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RESUMO 

 

Tendo como lócus de pesquisa a cidade de Barra do Corda, no estado do 

Maranhão, o presente trabalho insere-se no campo dos estudos sobre contato linguístico, 

em interface com a descrição de línguas indígenas, sobretudo no que diz respeito a 

traços fonológicos e morfológicos apoiados em itens e/ou elementos de origem 

indígena.  Agrega também uma abordagem de topônimos e a presença de vocabulário de 

origem indígena na fala de maranhenses cuja língua materna é o português. E resulta de 

um projeto de pesquisa que, refletido na tese de doutorado aqui apresentada, inclui 

aspectos do português falado por indígenas e não indígenas. 

A pesquisa realizada tem, entre seus resultados, a admissão de que os 

informantes entrevistados exibem usos linguísticos reveladores de um processo de 

mudança, com maior incidência para os falantes indígenas. Os resultados obtidos são 

cotejados com fenômenos estudados por outros pesquisadores em outros lugares do 

Brasil, verificando-se que o português falado como segunda língua por indígenas em 

Barra do Corda contém processos observáveis em outros lugares do país – o que revela 

serem esses processos de natureza muito mais abrangente e já envolverem falantes de 

português como primeira língua fora de uma situação de contato com línguas diferentes 

(o que não exclui o contato entre variedades do próprio Português, mas aponta para 

fenômenos passíveis de serem atribuídos a mecanismos internos à própria língua, 

independentemente do contato linguístico). O confronto de resultados deixa  igualmente 

claro que, entre os indígenas no Maranhão, os Guajajara são os que mais se aproximam 

da variedade linguística do português que contém os processos identificados. E que são 

os Kanela a estar mais afastados dessa variedade, já que revelam, ao tentar falar 

português como segunda língua, traços de sua própria língua materna -  o que significa 

que, como estratégias para a aquisição de uma segunda língua (no caso, o Português do 

Brasil), lançam mão de material e regras/restrições existentes em sua própria língua 

materna. Quanto aos campos mais fortemente estruturados de uma língua (ou variedade 

linguística) menos prestigiada, em situação de contato linguístico, os resultados iniciais 
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apontam para a fonologia da língua Kanela ( família Jê, tronco Macro-Jê)  como um 

campo mais fortemente estruturado do que a fonologia do Guajajara (família Tupi-

Guarani, tronco Tupi). 
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               ABSTRACT 

 

Taking the city of Barra do Corda, in the state of Maranhão, as a research locus,  

this paper is part of  the field of studies on language contact, in an interface with the 

description of indigenous languages, especially with regard to phonological and 

morphological features  supported in items and/or  indigenous elements.  It also 

contains an approach to toponyms and the presence of indigenous vocabulary in the 

language spoken by people in Maranhão, whose first language is Portuguese.  It is the 

result of a research project which, as reflected in the doctoral thesis, includes aspects of 

the Portuguese spoken by indigenous and non-indigenous peoples. 

Among the results found in the research, one is  that  respondents  show 

linguistic uses which  reveal a change process, with a greater incidence among 

indigenous speakers. The results obtained are compared with phenomena studied by 

other researchers in other places in Brazil, and it was verified that the Portuguese 

spoken as a second language by the indigenous people of Barra do Corda  contains 

similar processes as those observed elsewhere in the country- which  show that these 

processes are much more comprehensive in nature and involve speakers of Portuguese 

as a first language, who are not exposed to different languages ( which does not exclude 

contact with varieties of the Portuguese  itself, but points to phenomena that can be 

attributed to internal mechanisms of the language, regardless of language contact).  The 

results of the comparison also make it clear that, among the indigenous peoples in 

Maranhão, the Guajajara are those who come closest to the Portuguese language variety 

which contain the identified processes. The Kanela, on the other hand, are those furthest 

from this variety, since they show traces of their mother language when trying to speak 

Portuguese as a second language.  This means that they resort to rules/restrictions in 

their own language as a strategy for the acquisition of a second language. As for the 

more highly structured fields of a language (or language variety) less prestigious in 

language contact situation, the initial results point to the phonology of the language 
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Kanela (Jê family, Macro-Jê stock) as a more highly structured field than the phonology 

of the  Guajajara language (Tupi- Guarani family, Tupi stock). 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho insere-se no campo dos estudos do contato linguístico, em 

interface com a descrição de línguas indígenas, sobretudo no que diz respeito a traços 

fonológicos e morfológicos apoiados em itens e/ou elementos de origem indígena.  

Agrega também uma abordagem de topônimos e a presença de vocabulário de origem 

indígena na fala de maranhenses cuja língua materna é o português. E resulta de um 

projeto de pesquisa que, refletido na tese de doutorado aqui apresentada, inclui aspectos 

do português falado por indígenas e não indígenas. 

Entre seus objetivos, o presente trabalho apresenta aquele de contribuir,  de 

modo geral, para os estudos de mudança linguística induzida por contato e, ainda, o de 

contribuir, de modo específico, para uma compreensão dos usos linguísticos na cidade 

de Barra do Corda, cidade  no estado do Maranhão (MA)1 – o que implica comparar 

variedades de português – indígena e não indígena – em uso nessa cidade. Tais 

objetivos vinculam-se à necessidade de se abordar o papel do bi/plurilinguismo, 

principalmente de base indígena, na vida sociocultural de habitantes citadinos. Ao 

estabelecê-los, colocamos em cena , na situação de contato linguístico observada em 

Barra do Corda, duas premissas gerais, a saber: a)  a de que a história de uma língua e a 

história de seus falantes estão inter-relacionadas (conforme Thomason & Kaufmann 

(1988));  b)  a de que à heterogeneidade da língua falada subjaz uma organização – ou 

seja, uma heterogeneidade estruturada (a se levar em conta Weinreich, Labov e Herzog 

(1968)). Como pontos crucialmente ligados a tais premissas e, por conseguinte, ao 

desenvolvimento de nossa própria pesquisa, estão três questões condutoras, com as 

quais lidamos e que são aqui explicitadas. A primeira delas é saber quais seriam os 

campos mais fortemente estruturados de uma língua (ou variedade linguística) menos 

prestigiada, em situação de contato linguístico, para além dos traços/ processos 

linguísticos envolvidos. A segunda questão, que permeia a situação de contato 

linguístico existente na realidade citadina focalizada – no caso, em Barra do Corda - , 

diz respeito às estratégias de aquisição de segunda língua (L2). Revelariam tais 

estratégias aproveitamento de material da  língua materna do falante para uso na língua-

alvo? Quanto à nossa terceira questão condutora,  essa volta-se para fenômenos e 

                                                           
1 Ver mais adiante (em 3.1) dados específicos sobre Barra do Corda. 
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mecanismos internos às próprias línguas/ variedades linguísticas envolvidas. Explicitada 

como questão, essa é a seguinte: na mesma situação linguística em causa, que parcela de  

fenômenos seria passível de atribuição a mecanismos internos à(s) língua(s) 

envolvida(s) e que parcelas seriam devidas ao contato?  

É importante registrar que, neste estudo, ao privilegiar uma cidade de porte 

médio, qual seja, Barra do Corda, levamos em conta, mormente,  as marcas linguísticas 

no meio social em evidência. Chamamos a atenção para o fato de que essa é uma cidade 

de trânsito, em que se entrecruzam indígenas e não indígenas de diferentes 

procedências, sendo que também seus moradores apresentam origem diversa. 

Assim, em face das questões levantadas e das premissas a que essas se 

encontram atreladas, torna-se claro que a realização deste trabalho nos levou a  lidar 

com questões linguísticas que facultam um diálogo com outras ciências - o que envolve 

um conhecimento interdisciplinar para a investigação de vários comportamentos 

linguísticos, como forma de (re)estabelecer questões pertinentes à linguagem dos povos 

indígenas no Maranhão e explicar, cientificamente,  mudanças ocorridas no âmbito de 

determinadas línguas, incluído o português.  

Um aspecto para o qual este trabalho também abre uma via diz respeito à 

toponímia de base indígena. Estudar o léxico das línguas indígenas é cada vez mais 

importante, visto que  topônimos e outras unidades/elementos lexicais não só refletem a 

natureza física e caracterizam  aspectos sócio-históricos e culturais, formando uma 

bagagem linguística significativa, mas também constituem uma fonte importante para o 

estudo do contato linguístico em um eixo temporal, uma vez que interferências devidas 

ao encontro de línguas e evidências de mudança linguística deixam suas marcas no 

léxico de uma língua, independentemente da existência ou não de uma tradição de 

escrita vinculada a essa língua.   

Fazem-se igualmente presentes neste trabalho outros aspectos, entre os quais o 

contato linguístico que leva ao desenvolvimento de alterações fonológicas e morfo-

semânticas, quer  em variedades linguísticas utilizadas por membros de  comunidades 

indígenas, quer naquelas de que se valem membros de comunidades  não indígenas. Os 

aspectos linguísticos tratados neste trabalho, entrecruzam-se, em determinados pontos, 

com questões lexicológicas e lexicográficas. Sem serem diretamente abordadas neste 

trabalho, essas vinculam-se a objetivos futuros. Pretendemos, posteriormente, de um 

lado, definir elementos de formação de palavras de  base indígena com valor 

etimológico (ligado à origem da palavra, e dos diversos significados destas); e, de outro 



3 
 

lado, trabalhar um glossário de base indígena para contribuir com a criação de um 

possível dicionário da mesma base citada. Como um estudo desta natureza é certamente 

mais amplo e ultrapassa de muito os objetivos da presente tese de doutorado, lançamos 

aqui as bases para esse estudo, revelando os caminhos percorridos até o momento e 

fornecendo as indicações daqueles a percorrer. 

A presente tese é constituída de 05 (cinco) capítulos e 04 (quatro) anexos.   

No primeiro capítulo, dedicamo-nos ao tema dos contatos linguísticos, sob o 

ângulo de seus  fundamentos e percursos teóricos – os quais nos ajudaram na 

constituição do nosso corpus, assim como no desenvolvimento da pesquisa de campo, 

sobretudo no que se refere às gravações realizadas.  

No segundo capítulo, voltamo-nos para o contato linguístico, tendo em vista as 

línguas indígenas e aspectos de sua situação no Brasil e no Maranhão.  

O terceiro capítulo contém a metodolodia, com uma explanação sobre a escolha 

de Barra do Corda como lócus da pesquisa, a pesquisa bibliográfica/documental e a 

pesquisa oral, a pesquisa de campo, o universo da pesquisa e a constituição do corpus. 

Nesse mesmo capítulo, apresentamos nossos informantes em Barra do Corda, para cuja   

identificação utilizamos apenas as iniciais de seus nomes. No caso dos informantes 

Guajajara,  acrescentamos, ao final das iniciais, a letra G. Para os informantes Kanela, 

procedemos da mesma maneira, apenas acrescentando, após as iniciais de seus nomes, a 

letra K. E, para os informantes não indígenas, usamos apenas as iniciais de seus nomes. 

Para os nomes próprios de informantes masculinos, indígenas ou não, mantivemos todas 

as letras iniciais em maiúscula; já para os nomes próprios  femininos, independente de a 

informante ser indígena ou não, uma das letras é minúscula. Por exemplo: ZG 

(Informante Guajajara masculino), LuG (informante Guajajara feminina), ELS 

(informante não indígena masculino), RaV (informante não indígena feminina). 

No quarto capítulo, voltamo-nos para o estudo toponímico de cidades e 

localidades maranhenses com denominação, sobretudo, de base indígena, lidando, entre 

outros temas, com denominações mistas (de base indígena e não indígena). Buscamos, 

com isso, registrar um campo de penetração linguística e cultural indígena, tendo por 

base uma perspectiva que não ignora a história. No mesmo capítulo, tecemos 

considerações sobre lexicologia e lexicografia, o testemunho da história linguística, a 

questão da motivação. Ao tratar das unidades lexicais de base indígena, vamos além dos 

topônimos, colocando em cena outros itens e expressões lexicais presentes no corpus 

levantado e debruçando-nos sobre aspectos relacionados à sua origem/etimologia. No 
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mesmo capítulo levantamos algumas hipóteses e construímos um caminho para mostrar 

a existência de camadas temporais diferentes relativamente à entrada de itens e 

expressões lexicais de base indígena no português, assim como uma diversidade de 

situações de contato linguístico entre falantes indígenas e não indígenas ao longo do 

tempo (incluído o tempo atual).  

No quinto e último capítulo,  voltamo-nos para  uma tarefa de grande relevância 

para o entendimento de aspectos da variação nas línguas envolvidas durante o contato 

linguístico: o estudo de aspectos fonológicos que se fazem presentes nas entrevistas 

realizadas. Com o entendimento de que a fonologia é parte da gramática – e, portanto, 

parte do conhecimento gramatical de que dispõe intuitivamente todo falante -, levamos, 

para o capítulo em questão, sequências que integram a manifestação oral de falantes 

indígenas e não indígenas de Barra do Corda.  

Na conclusão, apresentamos nossas considerações finais no que diz respeito ao 

trabalho realizado. 
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1- CONTATO LINGUÍSTICO: FUNDAMENTOS E PERCURSOS TEÓRICOS.  

Neste capítulo,  são focalizados, através de obras representativas, os estudos 

sobre contato linguístico. Ao abordá-los, temos em mente, de um lado,  a necessidade 

de situar teoricamente tais estudos e, com isso, fornecer o horizonte de referência que 

impulsionou nossa pesquisa; e, de outro lado,   a  captura do movimento interno a esses 

estudos, movimentos esses reveladores de um avanço teórico. Assim, no que se segue, 

ao lado das situações de contato linguístico, estarão presentes não só preocupações com 

mecanismos, estratégias, tipologias de contato linguístico, mas também  questões que 

envolvem a previsão de tipos e graus de mudança induzida por contato e, de forma 

crucial, os caminhos que levaram à construção de uma teoria da mudança linguística e 

busca por sua explicação. 

 

1.1-   O contato linguístico na visão de alguns autores 

Condições históricas, políticas, culturais e sociais são, via de regra, 

desencadeadoras de determinadas práticas e movimentos - como por exemplo, práticas 

comerciais, exogâmicas, movimentos migratórios, invasões territoriais – por sua vez 

propiciadores de contatos linguísticos. Esses últimos são vistos como um dos fatores 

externos de grande relevância para os estudos sobre a história de uma língua, uma vez 

que o conhecimento daí resultante interage com os estudos sociolinguísticos, culturais, 

políticos -  o que tem contribuído também para o avanço de pesquisas em linguística 

histórica.  Estudos sobre contato linguístico, desse modo, se tornam um suporte para a 

análise linguística e para estudos de disciplinas em interface. 

Dentre os trabalhos sobre contato linguístico que constituem referência 

importante na literatura, lançamos mão, como pilares para a realização de nossa 

pesquisa, de Thomason e Kaufmann (1988) e Thomason (2001) e, ainda, de Weinreich 

(1953),  Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968]2, além de Calvet (2002).  

 

 

 

                                                           
2 Como Peter Trudgill teve em William Labov um seu inspirador (tendo sido um dos primeiros a aplicar a 

metodologia sociolinguística laboviana), não o abordamos diretamente nesta tese, uma vez que duas obras 

seminais de que participa Labov encontram-se aqui contempladas.  
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1.1.1-  Thomason e Kaufmann (1988) e Thomason (2001) 

Thomason e Kaufmann (1988) afirmam que os fatores sociais são importantes 

para um estudo no que refere ao contato linguístico. Em sua teoria, afirmam que as 

mudanças vão se condensando nas fronteiras linguísticas. Assim sendo, discutem, com 

base em uma análise realizada a partir de diversas situações de contato, a questão do 

estudo da língua em si e por si mesma - estudo que não se revela apropriado no que diz 

respeito aos efeitos da situação de contato.  Assim, Thomason e Kaufmann (op. cit.) 

procuram comprovar, pautados em estudos detalhados e, ainda, em estudos críticos 

sobre fatores linguísticos advindos das situações de contato, que é a história 

sociolinguística dos falantes de uma mesma comunidade, e não a estrutura de suas 

línguas, que constitui o fator decisivo primário do resultado linguístico do contato de 

línguas.  

Desse modo, a proposta de Thomason e Kaufmann (op.cit.) leva em 

consideração a relação entre a história de uma língua e a história de seus falantes, para 

efeito de compreensão de mudanças linguísticas. Ambos os autores observam que a 

língua não é algo independente, que pode ser estudado sem que se faça alusão a uma 

série de fatos ligados à história na qual ela está inserida, isto é, sem que se levem em 

conta os fatos linguísticos relacionados ao conjunto de acontecimentos em uma 

sociedade, no que se refere à comunicação entre os falantes. Essa é a razão pela qual os 

citados autores afirmam que a sequência de transmissão linguística normal de uma 

língua é que relaciona, geneticamente, esta língua a um sistema de línguas que a 

antecedem (Thomason e Kaufmann, 1988:10). Na transmissão linguística normal, 

dizem os autores, o que se transmite é a língua como um todo – estruturas fonológicas, 

lexicais, morfossintáticas e semânticas inter-relacionadas (Thomason, 2001:198;201) 

Thomason e Kaufmann (1988) propõem que se comece um estudo sobre contato 

linguístico observando-se a diferença no que diz respeito a empréstimos - incorporação 

de elementos estrangeiros em uma língua nativa de um grupo de falantes, a qual é 

passível de passar por transformação pelo acréscimo de traços incorporados3 e 

interferência linguística. Assim, entende-se que a situação de contato linguístico cria 

possibilidades de alteração tanto na língua tida como dominante como na dominada, 

caracterizando uma heterogeneidade linguística a partir de uma influência mútua entre 

os diferentes indivíduos falantes, o que, consequentemente, pode levar a uma perda 

                                                           
3Entendemos que não fica excluída aqui a adaptação de empréstimos no âmbito da língua receptora. 
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linguística para alguns indivíduos falantes de uma determinada língua, principalmente 

os mais jovens, bem como pode causar, também, alterações, em parte, na identidade  

destes indivíduos. Para os autores, a interferência linguística se inicia com a fonética e a 

sintaxe, podendo abranger, em alguns casos, a morfologia. 

De acordo com Thomason (2001:5), tem-se que: 

 

“Em comunidades de todas as dimensões, desde as pequenas 

aldeias às maiores nações, o contato linguístico (que é um 

resultado da história social) tem consequências sociais. Às 

vezes, essas consequências são benignas ou vantajosas.” 

 

Sarah Thomason discorre sobre situações de contatos entre povos, sobre os 

resultados destes contatos, levando em consideração os costumes de cada ser humano 

em particular e em grupo para a formação de outras línguas. Assim, ela mostra os 

espaços em que as línguas se desenvolvem, se alteram e dão origem a outras. Mostra, 

também, tipos de dialetos miscigenados, o desaparecimento de algumas línguas, bem 

como assuntos que dizem respeito a línguas que estão prestes a desaparecer.  

   Thomason, por exemplo, discute casos de multilinguismo na Índia, país que, 

unido ao governo Britânico no século XIX, resultou de uma fusão de grupos separados 

que tinham suas próprias línguas e tradições, sendo que o inglês tornou-se aí a primeira 

língua da administração nacional como um todo.Thomason também focaliza algumas 

áreas linguísticas ao redor do mundo, como as ilhas balcânicas, ilhas da Etiópia  - onde 

se encontra o melhor do conhecimento do Sprachbund4 na África - , Ásia do Sul (área 

extraordinariamente complexa), a bacia do Rio Sepik ( uma vez que a bacia do Pacífico 

é casa de centenas de línguas - a terceira maior área linguística no mundo)  e o noroeste 

do Pacífico, na América do Norte (Thomason, 2001: 105-109; 111-113). 

Assim, Thomason procura explicar o que significa contato linguístico e o que 

pode resultar disso em termos de  mudanças linguísticas. Para tanto, usa como estratégia 

muitos casos exemplificadores. Entre esses está a situação dos  falantes fluentes 

remanescentes em uma área indígena no noroeste de Montana Salish, que,  somando um 

número de menos de 60 (sessenta) indivíduos nativos a partir do ano 2000, são quase 

                                                           
4 Em Thomason (2001), conforme nosso entendimento, o termo Sprachbund recobre o que se entende por 

área linguística. Na literatura linguística, além de equivaler a área linguística, o mesmo termo pode 

também ser entendido como área de convergência, área de difusão ou encruzilhada 

linguística(language crossroads) 
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todos idosos e se comunicam entre si na própria língua Salish; porém, na presença de  

falantes não nativos e externos à sua comunidade,  utilizam a língua inglesa, fazendo o 

mesmo diante de indivíduos mais jovens de sua comunidade que pouco falam a língua 

nativa ou nada falam desta língua (Idem, p.1). Uma outra situação exemplificada é o 

caso dos habitantes da  aldeia de Kupwar na Índia,  em que um amplo multilinguismo 

levou à convergência, entre os dialetos locais, de duas línguas índicas (Marathi, Urdu) e 

uma língua dravídica (Kannada) (Idem, ibidem). Thomason também focaliza a situação 

da República de Cingapura, uma nação insular de apenas 238 quilômetros quadrados 

detentora de quatro línguas oficiais - Chinês, Malaio, Inglês, e Tamil (Idem, ibidem). E 

não deixa de mencionar a situação dos aleútes que viviam na Ilha de Bering, ao largo da 

costa leste da Rússia, e falavam russo, além de sua língua nativa (Idem, ibidem). 

O empenho de Thomason incide em focalizar ajustes e estabilidades linguísticas 

fundamentadas em algumas situações de contato. Alguns episódios, nessas situações, 

são dignos de nota, por exemplo: a) grupos diferentes de línguas que terminam por ser 

usadas ao mesmo tempo em um território antes não habitado por estrangeiros, como se 

deu no caso do que é atualmente o território da República da África do Sul: aí os 

habitantes originais eram falantes de línguas Khoisan, sendo que, para o mesmo 

território, ao longo do tempo, se moveram falantes de línguas Bantu e exploradores 

europeus (falantes de línguas indo-europeias)5 6 ;  b) a circulação da língua de um grupo 

conquistadores no território do grupo conquistado, o que resulta, via de regra, em uma 

apropriação da  língua dos conquistadores pela população preexistente, fato comumente 

combinado à imigração, para o território dominado, de indivíduos e famílias,  de 

conjuntos de pessoas ligadas por determinadas atividades  (por exemplo, atividades 

comerciais, agrícolas, etc.); nessa situação, podem surgir estreitos contatos sociais 

causados seja pela união de famílias por meio de enlaces matrimoniais, seja pela 

aproximação de povos através de acordos políticos, em que o povo invasor oferece 

vantagens, inclusive culturais, ao povo invadido.7  

O multilinguismo no mundo sustenta a tese de que a diversidade linguística dita 

as normas dos falares de uma sociedade. Como exemplo de uma nação multilingue, está 

a Índia (cuja situação foi mencionada há pouco), havendo ainda outros exemplos de 

                                                           
5 Cf. Thomason, 2001: 15. 
6 É conhecida a influência que línguas Khoisan exerceram sobre várias línguas Bantu na África do Sul, 

como se deu no caso do Zulu (língua Bantu), que adquiriu cliques (e os  possui fonologicamente) a partir 

de línguas Khoisan. 
7 Maiores detalhes sobre povos colocados em contato  podem ser vistos em Thomason (2001: 3-5). 
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nações multilíngues em situações afastadas daquela exibida pela Índia8.Se, por um lado, 

o multilinguismo externo ao indivíduo (multilinguismo nas nações)  passa pela questão 

das etnias, da presença estrangeira e remete à questão da incorporação de traços  aos 

falares dos indivíduos daquele espaço como um todo e, ainda, a questões de política e 

planejamento linguístico9; por outro lado,  o multilinguismo interno ao indivíduo marca, 

em alguns casos, a identidade desse último. 

Com relação à alteração de linguagem induzida por contato linguístico e aos 

resultados deste contato, Thomason (2001:59) faz um apanhado sobre aquilo que 

configura o centro de estudos do contato linguístico, dando uma visão da gama e 

variedade de fenômenos linguísticos neste domínio – o que exige o uso de uma boa 

quantidade de terminologia técnica, consubstanciada pela autora em um glossário. 

Thomason (2001: 85) assume que qualquer alteração pode ocorrer como resultado 

indireto do contato linguístico e oferece um estudo dos tipos de contato que resultam em 

alteração. 

Em se tratando das áreas linguísticas, entende-se que essas são postuladas 

apenas onde o contato é ou tem sido suficientemente intensivo para envolver 

interferência na estrutura da língua, porque é aí que as línguas apresentam elos 

históricos significativamente fortes (conexões genéticas à parte, se houver). Entre as 

áreas linguísticas  colocadas em cena por Thomason (2001: 99- 128), estão:  

- a balcânica (ou os Balcãs), que, caracterizada por vários traços 

fonológicos e morfossintáticos, compreende seis línguas, seja inteiramente, seja 

através de algumas de suas variedades dialetais10; essas línguas representam 

                                                           
8Também um exemplo de nação multilíngue, a Suíça exibe grupos monolíngues (como aqueles 

constituídos pelos cidadãos falantes  exclusivos de alemão ou francês  (embora haja igualmente falantes 

bilíngues ou multilíngues, como é o caso de falantes de italiano em território suíço, que usualmente falam 

também francês e alemão ). Assim, pode-se ter um bilinguismo/multilinguismo no nível da nação que não 

se confunde com o bilinguísmo/multilinguismo no nível do indivíduo (cf. Thomason ( 2001: 3)).  
9 Cf. Thomason (2001:38). 
10 De acordo com Thomason (1991: 105-106), as principais línguas são o romeno (exceto no que diz 

respeito à sua variedade mais  ocidental, em Istria), o búlgaro, o macedônio e o albanês. Alguns dialetos 

do servo-croata, especialmente os dialetos servos do sudeste do grupo dialetal Torlak, também pertencem 

à área; mas outros dialetos do servo-croata não, embora alguns outros dialetos servos (incluindo-se o 

servo padrão) possuam ao menos um pouco dos traços areais característicos. Ainda de acordo com a 

autora, considera-se, de modo geral, que o grego pertence também à área, geográfica e linguisticamente; 

no entanto, o grego não é, claramente, um membro nuclear da área linguística, uma vez que compartilha 

somente alguns dos traços areais. Todas as línguas balcânicas são indo-europeias, porém pertencentes a 

ramos amplamente divergentes da família: o romeno é uma língua românica, descendente do latim; o 

búlgaro, o macedônio e o servo-croata são línguas eslavas; o romani é uma língua índica (os ciganos 

deixaram a Índia após o ano 1000 da era cristã); e o albanês e o grego são os únicos membros de seus 

respectivos ramos indo-europeus. Ainda de acordo com Thomason (ibidem), dialetos turcos falados no 

sudeste  da Europa compartilham, aparentemente,  alguns dos traços linguísticos balcânicos  (o que não se 

aplica  àqueles dialetos do turco falados na Ásia Menor , incluído o turco padrão). Thomason considera, 
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vários ramos da família indo-europeia: os ramos românico, eslavo, albanês e 

grego (“e possivelmente o índico, se a língua índica romani11 for considerada 

como a sétima língua membro [da área] ”; 

 

- a região em torno do mar Báltico, em que várias línguas pertencentes a 

duas (ou possivelmente três) famílias formam um Sprachbund 12, encontrando-se 

aí, entre outros, o estoniano, o livoniano, o carélio, o letão, o lituano, dialetos do 

russo noroeste, dialetos do alemão falados na região báltica; 

- as terras altas da Etiópia (com línguas pertencentes a três ramos da 

família linguística afro-asiática - cuxita (Cushitic), omótica (Omotic) e semítica 

etíope); 

- a área do sul da Ásia (que envolve o “subcontinente” indiano e 

compreende línguas que, compartilhando traços areais característicos, pertencem 

a três famílias: a dravídica, o sub-ramo índico do indo-europeu e o munda, ramo 

da família austro-asiática);  

- a bacia do Rio Sepik na Nova Guiné (aí estando línguas que pertencem 

a três famílias linguísticas que, sendo diferentes, compartilham diferentes 

números de traços -  as línguas Yimas, Alamblak e Enga); 

- a área linguística noroeste do Pacífico, na América do Norte, que 

apresenta três famílias nucleares – Salishan (com vinte e uma línguas) , 

Wakashan (com seis línguas) e Chimakuan ( com duas línguas),  além de outras 

línguas  pertencentes a outras famílias que, faladas na região, compartilham um 

pouco dos traços areais;  nessa área, o Sprachbund contém duas áreas culturais 

diferentes (a área da Costa Noroeste e a área Plateau). 

No que diz respeito à mudança linguística induzida pelo contato linguístico, 

Thomason aponta sete mecanismos e os analisa em profundidade. Tais mecanismos são 

os que se encontram a seguir. 

(i) Mudança de código (code-switching), que é o uso de elementos estruturais 

de duas (ou mais) línguas pelo mesmo falante em uma mesma conversação 

                                                                                                                                                                          
porém, que que tais traços ainda foram analisados em detalhe. Tais dialetos do turco seriam os únicos 

membros não indo-europeus do Sprachbund balcânico. 
11Alguns estudiosos também incluem dialetos balcânicos do romani, língua dos ciganos, na área 

linguística em questão. O romani compartilha somente um pouco dos traços areais, mas um deles, a 

formação de futuro com ‘querer’, é um dos mais característicos de todos os balcanismos (cf. Thomason 

2001: 105-106).  
12 Reveja-se a nota 4. 
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(por implicação, a expressão ‘a mesma conversação’ significa que todos os 

outros participantes também falam, ou pelo menos entendem, ambas (ou 

todas) as línguas em jogo; comumente, a mudança de código pode ser 

intersentencial (isto é, pode se dar na fronteira entre sentenças) ou 

intrassentencial (no interior de uma única sentença). Exemplos de mudança 

de código (code-switching), envolvendo o  ídiche (ou iídiche) e o inglês 

(ídiche- inglês / Yiddish-English):  a) Di kinder geen tsu high school ‘As 

crianças vão para a escola’. b) when I come in I smell the kugel ‘quando 

entrei,  senti o cheiro do pudim’   No primeiro exemplo, a sentença “Di 

kinder geen tsu” pertence à língua ídiche, e high school à língua inglesa. No 

segundo,a sequência when I come in I smell the, pertence à lingua inglesa; e 

kugel, à língua ídiche (cf. Thomason, 2001: 132). 

 

(ii) Alternância de código é o modo pelo qual um falante  usa duas (ou mais) 

línguas para a comunicação, mas não na mesma conversa com o falante com 

o qual interage; em outros termos, o falante (que fala mais de uma língua) 

usa uma língua em um conjunto de ambientes e utiliza outra(s) língua(s) em 

outro(s) conjunto(s) de ambiente(s) diferente(s).Exemplo de alternância de 

código: um indígena Guajajara fala com outro indígena Guajajara em 

Tenetehara e, em determinados ambientes, usa o português  com um falante 

não indígena ou não Guajajara. 

(iii) Familiaridade passiva, situação de fala que ocorre quando um falante adquire 

um traço de uma língua que compreende (ao menos em alguma extensão), 

mas que nunca usa ativamente. Em inglês americano, por exemplo, muitas 

palavras são adotadas do Inglês Vernacular Americano Africano (African 

American Vernacular English  - AAVE) por pessoas que não falam esse 

último e não têm conhecimento de suas características estruturais 

(Thomason, 2001: 141). 

(iv) ‘Negociação’, mecanismo que se realiza quando os falantes mudam sua 

língua (A) para aproximar o que acreditam ser os padrões da outra língua ou 

dialeto (B); de modo crucial, isso inclui situações em que falantes de A não 

são fluentes em B, assim como aquelas em que o são, estando também 

incluídas situações em que nenhum dos indivíduos envolvidos na situação de 

contato conhece a língua do outro . Caso os falantes das línguas (A e B) 
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venham a se envolver no processo de negociação, o resultado será ou duas 

línguas modificadas (A e B) ou uma língua inteiramente nova (embora o 

segundo resultado seja muito mais provável, se mais de duas línguas 

estiverem em contato)13. Por exemplo,  em uma região ao norte da antiga 

Iugoslávia, perto da fronteira com a Hungria, um número considerável de 

falantes locais de húngaro,  língua fino-úgrica não relacionada com as 

línguas eslavas, mudam do húngaro para o dialeto local de servo-croata, uma 

língua eslava (Thomason,  2001:143). Registre-se que situações prototípicas 

da gênese de um pidgin são exemplos clássicos do mecanismo de negociação 

(cf. Thomason , 2001: 142). 

(v) Estratégias de aquisição de segunda língua, referentes ao aproveitamento do 

material da língua materna do falante para uso na língua-alvo. A negociação 

é uma das principais estratégias utilizadas pelos que adquirem uma segunda 

língua, para ajudar a conferir sentido a um input (por vezes confuso) em uma 

segunda língua (L2) (Thomason, 2001: 146).Outra estratégia poderia ser 

vista como uma abordagem por preenchimento de lacuna (gap-filling 

approach),  em que o falante se vale de materiais da língua nativa ao fazer 

uso da língua alvo, para preencher lacunas no conhecimento, surgidas no 

momento da comunicação, como se dá no caso das inserções lexicais (talvez 

o mais óbvio dos casos) ou no uso de traços estruturais (de modo 

proeminente) (Idem, p.146-147). Um exemplo dessa estratégia está no caso 

de falantes de inglês que, ao aprender francês, muitas vezes, pronunciam um  

/ r / do francês como se fosse um / r / do inglês, um som que não existe em 

francês14; e pronunciam o / t / do francês como se fosse uma oclusiva 

alveolar aspirada (realização típica do /t/ do inglês), ao invés de uma 

verdadeira oclusiva dental não aspirada do francês( Idem, p.147). Uma 

terceira estratégia utilizada pelos que adquirem uma segunda língua é  

manter distinções e outros padrões de sua própria língua nativa (sua L1) na 

                                                           
13 Situações prototípicas da gênese de um pidgin são exemplos clássicos do mecanismo de negociação (cf. 

Thomason , 2001: 142). 
14 Em  francês padrão, o /r/ é realizado como fricativa ou aproximante  uvular, sendo que a realização 

vibrante uvular ocorre em algumas variedades conservadoras do francês  padrão (cf. Ladefoged & 

Maddieson (1996: 216; 225).  Para o /r/ em inglês, análises acústicas mostram compatibilidade com 

realizações  como segmento aproximante ou contínuo, estando aí envolvida a parte anterior da língua (o 

que inclui o inglês americano, em que se tem, para o segmento em questão, uma realização como 

aproximante dental ou alveolar) (cf. Idem, p. 244).  
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construção de sua versão da gramática da língua alvo (a L2)15. Um caso 

conhecido dessa estratégia diz respeito à interferência cuxita16 no semítico 

etíope, como resultado de aprendizado imperfeito – interferência 

exemplificada em construções causativas: nessas se tem  um prefixo-duplo 

usado na formação do causativo (versus um prefixo único em outras línguas 

semíticas e um sufixo duplo em cuxita) (Idem, p.147). Uma última estratégia 

usada por aprendizes de segunda língua é ignorar distinções, especialmente 

as marcadas, que são claras na lingua alvo, mas opacas àqueles que adquirem 

uma língua no início de estágios intermediários do processo de aquisição17. 

