).

Nao foi apresentada aqui a oposi<;;aoentre os segmentos

seme1hantes [ t ] e [ ts ], pois, como ficou demonstrado, [ t] se

opoe a

opoe a

s ] e [ s ] a [ ts ]. Por dedu<;;aologica, [ t J tambem se

ts ]. Pelo mesmo motivo nao cotejamos os pares [ 15 ], [m ]



ca e fon~rnica para as africadasdeve-se a qu~, urna vez analisados

os segrnentos, urn sirnbolo representa univocarnente urn fonerna.
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o segmento anterior alto [ i ] opoe-se ao segmento cen-

tral alto nao-arredondado [ ~ ], constituindo-se assim em dois fone

mas: Iii e/±.l.

Exemplos:

(380) [iw'i] liwil 'A.rvore'

[~w'±] l±.w±1 'Casa'

(381) [ha'k~] /hak~/ 'Rapaz'

[h~'ki] Ih~kil 'Milho'

(382) [hu'k±.] Ihuk±.1 'Tucano'

[h±.'ki] Ih±.kil 'Milho'

(383) [±'a] I±al 'Eu'

[i'a] lia/ 'Piolho'

o segmento central alto nao-arredondado [ ~ opoe-se

ao posterior alto arredondado [ u ], constituindo-se em dois fone-

ma s : / ±. / e I u I .



o segmento anterior alto nao-arredondado

ao posterior alto arredondado [ u ], constituindo-se

Iii e lu/.

i) opoe-se

nos fonemas

Exemplos:

(387) [pu'ti] Iputil 'Costas'

[pi'~i] Ipi~il 'Costelas'

(388) [u'di] ludil 'Gente'

[u'du] ludul 'Caititu'

(389) [ba'si] Ibasil 'Frio'

[bu'su] Ibusul 'Cego'

o segmento posterior medio arredondado [ 0

se ern flutuacao corn posterior alto arredondado [ u ].

Para representar essas realizacoes, escolhemos 0 fonema

lu/, por ser mais natural e'Por ter distribuicao mais ampla no cor-

pus levantado.

o segmento central baixo [ a ] nao e faneticamente serne

lhante aos demais. Pade, portanto, ser interpretado como 0 fonema

lal (KINDELL, 1977).



o vocoide anterior medio nao-arredondado [ e ] ocorre a

penas em posicao tonica antecedido por It I e Id/. Registramos tres

ocorrencias foneticas deste vocoide em ambiente bastante restrito.

Durante a analise, detectamos uma flutuacao entre [ e ]

conforme 0 exemplo:

(392) [ku ' te]

[ku'ti]

'Coco'

ICOCO'

Isto nos leva a deduzir que [ e ] flutua corn [ i ], ern

ambiente de silaba tonica antecedido pela oclusiva alveolar It I ou

sonora Id/. Optamos, para repre£entar essa realizaeao, pela vogal an

terior alta Iii, por ser a menos marcada e, portanto, mais natural.

ao segmento posterior alto arredondado [ fi ] I

dois fonemas: Iii e lfi/.

Exemplos:

(393) [i'du] lidul 'Oneal

[fi'di] lfidil 'Gente'

(394) [pi'tsu] Ipi¢ul 'Cintura'

[pfi'su] Ipfisul IBentinha'

(395) [ni'du] Ididul IAqui'

[nfi'bi] Idfibil 'Mao-esquerda'

Nao existe semelhanea fonetica entre 0 segmento central

baixo nao-arredondado [ a ] com os demais segmentos, podendo aquele

ser considerado fonema la/.



Exemplos:

(396) [ta'ka] /taka/ 'Figado'

[ta'ka] /taka/ 'Movimento da cabec;a'

(397) [haw] /haw/ 'osso'

[haw] /haw/ 'Peixe de agua doce'

(398) [iw'a] /iwa/ 'Mae'

[~w'a] /±wa/ 'Meu/minha'

(399) [pis1ka] /piska/ 'Cobra . -,
CJpO

[pis!ka] /piska/ 'Marimbondo1



o segmento posterior alto oral [ u ] opoe-se ao poste-

rior alto nasal [ 5 ], constituindo-se nos fonemas !u! e /5/.

(403) [ku'i] /kui! 'Particula enfatica'

[k5'i] !k5i! 'Fuma<;a'

(404) [ba'hu) /balm/ 'Mucura'

[ra'hu) !rahu/ 'Objeto velho'

(405) [pu'ti] Iputi/ 'Costas'

Ipu'du] /pudul 'Veias'

Anteriores Centrais Posteriores

Nao arredondadas Arrcdondadas

Altas i :i: u

Baixas a

Anteriores Centrais Posteriores

Nao arredondadas Arredondadas

Altas
.•.

u1

Baixas a



o suprassegmento acento de intensidade, como ficou de-

monstrado, e predizivel em Poyanawa: ocorre na ultima silaba do e-

nunciado. A nivel lexical 0 segrnento nao apresenta oposicao. Trata-

se de uma realizacao fonetica, nao se constituindo, portanto, em urn

fonerna da lingua.
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cAPf'rULO III

M 0 R F 0 LOG I A

A gramatica de uma lingua possui varios aspectos inter-.

dependentes. 0 estudo fono10gico, por mais aprofundado que ~eja,

pouco pode indicar a respeito do significado das pa1avras, ja que

por si so os fonemas n~o estabe1ecem a re1ac~0 entre 0 significante

e 0 significado.

Cada seqUencia sonora significativa ajudara no interca~

bio entre fa1ante e ouvinte, que vai se processando numa cadeia de

combinacoes, fundamentada no morfema. Este nao e necessariamente u-

ma pa1avra (CHAO, 1977: 47), mas e a menor unidade gramatica1mente

pertinente ou, ainda; uma unidade significativa minima da estrutura

1ingUistica (GLEASON, 1985: 56-57).

o morfema e, portanto, uma forma minima (BLOOMFIELD,

1933: 178) e a base dos estudos morfo10gicos.

Os morfemas podem se agrupar ern classes, podendo ter

distribuicao especifica ern cada uma de1as. Sao comumente c1assifica

dos ern formas 1ivres e presas. No primeiro caso, sac morfemas que

podem ser rea1izados iso1adamente e, no segundo, sac formas que so

ocorrem juntas a outros morfemas.

forma, chamada de dependente, "que nunca aparece iso1ada, mas po de

aparecer 1igada a outra forma que n~o e aque1a que a condiciona".

Outras formas aparecem 1ivremente interca1adas entre a forma depen-

dente e a sua condicionante.