Um exemplo típico é a perda de gênero em um dialeto da Letônia sob a 

influência da mudança de falantes uralianos18 (especialmente da Livônia) 

(Idem, p.148). 

(vi) Aquisição bilíngue de primeira língua, mecanismo de interferência que se dá 

na aquisição de duas primeiras línguas simultaneamente (e cujos exemplos 

mais claros envolvem traços sintáticos, como padrões de ordem de palavra, e 

traços fonológicos não salientes, como padrões entoacionais). Dentre os 

exemplos encontrados a respeito na literatura, está o de bilíngues  em 

Turku19, na parte da Finlândia em que o sueco e finlandês são rotineiramente 

falados. Ambos os grupos de falantes em Turku exibem um sistema 

prosódico combinado que contém mais contrastes do que qualquer uma das 

duas línguas em causa: especificamente introduziram distinções extra de 

duração nas vogais e/ ou consoantes em ambas as suas variedades de 

finlandês e sueco. distinções em suas duas línguas20. 

                                                           
15 Essa terceira estratégia leva a uma aquisição imperfeita e tem, ao lado da negociação, conhecidos 

efeitos em termos de interferência  linguística (algo também abordado no âmbito da linguística histórica). 
16 As línguas cuxitas  (como Oromo,  Somali,  Sidamo,  Afar, Beja) constituem um ramo da família 

linguística afro-asiática.  São faladas na Somália, na Eritreia, no Djibouti, na Etiópia, no vale do Nilo 

(Sudão e Egito) e em partes da região dos grandes lagos africanos  (Tanzânia e Quênia). 
17 Segundo Thomason (2001: 148), esses erros por omissão – falha na aquisição de certas  características 

da língua alvo – estão entre os mais comuns dentre os traços da interferência induzida por contato.  
18 Isto é, falantes  cujas  línguas vinculam-se à família linguística da região dos montes Urais. 
19 Turku é a mais antiga cidade finlandesa. Fundada no século XIII, localiza-se na boca do rio Aura, no 

sudoeste do país.  
20 Relato encontrado em Lehiste (1997), apud (Thomason 2001: 149). [Lehiste, Ilse.  Cross-linguistics 

comparison of prosodic patterns in Finnish, Finland Swedish, and  Stockholm Swedish. In: Eliasson, Stig 

and Jahr, Ernst Häkon. (eds.)  Language and its ecology: essays in memory of Einar Haugen.  Berlin: 

Mouton de Gruyter, 1997.   p. 367-77.] A fonte não fornece indicações sobre o mecanismo envolvido, 

mas, a se levar em conta Thomason (2001: 149), a aquisição bilíngue de primeira língua  é ao menos uma 

possibilidade, “embora não seja a única possibilidade” envolvida no caso em questão. 
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(vii) Decisão deliberada: mecanismo acionado, por decisão do falante, na 

realização de mudanças triviais – principalmente na adoção de empréstimos. 

A mudança deliberada induzida por contato não é reconhecida, na maior 

parte do tempo, como possibilidade para partes menos superficiais do léxico 

e da estrutura gramatical. Por exemplo, as palavras para animais locais, 

como gambás e alce (referente a alce Americano) foram tomadas como 

empréstimos de línguas algonquinas por falantes de inglês ao se instalarem e  

se movimentarem através do que agora são os Estados Unidos.  

O extenso material de pesquisa fornecido por Thomason (2001) sobre contato 

linguístico e temas correlatos, como áreas linguísticas e mecanismos vinculados à 

mudança linguística instigada pelo contato, se completa com uma abordagem voltada  

para pidgins, crioulos e línguas mistas (cf. Thomason (2001: 157- 195). 21  

 

. A autora trata igualmente do que denomina de contato linguístico II(dois), 

voltando-se para a influência das  línguas mistas e procurando explicá-la por meio de 

generalizações extraídas através de seis casos descritos (Idem, p. 196-203): Ma'a 

(também chamada Mbugu, é língua falada nas montanhas Usambara do Nordeste da 

Tanzânia); Anglo-Romani (uma das diversas variedades de línguas mistas do léxico 

Romani22 faladas na Europa; é usada como uma linguagem secreta pelo povo Rom 

(cigano) na Inglaterra); Árabe Kormakiti ( língua dos Cristãos Maronitas, cujos 

ancestrais migraram para Chipre em 1191 da Era Cristã);  Michif ( falada na reserva da 

Montanha Turtle de Dakota do Norte e, como  língua nativa apenas, em Manitoba e 

Saskatchewan); Mednyj Aleúte (também chamada de Aleúte da Ilha de Cobre, hoje 

quase extinta, foi criada na ilha de Mednyj (Cobre) da Rússia pela mistura de grupos 

resultantes da união dos sindicatos russo-Aleúte);  e Língua Média (Media Lengua  - 

uma mistura de Quechua e Espanhol,  falada como primeira língua por centenas de 

pessoas no Equador central). Ao que tudo indica, a autora parece discutir dois modos de 

tratar os idiomas mistos em um processo bilíngue: por perda gradual de uma língua em 

                                                           
21 A mistura linguística extrema resulta em pidgins, crioulos, “línguas mistas bilíngues” [sic] e morte de 

língua (Thomason, 2001: 10).  Especificamente no que diz respeito a línguas mistas, Thomason (idem, 

p.158) considera que a gênese de “ língua mista bilíngue”  parece-se  com o empréstimo – e, na realidade, 

é empréstimo.  Mais claramente, para a autora, pidgins e crioulos se desenvolvem em contextos sociais 

em que poucos membros (ou nenhum membro) dos grupos em contato são bilíngues ou multilíngues na(s) 

língua(s) um do outro, “enquanto o aprendizado imperfeito não desempenha papel significativo no 

desenvolvimento de línguas mistas bilíngues” (idem, ibidem).    
22 Como dito na nota 10, o romani é uma língua índica, sendo que os Rom (ciganos) deixaram a Índia 

após o ano 1000 da era cristã. 
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virtude da influência de outra ou por criação abrupta (vinculada ao sétimo mecanismo 

de interferência já apontado anteriormente – decisão deliberada - , muitas vezes por 

manutenção de uma distinção social ou étnica), por parte de pessoas que são bilíngues 

ativos em ambas as línguas. 

O último dos temas da obra de Thomason diz respeito à extinção de uma língua 

(Idem, p. 222-238). A questão é explicar como tal fato acontece e os resultados deste 

acontecimento, ou seja, se realmente uma língua morre ou vive em um exílio. Ao 

discutir tal questão, Thomason usa, como exemplos, o hebraico e o latim. Expõe um 

modelo teórico abrangente para a morte de uma língua - modelo proposto em 1992 por 

Hans-Jürgen Sasse, com base, sobretudo, nas informações disponíveis em dois estudos 

de caso, excepcionalmente detalhados: o do Arvanitika – variedade linguística da 

Albânia, falada na Grécia; e  o do Nancy Dorian (esse último um estudo de caso a longo 

prazo do Gaélico Escocês do Sudeste (East Sutherland Scottish Gaelic)( Idem, p.225). 

Ao expor o modelo e ao verificar as várias rotas linguísticas que conduzem à morte de 

línguas, testa, de certa form, o modelo em questão e mostra que a maior parte dos 

procedimentos que colaboram para a extinção de uma língua está presente em um 

processo de atrito (attrition) – processo gradual por que passa uma língua ao perder seus 

falantes, seus domínios e, por fim, sua estrutura (que é a perda de material linguístico 

sem substituição por material novo).  Casos extremos há em que certas línguas morrem 

tão subitamente que não há tempo para que passem por atrito ou outras alterações 

significativas como parte do processo de desaparecimento. Diante de tudo o que foi 

explanado, Thomason faz algumas previsões, indica algumas ações sobre o assunto em 

pauta (Idem, p.241-243) e cita, entre outros, um importante artigo de Ken Hale (1992)23 

e outro de Michael Krauss (1992)24, sendo que, nesse último, há uma série de questões 

no que diz respeito ao desaparecimento de línguas em um número considerável (90%) 

para o nosso século.  

Thomason (2001) elabora seu trabalho dando ênfase aos estudos de caso e às 

consequências do contato linguístico.  Ao fazê-lo, busca sustentar  a teoria de que os 

fatores sociais são importantes e explanatórios para um estudo abrangente e profundo  

do contato linguístico. 

                                                           
23 Hale, Ken. “Language endangerment and the human value of linguistic diversity”. Language 68: 35-41, 

1992. 
24 Krauss, Michael. “The world language in crisis”. Language 68: 4-10, 1992. 
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1.1.2- Weinreich (1953) e Weinreich, Labov e Herzog (1968) 

Para Weinreich (1953), o contato  entre duas línguas se dá quando há alternância 

entre elas, no momento em que indivíduos falantes de uma comunidade realizam um ato 

comunicativo, o que os torna peças extraordinárias no que diz respeito ao próprio 

processo de contato. É assim que surge o bilinguismo, que é visto como fenômeno de 

interferência em comunidades com indivíduos falantes de duas línguas de maneira 

sucessiva.  

De acordo com Weinreich (1953), o termo interferência implica o rearranjo de 

padrões resultantes da introdução de elementos estrangeiros nos domínios mais 

fortemente estruturados de uma língua, como a maior parte do sistema fonêmico, uma 

grande parte da morfologia e da sintaxe, e algumas áreas do vocabulário (parentesco, 

cor, tempo, etc.). Weinreich (op.cit.) deixa claro que,  para se trabalhar com contato 

linguístico,  será necessário  considerar  o nível de diferença entre as línguas em estudo, 

su seja:  

“Grandes ou pequenas, as diferenças e similaridades entre as línguas 

em contato devem ser exaustivamente declaradas para cada domínio – 

fônico, gramatical e lexical – como um pré-requisito para uma análise 

da interferência”25 (Weinreich (1953: 2)). 

No que diz respeito ao problema da interferência, Weinreich afirma que tal 

fenômeno implica mudanças de normas ou desvios que venham a ocorrer na fala de 

pessoas em comunidades que usam mais de uma língua no ato comunicativo, e que tais 

mudanças seriam provenientes do processo que afeta línguas em situação de contato26. 

Tratar da interferência significa tratar do prestígio que uma língua exerce sobre uma 

outra, o que caracteriza um artifício próprio da  interferência linguística. Desse modo, 

Weinreich (1953) explica que os fatores linguísticos decorrem da organização das 

configurações linguísticas no interior de um determinado sistema, fatores estes distintos 

em cada língua e em cada situação.  

 Vinculada ao trecho citado mais acima, está a afirmação 27 de que as distinções 

e as analogias entre as línguas face ao contato linguístico devem ser exaustivamente 

estabelecidas para cada domínio fônico, gramatical e léxico, como condição para uma 

                                                           
25 A tradução é nossa. 
26 Cf. Weinreich (1953:1). 
27 Idem, p.2. 
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análise da ação de um fenômeno sobre o outro (Idem, ibidem). A partir deste ponto, 

Weinreich discorre sobre as estruturas linguísticas, bem como sobre a ligação dessas 

com outras ocorrências face à interferência linguística, provindas de um contato de 

línguas através de indivíduos falantes que usam, no dia a dia em seu meio, mais de uma 

língua. Assim, Weinreich  trata de  fatores extralinguísticos,  como comportamentos, 

gestos, tom, intenção comunicativa, conhecimentos partilhados, etc, dizendo que tais 

fatores surgem da situação de contato entre duas línguas desenvolvidas simultaneamente 

pelos falantes de uma mesma comunidade, que apresentam pontos de vista comuns 

relativamente ao universo exterior, bem como afinidades vividas com diversas 

significações peculiares a eles. Alguns fatores extralinguísticos são próprios do falante 

que usa mais de uma língua face ao contato, sendo que outros surgem a partir daquilo 

que é peculiar à comunidade, em geral relacionada a diversos aspectos, entre os quais a 

sua classe social, a sua região, a sua faixa etária, o grau de escolaridade (quando é o 

caso). 

Para Weinreich (1953), os aspectos vinculados ao espaço sociocultural dos 

indivíduos de uma comunidade apresentam uma vinculação imediata com o caso 

respeitante ao objeto de interferência. Esse autor afirma que, se a análise de uma 

ocorrência de contato for trabalhada minuciosamente, a relação entre as circunstâncias 

estudadas e o objeto em pauta pode ser notada de modo mais claro, uma vez que as 

questões ligadas às ocorrências são estimuladas tanto por fatores linguísticos como por 

fatores extralinguísticos. Assim, ao propor o estudo minucioso de uma ocorrência de 

contato, Weinreich cria condições para que sejam controlados, mais de perto, os fatores 

que intervêm nessa ocorrência – o que, por sua vez, cria condições para que a pesquisa 

se desenvolva em conexão com um patamar teórico mais sólido. 

Segundo Weinreich, Labov e Herzog (1968), as teorias estruturais da língua são 

as responsáveis pela carga excessiva que, pesando sobre a linguística histórica,  provém 

de uma complexidade de apreciações que não foram totalmente superadas. Assim, os 

três autores voltam-se para uma teoria da mudança linguística e para a sua explicação. 

De um ponto de vista bem rigoroso, essa pode ser considerada sob dois modos ou 

versões. Sob uma versão forte, com base em uma descrição de qualquer língua em 

determinado momento, poder-se-ia prever o o rumo que essa língua tomaria em um 

certo período de tempo. Sob uma versão fraca, tal teoria viria assegurar apenas que toda 

língua, sem distinção, passa por alterações, e colocaria restrições sobre a passagem de 

um estado de língua para um estado imediatamente posterior. Desse modo, a teoria da 
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mudança linguística, segundo os autores, tem capacidade para predizer que nenhuma 

língua assumirá uma forma que venha a transgredir os princípios formais postulados 

como sendo universais nas línguas humanas.  Diante disso, a apreciação dos autores 

incide no posicionamento de que nem a primeira,  nem a segunda versão com que se vê 

a teoria da mudança linguística terão muita importância para o estudo da história da 

língua, e que, antes que se possa traçar teorias prenunciativas de mudanças linguísticas, 

é importante que se reconheça a língua, sincrônica ou diacronicamente, como um objeto 

constituído de heterogeneidade ordenada. Uma vez que os fatos desta heterogeneidade, 

afirmam os autores,  não estão bem conciliados com o enfoque sobre a questão 

estrutural da língua -  o que,  para os mesmos, é a questão essencial com que a teoria da 

mudança linguística tem que trabalhar - ,  a saída para tal problema está na 

desautorização da ideia de se identificar a qualidade de possuir estrutura com a 

existência de homogeneidade. Então, o recurso para um entendimento da  mudança 

linguística, assim como da  própria língua, é a possibilidade de estudo da  

heterogeneidade ordenada  dos usos de uma língua, em que se conjugam aspectos 

linguísticos e aspectos sociais. O argumento base de Weinreich, Labov e Herzog (1968) 

é o de que o comando nativo de estruturas heterogêneas é parte de uma competência 

linguística unilíngue. 

Os autores fazem recomendações claras, definidas, sobre os fundamentos 

empíricos para uma teoria da mudança linguística. Tomam como referências 

descobertas empíricas importantes para a teoria e  indicam o rumo a seguir para uma 

pesquisa produtiva, estabelecendo problemas e questões associadas ao estudo da 

mudança linguística, os quais elencamos a seguir. 

1) Problema das restrições.  

Questão: Qual o conjunto das mudanças possíveis e das possíveis 

condições para mudanças que podem ter lugar em uma estrutura de um dado 

tipo? 

 

2) Problema da transição. 

 

Questão: Que estágios intervenientes podem ser observados ou devem ser 

postulados entre duas formas quaisquer de uma língua definida para uma 

comunidade lingüística em tempos diferentes? 
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3) Problema do encaixe. 

 

Questão: Como as mudanças observadas são encaixadas na matriz social 

e estrutural do sistema linguístico como um todo? 

 

4) Problema da avaliação. 

 

Questão: Como as mudanças podem ser avaliadas em termos de seus 

efeitos sobre a estrutura lingüística, sobre a eficiência comunicativa e sobre a 

ampla extensão de fatores não representacionais envolvidos na fala? 

 

5) Problema da implementação 

 

Questão:  Que fatores podem explicar a atuação de mudanças? Por que 

mudanças em um traço estrutural têm lugar em uma língua particular em um 

dado tempo, mas não em outras línguas com o mesmo traço ou na mesma 

língua em outros tempos? 

 

Assim, explicitando de modo claro problemas e questões  – e com o objetivo 

maior de realizar propostas concretas em relação aos fundamentos empíricos para uma 

teoria da  mudança28 - , Weinreich, Labov e Herzog (1968) pensam uma teoria da 

mudança linguística como parte de uma pesquisa teórica mais ampla no interior da 

evolução linguística como um todo.  E mostram haver  uma estreita relação entre fatores 

sociais e fatores linguísticos, sendo aqueles, de certa forma, responsáveis por algumas 

mudanças nas estruturas linguísticas – o que reforça a tese de que, em estudos sobre 

línguas,  os falantes não podem ser desconectados de seus contextos socioculturais. 

 

1.1.3- Calvet (2002) 

Calvet (2002:36) cita Weinreich (1953) a partir de uma definição em que este 

trata da palavra ‘interferência’, em seu livro “Languages in Contact”, como sendo um 

remanejamento de estruturas resultante da introdução de elementos estrangeiros nos 

campos mais fortemente estruturados da língua, como o conjunto do sistema fonológico, 

                                                           
28 Ou seja, propostas em relação a: i) descobertas  empíricas que possuem importância para a teoria, que a 

teoria pode explicar e que indicam direções para uma pesquisa produtiva; ii) conclusões extraídas dessas 

descobertas quanto à complexidade mínima da estrutura linguística e aos domínios para definir essa 

estrutura; iii) métodos para relacionar à evidência empírica os conceitos e as afirmações de uma teoria. 
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uma grande parte da morfologia e da sintaxe e algumas áreas do vocabulário que 

envolvem parentesco, cor, tempo, etc. Contudo, Calvet afirma que tal definição só será 

utilizada por Weinreich no que se tratar de falante bilíngue.  

Dessa maneira, relativamente à interferência (fenômeno individual), Calvet 

(2002:36) procura fazer distinções explicativas entre interrferências fônicas, sintáticas e 

lexicais. Para este último autor, as interferências fônicas referem-se a um conjunto de 

elementos linguísticos presentes em outro conjunto de elementos também linguísticos; 

as interferências sintáticas incidem na organização da estrutura de uma frase em 

determinada língua B segundo a estrutura da primeira língua A; e as interferências mais 

simples, no campo lexical, são aquelas que caem no jogo estratégico dos falsos 

cognatos29, sendo que a interferência lexical é mais frequente quando as duas línguas 

em foco não organizam do mesmo modo a experiência vivida. Assim, Calvet deixa 

claro em seu trabalho que a interferência lexical pode fazer frutificar o empréstimo – um 

fenômeno coletivo30. 

Calvet também lida com a  criação de pidgins e linguas crioulas , isto é, a criação de 

línguas aproximativas31, e com uma situação diferente, gerada pelo plurilinguismo, em 

que falantes pertencentes a determinado grupo social adotam uma terceira língua com o 

propósito de se comunicar com membros de grupos cujas línguas não são 

compreensíveis entre si, o que leva ao que se caracteriza como língua veicular32 (Op. 

cit:39-40; 57) 

. Um  exemplo a respeito é o caso de uma pessoa que pretende fixar residência 

em uma  comunidade diferente da sua, tornando-se necessário,  para essa pessoa, utilizar 

uma outra língua que, não sendo aquela  da comunidade que passou a abrigá-la, é, no 

entanto, compreensível  para membros desta última. Para um melhor entendimento, 

pensemos na  situação de trabalhadores migrantes que, chegando a seu país de acolhida, 

não se fazem entender em sua própria língua e não conhecem ou sabem muito pouco a 

                                                           
29 Linguisticamente, falsos cognatos são palavras semelhantes em duas línguas, mas de sentidos 

totalmente diversos.  
30 Um fenômeno coletivo, visto que todas as línguas tomaram empréstimos de línguas próximas, por 

vezes de forma massiva (cf. Calvet (2002: 39)). 
31 Línguas aproximativas: resultam de pequenas inserções de elementos de uma língua A no uso de uma 

língua B, com a finalidade de se obter a aproximação linguística. Dessas aproximações podem surgir os 

pidgins (a partir de línguas influentes desconhecidas para os indivíduos falantes de certas áreas 

geolinguísticas), dotados de  estruturas sintáticas das línguas maternas desses falantes. 
32 Língua veicular: uma língua utilizada para a comunicação entre grupos que não têm a mesma como 

primeira língua. 
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língua local. Esses são obrigados a empregar uma terceira língua no espaço em que 

passarão a trabalhar, de modo a poder interagir com os membros da comunidade local.   

Outro tipo de contato linguístico abordado por Calvet envolve não mais apenas 

um indivíduo, mas  um grupo de falantes em contato com outro grupo, situação  em que 

ambos usam línguas diferentes, sem que um grupo conheça a língua do outro e sem que 

haja recurso a uma terceira língua (Op. cit., p. 41). Diante da necessidade de 

comunicação, e não havendo uma terceira língua para isso, os falantes criam para si 

outra forma de língua que os aproxime, a chamada língua mista.  

No que se refere a sistemas linguísticos,  Calvet  focaliza, entre outros, os 

chamados “sabirs” - sistemas muito limitados, ou seja, constituídos de algumas 

estruturas sintáticas e um vocabulário limitado às necessidades de contato comunicativo 

imediato (Op. cit., p. 42). Contudo, os “sabirs” podem cobrir uma necessidade de 

comunicação mais ampla, tornando o seu sistema sintático mais desenvolvido e 

surgindo daí os pidgins33. “Sabirs”, por exemplo, são falados nos portos do 

Mediterrâneo, sendo utilizados entre as comunidades que não possuem língua em 

comum, mas que mantêm certos tipos de relações como, por exemplo, as comerciais. 

Com relação à mistura de línguas, alternâncias de código e estratégias 

linguísticas, Calvet explica que o confronto de um indíviduo com duas línguas, as quais 

ele utiliza vez por outra, concorrerá para uma mistura destas em seu discurso e para a 

produção de enunciados bilíngues (Op. cit., p. 43). Isso o levará a criar enunciados 

indicadores não mais da interferência, mas de uma colagem caracterizadora de  mistura 

de línguas ou alternância de códigos34 com funções diversas, desde uma zombaria 

(gracejos) à escolha de um código de interação entre os falantes ou, ainda, à 

sobreposição de códigos. De acordo com Calvet, o contato linguístico não produz 

apenas interferência, alternâncias e estratégias, mas também gera um problema de 

comunicação social (Op. cit., p. 51). 

No que diz respeito à diglossia, Calvet (2002:59) cita Ferguson (1959)35, que 

trata da coexistência, em uma mesma comunidade, de duas variedades linguísticas,  

chamadas por esse último de “variedade alta” (uma variedade  de prestígio), com 

                                                           
33 Quando passam a ser cobertas necessidades  de comunicação mais ampla e o sistema sintático dos 

“sabirs” se torna mais desenvolvido, fala-se de pidgins; por exemplo, o inglês pidgin se desenvolveu nos 

contatos comerciais entre ingleses e chineses ao longo da costa do mar da China, tomando vocabulário 

emprestado ao inglês e sua sintaxe ao chinês (a origem do termo pidgin seria, aliás, a deformação do 

termo inglês business, o que indicaria bem a função social dessa forma (Idem, ibidem). 
34 Em uma tentativa de definição mais ampla, diremos que a alternância de códigos diz respeito à alternância 

entre duas  ou mais  línguas (ou variedades linguísticas)  em uma única conversação  ou em enunciados  individuais.. 
35 Ferguson, Charles. Diglossia. Word, 1959, 15 (apud  Calvet (2002:59)). 
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características formais, padrão, utilizada pela elite nas igrejas, na correspondência, nos 

discursos, na universidade, etc.) e “variedade baixa” (uma variedade coloquial, 

popular), utilizada nas conversações familiares, na literatura popular, etc. - o que  

Ferguson procura esclarecer a partir de quatro exemplos: o das situações arabofônicas 

(dialeto/árabe clássico), o da Grécia (demótico/katharevoussa), o do Haiti 

(crioulo/francês) e aquele relativo à parte germanófona da Suíça (alemão 

suiço/hochdeutsch). Ferguson (op. cit) caracteriza as situações de diglossia através de 

um conjunto de traços relacionados que são:  

a)  uma divisão funcional de usos; 

b) o prestígio usufruído pela variedade alta junto à sociedade (o que não 

acontece com a variedade baixa); 

c)  a utilização da variedade alta para a produção de literatura reconhecida e 

admirada; 

d) a aquisição natural da variedade baixa pelos falantes (adquirida no seu 

ambiente familiar), sendo a variedade alta adquirida na escola (fortemente 

padronizada – com gramáticas, dicionários, entre outros 36;  

e)  a situação de estabilidade da diglossia, com possibilidade de duração por 

vários séculos; 

f)  o fato de essas duas variedades de uma mesma língua, ligadas por uma 

relação de hereditariedade, possuírem um léxico e uma fonologia relativamente 

divergentes.  

Desse modo, uma noção estendida de Ferguson (1959) define diglossia como 

sendo uma situação linguística relativamente estável, na qual, além das formas 

dialetais de uma língua (que podem incluir um padrão ou padrões regionais), existe 

uma variedade superposta muito divergente, altamente codificada, veiculadora de um 

conjunto de literatura escrita vasta e respeitada (...).  

Para completar seu estudo sobre línguas em contato, Calvet (2002: 61-62) 

aborda quatro situações polares que tratam de bilinguismo e diglossia e são 

apresentadas em Fishman (1967)37. São elas: (i) bilinguismo com diglossia, em que 

todos os indivíduos da comunidade conhecem as variedades alta e baixa, como é o caso 

do Paraguai, em que se fala espanhol e guarani; (ii) bilinguismo sem diglossia – em que 

                                                           
36 No campo desses outros instrumentos pedagógicos poderiam estar, por exemplo, compêndios 

normativos. 
37 Fishman, Joshua. Bilingualism with and without diglossia, diglossia with and without bilingualism.. 

Journal of Special Issues, 1967: 32 (apud Calvet (2002: 60). 
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há numerosos bilíngues em uma sociedade, sendo que esses não se utilizam das 

variedades linguísticas para usos específicos; (iii) diglossia sem bilinguismo – situação 

identificada quando, em uma comunidade social, há  divisão funcional de usos entre 

duas línguas, mas um grupo só fala a variedade alta, enquanto o outro fala somente a 

variedade baixa, como era o caso da Rússia czarista, em que a nobreza falava francês e 

o povo, o russo; nem diglossia, nem bilinguismo – situação em que há uma só língua, o 

que é possível acontecer em uma comunidade muito pequena.   

 

1.2- Algumas considerações 

Os autores a que demos voz nas seções anteriores deste capítulo, apesar de suas 

abordagens diferenciadas, convergem para um ponto comum no que se refere a contato 

linguístico e à questão da mistura de línguas. Para eles, as mudanças na estrutura social 

estão intimamente relacionadas aos fatores linguísticos. Para Weinreich (1953), a 

modificação em um sistema como resultado do ingresso de dados de um outro sistema é 

consequência do uso linguístico desses sistemas por um mesmo falante de uma 

comunidade – o que vem confirmar uma ocorrência de interferência linguística (embora 

Weinreich (1953)| faça alusão apenas ao falante bilíngue). Para Calvet (2002), o 

estabelecimento de determinadas condições em uma sociedade vem seguido de uma 

dependência linguística, o que mostra a existência de uma relação mútua entre língua e 

comunidade de falantes em um mesmo espaço geográfico. A língua influencia a 

sociedade e vice-versa. Já Thomason e Kaufman (1988) sustentam que história e 

sociedade constituem o fator decisivo do resultado do contato. Discutem sua proposta, 

arrolando as ocorrências linguísticas conectadas ao contexto social e histórico, no que 

diz respeito à comunicação linguística natural ou habitual.  

Para além dos estudos de caso e da admissão de que as mudanças na estrutura 

social conectam-se intimamente aos fatores linguísticos, há que se reconhecer os 

esforços de cada autor na direção da elaboração ou do teste de um arcabouço teórico 

que circunscreva o contato entre línguas e/ou variedades de línguas e a mudança 

linguística. Assim, Thomason (2001) – que elabora seu trabalho com ênfase nos estudos 

de caso e nas consequências do contato linguístico -  movimenta-se em direção à 

comprovação  de que, nas línguas, há domínios mais fortemente estruturados que outros 

e em direção à necessidade, no caso da morte de línguas,  de examinar as várias rotas 

linguísticas que conduzem à extinção e de testar uma elaboração teórica a respeito. Da 
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mesma forma, é com preocupações teóricas que Weinreich (1953), ao propor o estudo 

minucioso de uma ocorrência de contato, cria condições para que sejam controlados, 

mais de perto, os fatores que intervêm nessa ocorrência – o que, por sua vez, cria 

condições para que a pesquisa se desenvolva em conexão com um patamar teórico mais 

sólido. E é sobretudo com preocupações teóricas que Weinreich, Labov e Herzog (1968) 

se voltam para a mudança linguística, visto ser essa parte de uma pesquisa teórica mais 

ampla no interior da evolução linguística como um todo – pesquisa em que se inserem, 

de modo crucial, como pontos de partida, o reconhecimento de que línguas, sincrônica 

ou diacronicamente, são objetos constituídos de heterogeneidade ordenada e, ainda, a 

proposta de que o comando nativo de estruturas heterogêneas é parte de uma 

competência linguística unilíngue. 

As elaborações teóricas trazidas e/ou apontadas por cada um desses autores 

representativos, assim como sua convergência (apesar de suas abordagens 

diferenciadas) para um ponto em comum,  inspiraram metodologicamente o nosso 

trabalho de campo e, consequentemente, marcaram a nossa coleta de dados, como 

poderá ser visto no terceiro capítulo . Quanto ao tratamento e à interpretação dos dados, 

é importante ressaltar que as inter-relações das línguas (Thomason & Kaufmann, 1988; 

Thomason, 2001), assim como a heterogeneidade linguística – heterogeneidade 

estruturada (Weinreich, Labov e Herzog, 1968) - , contribuíram para o nosso 

entendimento do processo de variação linguística no universo objeto da pesquisa, assim 

como para a explicação do fenômeno em si -  o que se encontra exposto nos capítulos 

finais. 
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2-CONTATO LINGUÍSTICO, LÍNGUAS INDÍGENAS E ASPECTOS DE SUA 

SITUAÇÃO NO BRASIL E NO MARANHÃO. 

Do ponto de vista histórico, os casos de contato linguístico no Maranhão – 

contato que envolve falantes indígenas e não indígenas – se deram, de início, pela força 

do comércio, assim como aconteceu, de modo geral, no conjunto das terras que veio a 

ser chamado de Brasil, em que o comércio ilegal de pau-brasil e de iguarias fizeram 

ocorrer os primeiros contatos38.  A seguir, tal contato foi reforçado com a expansão 

colonial devido à descoberta de outras riquezas. Nessas situações,  sempre esteve 

presente o risco de uma desagregação gradativa em face de um intenso contato com a 

sociedade envolvente - o que interfere, entre outras coisas, nos usos linguísticos e em 

aspectos da cultura.  

Marcadas pela diversidade genética, as línguas indígenas tiveram e ainda têm 

nessa mesma diversidade o que pode ser visto como meio de defesa frente ao povo 

conquistador, visto que esse não encontrou meios de dominá-las como um todo, quer 

simultaneamente em um dado tempo, quer ao longo do tempo. Ao lado disso, é preciso 

ressaltar que há regiões no Brasil em que indígenas falam mais de duas línguas, como 

pode ser constatado com relação aos povos indígenas do Alto Rio Negro, conforme 

informações amplamente divulgadas (ver, por exemplo, dados do Instituto 

Socioambiental (ISA), referente aos povos indígenas no Brasil39). No caso do 

Maranhão, ainda não se tem um retrato da situação de contato linguístico que, tratada no 

âmbito da Linguística, envolva diferentes variedades linguísticas, inclusive as 

indígenas. 

Na visão de Raso et. al. (2011)40, a história do Brasil é composta de contatos 

linguísticos. Aqui se miscigenaram ameríndios, europeus, africanos e asiáticos. A língua 

portuguesa, oficialmente brasileira, conviveu e ainda convive com muitas outras 

línguas, desde tempos remotos, o que a fez mudar a partir das primeiras décadas após o 

descobrimento, e a continuar se alterando face ao contato com outros falantes, 

principalmente pelo provimento, a partir da metade do século XIX, de numerosos 

                                                           
38 Vale observar que, para além do registro histórico, não está excluída a existência de contato linguístico 

entre diferentes línguas faladas  nas  terras que vieram a ser brasileiras, isto é, a existência de contato 

linguístico em momentos anteriores à chegada dos  portugueses. 
39Ver  http://pib.socioambiental.org/pt/povo/etnias-do-rio-negro . 
40 Cf. Raso (2011:13-14). 

 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/etnias-do-rio-negro
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contingentes de imigrantes, sobretudo indivíduos falantes de alemão, polonês, italiano e 

espanhol, bem como de uma nova onda de imigrantes portugueses. 

Além disso, afirmam esses autores, atualmente o contato linguístico se 

enriqueceu face às implicações da sociedade pós-industrial, assim como das 

comunicações. O português do Brasil não lida mais só com os efeitos do contato direto 

entre falantes, mas também com aquele entre culturas conectadas, sendo a primeira a 

anglo-americana. Isto justifica o estudo do contato linguístico no Brasil, devendo-se 

esclarecer que o português falado aqui deve, em grande parte, a sua individualidade e o 

interesse em sua descrição  à sua história de contatos e seus efeitos.   

 Tudo o que vimos, até o momento, é uma consequência da necessidade de 

comunicação entre falantes de línguas diferentes causada por razões econômicas, 

políticas, sociais, etc., isto é, falantes de línguas diferentes usam suas línguas de origem 

ao mesmo tempo ou, em particular, no mesmo espaço. No momento em que estes 

falantes de língua diferentes começam a entender e a usar os idiomas presentes 

mutuamente surge o bilinguismo ou mesmo o plurilinguismo. Assim sendo, o contato 

linguístico entre falantes de línguas diferentes pode levar a empréstimos, e/ou a formar 

novas línguas, dependendo da forma como se dá este contato, do tempo em que  ocorre, 

levando-se em consideração fatores já citados.  

O estudo da formação do português brasileiro vernacular, segundo Raso et. al. 

(2011: 26-27), enfoca especialmente as diversificadas combinações de fatores 

linguísticos de línguas africanas, línguas indígenas, com as várias modalidades da 

língua geral, e da língua portuguesa lusitana, igualmente em suas variedades surgidas 

aqui no Brasil, tratadas só a partir da era colonial brasileira.  Muitas são as menções a 

respeito, nos relatos dos primeiros contatos entre europeus e as populações nativas em 

terras que viriam a ser brasileiras, inclusive quanto ao uso de gestos para a obtenção de 

entendimento entre os interlocutores envolvidos. Assim, segundo os mesmos autores, 

começaram a surgir as primeiras situações linguísticas de contato, isto é, as primeiras 

variedades de mistura linguística que deram lugar a “jargões” 41 , os quais fizeram 

surgir os pidgins e, consequentemente, a crioulização. 

A incidência de povos diferentes, de culturas várias em um mesmo espaço leva 

os habitantes a um encontro de costumes, de línguas, o que culmina com mudanças, 

principalmente nas línguas em contato.  

                                                           
41 O que Raso et. al. (2011:27) caracterizam como  jargões corresponde ao que  Calvet (2002:42)  

caracteriza como sabirs. 
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No período em que os portugueses, ditos descobridores, chegaram a terras que 

viriam a integrar o que é atualmente o Brasil,  estima-se que havia um número altíssimo 

de línguas indígenas então faladas42.   Com pertencimentos a grupos linguísticos 

diferentes (hoje melhor identificados), as línguas indígenas faladas na costa brasileira 

foram as primeiras a sofrer o impacto do contato. Nas três primeiras décadas de contato, 

no século XVI, prevaleceram as relações de falantes do português com populações 

indígenas falantes de línguas associadas, principalmente à família linguística Tupi-

guarani, e ao que se pode identificar como (Macro-)Jê. As descrições de viajantes sobre 

a realidade linguística encontrada no litoral brasileiro dizem respeito, em sua maioria, a 

variedades Tupinambá e Tupiniquim, bastante semelhantes. Segundo  Raso et alii 

(2011), uma das publicações que trouxe algum tipo de relato sobre os jargões 

comerciais (voltados para a questão da alimentação e de nomes de objetos comuns) 

utilizados na costa brasileira por europeus e povos locais terá sido o relato de Antonio 

Pigafetta, publicado em Veneza em 1536. 

  

                                                           
42 Ver Rodrigues (1993), que chega  a um número bastante alto, como sendo aquele correspondente ao 

número de línguas então faladas, por ocasião do início da colonização portuguesa. De acordo com Soares 

(2014), “A hipótese de Rodrigues (1993: 88-93) é a de que, no início da colonização, haveria 1175 

línguas faladas no que é hoje o Brasil, número que é resultado de dois tipos de projeção: o primeiro 

toma como amostra o número de línguas registrado em alguma parte do que é hoje o território 

brasileiro, quando a interferência européia ainda não era grande, e projeta esse número para todo o 

território; o segundo tipo de projeção representa um controle sobre o primeiro, ao tomar diferentes 

amostras obtidas em diferentes pontos do território brasileiro e ao calcular a média dessas projeções 

sobre todo o território. Para sustentar a média alcançada e, consequentemente, a sua plausibilidade, o 

autor também projetou sobre o território brasileiro a quantidade de línguas encontrada em territórios 

situados em outros continentes. Rodrigues ... recorre ao mesmo procedimento para estimar o número de 

línguas existentes na Amazônia brasileira antes da entrada dos europeus, projetando sobre a totalidade 

do território amazônico brasileiro uma amostragem relativa a povos indígenas que viviam no início do 

século XVIII entre os rios Tapajós e Madeira”. 
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2.1- Línguas indígenas  

 

Falar é uma ação inata ao ser humano, mas os costumes dependem do contexto 

maior de utilização da língua, o que inclui o espaço geográfico, a ascendência dos 

falantes, o contato com outros grupos de costumes linguísticos e sociais diferentes, o 

que, de certa forma, implica, possivelmente,  variação e mudança nas línguas, como 

afirmam Dietrich e Noll (2010) com relação à grande maioria dos termos de origem tupi 

cristalizados no Português do Brasil. Desse modo, as cristalizações que se dão no 

sistema linguístico, nascem das necessidades de expressão de um falante ou de uma 

comunidade discursiva. Assim sendo, há uma necessidade de se resgatar aspectos da 

história linguística no Brasil. 

Na concepção de Rodrigues (1986: 17), as etnias indígenas são várias, diferentes 

entre si e diferentes de nós, com seus usos e costumes próprios, com habilidades 

tecnológicas, atitudes estéticas, crenças religiosas, organização social e filosofia 

peculiares. Assim como as etnias indígenas são várias e diferentes entre si, também é 

variado o número de agrupamentos linguísticos que revelam diferenças genéticas.  

Na América do Sul, tem-se, por exemplo, a família Tupi-Guarani -  um conjunto 

de línguas descendente de uma outra, hipotética – o Proto-Tupi-Guarani- , que tem sido 

objeto de trabalhos de reconstrução histórica43. Entre as línguas da família Tupi-Guarani 

(Tronco Tupi44), está o Tupinambá ou Tupi Antigo: língua extinta, que, em determinada 

época, ficou mais conhecida por falantes de português, por ter servido de língua de 

contato entre índios e portugueses45, tendo sido documentada no século XVI. Em 1575 e 

1578, foram publicados os primeiros textos nessa língua pelos franceses André Thevet e 

Jean de Léry, sendo que este último publicou também as primeiras observações 

gramaticais sobre a mesma.  Em1595 foi editada a gramática elaborada pelo Padre José 

de Anchieta.  

                                                           
43 Ver Cabral e Rodrigues, 2002.  
44 De acordo com Soares & Carvalho (2014: 546-547, nota 1), “O uso do rotulo ‘tronco’ (Inglês: stock) se 

dá, em especial nos trabalhos de Rodrigues sobre as linguas Tupi, de forma explicitamente justificada. O 

autor adota a escala sugerida por Morris Swadesh para descrever distintos graus de distanciamento dentro 

de agrupamentos genéticos. O termo ‘tronco’ é reservado para a inclusão de línguas que apresentam entre 

12 e 28% de cognatos compartilhados, dentro uma lista previamente estabelecida de itens lexicais. Ver, 

por exemplo, Rodrigues (1955). O rotulo ‘tronco’ também é aplicado explicitamente ao grupo Macro-Jê 

(cf. por exemplo Rodrigues 1992), porém em um uso mais informal, uma vez que computações léxico-

estatísticas do tipo de Swadesh não existem para esse agrupamento. No caso Macro-Jê, a noção de 

‘tronco’ corresponderia simplesmente ao nível de inclusão filogenética imediatamente acima do de 

‘família’, isto é, acima de cada uma das famílias agrupadas sob essa hipótese de parentesco, como a 

família Je, a família Bororo, e assim por diante”. 
45 Cf.  Rodrigues (1986: 17).  
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Ainda no campo da documentação e em se tratando da família Tupi-Guarani, 

além do Tupi Antigo ou Tupinambá, outra língua foi documentada durante o período 

colonial: o Guarani Antigo. Em virtude das correspondências regulares exibidas, é 

possível manter a hipótese de que ambas se originaram da mesma família linguística, 

sendo apenas formas alteradas desta  ao longo do tempo. Esta família, diz Rodrigues 

(1986:32), se destaca entre outras famílias lingüísticas da América do Sul pela grande 

extensão territorial que abrange. Internamente, é constituída de línguas pouco 

diferenciadas, sendo que, no Brasil, soma um total de 21 línguas vivas, faladas por cerca 

de 33.000 pessoas.  

Além da família Tupi-Guarani, outras famílias vinculadas ao tronco Tupi foram 

reconhecidas na América do Sul, sendo que algumas destas revelam parentesco mais 

longínquo com a família Tupi-Guarani.  

Cabral & Rodrigues (2002)46 apresentam uma nova proposta de subdivisão 

interna da família Tupi-Guarani. Os autores em questão subdividiram esta família, 

constituída aproxidamente de 40 línguas,   em oito subconjuntos, sendo que três destes 

constituem um ramo meridional e os outros cinco, um ramo setentrional - o que pode 

ser conferido, também, em Dietrich (1990)47. Para a realização desta classificação, 

Cabral ¨& Rodrigues (2002) levaram em consideração, fundamentalmente, propriedades 

fonológicas, visto que a insuficiência de documentos não permitia o uso de critérios 

gramaticais e mesmo lexicais para um conjunto maior de línguas.  Em trabalho anterior, 

Rodrigues (1985), o material selecionado por este autor fazia jus a determinadas 

propriedades lexicais e estruturais vistas mais adiante como diagnóstico tanto para 

inclusão de línguas na família Tupi-Guarani, quanto para a exclusão de línguas que, do 

ponto de vista da filiação genética, apresentavam um elo familiar em grau um tanto 

distante. Rodrigues (1985) selecionou, igualmente, propriedades fonológicas e algumas 

gramaticais para realizar a distinção de subconjuntos no interior da família Tupi-

Guarani. 

Cabral & Rodrigues (2002:335), em seu diagrama, traçam uma árvore 

genealógica sobre a nova constituição interna da família Tupi-Guarani, a partir do 

Proto-Tupi-Guarani (PTG): 

 

                                                           
46 Cf. Cabral & Rodrigues (2002:327-333). 
47 Dietrich, Wolf. More evidence for na internal classification of Tupi languages. Serie Indiana. 

Suplemento 12, Berlin: Gebr.Mann Verlag, 1990 (apud Cabral & Rodrigues (2002)).  
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       PTG 

 

 

 

 

III II I VII VI V IV VIII 

 

Na nova constituição interna da família Tupi-Guaraní, os oito subconjuntos 

resultantes dos reajustes em evidência apresentam a seguinte configuração48: 

 

QUADRO I Constituição interna da Família Tupi-Guarani (Cabral & Rodrigues (2002)) 

Ramo I:  Guaraní Antigo 

  Kaiwá (Kayová, Pãi), Nhandeva (Txiripá) Guarani Paraguaio 

  Mbya 

  Xetá (Serra dos Dourados 

  Tapieté, Chiriguano (Avá), Izoceño (Chané) 

  Guayakí (Aché) 

  

Ramo II:  Guarayo (Guarayú), 

  Sirionó, Horá (Jorá) 

  

Ramo III:  Tupi.Língua Geral Paulista (Tupi Austral) 

 
 Tupinambá, Lingua Geral Amazônica (Nhe’engatú) 

  

Ramo IV:  Tapirapé 

  Asuriní do Tocantins, Parakanã, Suruí (Mujetire), 

                                                           
48 Na indicação dos nomes das línguas, seguimos aqui a representação gráfica adotada pelos autores em 

questão. 
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  Avá-Canoeiro 

  Tembé, Guajajara, Turiwára 

  

Ramo V:  Araweté, Ararandewára-Amanajé, Anambé do Cairarí 

  Asurini do Xingu 

  

Ramo VI:  Kayabí, Apiaká 

  Parintintin (Kagwahíb), Tupí-Kawahíb (Tupí do Machado, 

Pawaté, Wiraféd, Uruewauwau, Amondáva, Karipúna, etc.) 

  Juma 

  

Ramo VII:  Kamayurá 

  

Ramo VIII:  Wayampí (Oyampí), Wayampípukú, Emérillon, Jo’é 

  Urubu-Ka’apór, Anambé de Ehrenreich 

  Guajá 

 Awré e Awrá 

 Takunhapé 

Cabral & Rodrigues (2002:334) afirmam que a árvore genealógica em causa é 

algo delineado a partir daquilo que poderiam ter sido os sucessivos desmembramentos 

da família segundo algumas ancoragens e algumas inovações mais notáveis. Entre essas,  

destacamos, com base no que dizem os autores, a mudança *ʦ >  h  (>) (que afetou 

todos os subconjuntos, exceto II e III), a mudança  *ʧ > h (> ) (que afetou todos os 

subconjuntos,   exceto I, II e III), a retenção do morfema específico de concordância 

com o sujeito de primeira pessoa inclusiva dos verbos transitivos (nos subconjuntos IV, 

VI e VIII, com resquício no III, em que está documentada a livre alternância, 

exclusivamente nos verbos transitivos, entre os prefixos já- e ti- nas construções 

permissivas, nas quais ti- aparentemente foi  reanalisado como contendo o clítico 

permissivo t (ɑ)-49. 

Ordinario & do Prepoſito geral 

da Companhia de  I E S V 

 

                                                           
49 Nesse ponto, os autores remetem a Anchieta (1595:23) (Anchieta, José de.  Arte de gramática da 

língua mais usada na costa do Brasil [Arte de grammatica da lingva mais vsada na costa do Brasil]. 

Coimbra: Antonio Mariz  , 1595.) 
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A bifurcação maior entre os subconjuntos I, II e III, por um lado, e os demais 

subconjuntos, por outro lado, dizem Cabral & Rodrigues (2002), coincide com a 

distinção feita por Dietrich (1990)50 entre línguas meridionais e línguas amazônicas. 

Com relação ao Tronco Macro-Jê51, de acordo com Rodrigues (1986)52, esse 

possui como constituinte maior a família linguística Jê. Essa compreende línguas 

faladas especialmente nas regiões de campos cerrados que se estendem do sul do 

Maranhão e do Pará, em direção ao sul, pelos Estados de Goiás e Mato Grosso, até os 

campos meridionais dos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul - o que contrasta, geograficamente, com a distribuição dos falantes de línguas 

filiadas à família Tupi-Guarani: esses se situam em áreas de floresta tropical e 

subtropical. O mesmo autor destaca, também, uma subdivisão no interior do grupo Jê 

(Timbiras, Kayapó, Akwén, Kaingáng), mencionando também a língua dos índios Jaikó 

(que habitavam o Piauí e cuja língua está hoje extinta) com pouco material registrado.  

Ainda, segundo Rodrigues (op. cit.), o Tronco Macro-Jê compreende um grande número 

de famílias, além da família Jê, o que leva o autor a expor, comentando, o espaço 

geográfico deste Tronco e algumas características comuns, como as gramaticais. Alguns 

de seus membros, segundo Rodrigues (1986: 49),  são representados por línguas que 

ainda são faladas como: o Maxakalí, o Boróro, o Karajá, o Guató, o Ofayé, as quais têm 

sido estudadas modernamente e cujo conhecimento pôde ser aprofundado. Outras 

línguas, porém, já deixaram de ser faladas e delas só temos conhecimento através de 

documentos do passado, em geral, muito precários.       

 

 

 

 

 

                                                           
50Rever nota 46. 
51 O tronco Macro- Jê ainda é considerado uma hipótese de trabalho (ver Rodrigues, A. D. Macro-Jê. In: 

DIXON, R.M.W & AIKHENVALD, A. Y.  The Amazonian Languages.  Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999.  pp.107-124.) A respeito do termo ‘tronco’ nos trabalhos de Aryon Rodrigues e, 

sobretudo, da sua aplicação ao caso Macro-Jê,  reveja-se a nota 44. 
52 Cf. Rodrigues (1986: 47-48)). 
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QUADRO-II - TRONCO MACRO-JÊ  

FAMÍLIAS LÍNGUAS 

Boróro  Bororo  

 Umutina 

Botocudo  Krenák 

Karajá  Javaé 

 Karajá 

 Xambioá 

Maxacali  Macaxali 

 Pataxó 

 Pataxó Hãhãhãe 

Guató  

Ofayé  

Rikbaktsa  

Yatê   

Jê  Xacriabá  

 Xerente 

 Xavante 

 Apinajé 

 Kaingang  

 Kaiapó- 

 Panará 

 Suyá 

 Timbira 

 Xokleng 
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2.2- Situações das línguas indígenas no Maranhão 

O Maranhão conserva em seus costumes, em sua cultura, em seus hábitos, em 

seu dia-a-dia, um conhecimento indígena legado pelos povos nativos muito antes da 

chegada dos portugueses ao Brasil e que ainda está presente em várias comunidades 

indígenas existentes neste estado. Tal como acontece em outras partes do país, em que a 

influência indígena se fez e se faz sentir,  é comum a convivência, para a cultura 

maranhense, com nomes indígenas de lugares - uma das maiores contribuições das 

línguas indígenas (Elia, 1979)- , de praias, de acidentes geográficos, de animais, de 

frutas, de plantas, o próprio vocabulário, incluindo-se, principalmente, a gastronomia 

maranhense. São termos e expressões que, ajudando na permanência da cultura indígena 

no Maranhão, são reveladores de um substrato linguístico e, ainda, do encontro e 

confronto entre  povos e línguas, havendo quem veja como positiva a presença 

indígena53.  

No estado do Maranhão, a presença da cultura indígena é marcante tanto sob o 

aspecto científico – por exemplo, em termos do conhecimento científico em que se 

busca compreender a natureza da linguagem humana - , quanto sob os aspectos social e 

político, em que se luta pela preservação das línguas e culturas indígenas com vistas a 

um possível diálogo com outras sociedades, de que constitui exemplo a introdução de 

palavras e expressões nos costumes do povo maranhense. Numerosos indígenas no 

Maranhão são bilíngues, como no resto do Brasil54  - o que confirma a idéia de que o 

Brasil é um país plurilíngue e multicultural, visto que os povos indígenas sobreviventes 

permanecem com suas crenças, costumes, língua, organização social e visão de mundo 

própria.  

A história brasileira nos informa que, no século XVII, a população indígena no 

estado do Maranhão era formada por aproximadamente 250.000 (duzentos e cinquenta 

mil )pessoas. Essa população era composta por cerca de 30 (trinta) etnias diferentes; a 

maioria delas, hoje, não mais existente. Povos indígenas como os Tupinambá, que 

habitavam o que hoje é a cidade de São Luis, os Barbado, os Amanajó, os Tremembé, 

os Araioses, os Kapiekrã, entre outros, foram simplesmente exterminados ou 

dissolvidos social e culturalmente. Outras etnias existentes na época, como os Krikati, 

                                                           
53 De acordo com Bueno (2012), alguns povos indígenas no Maranhão se destacam pelo seu potencial 

sócio-histórico e cultural.  
54 Haveria cerca de 132 etnias indígenas que falam o Português, sendo que 66 destas etnias falam somente 

o Português e 66 são bilíngues ou trilíngues com o Português (cf. Lidório (2010)).  
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Canela (ou Kanela), Guajajara-Tenetehara e Gavião, continuam presentes até hoje. São 

notórias as causas do desaparecimento de cerca de 20 (vinte) povos indígenas no 

Maranhão: as guerras de expedição para escravizar, as doenças importadas, a 

miscigenação forçada, a imposição de novos modelos culturais, entre outras.  

As etnias indígenas restantes e influentes pertencem aos troncos Tupi e Macro-

Jê55  (segundo)). Determinados sites,  conforme sua própria angulação, fornecem uma 

visão sobre esses grupos. Por exemplo, é possível ler, em um um site de cunho 

religioso56, o seguinte:  

“Destaca-se, no tronco macro-Jê, a família jê, com povos falantes 

da língua Timbira (Mehim57), Kanela (Apanyekra e 

Ramkokamekra), Krikati, Gavião (Pukobyê), Kokuiregatejê, 

Timbira do Pindaré e Krejê. No Tronco macro-tupi, a família tupi-

guarani, com os povos falantes das línguas tenetehára: Guajajara, 

Tembé e Urubu-Kaapor, além dos Awá-Guajá e de um pequeno 

grupo guarani, concentrados principalmente na pré-Amazônia, no 

Alto Mearim e na região de Barra do Corda e Grajaú” .  

 

Diferentemente, em um site que se encontra alimentado por trabalhos vinculados à área 

de Ciências Humanas”58 , outra é a visão fornecida relativamente a esses grupos. Por 

exemplo, as informações aí encontradas são as seguintes: 

 

A) Povos Timbira 

Em virtude dos espaços geográficos ocupados pelos povos Timbira, estes foram 

classificados em Orientais e Ocidentais. A variedade regional de sua língua, a Timbira, 

pertencente à família Jê, proveniente da ocupação geográfica, levou Curt Nimuendajú a 

classificar os Orientais em do norte (habitantes do baixo Mearim e Pindaré no Estado do 

Maranhão) e do sul (habitantes entre o Mearim e o Itapecuru). A denominação Timbira 

refere-se a um conjunto de povos indígenas assim denominados: Apinayé, Canela 

Apanyekrá, Canela Ramkokamekrá, Gavião Parkatejê, Gavião Pukopyê, Krahô e 

                                                           
55 Cf. Ramos et al (2010). A propósito do termo “Tronco” e,especificamente, sobre o estatuto científico 

do chamado Tronco Macro-Jê,  rever as notas 46 e 50, respectivamente. 
56 Endereço do site em questão: www.avivamissoes.com.br/noticia.php?not=1 
57 “Mehim” significa na língua indígena nossa carne. Termo usado, em outros tempos, para caracterizar 

somente os Timbiras, hoje é usado para caracterizar qualquer elemento indígena. 

http://www.tedebc.ufma.br/tde_arquivos/12/TDE-2010-09-27T104327Z-494/Publico/ROSE-

FRANCE%20DE%20FARIAS%20PANET.pdf 
58 http://pib.socioambiental.org/pt (Enciclopédia Povos Indígenas no Brasil, Instituto Socioambiental) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timbira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apaniecras-canelas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Krikati
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gavi%C3%A3o_(grupo_ind%C3%ADgena)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kokuiregatej%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Timbira_do_Pindar%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Krej%C3%AA&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guajajara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Temb%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urubu-Kaapor
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aw%C3%A1-Guaj%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guaranis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alto_Mearim&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Corda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Graja%C3%BA_(Maranh%C3%A3o)
http://www.avivamissoes.com.br/noticia.php?not=1
http://www.tedebc.ufma.br/tde_arquivos/12/TDE-2010-09-27T104327Z-494/Publico/ROSE-FRANCE%20DE%20FARIAS%20PANET.pdf
http://www.tedebc.ufma.br/tde_arquivos/12/TDE-2010-09-27T104327Z-494/Publico/ROSE-FRANCE%20DE%20FARIAS%20PANET.pdf
http://pib.socioambiental.org/pt
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Krikati59. A língua falada por estes povos é a Timbira (sic). Os contatos entre estes 

povos e os não indígenas, considerados civilizados, datam do século XVIII60. 

A’-Timbira do Pindaré 

Estes grupos começaram a se mudar para o oeste, às margens do rio Gurupi que 

serve de divisa para os Estados do Maranhão e Pará. Por algum tempo afastaram-se 

deste espaço geográfico em virtude da ação de um explorador, porém ficando sob a 

autoridade de outro citadino. Algum tempo depois deram abrigo a outros migrantes 

descendentes Timbira do Pindaré, sobreviventes de um ataque dos povos Guajajara 

ajudados por homens que exploravam os seringais para o cultivo da borracha. Um 

ataque realizado pelos índios Kaapór (1903) e uma epidemia de sarampo levaram os 

Timbira do Pindaré a se mudar para um afluente da  margem do rio Gurupi, no Pará, 

denominado de Araparitíua. Abandonando o cultivo da terra, passaram a trabalhar na 

extração do óleo de copaíba, a realizar atividades para os seringueiros ou trabalhar como 

remadores. Em 1919, esses povos foram transferidos para o Posto Felipe Camarão, nas 

adjacências da desembocadura do rio Jararaca, o qual deságua na margem maranhense 

do rio Gurupi, ficando mais ao norte, espaço destinado aos índios Tembé61. 

(i) Kanelas  

Dois grupos, os Ramkokamekrá e os Apanyekrá, descendentes dos Timbira, 

denominados Canela (longas pernas), embora falem a mesma língua da família Jê, do 

troco Macro-Jê, com pequenas variações e sejam definidos levando-se em consideração 

a mesma bagagem cultural, apresentam diferenças expressivas. São povos que 

valorizam suas culturas e vivem lutando para preservá-las. Um grupo é denominado 

Canela-Ramkokamekrá “índios do arvoredo de almécega”; e o outro grupo é 

denominado de Canela-Apanyekrá “o povo indígena da piranha”. Os Canela-Apanyekrá 

possuem aldeia situada cerca de 80 km da cidade de Barra do Corda. Já a aldeia 

Ramkokamekrá, de nome Escalvado, e conhecida como Aldeia do Ponto ou “Escalvado 

do Ponto”, situa-se a 70 km da cidade de Barra do Corda. 

(ii) Krikati 

Krĩcatijê significa “aqueles da aldeia grande”, nome este atribuído pelos próprios  

e considerada pelos demais Timbira. A Terra dos índios Krikati está situada nos 

municípios maranhenses de Montes Altos e Sítio Novo, a sudoeste do mesmo Estado; 

                                                           
59 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/timbira/print 
60 pib.socioambiental.org/pt/povo/timbira/1822 
61 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/timbira/print 
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são terras banhada por rios e córregos das bacias do rio Tocantins e do rio Pindaré 

Mirim62. 

(iii) Gavião Pukopyê 

Estes povos também são conhecidos como Gavião do Maranhão, Gavião 

Pukobiê, Gavião do Leste e Timbira. Os demais povos Timbira os denominam de 

Pykopjê e os Krikati se referem a eles como Iromcatejê (os da mata) para caracterizar o 

local onde eles vivem. Atualmente  estão situados nas aldeias “Governador”, 

“Rubiácea” e “Riachinho”. São habitantes do sudoeste do Estado do Maranhão, na 

micro-região de Imperatriz entre a floresta amazônica e os cerrados63. 

(iv) Kokuiregatejê  

Estes povos, também conhecidos como Timbira, pertencem à família linguística 

Jê e estão localizadas no Maranhão64. Não foram encontradas em sites especializados, a 

exemplo de IBGE/2014, maiores informações sobre estes povos, razão pela qual não 

apresentamos aqui muitas informações sobre eles.  

(v) Krenyê 

Próximo à cidade de Bacabal no Estado do Maranhão, viviam os povos Krenyê. 

Na primeira metade do século XX,  foram obrigados a trocar de espaço geográfico, indo 

para a Terra Indígena Pindaré, onde contraíram matrimônio e viveram até 1990 entre os 

Guajajara. A partir de então, um grupo resolveu ir morar na Terra Indígena Governador, 

dos povos Gavião em Amarante do Maranhão, porém pouco tempo depois se mudaram 

para a Terra Indígena Rodeador no município de Barra do Corda e  aí fundaram a aldeia 

Krenyê.A seguir, foram morar no bairro Altamira II (Piquizinho), na cidade de Barra do 

Corda; porém, no ano de 2003, voltaram para o Rodeador e fundaram a aldeia Pedra 

Branca. Atualmente, face às brigas internas, deixaram a aldeia e passaram a viver na 

zona urbana da cidade de Barra do Corda65. 

 

B) Povos Tupi (falantes de línguas da família Tupi-Guarani) 

Em se tratando dos povos Tupi, este é visto como maior grupo indígena e o mais 

influente, uma vez que foi usado para intercâmbio com os portugueses colonizadores.  

Com o passar dos anos – e na sequência de um processo migratório que antecede a 

chegada dos portugueses ao que viria a ser o Brasil - , línguas Tupi da família Tupi-

                                                           
62 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/krikati/print 
63 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/gaviao-pykopje/print 
64 http://www.geocities.ws/terrabrasileira/povos/povos.html 
65 http://www.cimi.org.br/ 

http://www.cimi.org.br/
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Guarani experimentaram  um processo de difusão pelo interior do Brasil, por meio das 

bandeiras, que tinham como objetivo explorar a riqueza brasileira, voltando-se, 

principalmente para os minérios; e através da ação dos jesuítas, com o seu trabalho de 

catequização -  razão pel qual a família Tupi-Guarani é aquela de maior destaque no 

cenário nacional66. 

(i) Tenetehara 

a) Guajajara 

Habitantes de mais de dez Terras indígenas no Maranhão, os povos Guajajara, 

com uma história de mais de 380 anos assinalada de contato e rejeições com povos não 

indígenas, denominados por eles de brancos, são considerados como numerosos hoje no 

Brasil67. “No Maranhão estão localizados nos Rios Pindaré, Grajaú, Mearim e Zutiua, 

com 81 aldeias (SIL). As Terras Indígenas Araribóia, Bacurizinho e Canabrava abrigam 

cerca de 85% da população Guajajara (2002,ISA), nos Rios Zutia e Corda. Língua: 

Guajajara [Tenetehara, dialeto Guajajara]. Da família Tupi-Guarani, grupo IV, com sete 

línguas, juntamente com Asurini do Tocantins (300), Avá-Canoeiro (4068 no Tocantins 

e na região do rio Araguaia), Parakanã (900 no Xingu), Suruí do Pará (180 no 

Araguaia), Tapirapé (500 em Mato Grosso) e Tembé.”69. 

b) Tembé 

Este povo caracteriza uma descendência ocidental dos Tenetehara e tem como 

língua a Tenetehara (dialeto Tembé), da família linguística Tupi-Guarani. Alguns que 

vivem próximo ao rio Guamá já não falam mais sua língua, porém outros que habitam 

as margens do rio Gurupi falam a sua própria língua, a língua portuguesa e reconhecem 

a língua dos  Ka’apor. Uma parte dos Tembé vive na margem direita do rio Gurupi, no 

Maranhão70.  

(ii) Guajá 

“Os Guajá, que vivem na pré-Amazônia brasileira, constituem um dos últimos 

povos caçadores e coletores no Brasil. Além dos aldeados pela Fundação Nacional do 

                                                           
66 http://is.muni.cz/th/180915/ff_b/bakalarka.txt 
67 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guajajara 
68 Número total estimado. Em 1998, havia 15 indivíduos Avá-Canoeiro contatados e estimava-se que 

houvesse 25 pessoas ainda sem contato permanente com a população brasileira. Entre os já contatados, o 

grupo do Araguaia possuía 9 membros e o do Tocantins, 06 pessoas. Entre os sem contato com a Funai, a 

estimativa era a de que o grupo do alto Tocantins contasse com dez pessoas e o do Araguaia com quinze 

membros (fonte: . http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ava-canoeiro/197 ) 
69 http://instituto.antropos.com.br 
70 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tembe/print 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ava-canoeiro/197
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Índio (Funai), um certo número de Guajá vive na floresta, sem contato permanente com 

a sociedade regional”71 

“Os Guajá em contato permanente vivem no noroeste do estado do Maranhão, 

nas Terras Indígenas Alto Turiaçu e Caru. Desde 1982 tentou-se estabelecer uma nova 

área para os Guajá, a TI72 Awá. A criação desta reserva em 2005, ligou a TI Caru à TI 

Alto Turiaçu, estabelecendo assim um terreno contínuo, em tese menos sujeito às 

invasões. Além de fornecer mais segurança, esta fusão proporciona aos Guajá uma 

maior área para continuar as suas atividades de subsistência, servindo ainda como um 

território próprio, dado que a TI Caru e a TI Alto Turiaçu são compartilhadas com as 

etnias Ka´apor, Timbira e Guajajara”73. 

(iii) Ka’apor /Urubu-Ka´apor 

O nome Ka'apor parece derivar de Ka'a-pypor, "pegadas na mata" ou "pegadas 

da mata". Outro significado aventado para Ka'apor é o de "moradores da mata". 

Contudo, a expressão "moradores da mata" na verdade exprime-se melhor pelo nome 

que os Ka'apor atribuem aos índios caçadores-coletores Guajá, seus vizinhos, Ka'apehar.  

A língua Ka'apor, da família Tupi-Guarani, é uma língua que não é falada por 

nenhum outro grupo conhecido, a não ser como língua 2 (dois) por alguns indígenas 

Tembé, assim como por outros moradores da região do Gurupi etnicamente não 

considerados Ka'apor; os dialetos da língua são desenvolvidos num grau bem mínimo. 

Desse modo, diferenças insignificantes respeitantes ao léxico podem ser notadas entre o 

povo Ka'apor originário das comunidades da bacia do Turiaçu e o da bacia do Gurupi. A 

língua não se aproxima das línguas Tupi-Guarani faladas pelos grupos mais próximos 

geograficamente, Tembé (Tenetehara) e Guajá, porém das duas línguas citadas, ela 

parece ter um pouco de semelhança, léxica e foneticamente, com o Guajá. 

Os Ka´apor surgiram como povo distinto há cerca de 300 anos, provavelmente 

na região entre os rios Tocantins e Xingu. Talvez por causa de conflitos com 

colonizadores luso-brasileiros e com outros povos nativos, iniciaram uma longa e lenta 

migração que os levou, nos idos de 1870, do Pará, através do rio Gurupi, ao 

Maranhão.74 

A Tabela 2, abaixo, foi elaborada no sentido de dar uma visão rápida ao leitor da 

presença indígena em municípios do Maranhão. As informações aí veiculadas são 

                                                           
71 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guaja 
72 TI = Terra Indígena. 
73 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guaja/205 
74 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaapor 
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relativas aos grupos indígenas residentes nesses municípios, à família linguística a que 

pertencem suas respectivas línguas, ao nome da língua em  particular usada por cada um 

deles, bem como  à região do Maranhão habitada por esses esses povos no presente 

momento. Os dados constantes na Tabela 1 foram acessados no dia18 de outubro de 

2012 e retirados do livro “Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento do 

Maranhão”, constante no site:  

http://www.sema.ma.gov.br/pdf/PPCDMA_Diagnostico_110602.pdf. 

 

Tabela-1   

POVOS E LÍNGUAS INDÍGENAS DO ESTADO DO MARANHÃO: 

CARACTERIZAÇÃO. 

Municípios Grupos 

indígenas 

Família 

Linguística 

Língua Mesorregião 

Centro do Guilherme, 

Araguanã, Zé Doca, 

Centro Novo do 

Maranhão, 

Maranhãozinho, Nova 

Olinda do Maranhão e 

Santa Luzia do Paruá 

Guajá, 

Tembé e 

Ka’apor 

Tupi-Guarani Tenetehara Oeste 

Santa Luzia, Buriticupu, 

Arame, Amarante do 

Maranhão e Bom Jesus 

das Selvas 

Guajá e 

Guajajara 

Tupi-Guarani Tenetehara Oeste 

Centro Novo do 

Maranhão, Governador 

Newton Bello, Zé Doca, 

São João do Carú e Nova 

Olinda do Maranhão 

Guajá Tupi-Guarani  Oeste 

Grajaú Guajajara, Tupi-Guarani Tenetehara Centro 

http://www.sema.ma.gov.br/pdf/PPCDMA_Diagnostico_110602.pdf
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Barra do Corda, Grajaú, 

Zé Doca e Jenipapo dos 

Vieiras 

Guajajara Tupi-Guarani Tenetehara Centro 

São João do Carú e Bom 

Jardim 

Guajá e 

Guajajara 

Tupi-Guarani Tenetehara Oeste 

Arame e Itaipava do 

Grajaú 

Guajajara Tupi-Guarani Tenetehara Centro 

Amarante do Maranhão Gavião 

Pykopjê, 

Guajajara 

e Tabajara 

Jê 

Tupi-Guarani 

 

Tenetehara 

Nheengatu(

séc.XX-

Português) 

Oeste 

Fernando Falcão75 e 

Barra do Corda76 

Canela- 

Rankoka-

mekrá e 

Canela- 

Apanyekrá 

Jê  Centro 

 

 Apesar de os povos indígenas se encontrarem, atualmente, com um número 

inferior ao que, comparativamente,  foram no passado, percebemos, através de uma 

comparação entre membros de grupos indígenas no Maranhão e habitantes considerados 

não indígenas deste estado,  uma grande relação, em todos os sentidos, dos costumes 

indígenas com os costumes dos não indígenas, incluindo-se medicina natural, a 

cosmologia e aspectos de religiosidade, entre outros, e acrescentando-se evidências de 

variação linguística presente nos falares da região. Por exemplo,  palavras faladas pelos 

Guajajara e Kanela são usadas pelos falantes não indígenas do município, como é o caso 

da palavra poré , que significa ‘dinheiro’ na língua dos Kanela, e da palavra  mericó, 

                                                           
75 A localidade Fernando Falcão passou à condição de  município em 1997, sendo assim desmembrada de 

Barra do Corda. Com isso, passaram a pertencer ao citado município de Fernando Falcão, determinadas 

comunidades indígenas Kanela, como é o caso da aldeia denominada ‘aldeia do Ponto ou Escalvado’ e, 

ainda, da aldeia ‘Porquinhos’. 
76 Sobre a presença de indígenas  Guajajara em Barra do Corda, veja-se a seção 3.1. 
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cujo significado é ‘esposa’ na língua dos Guajajara. Da mesma forma,  palavras da 

língua portuguesa são bastante usadas por indígenas, sendo que algumas  são utilizadas 

levando-se em conta a idade e o grupo de pertencimento..   