Quanto ao conteudo semanl::ico,os morfemas se dividem em

categorias nocionais, ou semantemas, e de re1aCao, morfemas presos

ou dependentes. As categorias nocionais se apresentam como concei-

tos de conteudo material, que remetem ao mundo real e sac resu1ta-



dos da significa~ao das raizes vocabulares expressas pelo semante-

ma. As categorias relacionais tern como fundamento a ordena~ao e va-

loriza~ao dos elementos frasicos, e sao utilizados para indico.r a

rela~ao entre os constituintes da frase.

sintaticos) e semanticos. De acordo com as semelhan~o.s formo.is en-

tre eles, podem ser o.grupo.dosem classes de palavras, podendo ser

flexionais au nao.

Alem dos criterios ja citados, os morfemas podem disti~

guir-se uns dos outros pelo carater nocional, que complementa uma a

nalise estruturalista formal; no caso da lingua em foco para classi

ficar os nomes,verbos, pronomes.

Em Poyanawa, a palavra sera delinlitado. pelo o.cento de

intensidade, que sempre recai no. ultima silaba. A palavra pode ter

de uma a muitas silabas e e formada geralmente par urn radical que

pode ser acrescido de morfemas, geralmente pospostos; au par dois au

mais radicais, atraves do processo de justaposi~ao.

Doravante, passaremos a usar transcri~ao fonemica na e-

xemplificacao dos dados.

(406) Ik!i:hal 'Boca'

( 407) /bay/ 'Terra'

(408) /h:iru/ 'Olho'



(409) /:i:w:i:/ 'Casal

(410) /puy/ 'Penal

(411) /paJH/ 'Amarelo'

(412 ) /basa/ 'Born/bern'

(413 ) /Eaypa/ 'Comprido'

(414) /ikaba/ 'Verde'

(415 ) /raha/ 'Velho'

nem-se como palavras que designam os seres animados e 0 que a gram~

tica reagrupou como coisas, "a saber os objetos, sentimentos, qual.:!:.

dades, as fenomenos, etc." (DUBOIS et al., 1985: 569). Os adjetivos

sao palavras que se unem ao substantivo para Ihes atribuir uma qua-

lidade au alguma nOCao designada par este substantivo.

( 416) /tay/ 'Pe'

( 417) /pabiki/ 'Orelha'

( 418) /takara/ 'Galinha'

( 419) /haw/ 'Ossa'

( 420) /b:i::ru/ 'Olho'



(422) /pabiki hui/

"orelha" "?"

'Ouvido'

(423 ) /takara budu/

"galinha" "?"

'Galo'

(424) /kat± haw/

U?" "osso"

'Coluna vertebral'

(425) /b:iru ihi/

"olho" "?"

'Pupilas dos olhos'

(426) /tasi/ 'Vermelho'

(427) /hukuba/ 'Grande'

(428) /iruista/ 'Pequeno'

(429) /uhu/ 'Branco'

(430) /iruba/ 'Mau/ruim'

Ilrograma de P6s-Gra,du3Qao
em Letras e Linguistica



( 4 3J) /bak:i:tua usi/

lIfrutall "madura"

'Fruta madura'

(432) /iwi ikaba/

"aryore" "verdell

'Arvore verde'

(433) /takuti iruba/

lIareoll "ruimll

'Areo ruim'

(434) /uaka iruB3ta/

lIrioll lIestreitoll

'Rio estreito'

(435) /h:i:k:i: pa15i/

"milholl lIamareloll

'Milho amarelo'

(436) /uhudi hukuba kuisi/

"lua" lIgrandell "?II

'A lua e muito grande'

(437) /:i:w:i: raha kuisi/

"casa" lIvelha" II?"

'A cas a e multo velha'



(439) /ibi ta§i kuisi/

"sangue" "vermelho" "?"

'0 sangue e vermelho demais'

(440) /raki suyka kuisi/

"nariz" "inchado" "?"

'0 nariz esta inchado demais'

Analisando mais profundamente, chegamos a conclusao que

o morfema Kuisi funciona como particula enfatica.Esta analise par~

ce ser mais coerente, visto que 0 morfema, alem de ocorrer em fra-

ses nominais, realiza-se tambem em frases verbais:



o rnorfema Kuisi realiza-se tambem como IIkuill
, ocasionan

do uma alomorfia de ocorrencia livre em contextos com estruturas se

melhantes, isto e, de frases nominais e verbais:

(448) /bi basa kui/

"tu" IIborn" "enfll

'Voce e born mesmo'

( 449) /buy iusi kui/

IIboi" "brabo" "enf"

'0 boi e mesmo brabo'

por suas caracteristicas dinamicas. Isto e, enquanto 0 nome apresen

ta-se sob urn ponto-de-vista "estatico", 0 verba se refere a um "pro

cesso" (MATTOSO CAMARA JUNIOR, 1980: 151).

o verba e constituido de urn radical que pade ser acres-

cido, opcionalmente, de flexoes. E admite modificac;oes que incluem

tempo, modo e aspecto.



A categoria tempo se refere ao momento em que a acao se

realiza, pode ser considerada como real ou relativa. 0 tempo da o-

correncia e sempre tornado em relacao ao momento em que se fala. Mar

cel COHEN (Apud MATTOSO CAMARA JUNIOR, 1980: 140) diz que a nocao

temporal e subjetiva, pois 0 falante concebe uma linha temporal abs

trata e nela traca divis6es dos fatos em relacao a si mesmo.

As diferencas da categoria tempo incluem:

depois

As divis6es passado e futuro comportam especificac6es

como: recente (proximo), distante (conhecido au nao) e remota.

A categoria modo se refere a atitude psicologica do fa-

lante em relacao ao evento. Incluem-se no modo diferenciacoes como

modalidade: indicativa, interrogativa, imperativa e subjuntiva; e a

valor da informacao que pode ser deduzida, citada, presenciada au

ainda atitudes de certeza, duvida, probabilidade, etc ..

A categoria aspecto se reflete mais em funcao da quali-

dade au do tipo de acao realizada do que ao tempo, tido como presen

te, passado e futuro, propriamente ditos. Embora possamos dizer que

as formas verbais estruturadas em funcao do tempo contenham em si

nocoes aspectuais. Esquematicamente, 0 aspecto po de se distinguir a

traves dos criterios de fase, duracao, freqUencia e efeitos.

Quanta a transitividade os verbos distinguem-se em tran

sitivos, quando possibilitam a presenca de urn nome que exerce a fun

Cao de complemento~ e intransitivos, quando 0 verbo nao tern urn nome

como complemento.



Em Poyanawa, 0 verba e constituido por uma raiz, que PQ

de ser acrescida de particulas ou nao.

(450) /tapi/

'Ouvir'

(451) /k±Vli/

'Cantar'

(452) /f~ada/

'Falar'

( 453) /bada kadi/

'Falar' , ? r

( 454) /kuku bisi/

'Chupar' , ?'

( 455) /kusa/

'Matar'

(456) /kusa pawti/

'Matar' , ?'

(457) /ada aia pi kif

lIelall IImandiocallIIcomer II II?II

'Ela come mandioca'

(458) /ada kap:i: kusa/

lIelell IIjacarellIImatarll

'E1e mata jacare'



( 460) jiuba ua kadij

"peixe" "nadar" "?"

'0 peixe esta nadando'

(461) /badi uaka badu dudua/

"folha" "agua" "boiar" "?"

'A folha boia na agua'

(462) /a bay ruhka kidia/

"ele" "caminho" "andar" "?"

'Ele anda no caminho'

A palavra verbal e constituida por uma raiz, morfema li

vre, que po de ser seguida por marcadores que indicam aspecto, tempo

e modo.

Sendo:

R = Horfema livre

M1 = Marcador aspectual

M2 = Marcador i.:emporal

H3 = Marcador modal

Os marcadores Ml, M2 e M3 t~m posiCao fixa na palavra



verbal e sac expressos por particulas nao obrigaterias, que podem 0

correr simultaneamente ou nao.

o comportamento desses marcadores nos leva a pertsar que

alguns deles possuem fun<;ao cumulativa, ou seja, podem assumir con-

textualmente no<;6es temporais e aspectuais.

Este marcador se expressa por uma particula que se pos-

poe a raiz verbal apes 0 marcador aspectual:

Onde, M sera:
2

PAW'l'I = passado I

§lDA = passado II

BISI = presente

o passado I tern 0 marcador PAWTI, que Se refere a fatos 0-

corridos ha alguns anos, sem uma marca temporal precisa, 0 que cor-

responde ao imperfeito.

"ele" "jacare" "matar" "pas.I"

'Ele matava jacare'

(465) /ada aribi iudabupuyabu Ida kuI. pawti/

"ele" "?" "passaro" "ter" "enf" "pas.I"

'Ele tinha urn passaro'



"ele" "pedra" "jogar" "pas.II"

'Ele jogou pedra'

"ele" "jacare" "matar" "pas. II" "?"

'Ele matou urn jacare'



(474) /ada dabi pi bisi kif

"ele" "carne" "comer" "pres. 11 "? "

'Ele come carne'

(475) /ada h±ta bisi/

"ele" "cheirar" "pres."

'Ele cheira'

(476) /du hua bisi/

"nos" "soprarll "pres."

'Nos sopramos'

(477 ) /ada dasa bisi/

"ele" "morde" "pres."

'Ele morde'

Estas particulas apresentam carater nitidamente tempo-

ral, 0 que nao impede que possam apresentar noc6es aspectuais.

o marcador aspectual posiciona-se logo apos a raiz ver-

bal e e expresso par uma particula

o marcador aspectual KAY ~ usado para indicar uma acao

incompleta, que tanto pode projetar-se no futuro como pode indicar

que a aCao ainda se desenvolve no presente.



(479) lada rudu kusu kay kil

"e1e" "cobra" "matar" "A. I. " "?"

'E1e vai matar a cobra'

(480) liwi kua kayl

"arvore" "queimar" "A. I. "

'A arvore esta queimando'

o marcador aspectua1 A ~ usado para marcar uma acao com

p1eta, fina1izada. Refere-se a uma ac~o realizada ha pouco tempo.

(481) I~da ikutlba hiki a kil

"e1a" "fogo" "acender" "A.C." "?"

'E1a acendeu a fogo'

(482) I~da atuh burutu al

"e1e" "e1es" "bater" "A.C."

'Ele bateu nos outros'

(483) I~da pablki du al

"e1e" "ore1ha" "furar" "A.C."

'E1e furou a ore1ha'

(484 ) IA iwi badaki al

"e1e" "casa" "entrar" "A.C."

'Ele acabou de entrar em casal

o marcador aspectua1 KADI indica que a acao foi inicia-

da, mas que, ao momenta da enunciac~o, ainda nao foi fina1izada, re

su1tando assim em uma ac~o em curso.



o marcador modal reflete a atitude do falante em rela-

cao ao contefido factual do enunciado. Esta relac~o se expressa por

assertivas afirmativas, negativas ou interrogativas. posicionalmen-

te, 0 marcador modal ocorre ap6s 0 marcador aspectual ou temporal.

o marcador modal KI expressa uma assertiva afirmativa,

uma declarac~o completa.



"ele" "?" "mandioca" "comer" "?" "Neg"

'Ele nao comeu mandioca'

"pai" "civilizado" "Int"

'Seu pai e civilizado?'

"rapaz" "moQa" "gostar" "Int"

'0 rapaz gosta da mOQa?'

Os pr·onomes diferem do notne; por exprimirem urn user";

"nao por ele mesrno mas em funr,;aode uma situagao lingtlistica" (MAT-

TOSO CAMARA JONIOR, 1980: 154). Isto e, 0 significado e estabeleci-



Por isso, "os pronomes sac palavras que indicam as pes-

soas envolvidas no discurso" (PALACIO, 1984: 55). Essas pessoas po-

dem ser definidas a partir dos criterios de participaQao no evento

comunicativo: EU-falante, "designa aquele que fala e implica ao mes

mo tempo urn enunciado sobre 0 eu It; 0 'I'U-ouvinte, "e necessariarnente

designado por eu; e, ao rnesmo tempo eu enuncia algo como urn predic~

do de tu" (BENVENISTE, 1991: 250). 0 referente comporta realmente u

ma indicaQao de enunciado sobre alguern ou alguma coisa, mas nao re-

ferida a uma "pessoa" especifica. Exatamente por se encontrar fora

do eixo cornunicativo eu-tu, "ele'l pode representar uma diversidade

de sujeitos ou nenhum(BENVENISTE, 1991: 253).