Atualmente, conforme a Tabela 1, o Maranhão abriga em seu território vinte 

terras indígenas demarcadas e localizadas em mais de vinte municípios (Amarante do 

Maranhão, Araguanã, Arame, Barra do Corda, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, 

Buriticupu, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Fernando Falcão, 

Formosa da Serra Negra, Governador Newton Bello, Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, 

Lajeado Novo, Maranhãozinho, Mirador, Nova Olinda do Maranhão, Ribamar Fiquene, 

Santa Luzia do Paruá, São João do Carú, Sítio Novo, Montes Claros e Zé Doca).  

 

Não existe um só ‘índio brasileiro’ (como se crê até hoje graças 

aos manuais de ensino elementar) mas muitos grupos diferentes de 

índios brasileiros, que falam diversas línguas, possuem adaptações 

tecnológicas diversas, vivendo em ambientes diferentes, e diferindo 

radicalmente quanto aos padrões  de ocupação do território e à 

organização social, à cosmologia, e quanto à  situação de contato 

com a sociedade brasileira.( SEEGER, 1980, p.140) 

 

O Maranhão abriga várias comunidades indígenas cujas línguas são vinculadas a 

uma dentre duas  famílias linguísticas: Tupi-Guaraní e Jê. Se considerado apenas o 

município de Barra do Corda, veremos que aí podem ser encontrados índígenas 

Guajajara, divididos em várias comunidades; e no município vizinho desmembrado de 

Barra do Corda, Fernando Falcão, podem ser localizados indígenas Kanela. Alguns 

indígenas ainda insistem em manter suas culturas em quase todos os sentidos, outros já 

foram atingidos pelo chamado progresso, pela mudança face ao contato com outros 

grupos, inclusive não indígena, e já se distanciaram um pouco das suas raízes. 

Nas próximas seções, ao tratarmos de línguas indígenas, nos reportaremos às 

línguas dos  indígenas Guajajara (Tupi-Guarani), e Kanela (Língua Jê), 

respectivamente, por tratar-se de linguas indígenas que se encontram, de modo bem 

acentuado, em situação de contato, em Barra do Corda.   
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3- METODOLOGIA 

Mencionamos, na introdução, a necessidade de se abordar o papel do 

bi/plurilinguismo, principalmente de base indígena, na vida sociocultural de habitantes 

citadinos. Neste capítulo, apresentamos as razões que nos levaram a escolher a cidade 

de Barra do Corda como lócus de nossa pesquisa e focalizamos o modo como essa foi 

realizada. 

3.1- A escolha de Barra do Corda como lócus da pesquisa 

Nossa pesquisa tem, como seu ponto de partida, a cidade de Barra do Corda, 

localizada na microrregião do Alto Mearim e Grajaú.  Além de ainda não haver sido 

incluída no roteiro das investigações sobre variação linguística, essa cidade possui 

características que a justificam como escolha para a nossa investigação. Por ser uma 

cidade de muitos entrecruzamentos – nela se entrecruzam e convivem indígenas e não 

indígenas de diferentes procedências – e possuidora de moradores de origem diversa, 

Barra do Corda é propícia à realização de um estudo sobre contato linguístico. 

 As informações sobre o município em que se localiza essa cidade (e que leva o 

mesmo nome) foram em grande parte coletadas através de pesquisa oral e obtidas a 

partir de documentos do IBGE 201477), não tendo sido descartada, porém, a busca de 

dados pertinentes nos arquivos históricos desta cidade. 

É possível acompanhar, na linha do tempo, os sucessivos gestos administrativos 

que levaram à alteração paulatina da configuração territorial (e política) do que hoje é o 

município de Barra do Corda. Com sede instalada na atual vila de Barra do Corda em 28 

de maio de 1854, esta foi elevada à categoria de vila com a denominação de Barra do 

Corda, pela lei provincial nº 342, de 31 de maio de 1854, desmembrado de Chapada. 

Pela lei provincial nº 368, de 24 de julho de 1854, subordinado ao município de 

Chapada, é criado o  Distrito com a denominação de Barra do Corda. Uma outra Lei 

municipal de 06 de junho de 1896 cria o Distrito de Curador e o anexa ao Município de 

Barra do Corda. Dando continuidade à formação do Município, a Lei municipal de 09 

de junho de 1907 cria os Distritos de Axixá, Leandro e Papagaio, que são anexados ao 

município de Barra do Corda. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município aparece organizado em cinco distritos, a saber: Barra do Corda, Curador, 

Axixá, Leandro e Papagaio. Porém, em divisão administrativa referente ao ano de 1933, 

                                                           
77 Ver http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=210160 . 

http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?codmun=210160
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o município é constituído do distrito sede, não sendo considerados os distritos da 

divisão de 1911. Já em divisões territoriais que datam de 31 de dezembro de 1936 e 31 

de dezembro de1937, o município surge formado apenas do distrito de Barra do Corda e 

Curador. Através do decreto-lei estadual nº 820, de 31 dezembro de 1943, 

desmembrado de Barra do Corda, o distrito de Curador é elevado à categoria de 

município. Desse modo, através da lei estadual nº 269, de 31 de dezembro de 1948, 

foram criados os distritos de Boa Esperança do Mearim, Leandro, Papagaio e 

Resplandes, todos incorporados ao município de Barra do Corda. Pela divisão territorial 

datada de 01 de julho de 1950, o município de Barra do Corda passa a ser formado por 

cinco distritos: Barra do Corda, Boa Esperança do Mearim, Leandro, Papagaio e 

Replandes. Através da lei estadual nº 1139, de 27 de abril de 1954, ocorre o 

desmembramento do município de Barra do Corda do distrito de Boa Esperança do 

Mearim, que passa a ser município com a denominação de Esperantinópolis. Assim, em 

divisão territorial datada de 01 de julho de 1960, o município passa a ser formado por 

quatro distritos: Barra do Corda, Leandro, Papagaio e Resplandes, assim permanecendo 

em divisão territorial datada de 17 de janeiro de 1991. Pela lei estadual nº 6201, de 10 

de novembro de 1994, o distrito de Resplandes se desvincula do município de Barra do 

Corda, surgindo aí, do distrito de Resplandes, o município de Fernando Falcão. 

Portanto, em divisão territorial datada de 15 de julho de 1997, o município fica formado 

apenas por dois distritos: Barra do Corda e Papagaio, assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2005. 

Com uma população de 85.603 habitantes, população estimada até 2014), o 

Município de Barra do Corda localiza-se no centro geográfico do Maranhão78 (5°30' 

latitude sul, 45° longitude oeste), a 450 km da capital maranhense – São Luís -  e a 350 

km da capital do Piauí - Teresina. São Luís, a capital do Maranhão, e Teresina, a capital 

do Piauí, são referências para Barra do Corda, sendo que em ambas as capitais existem 

casas de apoio aos índios.  O topônimo ‘Barra do Corda’, segundo um de nossos 

informantes (ZG, 112 anos)79, remete a ‘barra’,  em face de a cidade ser banhada por 

dois rios, o Mearim e o Corda. O rio Corda “faz barra” com o rio Mearim, razão de ser 

da primeira camada de significado do topônimo. E, em razão de o rio criar cipós em 

grande quantidade que vão de uma margem à outra, “tipo cordas”, de maneira muito 

fechada, impedindo, às vezes, o tráfego fluvial, surge uma segunda camada de 

                                                           
78 Ver anexo 3. 
79 Ver seção 3. 3. 
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significado que também é parte do topônimo que denomina, assim, a cidade de Barra do 

Corda.  

O município de Barra do Corda, segundo o IBGE (2014) conta com uma com 

uma área territorial de 5.202,702 km² e uma densidade demográfica de 15,92 habitantes 

por hab/km², em uma região de cerrados. Limita-se, ao Norte, com os municípios de 

Joselândia e Itaipava do Grajaú; ao Sul, com Fernando Falcão e Formosa da Serra 

Negra; a Leste com Tuntum; e a Oeste com Jenipapo dos Vieiras e Grajaú. 

No interior do município de mesmo nome, Barra do Corda é uma cidade de 

trânsito localizada à beira da BR-226, habitada por não indígenas de diferentes 

procedências e, ainda, por uma boa quantidade de indígenas, a maioria da etnia 

Guajajara, já que os membros da etnia  Kanela vivem majoritariamente em suas próprias 

aldeias. No entanto, é preciso registrar que os gestos administrativos que afetaram a 

configuração dos municípios, entre os quais o de Barra do Corda, como vimos mais 

acima, não foram capazes de alterar a relação dos Kanela com a cidade de Barra do 

Corda. Aldeias Kanela se situavam no município de Barra do Corda até 1997, quando 

houve o desmembramento, de fato, desse município, dando origem – como vimos acima 

- a outro município, chamado Fernando Falcão, que, até então, era uma localidade do 

município de Barra do Corda. Este município contava com as comunidades Guajajara e 

Kanela em seu território. A partir de 1997, quando se deu  o desmembramento da 

localidade de Fernando Falcão (com sua separação do município de Barra do Corda e 

sua ascensão à condição de município próprio),  as aldeias Kanela “Escalvado do 

Ponto” e “Porquinhos”, que pertenciam ao município de Barra do Corda, passaram a 

fazer parte do novo município. E apenas as aldeias Guajajara ficaram como pertencentes 

ao município de Barra do Corda. Mesmo assim, indígenas Kanela, em sua maioria, 

continuam a afirmar que suas comunidades ficam situadas em Barra do Corda, visto que 

todas as suas transações comerciais, bancárias,etc, são realizadas aí. Inclusive, diante de 

algum problema que dependa da prefeitura, os Kanela  recorrem a Barra do Corda,  e 

não a Fernando Falcão. 

 Além de ser uma cidade de trânsito, Barra do Corda é também uma cidade 

turística, com um centro comercial bastante desenvolvido e que oferece ótimas 

oportunidades de compra e venda tanto para seus habitantes quanto para habitantes de 

municípios vizinhos, que são transportados em carros de passeio, camionetes, ônibus, e 

motos, diariamente de suas cidades citadas para Barra do Corda e vice-versa. 
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A distância em linha reta entre a cidade de Barra do Corda e Joselândia é 88.07 

km, embora a distância de condução seja 118 km, com um tempo de 1 hora 37 min. 

Com relação à distância  entre Itaipava do Grajaú e Barra do Corda , essa, em linha reta, 

é de 71.61 km, sendo que a distância de condução é 101 km, com um tempo de 1 hora 

29 min. No que diz respeito à distância entre Barra do Corda e Fernando Falcão, essa, 

em linha reta, é de 81.77 km, mas com uma distância de condução de 104 km, com 1 

hora 28 min de duração.  Já  Formosa da Serra Negra dista, em linha reta, 146.34 km de 

Barra do Corda, sendo que a distância de condução é 194 km com 2 horas e 24 min. 

Quanto à distância entre Barra do Corda e Tuntum, essa, em linha reta, é de  69.51 km, 

sendo de 73 km a distância de condução , com um tempo de viagem de 50 min. E, 

considerando-se a distância entre Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras e, ainda, a 

distância entre Barra do Corda  e Grajaú, tem-se, respectivamente, o seguinte:  Jenipapo 

dos Vieira dista, em linha reta, 41.18 km de Barra do Corda, mas apresenta uma 

distância de condução de 62 km e um tempo de 1 hora e 30 min;   Grajaú  e Barra do 

Corda  encontram-se distantes,  em linha reta, por 106.53 km, sendo de 119 km a 

distância de condução, correspondente a  um tempo de viagem de 1 hora 22 min80. 

As distâncias não representam dificuldades para interação entre os municípios 

citados e Barra do Corda, favorecendo, desse modo, o contato entre pessoas de 

diferentes localidades, incluídos  indígenas Guajajara e Kanela e, ainda,  membros de 

outras etnias, entre os quais membros de outras comunidades indígenas que habitam 

alguns dos municípios mencionados. 

3.2-Pesquisa bibliográfica/documental e pesquisa oral  

Procuramos fundamentar-nos teoricamente para uma explicação plausível sobre 

os diferentes aspectos envolvidos em nossa pesquisa, o que implicava lidar, entre outras 

coisas, não só com fontes históricas e geográficas referentes ao universo de nossa 

investigação, mas também com elementos de base indígena (incluídos os topônimos), 

suas dimensões sociopolíticas e culturais no Brasil e no Maranhão. E, ao mergulharmos 

no universo indígena, fomos necessariamente levados a realizar um grande investimento 

em pesquisa oral. 

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, os seguintes tipos de consulta 

foram realizados: leitura de obras lexicológicas, lexicográficas, antropológicas de base 

indígena assim como leitura no campo da terminologia da palavra e da semântica; 

                                                           
80Cf.  http://br.distanciacidades.com/ 
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consulta a dicionários de línguas da família Tupi-Guarani; leituras de obras em 

linguística, incluídas aquelas sobre contato linguístico; leitura complementar sobre 

antropologia e história, além de teses e dissertações sobre a temática em estudo. 

 

3.3-Pesquisa de campo 

Durante os períodos de agosto/setembro de 2012 e maio de 2013, realizamos 

uma pesquisa de campo do tipo exploratória, para estudar e registrar os nomes de 

cidades e localidades com denominações indígenas situadas no Maranhão, bem como 

uma pesquisa específica no Município de Barra do Corda, para observar a interferência  

linguística entre falantes de línguas indígenas e falantes de variedades do português. 

Foram realizadas 27 entrevistas81 que, correspondentes a 05 (cinco) horas de gravação, 

tiveram como participantes moradores oriundos das seguintes cidades/localidades do 

município mencionado: Barra do Corda, localidade Ipiranga, localidade Capim, 

localidade do Pau Grosso, localidade São Raimundo Doca Bezerra. Também tivemos 

como informantes moradores da cidade de Barra do Corda que haviam se mudado há 

pouco tempo de suas localidades de origem, além de uma moradora da localidade Jacaré 

(ligada ao município de Jenipapo dos Vieiras) (ver mapa das localidades no Anexo 03). 

Vale registrar que nem sempre foi realizada a entrevista no próprio local de 

moradia do informante. Na realidade, essas atividades tiveram lugar, aproveitando-se a 

presença, na cidade de Barra do Corda, de moradores de outras localidades do 

município de mesmo nome, sendo que aplicamos o questionário e realizamos 

entrevistas com moradores da própria cidade de Barra do Corda. 

Com relação especificamente às entrevistas, estas foram trabalhadas inicialmente 

a partir de uma transcrição ortográfica82, que passou a ser acompanhada, 

posteriormente, da transcrição fonética de determinadas passagens que se mostraram 

relevantes para a pesquisa dos usos linguísticos vigentes no município de Barra do 

Corda. Assim, a partir de entrevista com um conjunto expressivo de informantes, 

indicados adiante, na Tabela 2, fizemos o levantamento de denominações, de termos e 

expressões, além da identificação de processos linguísticos, que apontam para a 

interferência linguística nas comunidades de falantes de Barra do Corda. 

Na Tabela 2, mais abaixo, apresentam-se informações de grande importância 

para o entendimento do início de nosso trabalho. Essa toma como base os estudos 

                                                           
81 Informações retiradas de questionários e entrevistas constantes no anexo 4 desta tese. 
82 Ver anexos 04 a 05. 
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realizados por Thomason (1988/2001), Weinreich (1953), Rodrigues (1986), dentre 

outros. Os dois primeiros autores encontraram, em suas pesquisas, explicações para as 

variações linguísticas provenientes do contato entre falantes de comunidades diversas. 

Já o terceiro autor, conhecido, sobretudo, por seus trabalhos voltados para línguas 

indígenas e linguística histórica, fornece - no que é um dos mais divulgados e 

consultados trabalhos sobre a classificação de línguas indígenas no Brasil destinado 

justamente a não especialistas - uma explicitação das relações que se foram descobrindo 

entre línguas indígenas, relações essas cujo estudo se encontra ainda em curso e vem 

sendo paulatinamente refinado. Foi nesses autores, principalmente, que encontramos a 

inspiração para a elaboração da Tabela 2. A partir dos critérios inicialmente eleitos para 

constituição dessa Tabela (gênero, idade, autoidentificação, grau de instrução, local de 

residência e relações por casamento ou não), nosso propósito foi o de buscar um 

caminho para a localização dos possíveis fatores que pudessem estar correlacionados às  

ocorrências linguísticas que se manifestam no dia a dia das práticas sociais dos 

habitantes de Barra do Corda e adjacências. Nossa intuição, a partir das primeiras 

entrevistas, foi a de que a idade seria o fator de maior relevância. Quanto às relações por 

casamento ou não, essas constituiriam, para nós, uma possibilidade para pinçar as 

eventuais relações de parentesco que viessem a colocar como mais próximos 

universos/grupos sociais e línguas/variedades linguísticas vistos como mais afastados 

(relações de parentesco nas quais haveria como parte integrante, por exemplo, 

casamentos entre indígenas e não indígenas; ou entre indígenas de etnia diferente) . O 

quanto nossas intuições iniciais foram confirmadas ou não poderá ser visto no decorrer 

deste trabalho.  
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Tabela 2 

CARACTERIZAÇÃO PESSOAL E SOCIAL DOS INFORMANTES (INF). 

INF83 GEN.84 IDADE  AUTOID

85. 

GRAU DE 

INSTRUÇÃO 

RES REL 

ZG M 112 

anos 

Guajajara Escolaridade 

não declarada 

B. do Corda 

e Aldeia 

Viúvo 

EPG M 55 anos Guajajara E.F. Completo B. do Corda Casado 

LNSG M 53 anos Guajajara E. Superior B. do Corda Casado 

ASG M 43 Guajajara E. Médio 

completo 

Aldeia Solteiro 

JJG M 28 anos Guajajara Ensino Médio B. do Corda 

e Aldeia 

Casado 

EuPG F 92 anos Guajajara Analfabeta B. do Corda Casada 

LuPG F 64 Guajajara Analfabeta B. do Corda 

e Aldeia 

Casada 

PRK M 53 anos Kanela Escolaridade 

não declarada 

Aldeia do 

ponto 

Casado 

OTK M 49 anos Kanela Escolaridade 

não declarada 

Aldera do 

ponto 

Casado 

DKK M 38 Kanela Escolaridade 

não declarada 

Aldeia do 

ponto 

Casado 

MRK M 27 anos Kanela Escolaridade 

não declarada 

Aldeia do 

ponto 

Casado 

DNK M 25 anos 

? 

Kanela Escolaridade 

não declarada 

Aldeia do 

ponto 

Casado 

EAS M 69 anos Não 

indígena 

Analfabeto B. do Corda Casado 

ELS M 54 anos Não E. Superior B. do Corda Casado 

                                                           
83 Cada informante é indicado pelas letras iniciais de seu nome, sendo que, para informantes  indígenas, 

adicionamos  a essas  a letra final G ou K, conforme o informante em questão seja Guajajara ou Kanela.  
84 Utilizamos a categoria gênero (GEN) em lugar de sexo, tendo em vista considerações de ordem 

antropológica. Com relação à idade, a grupo de pertencimento, grau de instrução, residência (RES), 

relações por casamento ou não (REL), levamos em conta as informações oralmente declaradas por 

aqueles falantes com que trabalhamos. 
85 AUTOID constitui aqui abreviação para autoidentificação. 
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indígena 

MCS M 50 anos Não 

indígena 

E. F. Completo B. do Corda Casado 

CRS M 46 anos Não 

indígena 

E.F. Incompleto 

(estudo até a 5ª 

série) 

B. do Corda Casado 

AJR M 27 anos Não 

indígena 

E. Médio B. do Corda Solteiro 

GFS M 26 anos Não 

indígena 

Analfabeto Localidade 

Ipiranga 

Solteiro 

ZSS M 24 anos Não 

indígena 

E.F. Incompleto 

(estudo até a 5ª 

série) 

Localidade 

Capim 

Solteiro 

NSS M 23 anos Não 

indígena 

E. Médio B. do Corda Solteiro 

MaP F 59 anos Não 

indígena 

E.F. Incompleto 

(estudo até a 1ª 

série) 

B. do Corda Viúva 

MaD F 35 anos Não 

indígena 

E.F. Incompleto 

(estudo até a 4ª 

série) 

B. do Corda Solteira 

RaS F 32 anos Não 

indígena 

E. F. 

 Incompleto 

(estudo até a 4ª 

série) 

B. do Corda Solteira 

HeS F 32 anos Não 

indígena 

E. F. Completo Localidade 

do Pau 

Grosso 

Casada 

ClaS F 31 anos Não 

indígena 

E. Médio B. do Corda Solteira 

JoS F 20 anos Não 

indígena 

E. Superior 

incompleto 

B. do Corda Casada 
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RaV F 19 anos Não 

indígena 

E. Superior 

incompleto 

B. 

Corda/Teres

ina 

Solteira 

 

Ao todo, foram entrevistados dezoito (18) homens e nove (09) mulheres. 

Registramos que a nossa pesquisa de campo contou apenas com duas informantes 

indígenas femininas. Isso  se deu em face de os homens indígenas não permitirem que 

suas mulheres dessem entrevistas. Sempre que procurávamos entrevistar uma mulher 

indígena, o marido tomava a sua frente e dava as respostas; ela apenas sorria e 

permanecia calada. As indígenas entrevistadas - EuPG  e LuPG - são casadas com 

homens não indígenas, o que facilitou o nosso trabalho. 

Com relação aos homens, tem-se: sete (07) na faixa etária de 20 a 30 anos; um 

(01) com idade de 31 a 40 anos; cinco (05) com idades na faixa etária de 41 a 50 anos; 

três (03) na faixa etária de 51 a 60 anos; um (01) na faixa etária de 61 a 70 anos e (01) 

com mais de 100 anos. No que diz respeito às mulheres, o universo da consulta efetuada 

inclui: duas (02) em faixa etária baixa, uma de 19 (dezenove) e outra de 20 (vinte) anos; 

quatro (04) na faixa etária de 30 a 40 anos; uma (01) na faixa etária de 51 a 59 anos; 

uma (01) na faixa etária de 60 a 70 a e uma (01) com mais de 90 anos. Do grupo total, 

doze (12) se declararam indígenas diretamente descendentes de indígenas. Um (01) 

homem se declarou mestiço, quatorze (14) afirmaram não ser indígenas. Com relação a 

grau de escolarização, quatro (04) disseram não saber ler e escrever (analfabetos), cinco 

(05) não declararam sua escolaridade, um (01) declarou ter estudado até a primeira 

série, cinco (05) afirmaram possuir Ensino Fundamental incompleto, dois (02) 

declararam ter concluído o Ensino Fundamental, seis (06) finalizaram o Ensino Médio, 

dois (02) apresentaram-se como possuindo Ensino Superior incompleto e dois (02) 

assumiram-se como possuidores de Ensino Superior completo.  

O informante ZG é um cacique de comunidade Guajajara (aldeia Cachoeira86). 

Com cento e doze (112) anos, atualmente é morador de Barra do Corda, mas sempre vai 

à comunidade de origem. Conviveu com doze (12 mulheres), sendo que com onze (11) 

maritalmente e tendo-se casado apenas com a primeira. Hoje é viúvo. Segundo seu 

relato, todas as suas mulheres viviam juntas na mesma casa. Apesar da idade e 

acometido de dois AVCs (acidentes vasculares cerebrais), isto é, com a perda mínima 

                                                           
86 Esta aldeia fica a 30 km da cidade de Barra do Corda. 
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na memória de muito tempo, costuma se locomover sem a ajuda de ninguém e apresenta 

bastante lucidez, principalmente no que diz respeito às histórias dos seus antepassados.  

O informante LNSG é um senhor de cinquenta e três (53) anos que declarou ser 

descendente de uma comunidade Guajajara do Pará. Afirmou que não foi criado por 

seus pais biológicos, uma vez que, acometido de uma doença, foi levado a um hospital 

na capital paraense e, após o tratamento, foi adotado por uma família. Disse que é 

formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Pará. Declarou, 

também, que saiu de Belém para Imperatriz e a seguir para Presidente Dutra (duas 

cidades do Maranhão). Depois, fixou residência em Barra do Corda, onde está há 

quatorze anos. É casado e vive em contato direto com os índios Guajajara e Kanela. 

Apesar de ter sido criado com uma família não indígena, mantém, inclusive, o seu 

apelido, que é ‘índio’. 

O informante EPG tem 55 anos,  é casado,  possui Ensino Fundamental 

completo, se auto-denomina índio Guajajara e mora na cidade de Barra do Corda, mas 

está constantemente na aldeia. 

O informante ASG tem 43 anos, é um índio Guajajara, mora na aldeia 

Cachoeira, não declarou seu estado civil, tem o curso de Magistério e diz que é 

professor. 

O informante JJG é um membro jovem da comunidade Guajajara (aldeia 

Cachoeira). Tem vinte e oito (28) anos, é casado, mora em Barra do Corda, vai 

constantemente à comunidade indígena e acompanha de perto os acontecimentos desta 

comunidade. Está casado com uma mulher não indígena que, segundo seu relato, já está 

habituada aos costumes indígenas, principalmente aos hábitos alimentares. Ele faz 

questão de preservar sua cultura. Notei que usa constantemente a nasalização presente 

nas palavras da língua portuguesa, o que me fez desconsiderar, como hipótese de 

trabalho, a possibilidade de interferência da língua indígena no português, ou seja, do 

uso linguístico de sua língua materna, uma vez que o Guajajara é uma língua que não 

apresenta fonologicamente vogais nasais, nem processos de nasalização evidentes – a se 

levar em conta os trabalhos descritivos feitos sobre a fonologia dessa língua. 

A informante EuPG tem 92 anos, casada com um comerciante, não escolarizada, 

se autodenomina índia Guajajara, mora na cidade de Barra do Corda e na aldeia. Prepara 

remédios naturais para várias doenças. Foi pajé por muitos anos. Continua fazendo  

trabalhos artesanais como brinco, colares, maracás,etc além de “remédios do mato”, 

como ela mesma diz, para atender tanto pessoas indígenas quanto não indígenas. 
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A informante LuPG tem 64 anos, nasceu na aldeia e viveu lá até aos 34 anos, 

quando resolveu se mudar para Barra do Corda a fim de escolarizar seus filhos. Já 

morou na capital maranhense. Tem filhos com curso superior, inclusive um filho e uma 

neta são enfermeiros servindo na casa de apoio do índios (CASAI) em Teresina (Piauí). 

Disse, porém, que continua a viver sua cultura. Não declarou sua escolaridade. 

O informante PRK tem 53 anos, nasceu na aldeia Porquinho, no município de 

Barra do Corda. É um índio Kanela, casado, não escolarizado.  

O informante OTK é um índio Kanela, tendo nascido e vivido, até o momento, 

na aldeia Ponta. Casado, com 49 anos, não declarou sua escolaridade. 

O informante DKK é um índio Kanela, tem 38 anos. Casado, nasceu e vive na 

aldeia. É líder político (cacique), se autodenomina governador da aldeia e foi vereador 

no Municipio de Barra do Corda. Não declarou sua escolaridade. 

O informante MRK, índio Kanela, tem 27 anos. Casado, nasceu e continua 

vivendo na aldeia Ponta. Não declarou sua escolaridade.  

O informante DNK não declarou sua idade, sendo possível estimar, pela sua 

aparência física, que tem cerca de  25 anos. É um índio Kanela. Nasceu e vive na aldeia 

Ponta. Casado, não declarou sua escolaridade. 

O informante EAS é um senhor de sessenta e nove (69) anos. Casado, declarou 

que é aposentado pelo INSS. É habitante de Barra do Corda,  mas nasceu em 

Parnarama-Maranhão (município próximo a Teresina, Piauí).  Há vinte e cinco (25) 

anos mora em Barra do Corda. Disse que nunca conseguiu estudar, apesar de ter sido 

levado para Teresina para realizar tal objetivo, mas, em virtude da pouca condição 

econômica, seu pai o levou de volta para Parnarama e, segundo o seu relato, nunca mais 

teve oportunidade para estudar. 

O informante ELS é um senhor de cinquenta e oito (58) anos, casado, 

funcionário federal aposentado, empresário, formado em Letras pela Universidade 

Estadual do Maranhão. É filho de pai piauiense e de mãe barra-cordense (essa última, 

por sua vez, filha de pai caboclo, por um lado, e de mãe com ascendência italiana, por 

outro lado). Considera-se, por isso, mestiço. Aos dezesseis (16) anos, deixou a 

localidade Pau Ferrado, onde morava e mantinha contato direto com  índios. Inclusive, 

segundo seu relato, ele é filho de leite de uma índia de nome Duarda, já falecida. O 

informante se mudou para Barra do Corda, mas sempre manteve contato com  índios, 

possibilitando a esses, inclusive, tratamento médico,  visto ser funcionário do INSS. 
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O informante MCS tem cinquenta e um (51) anos, é casado, nasceu em Barra do 

Corda, mora no mesmo Município e possui o Ensino Fundamental completo. Mantém 

pouco contato com os índios e diz não ter descendência indígena. 

O informante CSR tem quarenta e oito (48) anos.  É casado, nasceu em Codó-

Maranhão, mas mora há 35 anos na cidade de Barra do Corda. Estudou até a quinta série 

do Ensino Fundamental. Não se reconhece como indígena, mas mantém bastante 

contato com esses últimos, principalmente os Guajajara. 

O informante AJR tem vinte e sete (27) anos. Disse ser habitante da localidade 

São Raimundo Doca Bezerra, no município de Barra do Corda. É solteiro, tem o Ensino 

Médio completo, curso de inglês, cursos de auxiliar administrativo.  Declarou-se não 

indígena. 

O informante GFS tem vinte e seis (26) anos, é solteiro. Declarou nunca ter 

estudado e que mora na localidade Ipiranga, no município de Barra do Corda. Declarou, 

ainda, que não é descendente de índio. 

O informante ZSS tem vinte e quatro (24) anos, é solteiro, mora na localidade 

Capim de Barra do Corda. Disse ter estudado só até a quinta (5ª) série. Afirmou, 

também, não ser descendente de índio. 

O informante NSS tem vinte e quatro (24) anos. É solteiro, nasceu em Barra do 

Corda e mora no mesmo município. Tem o Ensino Médio completo, se diz não 

indígena, mas mantém contato com os índios. 

A Informante MaP nasceu e vive em Barra do Corda. Tem cinquenta e dois (52) 

anos e é viúva. Declarou só ter estudado até a primeira série, tendo abandonado os 

estudos por causa do casamento. Não tem ascendência indígena, mas convive com 

indígenas. 

A informante MaD tem trinta e cinco (35) anos e é mãe solteira. Disse que 

nasceu em Goiás, mas veio ainda criança para Barra do Corda. Declarou, ainda, que não 

descende de indígenas e que só estudou até a quarta (4ª) série. 

A Informante RaS é habitante de Barra do Corda, com idade de trinta e dois (32) 

anos. Nasceu em localidade não especificada, a qual ela denomina apenas de sertão. 

Cursou até a quarta (4ª) série do Ensino Fundamental, é mãe solteira, tem dois filhos. 

Não se identifica como indígena, mas mantém contato com  estes. 

A informante HeS tem trinta e dois (32) anos, disse não ser descendente de 

índio, é maranhense de João Lisboa, mas reside na localidade Pau Grosso em Barra do 
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Corda há cerca de doze anos. É casada. Afirmou só ter estudado até a oitava (8ª) série 

do Ensino Fundamental por falta de oportunidade para prosseguir com os estudos. 

A informante ClaS tem trinta e um (31) anos. Disse que é solteira, que mora no 

município de Jenipapo dos Vieiras (município com maioria da população indígena a 72 

km da cidade de Barra do Corda),  mas que,  desde abril de 2012,  reside em Barra do 

Corda. Cursou o Ensino Médio e mantém contato com  índios. 

A informante JoS tem vinte e dois (22 anos, é casada, nasceu em Barra do Corda 

e mora no mesmo município. Tem curso superior incompleto (Licenciatura em 

Informática). Mantém pouco contato com os índios e diz não descender de indígenas. 

A informante RaV tem 19 anos e é solteira. Nasceu em Teresina, foi morar na 

cidade de Barra do Corda e agora estuda Design em Modas na UNINOVAFAPI, em 

Teresina. Só vai a Barra do Corda no período de férias ou  durante os feriadões, mas 

seus pais continuam residindo no município de Barra do Corda. 

2.4-Universo da pesquisa e constituição do corpus 

O universo desta pesquisa consta de uma amostragem referente a produções 

linguísticas que, envolvendo uma base indígena e não indígena, foram materializadas 

em pesquisa de campo realizada, conforme mencionado anteriormente, na cidade de 

Barra do Corda no Maranhão, no período agosto/setembro de 2012 e maio de 2013.   

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados: ficha bibliográfica; 

questionário com perguntas em número variável, já que algumas perguntas levaram a 

outras, dependendo do informante selecionado e da situação de fala entre entrevistador e 

entrevistado. Cabe observar que, durante o manuseio do gravador para registrar a 

aplicação do questionário e a realização da entrevista, sujeitamo-nos à realidade das 

circunstâncias: algumas vezes, realizou-se pausa, em razão de ruídos introduzidos no 

ambiente de gravação; outras vezes, não se pode realizar pausa em virtude da situação 

do próprio informante (esse foi o caso, por exemplo, do informante ZG, bastante idoso). 

No que diz respeito ao corpus, contou-se com um total de 299 minutos e 05 

segundos de gravação (ou seja, aproximadamente 05 horas), correspondentes a vinte e 

sete questionários/ entrevistas.  
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4- TOPONÍMIA  E ASPECTOS LEXICAIS 

No que diz respeito à toponímia, o grego nos legou o radical “o” (“topos”), 

que significa ‘lugar’, e “ovoμα” (“onoma”), que, correspondendo a ‘nome’, liga-se à 

“substância concreta, de uma pessoa, coisa ou objeto”87. O termo toponímia nos remete 

a um estudo da denominação de lugares, sua origem e evolução do ponto de vista 

histórico e geográfico. Mais do que isso, porém, a toponímia pode contribuir para o 

estudo do encontro/ confronto entre línguas, sobretudo na ausência de um registro 

histórico.  Ao nos voltarmos para o estudo toponímico de cidades e localidades 

maranhenses com denominação, sobretudo, de base indígena, lidamos, entre outros 

temas, com denominações mistas (de base indígena e não indígena). Buscamos, com 

isso, registrar um campo de penetração linguística e cultural indígena, tendo por base 

uma perspectiva que não ignora a história. 

 Iniciamos pela origem das palavras e seus significados, em uma tentativa de 

identificar e/ ou recuperar o que teriam sido os possíveis elementos caracterizadores dos 

espaços geográficos e do contato nesses espaços a partir de uma análise dos elementos 

que compõem determinados topônimos. E, como estamos no âmbito do léxico, que 

contém, para além dos topônimos, outros itens e elementos, o presente capítulo também 

contempla, de alguma forma, esses últimos. 