Os pronomes se classificarn em pessoais, de caracteriza-

cao sint&tica, isto e, podern ocupar funcao de sujeito (caso reto) e

objeto (caso obliquo), dernonstrativos, interrogativos, possessivos,

Singular

19 pessoa /~a/ - eu

29 pessoa /bi/ - tu (voce)

3~ pessoa /a/ - ele (a)



Plural---

19 pessoa /dii/ - nos

29 pessoa /ba.! - voces

39- pessoa /atuh/ - eles (as)

(500) /bi/

'tu/voce'

(501) /bi hukuba/

"voce" "grande"

'Voce e grande'

(502) /bi basa kui/

"voce" "born" "enf"

'Voce e muito born'

(503) /bi ada bupidU/

"voce" "ele" "bater"

'Voce bate nele'



(505) fa adira kaf

"ele" "deitar" "Af"

'Ele esta deitado'

(506) fa ikutIba c::aiba hi.a/

"ele" "fogo" "sentar" "?"

'Ele esta sentado perto do fogo'

(507) fa adiuhaf

"ele" "dormir"

'Ele dorme'

(508) /ada 13aw
.•.

bisi kifpl

"ele" "sal" "comer" "pres" "Af"

'Ele come sal'

(509) fada ru putay f

"ele" "pedra" "jogar"

'Ele esta jogando pedra'



(511) lada pabiki dual

"ele" "orelha" "furar"

'E1e furou a ore1ha'

(512) lada. ikutiba hiki a kil

"ele" "fogo" "acender" "?" "Af"

'Ele acende 0 fogo'

"ele" "menino" "macaco-preto" "rabo" "puxar"

'0 menino esta puxando 0 rabo do macaco-preto'

Para explicar essas ocorrencias pensarnos, inicialrnente,

que eram causadas pela presen~a de alguma vogal nasal no enunciado,

re ana sem a ocorrencia de qua1quer vogal nasal no enunciado,

em:



(517) /ada hlituku buciba kuIsi/

"ele" "rnor:;a""gostar" "enf"

'Ele gosta da rnor:;arnesmo'

(518) /ada
~,

bisi/pl

"ele" "comer" "pres"

'Ele come'

(519 ) /ada puya Ida l:a/

lIele" "pcissaro" "ter" "Af"

'Ele tinha urn passaro'



o pronome de primeira pessoa plural mant~m-se inaltera-

do em todos os contextos:

(522 ) !dG. hua bisi!

"nes" lIsoprar" "presil

'Nos sopramos'

(523) !du bada kadi/

"nos" "falar" "AnF"

'Nos estamos falando'

(524 ) !du ii;ata huta bisi/

"nos" "?" "cheirar" "pres"

'Nos cheiramos'

o pronome ba (2a pessoa plural) permanece inalterado em

contexto de frase verbal.

(525) !ba bada kadi ba./

"voces" "falar" "?" "lnt"

'Voces falam? '

(526) !b~i ±a bupi saki!

"voces" "eu" "bater" "?"

'Voces batem em mim'

o pronome de terceira pessoa plural se realiza atraves

do alomorfe "atu", quando sujeito de verba transitivo.



(528) / .:;ida :ia bupidu/

HeleH "eu" "bater"

!Ele bate em mim'

(529 ) /ba ia bupi saki!

"voces" "eu" "bater" "?"

'Voces batem em mim'

(530) /a.da atuh burutu bisi/

"eles" "e1es" "bater" "pres"

'Ele bate nos outros'



(532) lawa :i:w:il

"ruinha" "casal!

(533) ,- tay hahalI a";":la

"men" "pe" "ferido"

'Men pe esta ferido'

(534) lawa sadiati/

"men" "namorado"

'Men namorado'

(535 ) I aCNa pial

"minha" "sobrinha"

'Minha sobrinha'

(536 ) lawa baka suyka bal



pessoa awa e ±w~ realizam-se em frases de mesma estrutura, isto Ie

va-nos a sugerir que s~o variantes livres.

"tuas" "orelhas" "pequenas"

'Tuas orelhas sao pequenas'

(543) /bla 13iru/

"teu" "olho"

'Teu olho'

(544 ) /bia biru tafH kuisi/

As realiza<;;oes do pronome de segunda pessoa biwa e bra

estao em varia<;;aopodendo ocorrer nos mesmos contextos.

A lingua Poyanawa pareee nao fazer distincao entre os

pronornes de segunda e terceira pessoas, visto que em algumas frases



elicitadas blwa ocorre como possessivo de terceira pessoa, como nos

exemplos:





CjWlTULO IV

PROPOSTA DE ALFABETO

A proposicao de urn alfabeto para uma lingua 5grafa ~ t~

refa multidisciplinar que envolve conhecimentos de v5rias ciencias

integradas para beneficio dos usu5rios, manifestantes de determina-

do. cultura. ~, portanto, urn trabalho de LingUistica Aplicada.

Esta proposta dever& centrar-se no usu5rio de poyan5wa,

procurando lev5-lo a dispor, no seu dia a dia, de urn material de f&

cil manuseio e aplicac~o. Para isso faz-se necess5ria a observac~o

de crit~rios s6cio-lingUisticos, no. criac~o do. lingua escrita, esp~

cialmente no que se refere a escola.

A lingua de um grupo humane e 0 centro de sua cultura,

por isso ~ essencial que a lingua indigena passe a ter uma escrita

propria que sirva de canal para a atualizacao e conseqUente conheci

mento dos conceitos usados pela sociedade nacional e registro dos

mitos e do. propria historia grupal. Isto possibilitarfi a manutcncfio

e 0 fortalecimento do. identidade ~tnica, que, para os poyan5wa, so

ser& possivel se encaminhado a partir de uma escola que privilegie

o ensino/aprendizagem do. lingua.

Os Poyanfiwa passam, at~ 0 presente momento, por proces-

so escolar centrado no ensino de Portugues, mas 0 registro do. sua

lingua e a possibilidade do resgate desta como recur so socio-comuni

cativo, via escola, s~o ac;;oes11&muito desejada.s. Este desejo ganha

contornos bem definidos quando observa.mos alguns aspectos:

a. a lingua indigena passa por urn momenta de crescente

valorizac~o interna e externa;

b. 0 grupo ainda tern urn pequeno numero de falantes ati-

vos e passivos;



c. apos a demarcac~o do. &rea indigena, as indios senti-

ram necessidade de uma lingua que as identificasse e

reconhecem sua lingua, poyan&wa, como urn patrim6nio

do grupo, tanto quanta a terra que acabam de conqui~

tar.

Para 0 estabelecimento do alfabeto do. lingua Poyan&wa,

consideraremos 0 fonema como entidade fonol6gica e 0 grafema, enti-

dade ortogr&fica.. No. escolha dos grafema.s, salvo quando nao for pas

sivel, ser~o adotadas as convenc6es que regem os alfabetos de ou-

tras 1inguas Pano, propostas pe1a CPI-Acre, que sac condizentes com

as letras do alfabeto portugu~s, usado pela sociedade envolvente.

Tal escolha deve-se 0.0 fate de que estas convencoes ja forarn testa-

das e estao sendo otimizadas com grande sucesso e, ainda, para que

exista uma possive1 uniformizacao dos alfabetos de linguas aparent~

Para a transfer~ncia do. forma sonora para a forma escri

to., observaremos tr~s aspectos propostos par SILVA. (1981: 10)

- 0 aspecto sonora do. corrente do. fala (0 som propria-

mente di to) ;

- 0 som como e1emento significativo, no sistema comuni-

cativo (as entidades segmentais).;

- tracos que incidem sobre a corrente do. fala. modifican

do a mensagem (as entidades supr segmentais).

Sempre que possivel observaremos 0 criterio de urn grafe

ma como representacao de urn fonema, mas em alguns momentos, diante

de certas linlitacoes, usaremos dois grafernas para representacao de

urn fonerna.



Para representar os fonernas vocalicos nasais, usamos as

mesmos grafernas orais correspondentes, marcando a nasalidade com urn

til.

Para os fonernas consonantais usamos grafemas do Portu-

gues, acrescidos de ~, ~ e y.

Para representar 0 som de c na palavra casa, usamos a

letra k. Evi ta--se assim 0 usa das letras c e ~ para representar 0

mesmo fonema, como acontece em Portugu~s. Os grafemas ~ e y s~o us~

dos para representar as semivogais /w/ e /y/ nos ditongos. Poderia-

mos ter optado pe10s grafemcls ~ e i, como em portugu~s, mas acredi-

tamos que a representacao ortografica deve se manter univoca, cada

grafema representando urn fonema, tanto quanta possivel.

A esc01ha do grafema h para representar 0 fonema /h/

procura evitar 0 usa de urn erre r inicial e final e dois erres rr

intervocEilico para represent.ar urn tinico fonema, como em Portugu~s.

Embora 0 h inicial em Portugu~s seja mudo e em outras circunst~n

cias s6 ocorra precedido por !, £ e ~, optamos pelo ensino do som

desta letra no Poyanawa e assim manter a referencia urn som, uma 1e-

tra.



li/

/i/

lul

li/

lu/



CONSOANTES

Fanema Letra Regra artagrafica----

{ b (antes de vagal aral)
/b/- {

I III (antes de vagal nasal)L

Ipl p

Ibl v

It I t

{ d. (antes de vagal aral)
Idl {

[ n (antes de vagal nasal)

Ikl k

/h/ h

/sl s

Isl x

Iii -ts

1'61 tx

Ir/ r

Iw/ w

/yl y



A an5lise de uma lingua pressupoe urn consider5vel merg~

lho em sua complexidade. Uma lingua, mesmo analisada em profundida-

de, tera sempre alguns problemas a serem resolvidos. Estas pressuPQ

siQoes tambern 5e aplicam a lingua Poyanawa. Empenhamo-nos em regis-

trar 0 mais exaustivamente possivel os principais fatos lingtiisticos

nas 5reas de fonologia e morfologia, entre tanto nao nos propomos a

esgotar todos os fen6menos da lingua nestas ireas.

Do levantamen'to lingtiistico fei to em trabalho de campo

atraves de elicitaQao de dados com informantes e apas an5lise, pod::::

mos dizer que a lingua possui 14 segmentos consonantais, sete voc5-

1icos, sendo quatro orais e tr~s nasais, e e do tipo SOV (Sujeito-

Objeto-Verbo), conforme os exemplos:

s 0 V

(551) /ac121 atuh buru'tu bisi/

"ele" "eles" "bater" "pres"

'Ele bat,e nos ou'tros'

S 0 V

( 552) bahu hutuku :bu~i bal

"rapaz" "moca" "gostar" "neg"

'0 rapaz nao gosta da rnor;;:a'

S 0 V

(553) lada kap:i: ku~a 13Idal

"ele" "jacare" "rnatar" "pas II"

'Ele matou urn jacare'



Dos suprassegmentos, a acentl1ac~o ~ predizivel, ocorren

do na Gltima silaba, portanto sem imp1icac5es fono16gicas. Os de-

mais aspectos suprassegmentais, torn e durac§o, 56 aparecem em reali

zac5es espor&dicas a nivel fon~tico. Algumas palavras fogcm ao com-

portamento acczltual, especialmente as forrnadas pelos voc6ides a e

i, como em ['tai] e ['hai], 'p~' e 'tatu-bandeira', respectivamente.

Nestes casos, optamos pela decis~o te6rica de consider&-los layl,

urn ditongo decrescente, concordando, assirn, com a padr~o acentual

da lingua. Esta decis~o foi tomada a partir do nGmero de ocorren-

cias destes casos no corpus obtido, que nao ultrapassou a tr~s enun

ciadas. Tal interpretaG~o pode dever-se a velocidade da fala e/ou a

problemas de percepc~o da produc~o fon~tica.

N~o marcamos foneticamente a oclus~o glotal nas trans-

cric5es, porque a nossa informante principal n~o mais a realizava.

Essa n~o-realizac50 era informada atrav~s dos momentos em que dizia

tor perdido 0 "sotaque", e este, segundo cIa, era 0 que a diferen-

ciava dos demais falulltes. Estes, quando perguntados se isso difi-

cultava a compreens~o do que era dito, informavam que nao, eviden-

ciando-se que a aclus~o glotal n~o era semanticamente distintiva e

que, no nosso entender, ocorrla devido ao eatilo de fala (mais ou

menos tenso) ou a velocidade de fala (mais au menos r&pido), sendo

uma realizac~o autom&tica, proporcional a idade do falante e ao usa

do portugu~s; quanto mais velho e rnenor 0 usa do portugu~s, maior a

ocorr~ncia da oclus~a glotal.

No corpus levantado, registramos palavras de entrada re

cente na lingua. Palavras como /buy/ 'boil, /~aw/ 'sal', que par

suas semelhancas fon~ticas com portugu~s, devem ter sido formadas

apos a cantata, at~ porque as referentes 'boi' e 'sal' s6 passaram



a ser conhecidos apos esse momento; Deduzimos, ent~o, que ao entra

rem na lingua as palavras sofrem as devidas adaptac;5es fonologicas,

como e comum acontecer aos empr~stimos nas demais linguas do mundo.