 

4.1-Considerações sobre lexicologia e lexicografia 

A Lexicologia, em se tratando de conhecimento linguístico, se volta para o 

estudo da palavra, levando em consideração sua natureza, sua bagagem semântica, a 

relação desta com outras palavras de maneira individual ou em uma cadeia sintática. 

Provinda do grego, significa o estudo das palavras, do léxico. Assim, a lexicologia 

estuda a carga semântica das palavras e suas relações com o meio.  

A lexicografia estuda a técnica de organização de dicionários a partir da 

necessidade de se cristalizar uma palavra e incluí-la em um destes compêndios. Tal 

disciplina inclui o trabalho de coleta e codificação de palavras, assim como o trabalho 

de análise e descrição das mesmas no que diz respeito à bagagem sintagmática, 

semântica e, ainda, às relações paradigmáticas concernentes ao léxico de um idioma, 

além de todas as questões pertinentes ao seu uso neste idioma. Desse modo, a 

                                                           
87 Cf. Dick (2007: 145). 
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lexicografia se volta para um trabalho focado na comunicação e programação visual, na 

codificação, no estilo e avaliação de um léxico particularizado a uma determinada área 

científica. 

Para se descrever uma língua do ponto lexicográfico, uma das questões de 

grande relevância incide na relação de termos, palavras e expressões que vão ajudar no 

uso linguístico das locuções. Desse ponto de vista, o léxico de um idioma se encontraria 

representado no seu glossário, no seu próprio dicionário, ou seja, naquilo que representa 

um registro da expressão oral de um povo. Isso significa que palavras, termos, em pleno 

uso e dotados de uma carga fonológica e morfológica, adquirem uma bagagem 

semântica entre os falantes e se cristalizam no léxico destes -  o que faz com que sejam, 

por convenção, registrados em um dicionário para possíveis esclarecimentos 

linguísticos, visto que tal bagagem semântica adquirida provém, majoritariamente, da 

adição dos elementos componentes de palavra, termos, assim como de suas relações de 

semelhança com o objeto em destaque. Assim sendo, falantes bilíngues (e multilíngues) 

têm acesso, através do uso linguístico, a mais de um léxico, como é o caso dos 

indivíduos situados em área de fronteiras linguísticas e/ou em situações de convivência 

de mais de uma língua;.  

Vilela (1994:10)88 diz que o léxico de uma língua é entendido como o conjunto 

das palavras (unidades básicas da lexicologia) desta língua, ou como o saber 

interiorizado, por parte dos falantes de uma comunidade linguística, no tocante ao 

emprego apropriado das palavras, no que diz respeito às propriedades fonético-

fonológico-gráficas e a propriedades sintáticas e semânticas. Afirma também esse autor 

que a lexicologia tem como função fornecer os pressupostos teóricos e traçar as grandes 

linhas que coordenam o léxico de determinada língua, isto é, apresentar as informações 

no que se refere às unidades lexicais necessárias à produção do discurso e, ainda, 

caracterizar a estrutura interna do léxico, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto do 

ponto de vista da forma.  

Com relação à estrutura interna do léxico, Vilela (op. cit:11) deixa claro que as 

palavras podem ser constituídas por um monema, por vários monemas (em um lexema 

ou monema lexical) e um morfema (ou monema gramatical) ou por vários lexemas89. 

                                                           
88 Esse autor tem, entre suas principais referências, André Martinet, o que o faz utilizar  terminologia 

adotada por esse último (detectada  em Vilela (1994) através do emprego de termos propostos por 

Martinet,  como é o caso, por exemplo, de  monema; ver nota a seguir). 
89 Monema é um termo bastante utilizado por Martinet e seus seguidores, equivalendo, aproximadamente, 

a morfema. Monema= unidade linguística mínima com conteúdo e expressão. Exemplos: a) monemas 
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Explica o autor que, em se tratando da semântica  face ao léxico, a lexicologia 

compreende o estudo dos lexemas e grupos de palavras equivalentes de lexema,  

podendo esta situar-se no nível da língua (‘langue’), da norma e no da fala (parole).  

Contudo, é apenas ao nível da língua (‘langue') que se estabelece o conjunto de partes 

das unidades lexicais coordenadas entre si e o nível em que tais unidades se representam 

como decorrentes de uma função. No nível da norma está situado aquilo que não é 

necessariamente funcional ou distintivo, mas o que é ligado socialmente e usado pela 

comunidade linguística ao mesmo tempo. Em se tratando do nível da fala, está aí 

situado aquilo que pertence ao discurso concreto, a designação ou a relação com o 

extralinguístico (ou a própria realidade extralinguística).  

Segundo Vilela (op. cit, p.11), uma exposição detalhada decorrente de uma 

função do conteúdo só pode acontecer no nível da língua, manifestando-se, então, de 

maneira metódica e precisa, através das relações e inter-relações léxicas (campos e 

classes lexicais, sinonímia, antonímia, hiponímia, etc). Isto se dá porque a língua, no seu 

conjunto, e as unidades léxicas não são um todo homogêneo, constituindo o resultado de 

um processo histórico.   

Hartmann (1993:3) fala da lexicografia como uma atividade profissional com 

suas próprias práticas estabelecidas e contatos internacionais, sendo que sua finalidade 

está voltada para a produção de dicionários e estes lidam, entre outras coisas, com as 

mudanças de significados das palavras. Hartmann define o dicionário como sendo ‘livro 

de referência 'ou' lista de palavras’, em ordem alfabética, juntamente com um norte para 

seus significados, pronúncia, ortografia ou equivalentes em outra língua, o que o 

caracteriza como uma ação fundamentalmente prática, ou seja, mostra como as palavras 

são usadas na comunicação entre falantes de uma comunidade ou na comunicação em 

geral (Idem, p.3-4). Com base nos postulados de Leonard Bloomfield (1926), formulados 

para a ciência da linguagem, Hartmann atribui muita importância a cinco características 

(postulados) gerais, que comentamos a seguir. 

(1)-A Lexicografia está preocupada com a descrição e explicação do 

vocabulário de uma língua ou variedade linguística90. 

Aqui, o lexicógrafo vai encontrar-se, muitas vezes, em uma situação em que deve 

decidir se uma expressão é atual ou desusada, se é adequada ou inadequada, se é típica 

                                                                                                                                                                          
lexicais:  mar, azul; b) monemas (morfemas) gramaticais.: vend-er, vende-dor-es; c) vários lexemas: 

guarda-chuva, caminho-de-ferro. Estes exemplos são de Vilela (1994: 11). 
90  “Lexicography is concerned with the description and explanation of the vocabulary of a language or 

language variety”. 
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ou atípica para a variedade da língua que é objeto de descrição. Além disso, há que se 

ter em mente que o uso de codificação é importante, mas não o objetivo principal de 

dicionários (Hartmann (1993:.6). A maioria dos lexicógrafos deriva pelo menos alguma 

satisfação do conhecimento  do produto do seu trabalho, na medida em que esse pode 

ajudar aos usuários da linguagem comum em situações de conflito comunicativo ou 

dúvida. Definir o alcance do significado de uma palavra específica é uma dessas fontes 

de dificuldade que já encontramos. Outros problemas que fazem as pessoas recorrer a 

dicionários incluem dúvidas no que se refere à ortografia e à pronúncia, ao desejo de 

saber a origem de uma palavra ou expressão, à procura de sinônimos adequados na 

composição, à tradução de uma palavra ou expressão de ou para uma língua estrangeira. 

(2)- A unidade básica de linguagem na confecção de dicionário  é o lexema', a 

estreita combinação de forma e significado91.  

Neste ponto, Hartmann afirma que o lexicógrafo, para pôr ordem na prolixidade 

do vocabulário de um idioma, precisa refinar suas ferramentas conceituais, uma vez que 

a ideia, surgida antes de um estudo científico e referente aos sons articulados que 

apresentam uma significação, não é satisfatória para resolver todas as questões voltadas 

para as dificuldades de entendimento que uma palavra venha a apresentar dentro de uma 

situação contextual. Esse ponto é reforçado, principalmente, a partir de Saussure, 

quando esse trata de significante e significado como signo (unidade básica da língua 

para Saussure), principalmente nas questões lexicais e semânticas da palavra, visto que, 

algumas vezes, uma palavra pode apresentar mais de um significado ou várias formas de 

palavras podem dividir o mesmo significado em uma mesma comunidade de falantes.  

Desse modo, para Hartmann , em se tratando do estudo das palavras que vão 

constituir o léxico de uma língua, as relações semânticas desta natureza não devem ser 

discutidas com rigidez, ou seja, o lexicógrafo deve atentar para o seu modo de apreciar 

as palavras com a finalidade de cogitar os vários sentidos que serão registrados em um 

dicionário (op. cit., p. 6).  

(3)- Dicionários podem descrever todo vocabulário de uma língua (variedade) 

ou se concentrar em um ou mais dos seus aspectos92. 

 Em suas observações, o lexicógrafo procura meios que o levem a detalhar, isto 

é, a tornar claro o conjunto de termos de uma língua ou variedade linguística por 

                                                           
91 “The basic unit in dictionary-making  is the ‘lexeme’ , the close combination of form and meaning”. 
92 “Dictionaries may describe the whole vocabulary of a language (variety) or concentrate on one or 

more of its aspects”. 
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referência a uma teoria que lhe dará condições de descrever ou explanar as várias 

relações de significações presentes nos lexemas. Somente um pequeno grupo de 

elaboradores de dicionário, entretanto, não estará à altura de fazer o trabalho completo 

do vocabulário integral de uma língua (variedade linguística), observando, 

criteriosamente, todos os seus aspectos. Desse modo, a maioria dos dicionários é 

consequência de uma escolha determinada, que envolve vários aspectos.  

 Assim, Hartmann afirma que, mesmo em dicionários monolíngues em grande 

escala, geralmente há não só a cobertura seletiva, mas também etimologia, expressões 

idiomáticas, terminologia técnica de especialistas. E que dicionários existem em todas 

as formas e tamanhos, tanto para leigos como para pessoas que se dedicam a 

determinadas especialidades. Essas últimas podem se preocupar com mudanças 

históricas ou uso contemporâneo, com a linguagem padrão ou com uma ou mais de suas 

variantes, com duas ou várias línguas diferentes.  

Com isso, Hartmann  chama a atenção para a demanda da variedade de espécies 

de dicionário e afirma que uma questão não pode ser suficiente sublinhada: o 

vocabulário de uma língua reflete o conhecimento, por parte dos falantes, do mundo em 

que é usado, razão pela qual é muito difícil, senão impossível, qualquer separação 

rigorosa entre informação linguística lexical e extralinguistica factual. Lexemas como 

“árvore”, “banco”, “altura” e “lexicografia”, citados como exemplo no texto de 

Hartmann, podem ser descritos e explicados apenas por referência aos contextos em que 

são usados. Pela mesma razão, não é sempre possível traçar uma linha divisória clara 

entre dicionário e enciclopédia. 

(4)-A elaboração de um dicionário tem que desenvolver uma 'metalinguagem' 

para manipulação e apresentação da informação93. 

De acordo com Hartmann (1993:8), a orientação deve ser adequada ao trabalho 

que se deseja alcançar. Seu objetivo é o de lembrar que o ato de confeccionar um 

dicionário poderá ser bastante proveitoso, caso venha a ser norteado por uma 

'metalinguagem' - o que provocará um modo de falar sobre a questão da linguagem, bem 

como sobre o domínio e exposição de dados linguísticos. Muitas apreciações e 

julgamentos foram adaptados da linguística e de outras áreas. As unidades básicas que 

podem ter se caracterizado como compostas de uma forma fonética e um conteúdo 

semântico, diz ele, não funcionam isoladamente. Isso porque são constituídas de 

                                                           
93 “Dictionary –making  has  to develop a ‘metalanguage’ for handling and presenting the information”. 
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pequenos elementos (fonemas, grafemas, sílabas, morfemas), os quais são incorporados 

em elementos maiores que interagem na transferência do modelo mental para a forma 

concreta (frases, cláusulas, parágrafos). Essa, por sua vez, faz parte do contexto 

extralinguístico mais amplo de gêneros respeitantes aos atos de fala. Assim sendo, 

Hartmann nos coloca diante de duas questões alternativas para modelar estas relações: 

a) A divisão de estruturas linguísticas em diversos níveis, ao longo das quais as 

unidades podem ser classificadas das menores e menos complexas às maiores e 

mais complexas (em conformidade com o que se entende por 

fonologia/grafologia, lexicologia, gramática, textologia), cada nível com um 

número de subníveis.  

b) A distinção entre as três dimensões 'semióticas': semântica, respeitante ao 

significado representado; sintática concernente aos outros sinais em sequência; 

e a pragmática, referente aos participantes no contexto de fala. 

Tais modelos hierárquicos e estruturais, diz o autor, tornaram-se materiais 

de trabalho linguístico no interior do qual  lexicógrafos têm sido capazes de escolher o 

que consideram como ferramentas adequadas. Dois exemplos da estrutura linguística no 

ítem (a) e um no âmbito semiótico no ítem (b), acima  devem ser suficientes para 

ilustrar a aplicação de princípios gerais em lexicografia. 

A transcrição fonética é a técnica de redução da fala para a escrita, não em 

ortografia comum, mas por uma relatividade da representação de detalhes fonéticos na 

articulação dos sons da fala, tanto isoladamente como em combinação. Os dicionários 

mais gerais do mundo voltados para a língua inglesa usam, na atualidade, uma 

adaptação do alfabeto fonético internacional que, por sua vez, baseia-se na pesquisa 

comparativa em fonologia segmental e prosódica. Outro exemplo em que se faz uso dos 

conceitos linguísticos é a 'codificação gramatical', uma maneira de indicar o 

funcionamento dos lexemas como membros de diferentes classes de palavra 

(substantivo, verbo, etc) e caracterizar as possibilidades e limitações de seu uso 

combinado em frases. Muitos dicionários usam critérios gramaticais para descrever o 

comportamento de palavras em co-texto. 

Um exemplo de como adaptar o quadro semiótico em lexicografia é a 

«rotulagem estilística», uma técnica usada em muitos dicionários de marcação 

especializada do uso de lexemas, por exemplo, lexemas pertencentes a um dialeto 

particular, estilo, idade, idioma ou campo. No estado atual de nosso conhecimento sobre 

como a língua varia pela situação e finalidade, deve-se admitir que os fabricantes de 
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dicionários ainda não desenvolveram um inventário seguro e geralmente aceito de 

rótulos para marcar registros especiais de usos. 

(5)-Em última análise, todos os dicionários são motivados e julgados em     

oposição às necessidades lexicais do usuário da língua a que  servem94. 

Hartmann nos explica que os quatro primeiros postulados estavam voltados para a 

situação interna da lexicografia, seu assunto e ferramentas de trabalho, e que o quinto e 

último lida com suas relações externas diante de seu público, que é o usuário do 

dicionário (Hartmann (1993:9). Em última análise, afirma o autor, todos os dicionários 

são motivados e julgados em oposição às necessidades lexicais de quem vai consultá-

los. Assim, segundo Hartmann, a pergunta 'O que é e para que serve um dicionário?' foi 

solicitada muitas vezes durante a longa história da lexicografia e respondida por muitos 

estudiosos. Samuel Johnson a solicitou em 1747 e deu uma resposta didática: ' O valor 

de uma obra deve ser avaliado pelo seu uso: não é suficiente que um dicionário encante 

o crítico, a menos que, ao mesmo tempo, instrua o aluno'.   

Em 1854, o famoso linguista alemão, gramático e lexicógrafo Jacob Grimm, 

afirma Hartmann, tomou uma posição mais destacada, científica em relação à pergunta 

'O que é e para que serve um dicionário?’ A resposta foi que, de acordo com a sua 

generalidade abrangente, ao dicionário deve ser dada uma grande finalidade, grande 

propósito'. Segundo Hartmann (1993), um século mais tarde, Bergen Evans, após a 

controvérsia em torno da publicação da terceira edição do seu dicionário sobre o uso 

comtemporâneo do inglês americano95, se indagou desta vez (e isso é uma volta 

significativa) sobre o ponto de vista do leitor ‘comum' e suas necessidades, tendo dito: 

ele quer e tem direito à verdade, a verdade completa. E a verdade completa sobre 

qualquer linguagem, especialmente sobre o inglês americano atual, é que ‘há muitas 

áreas em que a certeza é impossível e a simplificação é enganosa '. 

Desse modo, Hartmann explica que o lexicógrafo, notadamente aquele que se 

prepara para o uso atual do documento, é confrontado com a estranha escolha entre a 

gravação não confirmada de tudo - o que o leva a se decepcionar, ao apelar para o 

dicionário como uma autoridade – ou com a seletividade obrigatória  (revogando, 

igualmente, a sua responsabilidade à objetividade científica). Porém Hartmann  diz que 

                                                           
94 “Ultimately all dictionaries are motivated by and judged against the lexical needs of the language user 

whom they serve”. 
95 A primeira edição desse dicionário se deu em 1957 (Evans, Bergen & Evans Cornelia. A dictionary of 

contemporary American usage. New York: Random House, 1957) . 
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estas são abstrações globais, que as tarefas do lexicógrafo e as necessidades do usuário 

são muito mais diferenciadas e que existem inúmeros tipos de dicionários, compilados 

por muitos tipos diferentes de lexicógrafos e consultados por um número incontável de 

usuários devido a uma variedade de razões. Neste caso, devemos levar a sério a 

pergunta 'O que é e qual a utilidade de dicionários?' e descobrir, a partir de um trabalho 

fundado na experiência, em que situações as pessoas os usam. Este é o ponto de vista a 

partir do qual Herbert Ernst Wiegand, em um de seus trabalhos divulgados em 1977,  

exigiu uma sociologia do usuário do dicionário, para o qual  forneceu uma longa lista de 

perguntas abertas, a saber: 

-Quem possui os tipos de dicionários?  

-Como esta propriedade é distribuída em toda a população?  

-Que tipo de situações de uso do dicionário podemos distinguir?  

-Os dicionários são usados como guias para uso ou para resolver questões de 

fato? 

 -Existem diferenças de classe em busca do dicionário?  

-Que papéis os dicionários desempenham em casa, na escola, no escritório?  

Portanto, tendo reconhecido, alguns anos antes, a escassez de informações sobre 

estas questões, comenta Hartmann, Randolph Quirk executou uma investigação em que  

apresenta a 'imagem' que vários dicionários tinham entre uma população estudantil na 

University College London (resultado da investigação relatado em 1972 e publicado na 

coleção de seus artigos intitulada O linguista e língua inglesa, 1974). As conclusões 

mais úteis da pesquisa referem-se às perguntas relativas ao tipo de informação deste 

grupo de usuários quanto ao que esperavam  encontrar nos dicionários que regularmente 

consultavam. A procura de sentido e de sinônimos, assim como a verificação de 

ortografia, estão entre os motivos mais frequentes para o uso de  dicionário. 

Assim, ‘informação’ é apenas um dos fatores que precisamos levar em conta 

quando queremos avaliar as necessidades de usuários, diz Hartmann. Um segundo fator 

é  'operações' ou seja, as atividades e habilidades que utilizamos ao realizar tarefas como 

leitura, escrita e tradução. Realizaram-se tentativas com o fim de classificar essas 

operações comunicativas; por exemplo, em termos de processos produtivos (como 

escrever e falar), processos receptivos (como leitura e escrita), ou atividades compostas 
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(como traduzir), porém são necessárias mais pesquisas para se poder afirmar uma 

compreensão completa das operações de consulta de dicionário96. 

Há mais dois fatores a serem levados em conta, para Hartmann: um primeiro 

fator diz respeito aos próprios usuários e às diversas funções que podem ser realizadas 

como criança ou adulto, aluno ou professor, estagiário ou técnico científico, 

bibliotecário, secretário, entre  outras; um segundo fator abrange vários efeitos que esses 

usuários desejam alcançar, por exemplo, aprender, explicar, analisar e jogar. Os  fatores 

apontados estão resumidos no quadro abaixo. 

Quadro III - Os fatores de uso do dicionário97 

Informação 

Significados/sinônimos 

Pronunciação/ sintaxe 

Ortografia/etimologia 

Nomes/fatos, etc 

Operações 

Encontrar significados 

Encontrar palavras 

Tradução em andamento, etc 

 

 

                  Situações de uso do dicionário 

Usuários 

Criança 

Aluno/estagiário 

 

Professor/crítico 

Cientista/secretário 

Fins 

Extensão do conhecimento da 

língua materna 

 

Aprendizagem de língua 

estrangeira 

Realização de jogos de 

palavra 

Composição de  texto 

                                                           
96 Cf. Béjoint, 1981. 
97 Correspondente à Figura 01, extraída do original. 
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Leitura/decodificação de 

língua estrangeira (FL- 

Foreign Language), etc. 

 

Vilela (1994) e Hartmann (1993) tratam da lexicologia e da lexicografia, 

respectivamente, como um exame analítico cientificamente ligado ao vocabulário de 

uma língua, levando em consideração as particularidades fonéticas, fonológicas, 

gráficas, sintáticas e semânticas desta e como uma técnica especializada na confecção 

de dicionários. Seu ponto de apoio é uma análise linguística do significado, da 

pronúncia, da ortografia de palavras e expressões em uma língua ou de igual valor em 

outra língua.  

Na concepção de Vilela, o estudo do léxico dispõe da capacidade de  estabelecer 

analogias do léxico de uma língua com um conjunto de línguas inter-relacionadas, 

integrantes de um sistema mais abrangente – o que se reflete no exame de cada parte de 

um elemento focalizado, em termos da ordem e distribuição em que este se encontra no 

citado léxico, compreendendo seus conhecimentos recíprocos, assim como suas relações 

mútuas. Vilela nos esclarece que uma palavra ou um grupo de palavras em uma língua, 

uma frase e um texto, em sua maioria, apresentam equivalências - o que nos permite 

analisar e exprimir seu sentido em um contexto maior. Porém, este trabalho semântico 

só pode acontecer no nível da língua, embora tal trabalho possa se dar, também, no nível 

da norma e da fala, o que, de certa forma, culmina com mais de um sentido e pode 

acarretar uma insegurança para os estudiosos.  

Sabemos que as informações ou noções adquiridas pelo estudo de uma palavra, 

de um termo ou de uma expressão requerem uma apreciação da fonologia, da 

morfologia e do significado da palavra, do termo ou da expressão em pauta, a partir da 

formulação de uma ideia face ao léxico, pela necessidade de se nomear o objeto até 

então sem denominação, criando-se, dessa forma, um significado particular a partir de 

características peculiares ao objeto em estudo. Tais informações também estão atreladas 

ao processo de transformação da cultura de um povo, em consequência da assimilação 

de dados culturais de outro povo com quem mantém contato direto e regular. Isso já se 

dava, por exemplo, com os povos indígenas no que é hoje o Brasil, muito antes da 

chegada dos portugueses, e continua a ocorrer. 
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Na visão de Hartmann, o conjunto de palavras de uma língua reproduz o 

conhecimento linguístico de seus usuários em um determinado espaço sociocultural e a 

preocupação do lexicógrafo deve ser com a confecção do dicionário, isto é, com o 

estudo da origem das palavras, com sua história, com o local de onde uma determinada 

palavra foi transportada, se foi emprestada ou não, se sempre esteve na língua em 

estudo, apenas se modificando pela necessidade linguística.  Isso é destaque nos quatro 

primeiros postulados explicados pelo autor e reproduz, ainda, a imagem linguística dos 

falantes, registrando-a de modo explicativo para aqueles que desfrutam da língua em 

uso ou estudo, assunto em evidência no quinto postulado, visto que o conjunto de 

palavras de uma língua reflete a cultura de seus falantes de um modo geral, levando em 

consideração a variação cultural causada, por exemplo, pela evolução no tempo, pela 

miscigenação. 

É de nosso conhecimento que denominações geográficas identificam elementos 

do patrimônio cultural de um povo. Muitos nomes de cidades, localidades,  acidentes  

geográficos, por exemplo,  foram criados com o intuito de caracterizar elementos que se 

encontram na base da própria nomeação , razão pela qual tais nomes são levados a nos 

fornecer informações sobre particularidades dos costumes de um povo, de uma 

comunidade, de uma nação, sobre sua língua e sua história. Desse modo, é evidente que 

tudo isso é peça complementar biográfica, linguística e cultural de um povo em 

particular, e vai, de certa forma unir o homem ao seu meio natural.  

 

4.2-  Topônimos: testemunho da história linguística, motivação e ponto de vista 

indígena 

No Maranhão, as denominações indígenas de cidades e localidades foram 

preservadas, mostrando, ao longo do tempo, a importância sociocultural que  povos 

indígenas e não indígenas exerceram nesta região em um período passado. Os povos 

indígenas foram aí seus primeiros habitantes, tal como se deu no restante do país que 

veio a se chamar Brasil (e cujas fronteiras se modificaram ao longo do tempo),  

 Sabemos que as denominações geográficas, principalmente de localidades 

indígenas, incluindo as que se tornaram cidades, fazem referências à caracterização de 

objetos e de elementos da natureza, a aspectos da flora e da fauna, a atividades sociais 

do homem  - o que se torna um extraordinário instrumento linguístico para o estudo da 

história das línguas e dos seus encontros/confrontos. 
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A toponímia indígena de que o Maranhão dá testemunho, ao lado de outros 

estados no Brasil,   constitui-se, em sua maioria, por denominações provindas de línguas 

filiadas à família linguística Tupi-Guarani, pertencente ao tronco Tupi. Os aspectos 

geográficos nos revelam a influência acentuada dos povos falantes dessas línguas,  

permitindo-nos ver sua importância para o processo histórico, social, cultural e, 

principalmente, linguístico, o que nos instiga a saber como se deu o processo de 

nomeação de cidades e localidades, assim como o grau de acentuação do contato 

linguístico no Maranhão.  

Segundo Sousa (2007), por meio da investigação dos topônimos, é possível 

verificar características sócio-dialetais de uma região, visto que as condições ambientais 

e sociais são refletidas na língua, principalmente, no léxico e, consequentemente, na 

toponímia. 

Os topônimos em geral, principalmente os de origem indígena, não se 

apresentam estranhos ao contexto sócio-histórico e político de uma comunidade, 

havendo uma estreita ligação política com as situações sociais, climáticas, com a fauna 

e flora, ou seja, com o mundo em que se vive e as implicações vitais em geral. 

Conforme Oliveira e Isquerdo (2001), estudar o léxico de uma língua significa 

adquirir riqueza vocabular desta, uma vez que ele está incluso em conceitos linguísticos 

e não-linguísticos que dizem respeito ao universo cultural, criado por todas as culturas 

de hoje e de ontem.  

Na visão de Isquerdo (2003: 65), “O repertório lexical de uma comunidade 

linguística renova-se, transforma-se à medida que atuarem sobre os  indivíduos falantes 

desta comunidade fatores históricos, geográficos, culturais”. 

De acordo com Rodrigues (1986: 17-19), tanto os elementos de uma língua, 

quanto a aplicação dos meios de construção da fala sofrem alterações com o passar dos 

anos, em virtude de readaptações internas desse sistema linguístico, bem como de 

modificações na cultura e no estabelecimento das bases sociais dos falantes nativos. 

Nesse processo, lembramos que se deve levar também em consideração ações que 

línguas em contato exercem entre si, por efeito de certas situações que podem ser, entre 

outras, econômicas, sociais, políticas, religiosas.  

Segundo Guiraud (1980: 28), “Toda palavra é sempre motivada em sua origem e  

conserva tal motivação, por maior ou menor tempo, segundo os casos, até o momento 

em que acaba por cair no arbitrário, quando a motivação deixa de ser percebida”. Essa 

afirmação de Guiraud nos direciona, inevitavelmente, para uma reflexão sobre a 
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arbitrariedade do signo e a questão da possibilidade de existência ou não de uma 

motivação para o mesmo.   

Ao focalizarmos o signo  - resultado da união de um significado (conceito) a um 

significante (imagem acústica), conforme Saussure98 -, falamos de uma relação de 

caráter convencional, arbitrária99 que,  ratificada coletivamente no interior de uma 

determinada comunidade, não pode ser alterada no plano do indivíduo, já que a língua, 

enquanto ‘langue’(no sentido saussuriano do termo), é a parte social da linguagem e, 

concebida como um sistema de signos, faz de todo e qualquer signo algo social por 

natureza. 

Saussure considera o signo como arbitrário, mas abre uma porta, no interior do 

próprio sistema linguístico, para a motivação relativa, através da noção de arbitrário 

relativo100: 

“O princípio fundamental da arbitrariedade do signo não impede 

distinguir, em cada língua, o que é radicalmente arbitrário, vale dizer, 

imotivado, daquilo que só o é relativamente. Apenas uma parte dos 

signos é absolutamente arbitrária; em outras, intervém um fenômeno que 

permite reconhecer graus no arbitrário sem suprimi-lo: o signo pode ser 

relativamente motivado101.  

Assim, vinte é imotivado, mas dezenove não o é no mesmo grau, porque 

evoca os termos dos quais se compõe e outros que lhe estão associados, 

por exemplo, dez, nove, vinte e nove, dezoito...; tomados separadamente, 

dez e nove estão nas mesmas condições que vinte, mas dezenove 

apresenta uma caso de motivação relativa. O mesmo acontece com 

pereira, que lembra a palavra simples pera e cujo sufixo –eira faz pensar 

em cerejeira, macieira etc; nada de semelhante ocorre com freixo, 

eucalipto etc. Comparem-se, ainda, em francês berger (“pastor”), 

                                                           
98 Os dois  primeiros cursos de Linguística Geral ministrados por Ferdinand de Saussure se deram ainda 

na primeira década do século XX (em 1907 e 1908-1909, respectivamente. O  terceiro e último ocorreu na 

passagem da primeira para a segunda década desse mesmo século (1910-1911). A primeira edição do 

Curso de Linguística Geral (obra póstuma organizada por dois de seus discípulos, Charles Bally e Albert 

Sechaye) é de 1916.  Há diferenças entre as diferentes edições desse livro. Lidamos aqui com duas de 

suas edições em português, que constituem tradução da edição francesa publicada pela Payot, em Paris. 

São essas:  Saussure  (1970) e (1999). 
99 Nesse sentido, o signo se distingue do símbolo, já que, pela ótica de Saussure (1970:82), o símbolo não 

é jamais arbitrário, exibindo um rudimento de vínculo natural entre o significante e o significado. 
100 Ver a terceira seção (‘O arbitrário absoluto e o arbitrário relativo’) do capítulo VI (‘Mecanismo da 

língua’, integrante da segunda parte do livro Curso de Linguística Geral, dedicado à Linguística 

Sincrônica (cf essa seção, por exemplo, em  Saussure (1970: 152-155)). 
101 Grifo constante da obra utilizada. 
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completamente imotivado, e vacher (“vaqueiro”), relativamente 

motivado...” (Saussure, 1970: 152) 

 “Quanto ao fenômeno em si, ele se explica pelos princípios 

enunciados...: a noção do relativamente motivado implica: 1, a análise 

do termo dado, portanto, uma relação sintagmática; 2, a evocação de um 

ou vários termos, portanto uma relação associativa. Isso não é senão o 

mecanismo em virtude do qual um termo qualquer se presta à expressão 

de uma ideia..”(Idem,p. 153) 

 “Tudo que se refira à língua enquanto sistema exige, a nosso ver, que a 

abordemos desse ponto de vista, de que pouco cuidam os linguistas: a 

limitação do arbitrário. É a melhor base possível. Com efeito, todo o 

sistema da língua repousa no princípio irracional da arbitrariedade do 

signo que, aplicado sem restrições, conduziria à complicação suprema. O 

espírito, porém, logra introduzir um princípio de ordem e de regularidade 

em certas partes da massa dos signos, e esse é o papel do relativamente 

motivado.” (Idem, p. 153-154) 

Ao abrir uma porta para o relativamente motivado (ou seja, o arbitrário relativo) 

no interior do próprio sistema linguístico, entendido como sistema de signos, Saussure 

exclui uma ponte para a possibilidade de uma motivação relativa do signo que esteja 

ancorada no próprio referente existente no mundo. Trabalhando, porém, sobre as 

próprias ideias de Saussure e propiciando uma expansão do pensamento saussuriano, 

Benveniste ultrapassa a ideia de que a estrutura e o funcionamento da língua estariam 

assentados unicamente sobre o signo linguístico como princípio único (ou seja, 

ultrapassa a noção de língua (langue) unicamente como sistema de signos linguísticos);e  

introduz a dimensão da significação,  a questão da referência102 e a relaciona ao signo 

linguístico103. Nas palavras do próprio Benveniste:  

“Quando se fala da diferença entre -ö-ƒ e --104, refere-se, contra a 

vontade, ao fato de que esses dois termos se aplicam à mesma realidade. 

                                                           
102 A referência é a “relação entre uma expressão linguística e alguma coisa que ela seleciona no mundo 

real ou conceitual. Uma expressão linguística que refere a ou aponta para alguma coisa no mundo não 

linguístico é uma expressão referencial, ou e.r., e as mais conhecidas entre as expressões desse tipo são os 

sintagmas nominais” (Trask (2004:251)). 
103 Ver Benveniste (2005). Ver também Stumpf (2010).  
104 Benveniste retoma aí as próprias  palavras utilizadas por Saussure, ao apresentar estes elementos de 

prova da arbitrariedade do signo linguístico. A passagem de Saussure que está no horizonte de Benveniste 

é a seguinte: “Assim, a ideia de “mar” não está ligada por relação alguma anterior à sequência de sons  m-
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Eis aí, pois, a coisa, a princípio expressamente excluída da definição do 

signo e que nela se introduz por um desvio e aí instala para sempre a 

contradição. De fato, se se estabelece em princípio – e com razão – que a 

língua é forma, não substância, é preciso admitir – e Saussure o afirmou 

claramente – que a linguística é ciência das formas exclusivamente. 

Tanto mais imperiosa é então a necessidade de deixar a “substância” irmã 

ou boi fora da compreensão do signo. Ora, é somente se se pensa no 

animal “boi” na sua particularidade concreta e “substancial” que se tem 

base para julgar “arbitrária” a relação entre boi de um lado, oks do outro, 

com uma mesma realidade. Há, pois, contradição entre a maneira como 

Saussure define o signo linguístico e a natureza fundamental que lhe 

atribui.” (Benveniste, 2005: 54-55)  

A introdução da referência e da dimensão da significação realizada por 

Benveniste permite repensar a arbitrariedade do signo linguístico e nos devolve à  

passagem, anteriormente citada, de Guiraud (1980), aqui repetida: “Toda palavra é 

sempre motivada em sua origem e ela conserva tal motivação, por maior ou menor 

tempo, segundo os casos, até o momento em que ela acaba por cair no arbitrário, quando 

a motivação deixa de ser percebida”. Com isso, retomemos a toponímia, buscando nos 

aproximar do ponto de vista indígena. 

Os indígenas buscaram (e buscam) nomear seu espaço a partir de elementos que 

caracterizam sua vida, seu meio, sua cultura (motivação relativa), razão pela qual a 

nomeação se dá por meio de uma relação significativa com esse espaço. Podemos 

perceber, nas denominações indígenas, uma estreita relação com as propriedades 

específicas, visto que os topônimos dão ideia de cor, aspectos físicos, sociais, religiosos, 

entre outros. Cristalizados por meio da toponímia, são nomes que caracterizam o 

ambiente físico, os aspectos sócio-culturais, ou seja, são a representação de suas 

realidades circundantes conforme uma da maneira de ver, codificada em uma língua.  