A morfologia do Poyan~wa apresenta uma enorme complexi-

dade. Nesta parte, analisamos os nomes, substc,.ntivos e adj eti vas,

A distinc50 entre substantivo e adjetivo se d& apenas ~

trav~s de crit6rios nocionais, j& que essas formas s~o constituidas

por morfemas Iivres e nao possuem marca especifica para cada classe.

N~o detectamos nenhuma marca especifica para g~nero e

l1urneronas palavras. 0 genero e deterrninado por heteronirnia, isto e,

urna estrutura semEntica. Como exemplo, ternos: liwal 'rnEe' e lipal

'pai', /irabul 'hornern'e lawibul 'rnulher', etc. Marcas de nurnero

nao foram detectadas, ficanc10 esta noc;ao determinada pelo contexto

de tala.

Em Poyan5wa, 0 verba se caracteriza por urn rnorfema li-

vre, que e acornpanhado por particulas que indicam aspecto, tempo e

modo. 0 que cada urna dessas particulas representa constitui urn desa

fio para sua traducao em Portugues, pOlS a traduc~o e sernpre livre,

numa tent.a.tivade enfeixar todas as no<;oes que caracterizarn as par-

ticulas.

Na identificacao e caracterizac;~a dessas particulas, ba

seama-·nos em criterios posicionais e sem~nticos. 0 prirneiro nos rno..§.

tra como elas se sucedem nos enunciados, identificando em

lugar, logo apos a raiz verbal, a aspectual; em segundo,

ral, em terceiro, a modal.

primeiro

a tempo-



como temporais tamb~m carregam em sua estrutura nocoes aspectuais.

Partimos do principio que urn enunciado n~o comportaria v&rios marca

dores aspectuais para classificar as particulas temporais como tal;

servimo-nos, portanto, tamb6m, do apoio de crit~rios sem~nticos.

restritos a algumas particulas devido aos peucos dados disponiveis,

sac de essencial importancia para a compreensao da realizacao ver-

bal da lingua, necessitando de an~lise mais aprofundada para uma de

limitac~o mais precisa do assunto.

Ern alguns momen1:os da analise, sentimos que, nesta lin-

gua, a nocao aspectual ~ mais importante que a temporal, pois reve-

la uma visao de mundo bem particular, 0 que gera certas dificulda-

des para urn falante de portugw2s na compreensao de suas varias nuan

as pronomes pessoais possuem uma forma b&sica, assim to

mada por ocorrer isoladamentc,c alomorfes, de ocorr~ncia dctcrmina-

da pelo contexto. A alamorfia contextual e sempre deterrninada pela

presenr;a, no enUllciado, de; verba transi tivo. Apenas as pronornes de

segunda pessoa singular e primeira e segunda pessoas plural destoam

desta proposicao, permanecendo invariaveis em contextos de frases

Dentre as pronomes que possuem alomorfia em contexto

previsivel defrases verbais corn verbo transitive est& 0 deprirnei-

ra pessoa /ia/ 'eu', que mant~rn-se inalterado em frases nominais e

verbais com verba intransitive, mas que pessui uma variante

quando sujeito de verbo transitivo.

o pronome de terceira pessoa singular /a/ 'ele(a) I per-

manece inalterado nos contextos ja descritos, mas ao funcionar como

sujeito de verba transitivo se realiza alomorficamente flut_uando en



o pronome de terceira pessoa plural latuhl 'eles' segue

o mesmo comportamento registrado nas demais pessoaS, se realizando

alomorficamente como latl:i/,quando sujeito de verbo transitivo.

£ importante atentar para 0 fato de que todos os prono-

mes, exceto 0 de primeira pessoa singular lia/, em suas formas b~si

cas ou alom6rficas possuem em sua estrutura fono16gica a presenca

de vogal nasal. Essa ocorrencia ·tem, possivelmente, implicacoes sin

t&ticas, 0 que nos faz supar que sejam vestigios de marcas de erga-

tividade no. lingua, que provavelmente foram 5e neutralizando diacro

nicamente, mas que ainda se mantem ern algumas realizac5es. Temos e-

vid~ncia de tal tipo de marco. ergativa no Kaxinaw~, uma lingua do.

familia Pano, muito pr6xima do Poyanawa (PAL1\CIO, 1992).

Os pronomes se comportam de duas maneiras. Quando fun-

cionam como sujeitos de verbos transitivos se realizam alomorfica-

mente atrav~s das ocorr~ncias j& citadas, mas 0.0 funcionarenl como

complementos verbais permanecem com sua forma b&sica inalterada.

Os pronomes possessivos sac formados a partir das for-

mas b~sicas dos pronomes pessoais. Parece-nos que, no singular, a

marco. morfo16gica de possessive ~ I-wa/, ja que esta junta-se alte£

nadamente com Iii e 10.1 para formar liwal ou lawai 'meu(minha)'. 0

mesmo acontece com 0 possessivo de segundo. pessoa, que ~ formado 0.-

trav~s do. juncao de bi + wa, gerando /biw~1 'teu(tua) I. N~o podemos

llipotetizar a respeito do. formacao pronominal no plural: Idukul e

latfida/, SaG primeira e terceira pessoas respectivamente.

Nao registramos a ocorrencia do pronome pose. ssivo de

terceira ~9ssoa singular. Para explicar 0 fato, hipotetizamos que:

1. nao existe realmente essa realizacao morfol6gica;



2. 0 pronome /atuda/, caracterizado neste trabalho como

de terceira pessoa plural, tamb§m preenche contextu-

almente a funG~o de posse no singular. Esta hip6tese

parece ser mais razofivel, se tomadas par base as ell

citac6es onde 0 pronome pode referir-se a urn possui-

dor no singular au no plural.

A numerac~o em Poyan~wa § bastante simples, ela marca a

penas os nfimeros de urn a cinco, 0 que corresponde certamente aos de

dos da m~o. Ternos:

(~554 ) / r ,:'ib uk5ba j I Urn'

(555 ) /rabuj ,Dois I

(556) jdar~dZ!./ ,
'Ires1

(557 ) /ri.iba/ I Quatro'

(558) /rubakuisi/ 'Cinco'

Depois dc~ quatxo, tudo se rOSUIne a "rubakuisi",

cionalmen t(:~ ! muito;:.:;I •

Com este trabalho fizemos 0 registro da lingua e propo-

mos urn alfabeto a partir dos dados levantados. Esperarnos que, desse

momenta em diante, 0 grupo possa disp6r de material para a criac~o

e funcionarnento eficaz de uma escola que privilegie sua aprendiza-

gem, que, com certeza, sera 0 primeiro passo para a revitalizac~o

do Poyan~wa e conseqUente valorizac~o da auto-identificac~o grupal,

processos que lhes foram usurpados desde 0 inicio do contato com a

sociedade nacional.
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ele(a)

estragado(a)

bucho

eles(as)

deles (as)

mandioca

anta

mulher

mulher (esposa)

mal

atuh

atilda

a"/d:vu

awiLia

ada lingua

adaka aracoa

adivu homem velho

aC1-8 nome

asi mutum

aVll cairara

awa meu/minha

mucura/guara

novo

rata

terra

miolos da cabeca

balm

baka

bay

bapu





eu

semente

eu (variante)

pai

mae

meu/minha

casa

casca

esfregar

calango

banha

tatu bandeira

tracaja.

jaboti

osso

rnilho

tejuar;;u

cheirar

acender

soprar

seios

fumo

tucano

grande/grosso/largo

hadi

hay

heta

hiki

11Llbu

huke

hukG.ba

huta



isupuyamawa

iiJda

iGlda

iuldavuday

piolho

panela dos brancos

tarnandua

titia

queixada

porco de casa

t.atu

rlOi te

verde

fogo

vibora

homem

guariba

mau

estreito

quandu

macaco preto

caitiara

iaya

iawa

iauaydlkia

iawixi

ikaba

ikut.iba

iru

iruba

iruixta

voar

bicho

bicho de caga

bicho de casa

passaro

peixe

peixe grande (tamb~

qui)

alma

velho

arvore

neto



iwrakuI

i}~baya

corpo humano

careca

rnachado

sangue

on<;a

urina

ibi

idu

kahku

kupa

K

rim

quatipuru

jacare

sapo

co luna vertebral

raposa

jacu

boca

cantar

coxas

queimar

queixo

fuma<;;a

tit.io

chupar

barba

matar

nambu galinha

bigode

katehaw

kama

kebu

keha

k.lXl

kua

kui

};:iii

kllka

kuku

kuba

kuhdi



voces

folha

dinheiro

chifre

mao

palma da mao

dedos da mao

paca

entrar

cara (peixe)

tu/voce

flecha

n,3.bi

napi

nidu

nudia

pate

minhoca

pabiki

pd.biki hui

paJlIla

pahu

pakat.suka

paxi

orelha

ouvido

querido(a)

peixeira

macado jogue-jogue

amarelo



pi / pi

pia tis

pisa

comer

sobrinha

ara<;ari

rnarirnbondo/caba

cintura

costelas

veias

bracos

pena

passaro

sapo-boi

pena

bentinha

jogar

costas

pJ ..Zl

pudu

puya

puy

puyavu

puyarnav.;ra

puybixt_I

pUSH

puta

puti

dois

urn

objeto velho

nariz

joelhos

corda

rede

guariba

cobra grande

pedra

parua<;u

ru

rudu





nadar

agua/rio

roc;ado

macaco cheiro

cabel0

cabelos compridos

cabelos pretos

cabelos brancos

cabelos curtos

branco

cabec;a

chuva

cachorro

uh kaya

uh txuhu

uh kuru

uh sutu

uhu

uhka

t1Y

utxiti

unha

gente

caititujporquinho

lua

u.di

udu

uhudi

uIti

uputati

utisi

utuhku

utuku

uxi

corac;ao

tendiio

quente

tornozelo

moc;a

fruta

falar

marido





xaw sal

xixi quati

xixiaka peixeira

Xlpl macaco soim

xiw pium

xidu macaco prego



A N E X 0 III

TEXTO POYANAWA

"ela" "fogo" "soprar'" "Af" "panela" "agua" "cheia" iI?"

.Iamibapu hukuba kuisi. Awivu ikutiba txayba bea

"panela" "grandell "enf" "mulher" "fogo" "sentar" "?II

.Ana vakiawivu kaba. Vakiawivu butsa kuisi.

Ana kape awa kuxa xida.

"ele" "jacare" "anta" "matarll "pas.II"

'A panela esta cheia de agua e e muito grande.'

'A mulher estava sentada junto do fogo.'

'Ela tinha uma menina muito bonita.'

'8eu marido foi cac;ar e matou urn jacare e uma anta.'

'Eles estao comendo a carne com sal.'



PRUVENTE VE MORAIS e RAILVA MANAITA,

que me co !'I.tcVtam 0 M.{;to da Cuacao



A N E X 0 IV

MITO DA CRIACAo

NaJUtado e.m PoyaVl.awaPOlt PJwde.l'Lte.de. Moltw e. tJtaduzido pCltLa 0

po!ttuguio POlt Raiida MaVl.aita.

Havia na Illatauma mulher velha, sem ·ter marido, mas ti-

nha quatro filhos, dois mais velhos e dois menores. Urn dia, eles fo

ram cacar e ouviram uma voz gritando: "- Irikari, irikari tapiuht~."

Urn deles falou: "- Irmao, mano, escuta ai. Quem esta chamando a nos

mae?" "_ Cala a boca. Fica em silencio. Para ver quem e", disse 0

outro irrnao. A mulher foi chegando e se aproxirnando deles. 0 cara

tava trepado la em eima, rnatando passaro de flecha para 0 que esta-

va embaixo ajuntar. Quando ela, bem pertinho, gritou: "- Irikari" ,

ai, ele apareceu. "- Quem estava chamando tanto a mae dele?" 0 ou-

tro desceu. Chegaram as tres e as gritos: "- Me salta, me solta, quo

eu quero que sua mae me coma." "- 0 que aconteceu? Conta pra gente.

Nos ainda somos sol teiros. Nao ·temos rnulher.II Ela falou ~ II _0 Eu que-

ro que sua mae me coma porque eu sofri uma grande decepcao." 11_ Con

ta pra gente. II "_ Eu vou contar. II 0 marido dela tinha mui to chime

dela. Tinha multo ciume dela e a sogra levantou urn grande falso de~

la. "- 0 que acont.eceu? II A sogra dela inventou que ela tava namoran

do 0 minhocao, tava bochuda do minhocao, charnava-se Nuynaw e ele

foi e botou urn veneno nas partes dela e saiu tcdos os minhocao. E

fez ure veneno para se extinguir ... , e acabar quando saia aquele mi

nhocao, ele botava no vasa de veneno e soltava. Quando soltava aqu~

las bem venenosa, que era cobra venenosa, afogava bem. Agora, que

nao era muito venenosa era s6 mandar cheirar e por isso que aconte-

ceu cobra venenosa no mundo. "- Entao voce nao vai ser comida que





tou 0 que aconteceu e correu para la. Ai, ela foi e contou pra ele.