Alguns topônimos, com o passar dos anos, vão se tornando arbitrários devido à sua 

funcionalidade, à passagem do tempo, às mudanças na própria língua que os incorpora 

e/ou veicula. Portanto, em se tratando de língua, o que é relativamente motivado, ao se 

cristalizar nomeando um espaço físico, um acidente geográfico,ou mesmo um 

                                                                                                                                                                          
a-r que lhe serve de significante; poderia ser representada igualmente bem por outra sequência, não 

importa qual; como prova, temos as diferenças entre as línguas e a própria existência de línguas 

diferentes: o significado da palavra francesa boeuf (“boi”) tem por significante b-ö-f de um lado da 

fronteira franco-germância; e o-k-s (Ochs) do outro” (cf. Saussure: 1970: 81-82). 



71 
 

indivíduo, pode passar de motivado (relativamente motivado) a arbitrário. Daí se dizer 

que o topônimo conserva uma ligação muito próxima com a terra, com o clima, com a 

flora e a fauna, com as questões culturais de um povo em suas diversas manifestações 

no seu espaço, o que, de certa forma, é bastante útil como fonte de informação sobre a 

língua falada na região em que essa se desenvolveu.  

Para Dick (1990: 34), 

O elemento linguístico comum, revestido, aqui, de função onomástica 

ou identificadora de lugares, integra um processo relacionante de 

motivação onde, muitas vezes, se torna possível deduzir conexões 

hábeis entre o nome propriamente dito e a área por ele designada. 

Portanto, é imprescindível o reconhecimento de uma base significativa para que 

possamos nos aproximar dos topônimos, sobretudo os de base indígena, e nos perguntar 

o quanto esses estão presentes no léxico arbitrariamente, por pura preservação 

cristalizada de um passado linguístico, e o quanto podem conter de motivação relativa 

ainda na atualidade. Nessa aproximação, outros pontos podem e devem ser  trazidos à 

tona, como aqueles que, dizendo respeito à introdução e à penetração de denominações 

e termos de base indígena, relacionam-se ao próprio processo de colonização (em que o  

colonizador se valeu da cooptação de indígenas e da chamada língua geral) ou, ainda, à 

ação de não indígenas que fizeram chegar, a lugares sem presença indígena anterior 

comprovada, denominações em língua indígena. 

 

4.3- Substrato, superstrato e as unidades lexicais indígenas 

Em se tratando de linguística, abordamos, neste trabalho,  questões concernentes à 

lingua dominada e à língua dominadora em uma região. A língua oficial do Brasil, língua 

portuguesa,  é arrolada de modo acentuado entre as dez línguas mais faladas no mundo. 

Provém de um longo percurso histórico,  em mudança e variação constante, fomentada 

por influências internas, principalmente indígenas. 

É importante que observemos todo o percurso da língua portuguesa até o nosso 

país,  uma vez que essa é uma continuação do latim, que, por sua vez,   manteve  

contatos com unidades linguísticas diferentes, vivenciando influências de línguas de 

substrato e superstrato, muito importantes para a ascensão da língua de Roma, bem 

como para sua autonomia política, continuada em línguas como o português. A 

influência do substrato indígena, se assim podemos considerar, na língua portuguesa do 
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Brasil é bastante acentuada na formação desta última. Unidades lexicais indígenas estão 

presentes no Português do Brasil em suas diferentes variedades. 

O contato linguístico no que veio a ser o Brasil data de antes de 1500. Antes da 

chegada de Cabral,  línguas indígenas já estavam em contato entre si, sendo  utilizadas 

por povos nativos para nomear locais, comercializar produtos, manter contatos com 

outros povos.  Porém, com a chegada dos portugueses, tais línguas foram, ao longo do 

tempo, perdendo espaço para a língua portuguesa105 que, ao se tornar a língua oficial no 

Brasil, assumiu a condição de superstrato, enquanto  aquelas passaram à condição de 

substrato. Mesmo, assim, várias localidades, cidades, rios, riachos, lagos continuaram a 

ser denominados segundo línguas indígenas. Conforme já mencionamos, sabe-se que, 

majoritariamente, estas línguas pertencem a uma família linguística específica – a 

família Tupi-Guarani -, ligada ao tronco Tupi, que reúne uma série de línguas indígenas 

faladas na América do Sul e que, na condição de línguas, caracterizam elementos da 

tradição cultural e política da comunidade indígena brasileira. Suas riquezas semânticas 

são imensas. 

O levantamento de topônimos vincula-se aqui, de um lado, aos estudos de 

línguas indígenas brasileiras, na medida em que este campo de pesquisa representa, nos 

estudos lingüísticos, uma possibilidade de maior conhecimento sobre a língua que 

fornece as denominações, assim como do entendimento sobre as próprias denominações 

indígenas de cidades e localidades no Maranhão. De outro lado, o mesmo levantamento 

conecta-se ao estudo do contato linguístico, como também apontamos anteriormente.  

Além  disso, permite esclarecer dúvidas com relação à gênese de itens lexicais, pois, 

como afirma Oliveira e Isquerdo (2004:9)106,   

 

Na medida em que o léxico configura-se como a primeira via de acesso 

a um texto, representa a janela através da qual uma comunidade pode 

ver o mundo, uma vez que esse nível de língua é o que mais deixa 

transparecer os valores, as crenças, os hábitos e costumes de uma 

comunidade.    

 

 

                                                           
105 É importante lembrar que a língua portuguesa não se impôs no Brasil de imediato e que, se o Brasil 

possui pouco mais de quinhentos anos, o mesmo não se dá com a língua portuguesa falada no Brasil, 

(Marília Facó Soares, comunicação pessoal). 
106 Oliveira e Isquerdo (2004:9). 
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4.4- Topônimos e outros itens/expressões lexicais: algumas características a partir de 

amostragem do corpus levantado 

 

Ao procedermos ao trabalho seletivo com o primeiro material coletado sobre as 

denominações indígenas de cidades e localidades maranhenses e, ainda, sobre itens 

lexicais de possível base indígena, pudemos verificar alguns fatos. Em primeiro lugar, a 

toponímia indígena é aí  expressiva e hoje é comum aos grupos, indígenas ou não, 

presentes neste Estado. Em segundo lugar, como os topônimos não são todos da mesma 

natureza, é possível constatar, quanto a essa natureza, não só a predominância de 

determinados campos associativos /conceptuais /nocionais 107 sobre outros, mas também 

uma gradação estabelecida entre esses campos no tocante à sua presença no conjunto de 

topônimos e itens lexicais levantados. E, em terceiro lugar, a existência de formas 

híbridas quanto à origem permite que se levantem hipóteses quanto à constituição 

dessas mesmas formas ao longo do tempo – o que se aplica a topônimos e a outros itens 

presentes no léxico.    Apresentamos  adiante algumas dessas verificações, que tiveram 

lugar a partir do exame dos dados constantes não só das entrevistas que realizamos, mas 

também através da consulta, no tocante à etimologia de determinadas unidades lexicais 

e  de origem indígena, das obras a seguir, que comportam caráter lexicográfico:   

Sampaio (1901),  Rodrigues (1958),  Lemos Barbosa (1967, 1970), Silviera Bueno 

(2013). Com o intuito ainda de realizar uma separação entre itens/ expressões lexicais 

de uso mais restrito à região investigada e aqueles de domínio público (isto é, de 

conhecimento espalhado no Brasil, encontrando-se devidamente iincorporados aos 

grandes dicionários de língua portuguesa), complementamos a consulta às obras 

mencionadas com aquela dirigida a dicionário etimológico da língua portuguêsa (Cunha 

(2010) e a dois grandes dicionários da língua portuguesa (Ferreira (1975, 2010) e 

Houaiss & Villar (2009)).   

Na parte do corpus que constitui aqui uma amostragem, predomina uma 

articulação, em termos de topônimos, entre aspectos culturais, flora e fauna, muito 

embora tenham sido encontrados topônimos que se caracterizam, à primeira vista, por 

serem descritivos do próprio local a que dão nome.  Ao lado da articulação mencionada, 

é possível notar a presença de constituições híbridas (com nomes resultantes de uma 

                                                           
107 O uso de campo associativo/ conceptual/ nocional  vincula-se aqui  à ideia saussureana de eixo 

associativo e série associativa.  Entendemos que o campo conceptual aponta para a  estruturação  de uma 

determinada área conceptual , sendo que, se chamarmos a atenção para o que é nocional, será possível 

caminhar em direção a uma noção chave (muito embora esses  não sejam caminhos simples ou fáceis, 

sobretudo quando estão em jogo realidades culturais diferentes).  
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base indígena e outra não indígena) – o que permite a elaboração de algumas hipóteses, 

apresentadas em determinados verbetes, no contexto de uma sistematização que 

buscamos imprimir aqui à amostra de topônimos coletados. 

 

 

 

I- Topônimos 

 

(A) Denominação cujas formas constituintes são indígenas. 

 

Araguanã- Palavra, aparentemente, de origem Tupi108, muito embora sua 

constituição mórfica não seja tão clara. Acredita-se que seja uma ave de grande 

porte, caso em que se trataria de um termo vinculado à fauna.  Nome de 

município maranhense. 

 

Buriticupu- O nome do município Buriticupu – nome vinculado à flora - teria 

surgido muito antes da colonização, em homenagem a um dos rios existentes 

na localidade (rio Buriticupu). Esse nome revela, em um processo de 

composição, a concatenação de duas outras formas primeiras, referentes, 

respectivamente,  a duas árvores e seus frutos de mesmo nome: buriti e cupu, 

abundantes na região. O buriti  possui um largo uso entre os povos da floresta, 

sendo utilizado, de longa data, para diversos fins, da alimentação (frutos) à 

cobertura das malocas (folhas). No caso do topônimo em questão, a afirmação 

encontrada foi a de que, “das palmeiras de buriti que cresciam às margens do 

rio com as matas adjacentes de onde medrava o cupu, brotou Buriticupu, um 

nome que, apesar de híbrido, parece tão natural quanto as árvores dos 

                                                           
108 Há quem empregue a expressão Tupi Antigo “para designar a língua falada pelos índios Tupinambá do 

Brasil oriental no período abrangido pelos séculos XVI e XVII”, como é o caso de Rodrigues (1953: 

121).  Há, porém, quem discorde desse emprego, como se dá com Navarro, no artigo ‘Análise dos termos 

“Tupi” e “Tupinambá” como designativos da Língua Brasílica da costa brasileira, dos séculos XVI e 

XVII’. Esse último autor procura demonstrar que é inadequado o uso do termo Tupinambá como 

referência para a língua indígena mais difundida na costa brasileira nos séculos XVI e XVII (cf. 

 http://www.filologia.org.br/revista/artigo/9%2827%2904.htm). Além disso, nunca é demais lembrar que 

o termo Tupi, do ponto de vista científico, costuma cobrir, como tronco linguístico, um conjunto de 

famílias linguísticas, no interior das quais estão localizadas línguas específicas. Por exemplo, a família 

Tupi-Guarani, uma das famílias pertencentes ao tronco linguístico Tupi, abriga línguas vivas como, por 

exemplo, o Kamaiurá, o Tapirapé, entre várias outras, e uma língua extinta como o Tupinambá. 

http://www.filologia.org.br/revista/artigo/9%2827%2904.htm
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saborosos frutos que o batizaram”109. O lugar era habitado por indígenas 

Guajajaras desde 1940 e  indígenas Guajá por volta de 1650. . 

 

Grajaú- Termo que denomina tanto uma cidade quanto um município 

maranhenses. Conforme se lê em Silveira Bueno (2013:586), esse nome 

proviria de carajá ‘macaco’110 e u ‘preto’.  É possível também que o topônimo 

em questão esteja vinculado a garajau (variante grajau), termo de origem 

Tupi. Segundo Ferreira (1975), garajau é uma espécie de cesto fechado e 

oblongo, no qual os roceiros conduzem galinhas e outras aves ao mercado; no 

nordeste, trata-se de aparelho em que se conduz louça de barro, a cavalo ou a 

pé; em especial no Rio Grande do Norte (RN), é aparelho no qual se conduz o 

peixe seco, e composto de duas peças chatas e quadrangulares, com cerca de 

65cm de comprimento e 55cm de largura, formada cada peça por quatro varas 

presas pelas extremidades, cheio o intervalo com embiras ou palhas de 

carnaúba tecidas em largas malhas. A se levar em conta essa possível origem, 

trata-se de nome vinculado a aspectos culturais/sociais.111  

                                                           
109 Informação pesquisada na internet em 18/10/2012 e retirada do texto História de “Buriticupu” de 

Isaias Neres de Aguiar-Historiador. http://www.cidadeburiticupu.com/index.php?pg=single-

buriticupu&lol=8 . 
110 A se levar em conta Ferreira (2010: 425) e Houaiss & Villar (2009: 399), tem-se, para ‘macaco-da-

noite’ (uma variedade de macaco),  a forma caraí. Essa última forma poderia ser aproximada daquela 

apontada por Silveira Bueno (carajá), não fosse sua etimologia obscura e a falta de qualquer explicação, 

por parte de Silveira Bueno,  sobre a constituição interna da forma carajá e sua vinculação a ‘macaco’. 
111 Uma outra origem é aventada para o nome ‘Grajaú’ por Bello (2010: 201-202), ao se ocupar do nome 

de um bairro do Rio de Janeiro – o bairro do Grajaú, cujo nome teria sido dado em homenagem ao 

engenheiro maranhense fundador do bairro (Antônio Eugênio Richard), nascido na cidade maranhense de 

nome Grajáu. Diz Bello (2010, ibidem) a respeito do nome da cidade de nascimento do homenageado: “... 

o nome Grajaú originou-se dos Guajajara, tribo que ocupava a margem direita do Rio Grajaú [,] que 

banha a referida cidade maranhense. Assim, o termo Grajaú é formado das duas primeiras sílabas da 

palavra guajajaras (guajas), acrescida da vogal u, o que na linguagem dos índios queria dizer “muito”. 

Com o passar dos anos, as pessoas da cidade maranhense começaram a utilizar o nome como hoje é 

conhecido, pronunciando gra ao invés do gua. Portanto, Grajaú significa uma quantidade expressiva de 

guajas, os componentes da tribo que povoava o território da cidade maranhense onde nasceu Antônio 

Eugênio Richard.”  A explicação para a origem do nome da cidade maranhense de Grajaú apresenta aqui  

uma série de problemas  como: a) a localização dos Guajajara vinculada exclusivamente ao rio Grajaú e 

atribuída unicamente a um tempo passado; b) a ausência de preocupação com os Guajá (que não são 

diretamente mencionados) e a ausência de  distinção entre Guajajaras e Guajás (duas etnias Tupi-Guarani 

vistas como distintas, sendo que os Guajá em contato permanente também têm presença no Maranhão ); 

c) a falta de explicação de base fonológica para a inserção de um rótico (um tap) em substituição a um 

glide dorsal em uma sequência admissível em português (gua ). Em que pese à explicação fornecida por 

Bello (ibidem) os problemas apontados, o topônimo em questão, mesmo nessa explicação, continua a 

pertencer à esfera cultural/social. 

http://www.cidadeburiticupu.com/index.php?pg=single-buriticupu&lol=8
http://www.cidadeburiticupu.com/index.php?pg=single-buriticupu&lol=8
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Satuba- Localidade que possui um riacho com o mesmo nome. Indica lugar 

cheio de saúvas vermelhas, também chamadas de tanajuras. Do Tupi yssátyba  

(yssá ‘variedade de formiga’ + tyba112 ‘sufixo abundancial) 

 

(B ) Denominações mistas, de base indígena e não indígena 

 

Jenipapo dos Vieira- Nome de município no Maranhão. Denominação 

de constituição híbrida. “Jenipapo” (termo de origem Tupi) é um fruto que dá 

uma tinta preta e provém do jenipapeiro, que cresce até cerca de  vinte metros 

de altura. A tinta do jenipapo  é usada também para pintar o corpo, como na 

festa da menina moça. O termo jenipapo não é exclusivo da toponímia 

maranhense ou mesmo do nordeste brasileiro (no qual também é nome de um 

rio113). No entanto,  no município que leva o nome de Jenipapo dos Vieira há 

muitos pés de jenipapo, o que justificaria o uso do termo em questão de modo 

local.  Em Lemos Barbosa (1967:74), encontra-se o item lexical janypaba 

como o correspondente Tupi de jenipapo, sem menção a seu significado ou 

constituição morfológica. A ausência de informação morfológica também 

existe em Silveira Bueno (2013: 187), em que se lê: “De yanipab. Fruto que dá 

na extremidade (do galho) e oleoso. Do suco desta fruta extraiam os índios uma 

tinta avermelhada e escura com a qual pintavam o corpo”114. Já Sampaio 

(1901:125) fornece a seguinte indicação para o termo em questão, grafado com 

a letra g: "Genipapo, corr. yanipab ou nhandipab, fructo  de esfregar ou que 

serve para pintar...”  Apesar da falta de indicação quanto à sua constituição 

morfológica , é claro que o termo jenipapo tem o seu uso originalmente 

vinculado à flora e a uma presença culturalmente forte no meio indígena – o 

que se mantém nos dias atuais. Quanto à expressão “dos Vieira”, acoplada a 

‘jenipapo’ em uma formação híbrida, essa resulta de uma homenagem a  uma 

família de destaque do município em questão. Aqui ocorre uma interferência 

                                                           
112 Em registros do chamado Tupi Antigo ou da língua falada pelos Tupinambá, a letra y indica uma vogal 

fonologicamente alta, recuada e não arredondada, cuja materialização fonética (pronúncia) já foi 

singelamente descrita como sendo obtida com “os lábios na posição de i e a língua na posição de u” 

(Lemos Barbosa, 1967: 176). 
113 No nordeste, o rio Jenipapo localiza-se, no que é a divisão política do Brasil, no estado do Piauí. Há 

também um rio  nomeado como Jenipapo no estado do Tocantins. 
114 Na mesma obra, Silveira Bueno (p. 392) fornece para yandí (que poderia ser tida como possível raiz de 

yandipaba (ibidem) / yanipab (p. 187), relacionáveis a jenipapo) o seguinte significado: “Azeite, óleo de 

madeiras, de frutos). 
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no nome indígena do município, com o determinante em português  dos Vieira 

que, expressando uma homenagem e (ao que tudo indica) uma noção de 

(suposta) posse por parte dos homenageados,  restringe a forma de origem Tupi 

presente no topônimo. A partir disso, é possível supor que um lugar 

originalmente marcado por muitos pés de jenipapo tenha sido posteriormente 

assinalado por um restritor (no caso, dos Vieira). Estendendo-se essa 

suposição, haveria uma hipótese a explorar: quando, em um topônimo,  um 

determinante em português expressa uma noção de posse ao restringir um 

termo indígena, é possível que tal restrição tenha sido posterior no tempo (essa 

é a suposição, por exemplo, a acompanhar topônimos como ‘Jenipapo dos 

Vieira”).    

 

 

São João do Carú-  Nome de município no Maranhão. Carú é nome de origem 

indígena (Tupi) ligado ao ato de comer (cf. Lemos Barbosa, 1967: 45; Silveira 

Bueno, 2013: 97) . Quanto a São João, esse é uma homenagem ao santo 

católico, o que, de certa forma altera a denominação do município, embora 

permaneça, em parte, o topônimo indígena “carú”, que se refere a um rio115. 

Aqui é possível supor que a denominação do município tenha se dado em 

decorrência da denominação do rio, uma vez que as características do 

significado do termo 'carú’ podem ter motivado o batismo do rio, não do 

município116. Nesse sentido, o determinante “do Carú” refere-se a um acidente 

geográfico específico (um rio) e é como referência geográfica que delimita o 

nome do santo católico homenageado, nome que pode ser visto como posterior 

no tempo ao termo indígena que indica a sua delimitação.  

 

Santa Luzia do Paruá- Município e cidade no Maranhão. Nasceu como 

pequeno povoado, cujo primeiro nome foi Traquá (provável modificação de 

taracuá, palavra de origem Tupi – taracu, taracuá ‘variedade de formigas 

nocivas às plantas’ (cf. Silveira Bueno 2013: 338)), devido à  grande 

quantidade de enormes formigas. Posteriormente, Paruá – um termo de 

                                                           
115 ‘Caru’ também é nome de Terra Indígena e de uma aldeia Guajajara, sendo essa última marcada por 

uma intensa convivência de indígenas Guajajara (cuja maioria, conforme testemunhado em 1986,  não 

falava própria língua) e não indígenas (brancos e negros) (Marília Facó Soares, comunicação pessoal). 
116 Agradecemos essa observação a Gean Nunes Damulakis . 
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provável origem indígena117 – passou a compor o nome da cidade,  em 

homenagem ao rio que a banha e na qualidade de determinante de ‘Santa 

Luzia’, primeira parte do nome com que, por devoção católica, a cidade foi 

batizada por seu fundador, Raimundo Rodrigues do Santos, um não indígena 

cujo apelido era Codó.  Atribui-se também ao fundador da cidade o nome do 

povoado inicial – Traquá. 

  

(C)Denominação que, tendo origem na língua portuguesa, permite leitura atualizada 

pela via do olhar indígena. 

 

Barra do Corda-  Nome de cidade e município no Maranhão. O termo barra é 

uma menção ao encontro dos rios Mearim e Corda, que  formam uma barra. 

Segundo o Cacique Zequinha Guajajara (111 anos, nascido em 1901), o  rio 

Corda é assim denominado porque em certos locais deste rio havia muitos 

cipós compridos, com que chegavam a fazer uma corda de uma margem a 

outra. Segundo ele, para que fosse permitida a passagem, era necenessário 

cortá-los.   

 

(D ) Denominações que não guardam relação com uma base indígena, apesar da grande 

presença indígena no local/região 

Bom Jesus das Selvas- O município, que nasceu com a construção da BR-222, 

acolhe parte da terra indígena Araribóia, com uma população indígena de mais 

de três mil índios pertencentes aos povos Guajá e Guajajara. Sua denominação 

não exibe origem indígena, apesar do grande número de  habitantes indígenas. 

 

Mirador-  Nome de município. Localizado às margens do rio itapecurú, 

segundo o Professor Josemar Bezerra Raposo118, seu nome faz remissões a 

vários miradouros, elevações de onde se pode mirar a cidade. Era habitado por 

                                                           
117 A forma linguística originária do Tupi que mais se aproxima de “Paruá” é paru, muito embora essa 

seja uma designação comum a determinados peixes marinhos.  Para a forma linguística paru,  Lemos 

Barbosa (1967: 121) fornece como termos correspondentes em português peixe-enxada e frade (nomes de 

peixe) , além do próprio termo paru, constante de dicionários da língua portuguesa (cf., por exemplo, 

Ferreira (1975)). 
118 Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. 

http://www.jornaldemirador.com.br/home.php?page=historia_mirador 

http://www.jornaldemirador.com.br/home.php?page=historia_mirador
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comunidades indígenas até a expulsão dos indígenas pelos portugueses. Nas 

redondezas, ainda existem as localidades Ronca, Riachão e Aldeia dos 

Raposos, onde se encontram cemitérios com as sepulturas marcadas por círculos 

de pedra (costume indígena). Atualmente Mirador possui novamente, em seu 

território, povos indígenas. 

 

Em face dos dados, a título de observações complementares e caminho para 

algumas hipóteses, podemos dizer que mais de um aspecto se impõe à observação. Em 

primeiro lugar,  nomes de base indígena referentes a acidentes geográficos, como rios, 

têm precedência temporal sobre o nome de cidades/municípios que os incorpora, daí 

tendo surgido não só a possibilidade de sua utilização como nome desses últimos, mas 

também a constituição de formações linguisticamente híbridas (de base não indígena e 

indígena).  Em segundo lugar, na mesma linha da constituição híbrida, nomes de origem 

indígena podem ganhar determinantes não indígenas que, na condição de restritores, 

revelariam a face  de um poder político (via de regra local, como é o caso de Jenipapo 

dos Vieiras). Em terceiro lugar, é preciso notar que há nomes de base indígena cuja 

atribuição não provém necessariamente, de primeira mão, de um determinado povo 

indígena, como é o caso de Traquá (nome atribuído por um não indígena ao povoado 

que, como vimos, resultou no que veio a ser posteriormente Santa Luzia do Paruá). 

Quanto às denominações unicamente de base indígena, morfologicamente simples ou 

complexas, suas referências primeiras encontram-se ligadas à fauna, à flora e aspectos 

culturais/sociais, sendo importante observar que os dados não indicam uma separação 

nítida entre tais campos, já que é possível encontrar o nome de um acidente geográfico 

(por exemplo, um rio) com o nome de uma árvore, planta ou fruto que, por sua vez, 

vincula-se a uma atividade cultural (como é o caso de buriti e jenipapo, por exemplo). 

Uma tal constatação coaduna-se com o conhecimento que se tem sobre diferentes 

sociedades indígenas, em que não  há uma separação nítida, estanque entre plantas, 

animais e aspectos culturais/sociais – o que é um indicativo de que trabalhar, sem 

qualquer questionamento, a partir de taxonomias toponímicas externas ao mundo 

indígena (como aquelas fundadas na separação prévia entre fauna, flora, 

cultura/atividades sociais)  pouco poderia revelar sobre o próprio mundo indígena em 

uma situação de contato linguístico.       

 Digamos que as primeiras denominações surgiram da necessidade de um povo 

indígena nomear seu meio ambiente e seus componentes, a partir de uma carga 
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semântica que reunia flora e da fauna locais como parte de sua cultura. Assim sendo, a 

questão da nomeação de localidades/ acidentes geográficos em um meio circundante 

proprocionou aos indígenas uma oportunidade de aplicar seus conhecimentos, fundados 

em um ótica cultural, da qual participa a língua. 

Notamos que alguns municípios com etnias indígenas como é o caso de 

“Grajaú”, “Barra do Corda”, “Buriticupu”, preservaram suas denominações e 

apresentam uma relação com a cultura indígena, como foi possível observar em 

declarações de indígenas que entrevistamos, assim como nos dicionários consultados. 

Outras localidades, embora com a presença de etnias indígenas, possuem denominações 

que não incorporam elementos de base indígena,  fazendo referência a personalidades 

como “Zé Doca”, “Ribamar Fiquene”, “Governador Newton Belo”, “Fernando Falcão”, 

“Centro do Guilherme”. Há outros lugares ainda em que a denominação resulta de um 

tipo de batizado considerado empréstimo, como “Sítio Novo”, “Nova Olinda do 

Maranhão”, “Maranhãozinho”, “Centro Novo do Maranhão”, “Amarante do Maranhão. 

Vale registrar que as denominações “Centro do Guilherme”, “Centro Novo do 

Maranhão”, “Fernando Falcão”, “Governador Newton Bello”, “Maranhãozinho”, “Nova 

Olinda do Maranhão”, “Ribamar Fiquene”, “Sítio Novo”, “Amarante do Maranhão”, 

“Montes Claros”, “Arame” e “Formosa da Serra Negra” foram,  de certa forma, 

pensadas a partir de outros municípios já existentes, seja apenas para homenagear 

personagens de destaque da sociedade e política maranhense, seja para caracterizar 

algum objeto ou paisagens de muito destaque na região. Aqui, majoritariamente, tem-se  

um empréstimo de topônimos que passam a substituir as denominações primeiras das 

localidades. 

É igualmente importante registrar que topônimos meramente descritivos 

coletados nas entrevistas que realizamos foram mais comumente encontrados em língua 

portuguesa (inclusive entre entrevistados indígenas), como no caso de: 

  

 Balneário Iscondido (Escondido)- Balneário que tem este nome por ficar 

escondido no meio das árvores. 

 

Balneário Boa Vista- Balneário que tem este nome por permitir uma ampla 

visão do local.  
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Riacho Injeitado (Enjeitado)- Riacho assim denominado  por  ficar 

praticamente só na zona da mata. 

 

 

No entanto, mesmo em língua portuguesa, há topônimos que remetem a práticas 

culturais, como é o caso de Pau Ferrado, visto abaixo, assim como há topônimos que, 

contendo termos de origem indígena aportuguesados, vinculam-se à flora e à fauna 

relevantes para a vida indígena, como ocorre com Localidade Copaíba  Localidade do 

Jacaré, Riacho do Papagaio, Riacho do Pau Grosso, também vistos a seguir:  

 

Pau Ferrado- Município de Barra do Corda assim denominado porque um ferro 

é colocado em uma árvore para demarcar terreno, servindo de divisória; a 

localidade fica bem na divisa onde as árvores são ferradas. 

 

Localidade Copaíba (cupa-yba ‘a árvore de depósito ou que tem jazida; alusão 

à capacidade que possui o tronco desta árvore de guardar, no seu interior, 

abundância de óleo balsâmico, medicinal, precioso...” (cf. Silveira Bueno 

(2013: 108)) – Localidade do município de Barra do Corda assim denominada  

por possuir muitas árvores com este nome. 

Localidade do Jacaré-  Nome atribuído porque o riacho possui muitos jacarés. 

Riacho do Papagaio- Região onde se encontram muitos papagaios. 

Riacho do Pau Grosso- Riacho entre muitas árvores frondosas e de caules 

grossos.  

 

Com relação ao segundo conjunto de material coletado que, para além dos 

topônimos, concernem a termos e expressões indígenas utilizados, também, pelos 

habitantes de Barra do Corda em geral, esses são bastante significativos, sendo comuns, 

também, aos grupos indígenas ou não,  no município em questão. Mesmo nos casos em 

que não são usados por habitantes não indígenas, alguns termos e expressões são 

compreendidos por esses últimos, ao serem pronunciados por falantes indígenas. No que 

se segue, temos uma exemplificação de uma boa presença de vocabulário indígena e, 

dada a conceituação fornecida por indígenas e não indígenas, é possível lançar a 

hipótese de que há termos indígenas que não estão na fala das pessoas apenas por uma 

preservação cristalizada  de um passado linguístico  - preservação fundada em uma 
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arbitrariedade. As indicações, ao contrário, são de um uso que encontra suas motivações 

no momento atual. Como uma situação de contato linguístico pode ser de mão dupla, no 

vocabulário levantado e exibido a seguir também estão presentes termos que, sem serem 

indígenas, estão presentes nas produções linguísticas que coletamos em Barra do Corda 

e que proveem  igualmente de indígenas ao falar português. 

 

 

II- Outros itens e expressões lexicais 

 

(A) Itens/Termos  coletados e mais específicos da região objeto de pesquisa119  120: 

01- Agú - Vamos! Exortativo empregado por Kanelas. 

02- Aratacas - Nome de origem Tupi (arataka/arataca ‘armadilha para caça’ 

(Lemos Barbosa (1967: 35); ‘armadilha para caça de pequeno porte (Silveira 

Bueno (2013: 58); “armadilha para as aves, ou caça “meúda” (Sampaio: 1901: 

112)). Armadilha própria para pegar animais silvestres, principalmente ferozes. 

É uma peça de metal que fica enterrada no chão, em uma vareda121 (vereda); 

por exemplo,  a onça vem, mete a pata e fica presa. 

03-Caá-açu-  Palavra de origem tupi (ka’a/caá ‘mato’ + guassu/ assu ‘grande’ 

– /caaguassú)  ‘mato grande’ (cf Lemos Barbosa (1967: 42; 64);  ‘a mata, a 

floresta grande’ (cf. Silveira Bueno (2013: 83). 

04-Capueira (capoeira)- Palavra de origem Tupi (ka’a ‘mato’/caá + 

pwera/puera ‘passado’ -  ‘mato passado; ‘mato que foi’;  ‘roça abandonada’, 

‘roça que foi roça’ (cf. Lemos Barbosa: 42; 131; Silveira Bueno (2013: 93)). 

Terreno em que o mato foi roçado e/queimado para cultivo da terra ou para 

outro fim. Mato que nasceu nas derrubadas da mata virgem. No nordeste, 

                                                           
119 Para a ortografização desses termos, seguimos aqui, de modo geral, por razões de ordem prática, as 

mesmas regras de escrita empregadas para o registro do português.  
120 Lembramos que  parte do Maranhão integra a região amazônica. “No Maranhão [,] a região amazônica 

propriamente dita é compreendida pelas regiões a oeste do paralelo 44 [,] menos os cerrados do sul-

maranhense. Inclui-se aí todo o litoral ocidental até a baía do Tubarão (extensão do chamado litoral norte, 

que inclui São Luís), toda a baixada maranhense (espécie de prolongamento das várzeas da bacia 

amazônica e dos campos do Marajó), os vales dos extensos e perenes rios Gurupi, Turiaçu, Pindaré, 

Grajaú e Mearim até mais ou menos a região de Grajaú, tornando-se difícil muitas vezes definir onde 

começa um bioma e termina o outro. O traçado que delimita o bioma nunca é retilíneo”[grifo nosso] (cf. o 

site http://www.portalamazonia.com.br/secao/amazoniadeaz/interna.php?id=857 ) . 
121 Mantivemos aqui a forma para a palavra vereda  tal qual essa foi empregada pelo informante que a 

forneceu, ou seja, vareda. 

http://www.portalamazonia.com.br/secao/amazoniadeaz/interna.php?id=857
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terreno roçado quase todos os anos e no qual a vegetação quase não passa de 

arbustos e ervas. 

05-Caradí –  (do Guajajara karazi (cf. Harrison & Harrison (2013: 87; 255). 

Cachaça.  

06- Caraíô / Caraíu– (do Tupi carayba / caraíba ‘branco cristão; europeu, 

estrangeiro; homem- santidade; força de espírito; virtude; sagrado, santo, 

bento’ (Lemos Barbosa (1967: 45); ‘o europeu, o sábio, o santo’(cf. Silveira 

Bueno (2013: 94). Denominação para qualquer homem branco (isto é, não 

indígena).  

07-Cuchutí- Cachaça. É a maneira como os Kanela denominam aguardente de 

cana, “cachaça”. Esta palavra foi adotada por muitos homens não indígenas de 

Barra do Corda com mais de quarenta anos. 

08-Festa do moqueado (muquiado)- Também conhecida como festa da menina 

moça. É uma festa realizada, entre os Guajajara,  para festejar a menarca, ou 

seja, a primeira mestruação das índias, que passam da fase  infantil  para a 

adolescência.  A partir desse ritual, elas já estão prontas para casar e formar 

família. 

09- Jacu-  (do Tupi yaku /yacu (Sampaio (1901: 158); Silveira Bueno (2013: 

181): “Nome de uma ave galinácea de carne apreciada pelos caçadores”). Aves 

de caça.  Designação comum a várias galiformes. Alimentam-se sobretudo de 

folhas e frutos.  

10-Jacumin – Ave pertencente à família do jacu. 

11- Jacupemba (jacupeba) – (Do Tupi yaki/yacu + peba ‘chato’, ‘de pequena 

altura’ (cf. Lemos Barbosa (1967: 121) e Silveira Bueno (2013: 181).  Ave 

pertencente à família do jacu (variedade de jacu pequeno, de pernas curtas) . 

12-Jirau- (do Tupi jurá ‘jirau, estrado, armação’ (Lemos Barbosa (1967: 78)) É 

um tipo de grade feita de varas sobre forquilhas fincadas no chão, usadas para 

guardar panelas, pratos ou outros objetos. Também é usado para assar carne. 

Abaixo do Jirau faz-se um fogo e põe-se a carne na grade, que vai assar só com 

o calor. 

13-Mericó- Esposa. Palavra correspondente ao que, na língua dos Guajajara, é 

um radical que significa esposa. Muitos homens não indígenas e moradores de 

Barra do Corda, com idades acima de quarenta anos,  a incorporaram em suas 

falas. 
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14- Mirindiba- (do Tupi mirindyba (Cunha, 1978) / *miriï  (Cunha, 2013); 

planta da família das litráceas). Árvore que dá frutos muito apreciados por aves 

de caça.  

15-Moqueado- Secado no moquém (ver) para ser conservado. Assado no 

moquém. 

16- Moquear – Termo de origem Tupi (mocaẽ ‘tostar,  moquear; secar’; 

moqueado; grelha (cf. Lemos Barbosa (1967:92 )); formado a partir de 

moquém (com desnasalização) mais ar (terminação verbal do português para 

verbos de primeira conjugação). Secar a carne ou o peixe no moquém, com fins 

de conservação.  

17- Moquém - Grelha de varas para assar ou secar a carne ou o peixe. Termo 

de origem Tupi (mocaẽ  ytá ‘grelha’ (cf. Lemos Barbosa (1967:92 )). 

18-Moqueca - Peixe envolto em folha de bananeira e colocado em buraco na 

terra, sendo que esse é coberto por terra e lenha a que se ateará fogo, de modo 

que o peixe fique  sob a brasa para cozinhar. 

19-Mucau – espingarda (Guajajara: mukaw; Harrison & Harrison (2013: 113)). 

20- Nerú- Pai. Em Guajajara significa ‘teu pai’ (neru: ne- 2PS + r- ‘relacional’ 

+ u ‘pai’)  

21- Nerrí- Mãe. Em Guajajara significa ‘tua mãe (nehy: ne- 2PS +  hy ‘mãe)’. 

22-Poré- Dinheiro. Termo utilizado por indígenas Kanela para fazer referência 

a dinheiro e tomado como empréstimo por falantes não indígenas, moradores 

de Barra do Corda, com idades acima dos quarenta anos.   

23- Sacarapi’á122 – Ovo de jacaré  (origem Tupi: upiá ‘ovo’; Guajajara: zakare 

h-upi’a = jacaré 3-ovo ‘ovo de jacaré’; variante: zakare r-upi’a = jacaré 

relacional-ovo  ‘ovo de jacaré’)  

24-Sucuruiú/sucurujú - Nome originado do Tupi sucuriju(ba) (cf. Lemos 

Barbosa (1967: 145); sucuri + juba ‘amarelo’, a sucuri amarela (cf. Silveira 

Bueno (2013: 321). Cobra de cor cinzenta esverdeada com manchas redondas 

no couro, escuras, de duas em duas, e com barriga amarela; tem escamas na 

cabeça, não é venenosa, mata só no arrocho, depois engole.  

                                                           
122 O apóstrofo é utilizado aqui para representar, na escrita,  uma oclusão glotal. 
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25-Taiquara – Ânus  (Guajajara: heikwar ‘ânus dele/dela’ (cf. Harrison & 

Harrison (2013: 33) ; Tupi antigo: t- 3ª pessoa genérica + eicuara ‘ânus’; 

Lemos Barbosa (1967: 54)). 

26-Takirré – Faca. Utensílio usado para trabalhar, cortar carne, mato e se 

proteger dos animais (Palavra originária do Guajajara: takihe ‘faca, facão’; cf. 

Harrison & Harrison (2013: 39). 

27- Tanzurano – Um bicho sem forma precisa (um animal feroz lendário) que 

pegava e levava criancinhas, caso chorassem. (Palavra originária do Guajajara: 

tazuhu, tàzàhu123 ‘porco queixada, porco, porcão do mato’ + -ràn ‘ falso, que é 

mentira; parecido com’ (cf. Harrison & Harrison (2013: 145) -   ‘falso porco, 

porcão do mato’, ‘parecido com porco, porcão do mato’) 

28-Tatá  - Fogo [sem possuidor] (Palavra de origem Tupi: t-atá 3ª pessoa 

genérica’ + atá ‘fogo’ (cf. Lemos Barbosa (1967: 37) ; Guajajara: idem (cf. 

Harrison & Harrison (2013: 142)).  

29- Temetarela- Palavra para dinheiro na linguagem dos Guajajara (temetarer 

‘dinheiro de modo geral’ ; hemetarer ‘dinheiro dele’; cf. (cf. Harrison & 

Harrison (2013: 147; 265) 

30-Temó – pênis (Guajajara: temó ‘pênis’; hemó ‘pênis dele’; cf. Harrison & 

Harrison (2013: 292)). 

31- Tenterrara (Tenetehara)- Como o homem branco (não indígena) denomina 

qualquer indígena Guajajara (cf. Harrison & Harrison (2013:147). 

32- Terã – Farinha (do Guajajara tyràm ‘farinha de mandioca; cf. Harrison & 

Harrison (2013: 153)). 

33-Tê – (do Guajajara ty ‘partícula qualificadora de declarações; também dá 

ênfase no final da frase; enfático masculino (homem falando a um homem’ (cf. 

Harrison & Harrison (2013: 151)).  Sai! 

34-Vanin – Sexo; palavra utilizada entre os Kanela. 

35-Zapepó – panela (do Guajajara: zapepo ‘panela’; cf. Harrison & Harrison 

(2013: 231)).  

                                                           
123 A letra a com sinal de acento grave (à) representa, na escrita, a vogal central média não arrendondada 

(ou schwa) que, em Guajajara, possui estatuto fonológico. 



86 
 

36-Zorraté! –  (do Guajajara zaha ty! (za- 1PPL INC124 + há ‘ir’  ty enfático 

(ver)). Vamos! Exortativo empregado entre os Guajajara (cf. Harrison & 

Harrison (2013: 151)). 

37-Zawara té – (do Guajajara zawar ‘cachorro’ ty enfático (ver) cf. Harrison & 

Harrison (2013: 233 )). Sai cachorro! 

 

(B) Termos não explicados pelo(s) falante(s) indígena(s) entrevistado(s): 

01- Crozero – (?)  

02-Dreja- aparentemente, um tipo de peixe.  

03- Seraja’tê- aparentemente, um tipo de peixe. 

 

(C) Termos/expressões que ainda necessitam de maior investigação quanto à sua 

origem/ etimologia: 

 

(1) Diminorrau  [diminɔhau] ‘fazer sexo’ 

(2) Berubú- Muito parecido com a muqueca (moqueca). Para carnes de caça, 

carnes mais pesadas (de preferência). As carnes são envoltas em folha de 

bananeira e postas dentro de um buraco coberto com cinzas quentes e 

pedras em brasa para cozinhar. 

(3) Guaitê-  Termo referente a índio, modo de falar indígena (exemplo: 

“...mais...esse guaitê já se usa mais no linguajar de Jenipapo dos Vieira”). 

(4) Inharé- É o nome de uma árvore de frutos tidos como muito gostosos. Seu 

uso estende-se tanto à casca como ao leite, no que se refere à fabricação de 

remédios para cura de dores de diversas espécies, Em algumas regiões 

também é conhecida como mururé (nome de origem Tupi) . Árvore da 

família das moráceas. 

(5) Maniá- Rede de deitar para dormir, descansar. 

(6) Maruquéra- Carne. 

(7) Quilambí- Espécie de alimento alucinógeno preparado com pimenta 

malagueta pisada e misturada com uma massa que pode ser de pão, bolo. É 

jogada para os peixes que, ao comerem, ficam alucinados, debatem-se e 

                                                           
124 1PPL INC = primeira pessoa do plural inclusiva (nós -  o falante e o(s) destinatário(s)). 
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depois, aquietando-se,boiam, sendo facilmente pescados, apanhados com a 

mão à flor d’água. 

(8) Raré raré – Sequência cujo significado é ‘acabou, acabou’ 

 

 

(D) Termos indígenas de domínio público (de uso extenso no Brasil), também 

usados no Maranhão e utilizados pelos entrevistados: 

01- Abacaxi- Nome de origem Tupi (*ïwakati ‘fruta que recende’; cf. Houaiss & Villar 

(2009: 1-2 ) / *ïakati (<ïa ‘fruta’ +  * ‘recendente’; cf. Cunha (2013: 1)). Planta 

da família das bromeliáceas (ananás sativus). 

02-Bacurí- Nome de origem Tupi (iwakuri / ïaku  ; cf. Cunha (2013: 75)). Árvore da 

família das gutiferáceas (Platonia insignis), de fruto grande e carnoso, com polpa 

amarela. 

03- Buriti- Nome de origem Tupi (*mïrïï, cf. Cunha (2013:105); mbîriti, miriti, muriti, 

cf. Sampaio (1901: 117); mbyrytí , cf. Silveira Bueno ( 2013:79); mbïrïï, cf. Houaiss & 

Villar (2009: 338)). Palmeira (Marítia vinifera) dotada de fruto amarelo, do qual se 

extrai óleo e broto terminal comestível. Da polpa costuma-se fazer cambica (ver),  suco 

da fruta comido quase sempre com farinha de mandioca. 

04-Beiju- Palavra de origem Tupi (beju ‘pão, bolo’, cf. Lemos Barbosa (1967: 40)). É 

um bolo de tapioca (goma), provindo da mandioca. 

05- Cambica- Palavra de origem Tupi (camby ‘leite’, cf. Lemos Barbosa (1967: 43)). 

06- Copaíba- Palavra de origem Tupi (copayba [yba ‘pé [de plantas], haste, caule’ cf.  

Lemos Barbosa (1967: 46; 160); cupa-yba, “a árvore de depósito ou que tem jazida; 

alusão à capacidade que possui o tronco desta árvore de guardar, no seu interior, 

abundância de óleo balsâmico, medicinal, precioso, para cuja extração, em época 

própria, a dos grandes calores[,], se procede como se o tronco fosse um grande barril...”, 

cf Silveira Bueno (2013: 108); ï, cf. Cunha (2013: 178)). Árvore enorme, tem a 

casca grossa e lisa, se  destaca das outras pelo cheiro bom da madeira. 

07- Curumim- De origem Tupi (curumĩ, ‘menino’, cf. Lemos Barbosa (1967: 50); 

kunumĩ  ‘menino, moleque’, cf. Cunha (2013: 196)). Menino. 

08-Mandi- Peixe de couro, do rio, com uma carne considerada muito gostosa.  Chega a 

alcançar cerca de dois palmos e tem espinhas grandes nas nadadeiras, nas costas e no 
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peito. Nome de origem Tupi (mandií, cf. Lemos Barbosa (1967: 83); , cf. 

Rodrigues (1958: 35)125,  Cunha (2013: 405)126) . 

09-  Mandubé (mandubi)- Palavra de origem Tupi (, cf. Cunha (2013: 405))127. 

Tipo de peixe. Tem uma cor azul escura no lombo, com os lados  amarelados,  ficando 

mais claro em direção à barriga. A nadadeira das costas fica atrás da cabeça. Tem um 

esporão nas nadadeiras dos peitos e nas costas.  

10- Maracá- Palavra de origem Tupi (mbara-cá – mbara ‘forte, resistente, rijo’ + cá ‘a 

casca, a côdea, o invólucro’, maracá = mbaracá, a casca resistente, o invólucro rijo...” 

cf. Sampaio (1901: 139); maracá ‘chocalho’, cf. Lemos Barbosa (1967: 84)). 

Instrumento chocalhante usado pelos índios nas solenidades religiosas e guerreiras. 

11- Pequi- Palavra de origem Tupi (peguiá ‘árvore,  fam.  Cariocaráceas’, cf. Lemos 

Barbosa (1967: 122); pequiá, pequi –  pe’ki ‘planta da fam. das cariocaráceas’ Cunha 

(2013: 488) .  Árvore da família das cariocaráceas, muito grossa e própria dos cerrados. 

Frutos drupáceos, oleaginosos e aromáticos, estimados como condimento para arroz e 

para fabricar licor. Indígenas estenderam seu uso ao feijão, à galinha, assim como sua 

polpa cozida e misturada à farinha. 

12- Piaba- Termo de origem Tupi (piaba, cf. Rodrigues (1958:38); , cf. Cunha 

(1978: 233);  ‘pele manchada, cf. Ferreira (2010: 1627)). Tipo de peixe. No Maranhão é 

um peixe pequeno de cor prateada com algumas manchas. 

                                                           
125 Ao tratar de  mandi, mandim, Rodrigues (1958: 35) mostra que, no PDB (Pequeno dicionário 

brasileiro da língua portuguesa), se veicula a identificação do peixe em questão como sendo de rio e da 

família dos silurídeos, dos gêneros Rhamdia, Pimelodus e Pimolodella. Ainda a respeito do mesmo peixe, 

Rodrigues (ibidem) também traz o registro do VLB (Vocabulário na língua brasílica, anônimo) , a saber: 

 ‘bagre dagua [sic] doce’. Com relação ao VLB, conforme Rodrigues (1958:8), esse registra 

“formas do tupinambá do início do século XVII (manuscrito de 1621), escritas em grafia portuguesa, 

colhidas em vários pontos da costa, aparentemente da Baía [Bahia]  para o sul, até o atual estado de São 

Paulo, incluindo Piratininga.” Quanto ao PDB, o mesmo autor (p. 6, nota 2)  o utilizou fazendo referência 

não só à edição organizada por Hildebrando de Lima e Gustavo Barroso, com revisão, na parte geral, por 

Manuel Bandeira e José Baptista da Luz, mas também à nona  edição  (nova impressão), “ inteiramente 

revista e consideravelmente aumentada – sobretudo na parte dos brasileirismos – por Aurélio Buarque de 

Holanda Ferreira. Rio de Janeiro, S. Paulo, Bahia, 1957.” 
126 No caso de mandi, Cunha (ibidem), o considera ‘peixe de rio da família dos pimelodídeos’, 

explicitando os registros mandaig, mandeii e manohi, vinculados, respectivamente e de modo 

aproximado, aos anos de 1594, 1618 e 1631. 
127 Para mandubi, Cunha (ibidem), traz a descrição ‘peixe siluriforme da família dos ageneiosídeos’ e 

mostra as varientes mandube e mandubé (podendo essas últimas, a nosso ver, ser meramente gráficas) – 

variantes essas encontradas, respectivamente, por volta de 1631 e 1777.  O mesmo autor (ibidem) remete 

o leitor a uma comparação com mandi, cujo étimo é o mesmo de mandubi. Houaiss & Villar (2009: 1230, 

1231) concorda com Cunha, no que diz respeito à existência de um mesmo étimo para mandi e  

mandubé/mandubi (étimo esse representado em Houaiss & Villar (op. cit, ibidem) como mandi’i). 
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13-Piau- Termo de origem Tupi  (, cf. Cunha (2013: 494);  ‘pele manchada’), 

Ferreira (2010: 1628)). Designação comum a um peixe de pele manchada e que se 

alimenta de animais em estado de decomposição. 

14-Piranha- Palavra de origem Tupi (pirá ‘peixe’ + ãi ‘dente’ + a ‘nom’ [peixe com 

dente, peixe-dente] , cf. Rodrigues, 1958: 40). É um peixe carnívoro, adora sangue, tem 

dentes afiados, é devorador e age rápido; é de várias espécies, preta, vermelha.... 

15- Pirarucu- Nome de origem Tupi  ( <  ‘peixe’ +  ‘urucu’, cf. 

Cunha (2013: 498-499);  <  ‘peixe’ +   ‘tintura, almagre’, cf, Cunha 

(1978: 240 );  ‘peixe vermelho’ (Ferreira (2010: 1643). Peixe de coloração escura com 

partes avermelhadas.  

16-Sucuri- Nome origem Tupi ( ‘espécie de cação’, cf. Cunha (2013: 611); sucuri 

‘variedade [de] cação’, cf. Lemos Barbosa (1967: 145), que aparece sob diferentes 

formas, por exemplo, sucuriju, sucuriú, sucuruju, sucurijuba, sucurujuba). Variedade de 

cobra (réptil ofídio da família dos boídeos). Na região de Barra do Corda,  se conhece 

também como sucuruiú e sucurujú. 

17-Surubim- Nome origem Tupi ( , cf. Cunha (2013: 615;  , cf. Rodrigues 

(1958: 46, Lemos Barbosa (1967: 145)). Peixe de couro que vive no fundo dos rios e 

chega a medir mais de um metro de comprimento. Posssui corpo longo e roliço. A  

cabeça é grande e achatada. Apresenta uma cor cinza nas costas, que clareiz na direção 

da barriga, e  listas (listras) pretas de tamanhos diferentes, às vezes arredondadas.  

18- Traíra- Palavra de origem Tupi (ï , cf. Rodrigues (1958: 49); ï, cf. 

Cunha (2013: 643); taraíra, cf Lemos Barbosa : (1967: 149)) É um peixe carnívoro, não 

tem nadadeiras gordurosas,possui dentes bem afiados, gosta águas paradas, de sombras 

e lugares escuros. 

19-Tupã –  Palavra de origem Tupi (Tupana, Tupã ‘gênio do trovão e do raio’, cf. 

Lemos Barbosa (1967: 153), Cunha (1978: 299; 2013: 657 ). Deus. 

 

Ao se examinar o segundo conjunto de dados exibido acima  e concernente, para 

além de topônimos,  a outros itens e expressões lexicais de base indígena, é possível 

verificar que o seu uso, em Barra do Corda,  por parte de falantes indígenas e não 

indígenas , não se restringe  àquelas unidades lexicais que entraram no português (que 

veio a ser) do Brasil no período histórico da colonização portuguesa. Ao lado daqueles 

itens e expressões de base indígena que, pertencentes a um período histórico mais 

recuado no tempo, encontraram um lugar em grandes e conhecidos dicionários de língua 
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portuguesa, constata-se a existência, ainda, de uma interferência linguística, derivada de 

um contato linguístico em curso. É esse último que faz com que, em Barra do Corda,  

itens e expressões lexicais com origem em Guajajara (e não unicamente no chamado 

Tupi Antigo) sejam conhecidos e mesmo adotados por falantes não indígenas, o mesmo 

se dando com aqueles itens e expressões que teriam sua origem na língua Kanela, como 

bem mostram determinados dados apresentados. Uma outra constatação é a de que, 

nesta situação de contato linguístico,  pode-se atribuir à língua Guajajara um maior  

grau de contribuição, no âmbito lexical, do que aquele realizado pelo Kanela em face do 

português, uma vez que o número de itens e expressões lexicais com origem no 

Guajajara - e presentes na fala de não indígenas  - supera de muito aqueles que seriam 

provenientes do Kanela. 

Considerando-se a verificação e as constatações que acabamos de apontar e, 

ainda, as hipóteses que levantamos relativamente aos topônimos, passemos às nossas 

primeiras conclusões. 

 

4.5 -Primeiras conclusões 

 

É possível supor que as denominações de cidades e localidades maranhenses 

tenham surgido de modo espontâneo e popular, uma vez que  apresentam, de certo 

modo, uma caracterização do local, das paisagens do meio ambiente a que  estão 

ligadas, como é o caso de Barra do Corda, Pau Ferrado, Satuba, Localidade Copaíba, 

Grota Funda e outras, segundo pesquisa de campo e bibliográfica. São vinte e três 

municípios que abrigam vinte povos indígenas no Maranhão. De início, trabalhamos 

alguns nomes de origem indígena nestes municípios em estudo, porém existem outros 

com denominações indígenas. Várias palavras e expressões indígenas são usadas pelos 

falantes de Barra do Corda de um modo geral. 

No caso dos topônimos de base indígena, foi possível levantar três hipóteses. A 

primeira é a de que nomes de base indígena referentes a acidentes geográficos, como 

rios, têm precedência temporal sobre o nome de cidades/municípios que os incorpora, 

daí tendo surgido não só a possibilidade de sua utilização como nome desses últimos, 

mas também a constituição de formações linguisticamente híbridas (de base não 

indígena e indígena). A segunda vê, em nomes de origem indígena que podem ganhar 

determinantes não indígenas na condição de restritores, a revelação da face  de um 

poder político (via de regra local). E a terceira diz a respeito a nomes de base indígena 
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cuja atribuição não  provém necessariamente, de primeira mão, de um determinado 

povo indígena, cabendo investigar o percurso que levou a uma tal atribuição. 

Quanto às denominações unicamente de base indígena, morfologicamente 

simples ou complexas, suas referências primeiras encontram-se ligadas à fauna, à flora e 

aspectos culturais/sociais, sendo importante observar que os dados não indicam uma 

separação nítida entre tais campos. 

A presença de termos e expressões de origem indígena, principalmente dos 

povos Guajajaras  e Kanelas, na  língua falada pelos barracordenses, caracteriza uma 

questão de interferência linguística, um processo de plurilinguismo assinalado pelo uso 

de línguas indígenas (Tupi, Jê), do português brasileiro em sua(s) variedade(s) local(is), 

o que mostra  a íntima relação entre os povos indígenas  e os povos não indígenas 

naquele município, em início deste século XXI, 2012.  

O registro de dados considerável, em um corpus considerado pequeno (20 

informantes) para o número de habitantes de Barra do Corda, mostra, em se tratando de 

uma primeira conclusão, que as línguas indígenas, ali presentes, interferem na língua 

portuguesa e vice-versa. Os habitantes com idade a partir de 40, 45 anos em diante, 

costumam usar algumas palavras indígenas, várias resultantes de um contato linguístico 

em curso. Quanto à população em geral - homens, mulheres e crianças -,  essa apresenta 

um uso extensivo de palavras que têm origem indígena e são de domínio público, isto é, 

de conhecimento espalhado no Brasil, encontrando-se devidamente iincorporadas aos 

grandes dicionários de língua portuguesa:  palavras como “beiju”;  nomes de frutas 

como “bacuri”, “pequi”, “buriti”, “abacaxi”; nomes de peixes como “pirarucu”, “piau”, 

“piaba”, “mandubé”, “surubim”, “traíra”, “mandi”, “piranha”, etc; nomes de utensílios 

de  origem Tupi como cuia e kuieté (coité);  nomes de pratos culinários, etc.  Mais do 

que uma constância, tais usos revelam, ao lado daqueles que não são de domínio 

público, a existência de camadas temporais diferentes relativamente à entrada de itens e 

expressões lexicais de base indígena no português, assim como uma diversidade de 

situações de contato linguístico entre falantes indígenas e não indígenas ao longo do 

tempo (incluído o tempo atual).  
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5- ASPECTOS FONOLÓGICOS E OUTRAS QUESTÕES 

 

Este capítulo volta-se para aspectos fonológicos que se fazem presentes nas 

entrevistas que realizamos. Com o entendimento de que a fonologia é parte da gramática 

– e, portanto, parte do conhecimento gramatical de que dispõe intuitivamente todo 

falante -, trazemos aqui sequências que integram a manifestação oral de falantes 

indígenas e não indígenas de Barra do Corda. Essa é uma tarefa de grande relevância 

para o entendimento de aspectos da variação nas línguas envolvidas durante o contato 

linguístico – um tema muito bem abordado e explicado por Thomason (2001)128. Assim, 

analisando a fala em português de moradores de Barra do Corda (indígenas e não-

indígenas), será possível a identificação de fenômenos no âmbito da fonologia e no da 

interface desta com a morfologia e da sintaxe129 , visto que há uma estreita ligação entre 

a dimensão social e a dimensão linguística nas comunidades em contato.  

Conforme veremos adiante, as sequências observadas nas variedades de português 

materializadas por falantes nativos de Guajajara e Kanela, face ao contato linguístico no 

município de Barra do Corda (MA), apresentam um número considerável de 

metaplasmos130 que podemos agrupar em dois grandes tipos, a saber: 

 

I- Processos fonológicos por supressão/acréscimo/transposição; 

II- Processos fonológicos por assimilação 

 

Não vamos aqui explorar exaustivamente cada um desses grupos de processo: 

embora tenhamos coletado uma expressiva quantidade de dados, cobrindo um conjunto 

pleno de fenômenos, não nos é possível trazer todos para o espaço deste trabalho. 

Assim, nas seções a seguir daremos atenção a uma parte de fenômenos por 

supressão/alteração e, ainda, por assimilação, de modo a responder às principais 

perguntas colocadas na Introdução a esta tese.  No que se segue, levamos em conta o 

                                                           
128 Cf. Thomason (2001: 1-4). 
129 Por razões devidas ao tempo e às dimensões da própria tese, não lidaremos de modo aprofundado com 

a sintaxe – o que não quer dizer que essa esteja excluída do processo de contato linguístico.  
130 A palavra 'metaplasmo', etmologicamente, significa 'mudança de forma'. Gramáticas Históricas 

costumam definir do ponto de vista estritamente linguístico os metaplasmos como transformações 

fonéticas que vocábulos sofrem durante sua evolução histórica. Cf. Gramática Histórica de Ismael de 

Lima Coutinho, 1976. 
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Português falado não só como segunda língua (L2) por indígenas no Maranhão, mas 

também como primeira língua (L1) por não indígenas no mesmo estado.  

 

5.1- Alguns processos fonológicos por supressão/alteração 

 

A-  FENÔMENOS OBSERVADOS: SUPRESSÃO  NO INÍCIO DA PALAVRA  

(i) Português falado como L2 por indígenas no Maranhão 

 

(1) ...eu sou mui [ũ] teligente [ẽ] e...continua trabalhando,... (EPG, M, 

questão 4, linha 2/3)  

 

(2) -Mas hoje a mãe pensou e repensou e trouxe a gente prá cidade prá... ser o que a 

gente é hoje, tendeu [t]?...(JJG, M, questão 2, linhas 15/16).  

 

(3) ...por isso eu tenho qui dizê pra você agora, porque índio (an)tigamente 

[gamẽ] sofria demais, ...(EPG, M, questão 11, linha 21/22,). 

 

 

(4) ...aí ele foi pra aldeia e eu me (en)contrei [õɾі] aí me misturei cum eles...; 

(EuPG, F, questão 5, linha 5). 

 

(5) ...(en)tão[] meu tipo de conversa com os meus filhos mais é só, assim, na 

parte educativa é, parte familiar...; (LNSG, M, questão 9, linhas 3/4). 

 

Em (1) acima, a palavra “inteligente” sofre possivelmente um cancelamento da 

sua sílaba inicial, constituída por mais de um segmento fonológico,131 por influência da 

sílaba final da palavra anterior “mui” [ũ]. Se tomada como referência uma 

determinada variedade padrão do Português do Brasil (PB), poderíamos dizer que aí 

teria havido também a ocorrência de supressão da última sílaba da palavra “muito”, o 

que teria ocasionado a juntura de duas sequências silábicas em jogo nas fronteiras das 

                                                           
131 Assumimos aqui a análise de Joaquim Mattoso Câmara Jr. para o tratamento da nasalidade em 

português: fonologicamente, nessa língua, não há vogais nasais, e sim uma sequência de fonema vocálico 

oral seguido de arquifonema nasal (/VN/). Trazendo essa análise para a atualidade da teoria fonológica, 

pode-se falar em segmento nasal incompletamente especificado – o que, afinal, é um outro modo de 

sustentar a tese de Câmara Jr.    
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duas palavras mencionadas, eliminando-se, então, aquela que inicia a segunda palavra, 

“inteligente”. Em (2), devido a uma economia na linguagem, causada por uma 

pronúncia rápida (velocidade de fala rápida), a palavra “entendeu” passa por um 

processo de supressão silábica no seu início, mas mantém sua carga semântica, não 

havendo, desse modo, nenhuma alteração a esse respeito. Em (3), na palavra 

“antigamente”, notamos, do mesmo modo, a supressão da sílaba nasal inicial. Os 

exemplos em (4) e (5) ilustram o mesmo fenômeno de queda silábica em início de 

palavra. 

Integrando igualmente um processo de queda silábica em início de palavra, 

temos, abaixo em (6), um exemplo em que tal queda favorece a constituição, juntamente 

com a palavra seguinte, de uma única unidade prosódica, já que a primeira palavra - 

“ainda” (ain)da - perdeu também o seu próprio acento, suprimido juntamente com as 

sílabas iniciais perdidas132. Ao lado da supressão das sílabas iniciais, é possível 

encontrar, não só na fala de um mesmo informante, mas também na mesma palavra, a 

supressão de um único segmento inicial, que dá forma à primeira sílaba, como pode ver 

abaixo em (7), em que a supressão segmental ocorrida não impede a manutenção do 

acento de palavra. É possível notar também que o mesmo informante conserva a 

inteireza da mesma palavra, quando essa se encontra posicionalmente favorecida no 

contexto entoacional da sentença, como se dá na parte final do trecho exibido em (6), 

em que “ainda”, última palavra de sua frase fonológica - e posicionada de modo a 

receber o acento principal dessa frase fonológica (“qui tem a mamãe e o papai ainda” -, 

se separa prosodicamente da frase fonológica seguinte (“meuzirmão qui sabe orientá”). 

Podemos levantar aqui a hipótese de que o contexto providenciado por categorias 

prosódicas de nível mais alto, acima da palavra prosódica133, atua, em certas 

circunstâncias, como elemento favorecedor da preservação ou supressão de segmentos 

no âmbito da palavra, dependendo do posicionamento dessa última no contexto dessas 

categorias prosodicamente mais altas.   

 

(6) ... mais...(ain)da bem[dab] qui tem a mamãe e o papai ainda, meuzirmão qui 

sabe orientá...(JJG, M, questão 27, linha 8). 

                                                           
132 Se tomarmos como referência uma determinada variedade padrão do Português do Brasil (PB), a 

palavra “ainda” contém, em seu início, duas sílabas, havendo hiato entre as duas vogais heterossilábicas. 
133 Essas categorias prosodicamente mais altas seriam a frase (ou sintagma) fonológico (a) e a frase (ou 

sintagma) entoacional., sendo que esta última categoria é constituída por uma ou mais frases (ou 

sintagmas) fonológicos (as). 
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(7)    ..(a)inda [] bem que já eu terminei o ensino médio...;(JJG, M, questão 5, 

linha 5). 

 

A seguir, nos dados de (8) a (12), as palavras sofrem apenas, em seus inícios, a 

supressão de um único segmento que, por sua vez, dá forma a uma sílaba - o que causa 

apenas uma alteração fonética em suas respectivas estruturas (se considerada como 

referência uma variedade padrão do PB): 

 

(8) ...levava estrepada, (a)rrancava [kv] a unha [ũ]...(EPG, M, questão 10, 

linha 20)  

 

(9) ...o indi(o)..tem seu (hi)gien(e)u [ẽ]  mas antigamente não existia gienu pu 

índio...; (EPG, M, questão 10, linha 33/34). 

 

(10) ... é...nossu (o)portunidade [udaʤ] é...nossu indígena, né?...; (DKK, 

M, questão 6, linha 6). 

 

(11) ...aí foi tocando o pé... (a)fasta [] mais longe, pra onde (es)tá agora....;(ZG, 

M, questão 6, linhas 6/7) 

 

(12) ...o dia vai (a)mãicendo []134, cundo [] o dia chega...;(JJG, M, 

questão 13, linhas 5/6).  

 

Nos dados de (8) a (12), observamos, em uma visão sincrônica, as alterações 

fonéticas advindas da supressão de um único segmento (conformador de uma sílaba) no 

início das palavras – o que implica identificar alterações denominadas metaplasmos por 

aférese.  

Dados caracterizados pela existência de aférese são comuns no português e têm 

merecido a atenção de um conjunto relevante de autores. Lê-se, em Gonçalves (1992), 

que “Aférese e prótese são fenômenos caracterizados na literatura linguística tradicional 

como, respectivamente, de cancelamento e inserção de elementos iniciais nas palavras” 

                                                           
134 Em relação a esse ítem lexical, há mais de um processo fonológico em jogo. Focalizamos, neste 

momento, apenas aquele que se dá no início do item.  
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e que, unânime em todos os autores que consultou sobre o assunto, essa definição se 

encontra acrescida “de um caráter puramente diacrônico”. Realizando uma opção de 

análise diferente da prática tradicional, Gonçalves (1992) buscou relacionar os dois 

fenômenos entre si e optou por trabalhar, no artigo em questão, somente com aqueles 

casos em que aférese e prótese se dessem em contexto estrutural semelhante, uma vez 

que isso lhe permitiria realizar testes com base em parâmetros comuns. Isso o leva a 

concentrar-se na vogal /a/, lançando mão de um olhar multivariacional135, que integra a 

análise e é parte do caminho que leva a determinadas conclusões136.  Gonçalves (1992), 

porém, não deixa de registrar que encontrou dados “com segmentos iniciais variáveis de 

natureza bastante diversificada”, os quais se faziam merecedores de um tratamento à 

parte, “devido à sua própria natureza estrutural”. 

Na relação de dados por nós coletados e arrolados de 8 (oito) a 12 (doze) acima, 

a vogal eliminada, embora nem sempre seja fonologicamente a mesma, não possui valor 

mórfico e é parte integrante de verbos e nomes (isto é, envolve categorias lexicais137), 

sendo que há mais verbos afetados do que nomes. Além disso, a vogal inicial eliminada 

integra formas muito comuns em contextos de informalidade. Nesse sentido, tais fatos 

não estão distantes de alguns que Gonçaves (1992) aponta em seu artigo e se aplicam à 

aférese, muito embora nossos dados envolvam vogais nem sempre idênticas a /a/ e não 

seja adequado pensar em uma contraparte, em termos de prótese, para cada uma delas. 

A título de hipótese, lançaremos aqui a ideia de que os dados que temos e que revelam a 

existência de aférese envolvem também uma questão rítmica que, a ser melhor 

explorada em trabalhos futuros, necessitaria levar em consideração o estatuto prosódico 

do elemento cancelado/apagado: esse dá forma a uma sílaba, sendo seu único membro; 

                                                           
135 "Na análise multivariacional atribuímos uma escala de "saliência mórfica" para o /a/ inicial que, na 

ordem ... apresentada, descresce de a) a d), isto é, prefixos de negação são mais salientes do que prefixos 

assemânticos (funcionais) que, por sua vez, são mais salientes que os prefixos etimológicos e estes mais 

salientes que aqueles sem valor mórfico...” (cf. Gonçalves (1992:67). 
136 Gonçalves (1992:65-77) adota, como aparato teórico, a Difusão Lexical e chega à conclusão de que 

aférese e prótese caminham em direções opostas, constituindo duas faces de um mesmo processo.  No 

caminho para alcançar essas conclusões, o autor lida com a ideia de “saliência mórfica”, com as variáveis   

Categoria Gramatical e Frequência, com a caracterização de formalidade do item envolvido. Nas palavras 

do próprio autor: “A estrutura elementar de aférese e prótese pode ser definida como uma relação inversa entre 

os dois termos, uma vez que repousa sobre uma distinção binária +/a/; >-/a/, caracterizada pela oposição 

resultante da presença e da ausência desse traço fônico , que vai gerar, a princípio, uma relação de 

simetria entre os dois fenômenos: inversão e queda de /a/ são inversamente proporcionais na medida em 

que permitemcondicionamentos convergentes do ponto de vista funcional”. 
137 Categorias lexicais, verbos e nomes (substantivos e adjetivos) integram uma série aberta, ao passo que 

categorias funcionais (por exemplo, preposições, artigos, conjunções, entre outros) fazem parte de uma 

série fechada, ou seja, integram um inventário fechado e de muito menor dimensão do que a série aberta 

de que participam as categorias lexicais. 
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e, como tal, conviria pensar sobre a pertinência ou não do aproveitamento dessa sílaba 

na constituição de pés métricos e, por conseguinte, na participação desses pés métricos 

em uma categoria prosódica de nível mais alto.   Essa hipótese pode ser testada, sem que 

seja necessário deixar de olhar não só para fatores situados no plano gramatical, mas 

também para fatores sociais merecedores de estudo. Além disso, sendo passível de 

exploração para dados como aqueles que se encontram de (8) a (12), permitiria abarcar 

os dados de (1) a (7), que exemplificam casos que não são exatamente aférese, visto 

verificar-se aí um apagamento para além do fonema inicial, mas que também exibem o 

envolvimento de uma sílaba.  