Disse que a rnae dele tinha cortado 0 menino e jogado dentro do min-

gau. Ai, ele disse 11_0 que e que eu vou fazer com a senhorp., ma-

mae?1I Ai, ele pegou a pedra que tava no rocado, chamava-se rue, ta~

cava na cabeea e a pedra se esbagaeava, tacava 0 pau na cabeea e e~

bagacava. Ela comendo 0 mingau do menino e ja tinha feito sopa. Ela

comia e lambia os dedos. Depois arrotou. Dep'ois ela falou: "- Filho,

eu matei 0 seu filho, agora voc~ pode fazer 0 que quiser comigo.1I

Entregou-se. " Vou te dizer, voc~ tira um monte de lenha, faz uma

carga de lenha, toea fogo e me senta dentro." Isso eles fizeram. Ti

raram uns rolos de lenha e fizeram 0 fogo e ela mesmo se entregou

e sentou-se dentro do fogo. Ela dentro do fogo e falando: II Ai,

quando eu tiver perto de me acabar, seus tios vao chegar, onea, le-

ao, tigre, os seus tios vao chegar. Voces tomem cuidado e vaG se es

conder." Isso ele fez. Quando comecou: 11 Mae, ta sentindo 0 fogo?"

"- Nada. Naoto sentindo nadinha.1I Dava uma volta. "-Mae, ta sentin

do alguma coisa?" 11_Que nada.1I Na terceira vez, ela falou: II Es-

tou sentindo uma quenturazinha pOI' dentro. Parece que ja to com fe-

bre.1I Ai, ela falou: 11_Agora, sim." E comer,;oua espoucar. pooooo ,

assim como lenha quando pega fogo. Quando dava aquele estalo, apar~

ceu um pe de quariquari, paudarco. Cada estalo que dava era um pe

de pau que aparecia, e, quando estalava outra coisa aparecia que bi

cho for. Ai, ate que acabou-se e nao ficou mais nada. Ele escondi-

do. Quando foi de madrugada, 0 leao chegou, perguntou aos bichinhos

pequenos: 11_Quem fez isso com sua mae?1I - 11_Sei nao." 11_Voc~ sa-

be. Se voce nao me disser vou the matar.1I "- Tio, nao mate que eu

nao sei nao.1I A mae dele pegou fogo sem necessidade. Ai, 0 tigre

perguntou: "- Sera que nao ta ai nesse buraco?" 0 coelho disse:

11_Deixe que eu vou olhar.1I E foi la e disse: II Ta nao, ja fui ate

o fim do buraco e nao achei nada." Mas os dois estavam no buraco.



Ai, juntou todos os bichos e fizeram aquela roda danada e no final

nao tinha mais nada. Pegaram a cinza, botaram nas costas e foram em

bora. Os dois pequenos ficaram. Os dois homens foram embora para ou

tra maloca. Ai, nessa arrumacao comecaram a entrosar com os outros,

comecaram a conversar com os outros 0 que aconteceu, que a mae dele

tinha pegado fogo e agora estavam sem rumo para morar. "- Ah, voces

podem ficar com a gente." Ai, ele falou: "- Como e que vai ser ago-

ra de nos?" "- Nao se incomodem que vai ser tudo bem. Voce vai ver.

Voce vai aqui nesta estrada. Voce procura algumas pessoas que vaG

te indicar com quem voce vai viver." Ai, disse que chegou no meio

da viagem. Andou, andou e encontrou urn monte de terra e ai comecou

a cantar uma mGsica. Cantaram e cantaram e comecaram a surgir ter-

ra, monte, montanha, serra e disse que apareceu uma ave bem preti-

nha cantando uma cancao bonita. Ai, ele disse: II Voce vomitou?"

"- Ainda nao." "Entao vomite na minha mao." 0 passaro foi e vomitou

e nada, so lama. Outro apareceu. "- Voce ja vomitou?" "- Nao." "_VO

mite aqui na mao dele." Nao saia nada, so espuma. Ate que chegou um

bem pequenininho e falou: "- Eu nao vomitei nao." "- Entao vomite a

qui." Ai, 0 passarinho vomitou na mao dele e apareceu uma pedra, u-

ma pedra brilhosa. Ele pegou e 0 passaro disse: "- Voce sai pelo

mundo que vai ser muito feliz. Com voce nao vai acontecer nada." E-

le andou, andou, ate que apareceu urn paxiubao. Tirou a caperrlba do

paxiubao, armou dum lado, armou de outro, fez coc6 e fez uma canoa.

Ele encheu dagua, passou uns tempos cheios dagua, ate que apareceu

aqueles microbios. Quando apareceu aqueles microbios, ele falou:

"- Agora vou botar outro remedio", e preparou a agua e ai apareceu

esse negocio de ouro. E ai, nessa arrumacao dagua apareceu um monte

de gente. Apareceu urn branco1 depois aconteceu mais adiante. S6 a

voz falou: "- Voce nao ta fazendo tudo direito nao, filho." "- Por

que?" "-Porque ainda falta fazer urn monte de folha noutra capemba,



ate que apodreceu." Quando apareceu, ele faIou: "- Pode soprar." E-

Ie soprou e virou gente. Hais adiante, andou, andou um tempo e en-

controu um banda de macaco e a macaco desceu e come<;;aram a. brigar.

Ate que a homem venceu. Esse macae a e a cairara, cara de sola, cha~

ma sape. Ai disse que quando eles formaram 0 barro e fizeram 0 mole

que de barro e botaram os olhos do macaco, a outro olho, quando ma-

tava outro macaco e tirava outro olho, espocava e botava a baba to-

da por cima, quando assoprava e levantava: "- Esse e 0 homem bran-

co. II Ai, a voz faIou: II Ainda falta mui ta coisas. Voce tira a fo-

Iha de embaGba, machuca, machuca e sopra e vai aparecer muita gen-

te." Justamente a folha de embaGba parece com cabelo de negro bem

agarradinho. Ai, fizeram esta mesma coisa da capemba e apodreceu.

Quando apodreceu, aquela gente viraram, quando soprou foi que vira-

ram gente, se chama puydawa. Agora, outra capemba, esse ai viraram

tudo sapo, sapinho miGdo, ai ele falou: "- ESSE AQUl VAl SER PUYA,

PUYANAWA." Agora, c1epois foram catequisac10s e botaram POYANAWA. POY

anawa par que era sapo que virou gente.