Outra questão importante sobre alterações advindas da supressão em início de 

palavra é que essa última, passando pelo processo em questão, não perde sua carga 

semântica, como pode ser observado nos dados mostrados acima, em que a palavra 

continua com o mesmo sentido. Desse modo, podemos afirmar que a supressão de 

segmento(s) conformador(es) de sílaba, no início das palavras, não afeta a compreensão 

por parte de falantes-ouvintes, isto é, o sentido das palavras envolvidas não é afetado. 

 

(ii) Português falado como L1 por não indígenas no Maranhão 

Conforme vimos em (i), Gonçalves (1992) abordou os fenômenos aférese e 

prótese em português, lidando com contexto estrutural semelhante e com base em 

parâmetros comuns. Acrescente-se que o corpus de análise de Gonçalves (1992) constou 

de 64 (sessenta e quatro) horas de fala carioca que integram a Amostra Censo da 

Variação Linguística. Outros estudos mostram a ocorrência de aférese em outros pontos 

do país.O fenômeno aférese também foi abordado por Vieira (2012) em sua tese de 

doutorado, que se voltou para produções linguísticas de falantes de Pirenópolis-Goiás. 

Este metaplasmo também foi estudado por Haupt e Aguiar (2013), trabalho em que as 

autoras argumentam que as variações fonético-fonológicas do tipo aférese acontecem 

pela perda de segmentos sonoros no início das palavras, o que foi comprovado nos 

dados que investigaram. Lima (2008) detectou aférese, além de outros metaplasmos, em 

pesquisa realizada em microrregião pantaneira mato-grossense específica 

(Nhecolândia), sob o aspecto fonético, a partir de produções dos informantes dessa 

região, em face da heterogeneidade linguística aí existente. Isso mostra que a aférese é 

um fenômeno que se realiza com muita frequência na modalidade oral do Português do 

Brasil em diferentes lugares, não se restringindo a regiões isoladas ou específicas. 

Também observamos aférese em nossos dados, além da queda de sílaba inicial de 
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palavra constituída por mais de um segmento, ao registrar produções linguísticas por 

parte de falantes não indígenas: 

 

(13)    , qu-...A gente (a)fastava [], ficava olhando, quando a gente mirava 

bem, a malha dela ficava dançando na vista da gente...; (ELS, M, questão 10, linhas 

13/14).  

 

(14)    ... ele subiu num pé de ba...num pé de buriti, (i)magina [] aquela arte 

de palmeira lisa,...; ( ELS, M estão 28, linha 38).] 

 

(15) ... Barra do Corda, cidade que a gente pode dormir em paz...pode... (a)cordar 

[] em paz... ( RaS, F, questão 33, linha 1). 

 

(16)    ... ao próximo candidato prefeito, clusive [] vai ser o nosso, siga esse 

mesmo procedimento do atual purque,...; (AJR, M, questão 21, linhas 8/9). 

O fato de a aférese ser um fenômeno geograficamente amplo no Brasil, em 

termos do português falado como L1 por falantes não indígenas, permite afirmar que a 

existência do mesmo fenômeno no português falado como L2 por indígenas resulta de 

interferência proveniente do contato linguístico. Com isso, podem vir a ser aproximadas 

(ou, no mínimo, cotejadas) as razões aventadas para a supressão segmental, em início de 

palavra, em produções linguísticas em português falado quer como L1 por não 

indígenas, quer como L2 por indígenas. 

 

B- - FENÔMENOS OBSERVADOS: SUPRESSÃO SEGMENTAL NO MEIO DA PALAVRA 

 

(iii) Português falado como L2 por indígenas no Maranhão 

 

- a queda de segmento vocoide alto recuado: 

(17) ... tão aqui...tranqilo [], se tivesse na aldêa... (ZG, M, questão 22, linha 

9). 

 

(18) eu num sei qu(a)ndo [] foi,...  (PRK, M, questão 2, linhas 1). 
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(19) ... pois entõ (“então”) [ẽtõ]  os...o nosso...o nosso cois qui nós queru uma 

casa...; (PRK, M, questão 2, linha 3/4).  

 

Em (17), na palavra “tranquilo” /traNkwilu/ [], o falante mencionado 

realiza essa forma sem o segmento vocoide que, com estatuto fonológico de glide138, 

está habitualmente presente em realizações prestigiadas do português “tranquilo” 

([]) e pode ser tratado, em uma representação geométrica dos traços, como 

articulação secundária.  

Uma maneira de expressar o processo que ocorre aí seria lançar mão da 

possibilidade de que a supressão seja desencadeada por uma característica de /w/, por 

meio de uma dentre duas hipóteses: hipótese 1, pela qual /w/ seria caracterizado como 

[dorsal], devendo-se sua queda  à tendência em se evitar dois segmentos dorsais 

contíguos, no caso, /k/ e  /w/;  hipótese 2, que também levaria à supressão de um traço 

de  /w/, mas nem sempre conduziria à eliminação da labialidade que também 

participaria da caracterização fonológica de  /w/ – um segmento que, ao ser realizado, é 

foneticamente  dorso-labial. Ambas as hipóteses farão com que [k] se torne contíguo a 

[] e seja materializado como oclusiva palatal ([]). À parte a questão de se saber qual 

das duas hipóteses é analiticamente melhor em termos de suas consequências para 

tratamento dos padrões silábicos do PB, teríamos que verificar se uma dessas duas 

hipóteses permitiria uma generalização descritiva preferível em face de dados como 

(18) e (19). 

O processo de coalescência139 que se dá em (18)  e (19), com as palavras 

“quando” [] e “então” [ẽtõ],   respectivamente , pode nos levar a uma escolha 

entre as hipóteses 1 e 2, uma vez que:  

(i) através da hipótese 1, é possível tratar um vocoide recuado unicamente 

por meio do traço  [dorsal];  isso importaria em sua queda, motivada pela 

contiguidade com um  outro segmento portador do mesmo traço; essa 

                                                           
138 Seguimos aqui Mattoso Câmara Jr. (2006:56), para quem a língua portuguesa apresenta um único 

ditongo crescente de fato: aquele cuja formação se dá por meio de uma consoante velar (/k/ ou /g/) 

seguida de glide (/w/).  
139 Na coalescência, dois segmentos que ocorrem em sequência, no interior de uma única forma 

linguística, combinam-se em um único segmento que, comumente, exibe algumas das características de 

ambos os segmentos envolvidos. Alguns analistas consideram a coalescência uma variedade de 

assimilação, chamando-a, em razão disso, de assimilação coalescente (cf. Trask (1996: 77). 
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hipótese não elimina a chance de que, antes da  queda do segmento, seus 

possíveis traços de abertura140 venham a ser propagados;  

(ii)  por meio da hipótese 2, temos também o traço [dorsal] e a tendência a se 

evitar a contiguidade de segmentos portadores desse traço; no entanto,  

aqui é possível a manutenção do traço labial postulado para /w/, além de 

seus traços de abertura, que se propagariam, ancorando-se na vogal 

imediatamente adjacente – a vogal aberta - que, por sua vez, perderia 

aquilo que caracteriza sua abertura, o que incluiria todos os seus traços 

de abertura, ou apenas um deles.  

Assim, pela hipótese 1, o processo em foco seria resultado do que se vê a seguir, 

em (a.1a), (a.1b) e (b.1). Em (a.1a), tem-se a queda total do vocoide alto recuado, sem 

que seus traços de abertura sejam propagados. Quanto à presença da nasalidade na vogal 

resultante do processo conforme representado, essa encontraria uma motivação bastante 

simples. No modelo de Geometria de Traços de Clements & Hume (1995), o traço 

[nasal], concebido como binário, é dominado diretamente pelo nódulo raiz, tal como os 

nódulos Laríngeo e Cavidade Oral, que estão, portanto, no mesmo patamar hierárquico 

que [nasal]. Como, fonologicamente, o segmento /N/ é pura representação da 

nasalidade, não possuindo traços articulatórios (e, portanto, sem um nódulo Cavidade 

Oral próprio, a que se vinculem outros nódulos e traços), o único modo de o traço 

[+nasal] se manifestar concretamente é por meio de ancoragem à vogal imediatamente 

precedente141, através de um processo de propagação que o vincula diretamente ao 

nódulo raiz que lhe é adjacente. Na seguência desse processo, é perdida a raiz que 

portava originalmente o traço [+nasal]. Quanto ao que se vê em (a.1b) e (b.1), a queda 

total do vocoide alto recuado se dá após a propagação dos seus traços de abertura para a 

vogal seguinte, o que corresponde à indicação dos passos derivacionais (i) e (ii). Vale 

relembrar que, pela hipótese 1, todo vocoide recuado é tratado unicamente por meio do 

traço [dorsal], não havendo, portanto, necessidade de se lançar mão, em nenhum caso, 

do traço [labial] – o que se aplica também a (a.1b) e (b.1). [Nota bene: r= raiz do 

                                                           
140 Os traços de abertura possíveis de /w/ seriam [-aberto 1] (na camada 1) e [-aberto 2] (na camada 2), 

sendo que a sua presença em uma geometria de traços para /w/ se deveria ao tratamento desse segmento, 

no caso em questão, como articulação secundária – o que implica vincular, nessa situação, todos os traços 

de /w/ a um nódulo Vocálico, se adotado o sistema de traços de Clements & Hume (1995).  
141 Aqui a vogal precedente é fonologicamente [-nasal] e terá esse seu traço desligado por efeito do 

processo de propagação do traço [+nasal] proveniente de /N/. 
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segmento ; C.O. = Cavidade Oral; PAC = Ponto de Articulação Consonantal; Voc = 

Vocálico; PAV = Ponto de Articulação Vocálico; Ab = Abertura]142: 

 

(a.1a) /kw             a      N...../                           Resultado fonético:     [] 

             r               r       r   

                 [-nasal]                   [+ nasal] 

          C.O.         C.O. 

               

           PAC       PAC        

  

           Voc          Voc143     

              

 

 

Ab      PAV          PAV    Ab 

              

 

               
     

 

          [dorsal]    [dorsal]    

  

                                                           
142 Utilizamos aqui o sistema de traço de Clements & Hume (1995). Ver nota anterior. 
143 Clements & Hume (op. cit.) trabalham no interior de uma teoria da constrição, por meio da qual é 

possível não só tratar  consoantes  e vogais em termos  de determinados traços comuns, mas também fazer 

com que esses traços comuns sejam traços de pontos de articulação. Isso se traduz, em uma representação 

por geometria de traços, através da dominação do nódulo Vocálico pelo nódulo relativo a Ponto de 

Articulação Consonantal (Marília Facó Soares, comunicação pessoal). 
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(a.1b) /kw             aN...../                           Resultado fonético:     [] 

             r               r 

(ii) 

          C.O.         C.O. 

               

           PAC       PAC        

  

           Voc          Voc  

              

                                               (i)    
 

Ab      PAV          PAV    Ab 

              

 

               
     

 

          [dorsal]    [dorsal]  

 

b.1)  /..a                uN  /                                                   Resultado fonético:  [ẽt...]144 

           r               r 

                                                  (ii) 

          C.O.         C.O. 

               

           PAC       PAC        

  

           Voc          Voc     

              

 

 

Ab      PAV          PAV    Ab        (i)    

              

 

               
     

                                          

         [dorsal]     [dorsal]  

   

                                                           
144  Para a presença da nasalidade na vogal resultante do processo representado, ver comentário anterior 

sobre a conceção do traço [nasal] e o tratamento da nasalidade no modelo de Clements & Hume (1995). 
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Passemos à hipótese 2, que, além do traço [dorsal], adota também o traço [labial]  para 

/w/, além de seus traços de abertura. Por essa hipótese, tem-se o que se vê abaixo, em 

(a.2) e (b.2)145: 

 

a.2) [                   ]  [] 

           Voc          Voc     

              

 

 

Ab      PAV          PAV    Ab 

              

 

               
    [labial] 

 

             [dorsal]   [dorsal]    

 

 

 

 

b.2) [ẽt                 ]     [ẽtõ] 

           Voc          Voc     

              

 

 

Ab      PAV          PAV    Ab 

              

 

               
     

                                         [labial] 

         [dorsal]     [dorsal]    

 

 

Em (a2), o vocoide resultante é dorso-labial, com traços de abertura correspondentes aos 

de uma vogal alta146, ou seja: [], já que todos os traços de abertura da vogal baixa 

                                                           
145 Em (a.2) e (b.2), [ ]  representa um segmento alto recuado  puramente labial (após esse ter perdido 

seu traço de dorsalidade). Foneticamente, corresponderia a um segmento vocálico central alto 

arredondado (ver Alfabeto Fonético Internacional – IPA). 
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teriam sido perdidos, transmutando-se essa em vogal alta. Em b2), a vogal resultante, 

que também é dorso-labial, possui altura média fechada, tendo em vista que apenas um 

dos traços de abertura da vogal baixa teria sido perdido – o que fez dessa uma vogal 

média, isto é, [o].  

Para se chegar, por meio da hipótese 2, às realizações finais [] e [ẽtõ], 

teríamos que pensar em monotongação dos encontros vocálicos presentes nas 

sequências derivadas intermediárias [] “quando” e  [ẽtõ] “então” ou, 

alternativamente, em perda da articulação secundária, visto ocorrer, nas sequências 

efetivamente pronunciadas, a supressão do segmento vocóide recuado que seria 

puramente labial. Quanto à realização [], essa não seria alcançável pela hipótese 2, 

a menos que se descarte o traço [labial] da representação do vocoide alto recuado. 

Não é difícil verificar que a hipótese 2 importa em complicações adicionais, sem 

falar que essa nos devolve, nos estágios finais da derivação, a algo que a hipótese 1 

expressa com mais simplicidade: a própria monotongação (atestada em um dado como 

[ẽt...] e corrente em mais de uma variedade de português); e a relevância do traço 

[dorsal] para a fonologia do sistema vocálico do português e, ainda, para a expressão de 

processos motivados pela existência de contiguidade de segmentos portadores de um 

mesmo traço em uma determinada camada da representação. Assim, em face das 

possibilidades de generalização descritiva, nossa escolha recai sobre a hipótese 1. 

 

-   a manifestação da sequência  N.CV. como .CnasalV.147 

(20) ...que eu tamém [tam ]...eu tamém estudava,... (JJG, M, questão 5, linha 3). 

(21) ...junto cum ôtro pessoal na aldêa qui eu com(b)inei [kõminei] de i(r) lá  

[]... (JJG, M, questão 18, linhas 19/20). 

 

Em (20), tam(b)ém [tam], e em (21), com(b)inei [kõminei], 

respectivamente, o /b/ se assimila a /m/ quanto à nasalidade, obtendo-se a partir daí uma 

sequência de consoantes nasais labiais que se reduzem, por sua vez, a uma única 

consoante nasal.  Percebe-se que este é um fenômeno que está acomodado ao português 

falado no Brasil, visto ser detectado em quase todas as regiões deste país. Aronne 

                                                                                                                                                                          
146 Em um sistema de três alturas vocálicas que realiza uma distinção no âmbito das vogais médias, como 

é o caso do português, vogais altas seriam caracterizadas como possuindo os traços de abertura [-aberto1, 

-aberto 2, -aberto 3], ao se adotar o modelo de Clements & Hume (op.cit.). 
147 O ponto indica fronteira silábica. 
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(2010:63/64), o encontrou por ocasião da aplicação de sua pesquisa, na fala de 

informantes de São José do Rio Preto/São Paulo. Além disso essa autora cita 

Vasconcelos (1928:17) que, por sua vez,  garantia que tal fenômeno já era, à época, 

muito comum em Portugal. 

  

-apagamento de sequência vocálica átona em palavra extensa: 

(22) Não deixa de, de...fazê fis(io)terapia [  ] e não deixá de tomá remédio 

do dotô. (LuG, F, questão 30, linha 8/9). 

 

Em (22), na palavra “fisioterapia”, ocorreu o apagamento da sequência vocálica 

/io/148 (que pode ser vista como integrando um núcleo silábico ramificado), 

ocasionando, neste contexto, o ensurdecimento da consoante sibilante precedente /z/, 

que passa aí à condição de coda da sílaba precedente (onde é realizada como [])149. 

Supomos que tal supressão se dê não somente pela presença, em silaba seguinte, da 

consoante coronal /t/ (que motivaria o ensurdecimento da fricativa sonora // para uma 

fricativa surda //), mas também por razões rítmicas, tendo em vista a extensão da 

palavra e  o próprio posicionamento da sequência vocálica em causa no interior dessa 

palavra.  

 

-queda do /r/ pós vocálico interno à palavra: 

(23)  ...puquê [puke]...o que mais me marcou, prá nós foi o trabalho do Nenzĩu que 

evoluiu a cidade,...; (LNSG, M, questão 25, linhas 1/2). 

Em (23), a queda do /r/ pós-vocálico no meio da palavra não caracteriza uma  

prática comum à maioria dos falantes indígenas de Barra do Corda. Na palavra em 

questão (uma conjunção), a omissão do /r/ pós-vocálico se dá  quase que de maneira 

isolada150. Sua queda ocorre, possivelmente, pelo desfavorecimento da posição de coda 

silábica não final, sendo que a sua manutenção na palavra “porque” em questão pode-se 

dever ao entendimento, por parte de falantes indígenas, de que essa seja  uma forma 

relevante no português e, como tal, a ser o mais fielmente reproduzida; daí ser 

                                                           
148 Tal processo corresponde ao cancelamento da sequência vocálica /io/ de fisio, forma originária do  

radical grego [phýsis] que segundo Cunha & Sintra (2001:110) signiifica “natureza” e, de acordo com 

Ferreira (1975:634),  “natureza física ou moral”. 
149 Com a presença da sequência vocálica, o referido segmento funciona comumente na fala espontânea 

de vários falante do PB como uma consoante coronal [+anterior]  sonora, /z/. 
150 Veja-se mais adiante, por exemplo, a sequência em (26) em que o item lexical “porque” é produzido 

com /r/ pós-vocálico na fala de um indígena Kanela (que diz “(“purquê qui a gente coloca governador”). 
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encontrada com /r/ pós-vocálico mesmo na fala de indígenas que se mantêm vivendo em 

suas aldeias, como é o caso dos Kanela .151 152    

 

-omissão de segmento vocalizado em posição de coda silábica interna à palavra: 

(24) é...tivé a(l)guma [agu] deve, a(l)guma [agu], qualqué coisa...; (DKK, M, 

questão 5, linha 1/2).  

(25) ... -Nóis quero...ta(l)veis [av]...ta(l)veis[av] qui nóis chegue até 

a...aonde qui tem coisa bunita, né?; (DKK, M, questão 9, linha 1).  

 

Em virtude da não realização do que seria fonologicamente uma consoante 

lateral /l/ que se torna vocalizada no PB, ganha relevância, nos dados em (24) e (25) – 

em que se tem, respectivamente  a(l)guma ([agu]) e (25) ta(l)veis ([av]) – o 

desfavorecimento de codas com um elemento que contenha soanticidade, processo esse 

que fortalece a presença de sílaba CV.   

 

-desfazimento de onset silábico complexo, ao ser esse constituído por duas consoantes 

portadoras do traço [coronal] (/tr/): 

(26) ...o(u)t(r)a [] cois também, purquê qui a gente coloca governador, é pu  

respeito a todo mundo.; (DKK, M, questão 5, linhas 3/4).  

Em (26), tem-se a simplificação de onset silábico complexo em que as duas 

consoantes em sequência são caracterizáveis como [coronal]. A suposição é a de que 

aqui atue uma restrição devida ao substrato: a língua materna do falante produtor do 

dado é o Kanela, língua pertencente à família Jê. Segundo Damulakis (2010)153, a 

proibição de contiguidade, na mesma sílaba, de segmentos com o mesmo traço para 

ponto – estando entre esses pontos [coronal] - é ainda atuante nas línguas da família Jê 

examinadas mais detalhadamente pelo autor154 e “já seria algo característico do Proto-

Jê”, o que nos faz supor que essa restrição também se faria presente no Kanela ainda 

com um certo grau de força.155  

                                                           
151 Observamos que essa também não é prática linguística da maioria dos falantes  não indígenas. 
152 Um reforço a essa ideia é o fato de que, na fala de muitos indígenas, não só o /r/ pós-vocálico final é 

apagado (o que de resto acontece largamente no PB), mas também sâo eliminados outros segmentos em 

coda silábica não final. 
153 Cf. Damulakis (2010:123). 
154 Essas línguas são o Kaingáng e o Parkatêjê, ambas pertencentes à família linguística Jê. 
155 A hipótese de um substrato Kanela merece ser melhor explorada, tendo em vista a complexidade da 

sílaba em línguas Jê, sobretudo no que diz respeito ao onset silábico. A exploração dessa hipótese deve-se 

dar em confronto com línguas da família Tupi-Guarani (como o Guajajara, por exemplo), em que a 
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-alternância [] /[] - vogal alta labial com nasalidade e consoante nasal labial em 

posição de onset: 

(27) a)...quizé grarrá uma [] parte, eu boto pra ti ouvir...(DNK, M, questão 5, linha 

7).  

Em (27) apresenta-se  [].  Trata-se de uma forma provinda do português mais 

antigo. Essa se faz presente Fernão de Oliveira (1536), como se pode ler a seguir:  

 

“...e antre  grande soa na nossa língua h ua outra voz mais escura e 

não mais que h ua; e a este chamamos e pequeno, o qual em h uas partes 

soa mais e e em outras menos,...”  

 

Outras formas como [], - a saber, alguma [awg], nenhuma [nei] - podem 

ser encontradas na redação da Gramática da Língua Portuguesa, de João de Barros, de 

(1540)156 ; por exemplo, “Digo h c ...” A mesma forma também é discutida 

por Nunes (1975)157. Antiga, a forma [] permanece no Português do Brasil, estando 

presente na produção linguística de determinados falantes de Barra do Corda.. que 

mantêm uma forma do português europeu antiga. Com relação a essa mesma forma, 

essa também é detectada em Santos (2009), trabalho intitulado “A Nasalidade na 

Comunidade de Fala de Fortaleza dos Nogueiras-MA.” A presença de um traço 

arcaizante, em uma determinada comunidade que utiliza o português, nos faz perguntar 

se , sincronicamente, haveria aí, de fato, uma “supressão” de consoante nasal em 

posição de onset silábico. A nosso ver, falantes de português como L1   manteriam aí 

uma forma mais antiga, sem consoante nasal labial desenvolvida nessa posição, 

influenciando falantes indígenas na sua produção em português como L2158, como 

parece ser o caso em (27). 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
estrutura silábica comporta menos complexidade) e em cotejo com uma tendência generalizada no 

Português do Brasil, em que são simplificados onsets complexos  (como ocorre com aqueles existentes, 

por exemplo, nas palavras eletricista, programa, próprio, entre outras).  
156 Barros (1540:4); primeiro parágrafo, segunda linha 
157 Cf. Nunes (1975:263) 
158 Veja-se a respeito a forma ũa em (35) , mais adiante, em uma produção em português como L1 (“pá 

quem não é  nem ũa e nem o(u)tra [ot] é melhor dizer que é católico...;(NSS, M, questão 17, linha 2)” 
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(iv) Português falado como L1 por não indígenas no Maranhão 

 

(28) ... qu(a)ndo[] vai pum lugá me pedi... ( RaS, F, questão 9, linha 3). 

 

(29) q(u)ando[kãdu] eu vim prá cá já a muié já tĩa murrido... ( EAS, M, questão 6, 

linhas 6/7). 

Em (28), qu(a)ndo[] e 29), q(u)ando[kãdu], podemos presenciar, a 

exemplo do processo realizado em (18), a queda de vocoide alto recuado, por efeito de 

processo  correspondente à hipótese 1 tratada anteriormente, com a diferença apenas de 

que, desta vez, a produção linguística se dá por parte de falantes não indígenas. 

- despalatalização: 

(30) ... eu não estudei nem o segundo ano, só a cartil(h)a [kahil] mermo...; ( 

MaP, F, questão 13, linhas 1/2). 

              Em (30), na palavra “cartilha”, o falante substitui o // pelo /l/ em um processo 

de despalatalização, resultando daí a forma cartil(h)a [kahil]. Tal substituição, tudo 

leva a crer, ocorre por um processo de dissimilação do [] (presente em uma possível 

realização que acompanhe uma variedade prestigiada do Português do Brasil), que passa 

por uma alteração de valor nos traços [anterior] e [distribuído] (traços dominados por 

[coronal] no sistema de traços de Clements & Hume (1995). Ou seja, tem-se uma 

despalatalização de [] - cuja motivação seria dada, em casos como o exemplificado por 

um processo de dissimilação (em que [] se diferencia perceptualmente de seu vizinho 

[] , que, como [], é [-anterior] e [+distribuído]. Por essa razão, [] passa a [l], 

segmento [+anterior] e [- distribuído].   Assim: 
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     []                                                            [l] 

       r                                                               r 

     C.O                                                          C.O            

                                                                             

                                                                                         

     PAC                                                           PAC 

 

[coronal]                                                      [coronal]   

   

[- anterior]                                               [+ anterior]     

                     [+ distribuído]                                           [- distribuído]            

 

A despalatalização é abordada por Aragão (2004:27), em seu trabalho “Os 

Estudos Fonético-Fonológicos no Estado do Ceará”. Aronne (2010) comentou a 

despalatalização encontrada em sua pesquisa (apenas em um determinado  informante, 

B1), mulher [], sendo que tal despalatalização, segundo Vasconcelos (1928:22), 

citado em Aronne (2010), é comum em todo o território português, havendo a troca do  

“lhe” por  “le”. 

 

(31) - ... Rapaz é...é mandí... é piranha...é piauaracú... agora de lagoa é o eche tal de 

ta(m)baqui []...( MaP, F,  questão 36, linhas 1/2). 

Em (31), na palavra ta(m)baqui  [  ] a falante não indígena apontada 

(MaP) realiza a sequência  em questão – correspondente à representação fonológica  

/Ni/, majoritariamente adotada por fonólogos no estudo do português – sem 

qualquer presença de nasalidade. Entendemos que a consoante nasal  existente na 

representação fonológica - /N/ - (e que se encontra sem especificação para ponto de 

articulação) é suprimida de saída e, portanto, impossibilitada de transferir seu traço de 

nasalidade para a vogal que a precede, resultando daí a realização fonética [   ]. 

Caso pensemos em uma supressão pura e simples da nasalidade diretamente a partir da 

realização fonética [ ], executável por outros falantes e ouvida pela informante 

em questão , teríamos que explicar por que uma falante nativa de português deixa de 

perceber e, portanto, de executar, em uma única palavra de nosso corpus, uma 

nasalidade que ela própria é capaz de manter em outros dados semelhantes que executa , 

por exemplo, “tinha” , [tĩa] (MaP questão-10, linha-2). Assim, achamos mais provável 
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que seja a consoante nasal a ser perdida, o que lança questões sobre o preenchimento da 

posição de coda silábica. Além disso, um processo de desnasalização vocálica pensado a 

partir de uma realização fonética [  ] importaria em três passos operacionais: (i) 

nasalização  da vogal que precede /N/; supressão de /N/ ; supressão da nasalidade 

vocálica sobre o /a/ inicial. Mais econômico será ter por hipótese que a falante em 

questão não lida, consistentemente, com coda silábica nasal (/N/), sendo o segmento 

originalmente ocupante de coda aquele a ser afetado por supressão.159 

- simplificação de onset/ataque silábico complexo: 

(32) ... agora mermu eu to cum pobrema de ped(r)a [] no rim,...; (EAS, M, 

questão 20, linha 4). 

Em (32) o informante faz a supressão de // na sílaba pós-tônica, causando uma 

simplificação do onset ou ataque silábico complexo (grupo consonantal /dr)/ da palavra 

“pedra”. A simplificação do onset, com eliminação do encontro consonantal, se dá 

porque envolve sílaba postônica. Segundo Cristófaro-Silva (2000), que se apoia em uma 

proposta sua (de 1992) sobre este processo, em encontros consonantais tautossilábicos 

(encontros consonantais na mesma sílaba), uma sequência de obstruinte + líquida pode 

ser reduzida a apenas uma consoante, neste caso a obstruinte, se a vogal seguinte 

(pertencente à mesma sílaba) venha a ser átona.  

- harmonização vocálica com enfraquecimento: 

(33) ... pirãia, cu(ri)mata [  kumt], só esses tipo aí;(ZSS, M, questão 20, linhas 1). 

Em (33), tem-se o nome de um peixe que, no Maranhão, é conhecido como 

“curimatá”. No entanto, o falante ZSS exibe uma outra realização na produção da 

palavra referente a esse mesmo peixe. Nessa, a vogal da sílaba /ri/ passa por um 

processo de harmonização vocálica por influência da vogal da sílaba precedente - /u/,  

vogal recuada e arredondada ou, nos termos de Clements & Hume (1995), uma vogal 

dorsal e labial. Assim, a vogal da sílaba /ri/ assimila os traços de dorsalidade (ou recuo) 

                                                           
159 É interessante notar que a ausência de nasalidade é comum na produção linguística em português por 

parte de falantes nativos de Guajajara, principalmente aqueles com mais de 50 (cinquenta) anos. No 

entanto, isso se dá por razões   diferentes daquelas fornecidas para o dado em (31), produção em 

português como L1 por falante não indígena. A língua Guajajara (Tenetehara-Guajajara) não possui 

vogais fonologicamente nasais em seu sistema vocálico; além disso (diferentemente do português), o 

Guajajara não admite coda silábica preenchida por consoante nasal. Exemplos a respeito: também 

[tobei] (questão 6, linha 1, ( ZG 112 anos); pita [ ] (questão 10, linha 4, (JJG, 28 anos). 
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e labialidade (ou arredondamento) da vogal da sílaba que a precede, sílaba essa 

portadora de acento secundário. Na sequência desse processo assimilatório, a vogal 

resultante da harmonização enfraquece-se e torna-se quase inaudível, muito embora 

possa ser percebida como ainda estando lá e com as características apontadas 

(dorsalidade e labialidade) – o que corresponderia à transcrição fonética  [   kumt]. 

Vale observar que, com o enfraquecimento da vogal em questão, a consoante que a 

precede – um rótico – perde sua característica de tap, assumindo uma ligeira vibração 

em sua execução []. 

 

-queda de sibilante em coda silábica: 

(34) ... Eu espero, assim, que aconteça algo de bom que é prá melhorar a cidade e, só 

isso me(s)mo [mem]...;(MaD, F, questão 26, linha 1). 

Em (34), o informante faz a supressão da sibilante ocupante da posição de coda 

silábica não final na palavra ‘mesmo’ /Su/ . O fonema nasal /m/, na posição de 

onset/ ataque  da sílaba seguinte  termina por nasalizar a vogal imediatamente 

precedente, daí resultando []. Este fenômeno, além do português brasileiro, 

afirma Aronne (2010: 55), pode ser encontrado no português europeu, assim como no 

português de Damão (Índia), de acordo com Viaro (2005)160. 

 

- queda de segmento vocoide alto recuado 

(35) ... pá quem não é  nem ũa e nem o(u)tra [ot] é melhor dizer que é 

católico...;(NSS, M, questão 17, linha 2). 

Em (35), tem-se monotongação uma monotongação na primeira sílaba, com 

ditongo decrescente, da palavra “outra”, estando presente aqui a mesma motivação para 

o processo expressa na hipótese 1, abordada anteriormente. O falante nativo de 

português como L1 não apresenta, porém, dificuldade em pronunciar o fonema // como 

parte do grupo consonantal [tr] (constituidor de um onset/ataque silábico complexo) na 

segunda sílaba, sendo que essa se encontra sob acento -  o que leva o fonema // a 

permanecer neste caso. Note-se a extensão do processo de monotongação, visto que 

falantes indígenas e não indígenas recorrem ao apagamento de vocoide alto recuado. 

 

                                                           
160 VIARO, Mário Eduardo. Semelhanças entre o Português Brasileiro e as variedades africanas e 

asiáticas  (In:  Silva (2005, p 211-251). 



112 
 

Em (36) abaixo, seria possível pensar em um processo de queda de vocoide alto 

não recuado, mas, para melhor conhecimento do processo, seria necessário obter mais 

dados do mesmo tipo. 

 

(36) ... Rapaz, do rio é o...o tilap(i)a [ilp], piaba...tem....esse peixe mesmo que 

eu saiba...;(NSS, M, questão 24, linha 1). 

 

5.2- Sobre alguns processos fonológicos por assimilação161 

 

I- Fenômeno observado: assimilação consonantal total ( /Nd/ [n] ) 

Esse tipo de assimilação afeta a sequência /Nd/, desde que essa integre formas 

de gerúndio. Ou seja, o processo em questão afeta  formas de gerúndio , mas não opera 

sobre nomes e, consequentemente, sobre adjetivos. Em outros termos, trata-se de um 

processo que, até onde sabemos, necessita de informação morfológica para operar. 

Além disso, de um ponto de vista estritamente fonológico, se, de um lado, o processo 

em questão atinge a sequência /Nd/, por outro lado, deixa intactas as sequências /Nb/ e 

/Ng/.   Trata-se de um processo de grande amplitude no Português do Brasil. Nós o 

registramos quer, no português falado como L2 por indígenas no Maranhão, quer na 

variedade de português falada como L1 por não indígenas no mesmo estado. Vejam-se 

os dados a seguir: 

 

Português falado como L2 por indígenas no Maranhão 

 

(37) ...pareceno aqueler bicho, um cavalu, correno []...; (JJG, M, questão 11, 

linha 6). 

 

(38) ...qui tão tudo parado alí...precisano [], do apoio...;(ASG, M, questão 

2, linha 8). 

 

(39)  ... meus parente aí qui tão tudo aí cumo aquele (?) quereno [] ...eles tão 

isperano, isperano aí a novidade...;(ASG, M, questão 4, linha 10). 

                                                           
161 Nesta seção, a numeração dos dados mantém um ordenamento originalmente conferido que, sem ser 

sequencial em relação à seção anterior ou no interior desta própria seção, não compromete a localização 

de cada dado nas entrevistas em anexo. 
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(40) ... A olhe, eu tô falano, eu tô falano  [] aqui...;(ASG, M, questão 6, 

linha1). 

 

(41) ... Ele diz...eu tô veno  [] agora,...;(ASG, M, questão 2, linha 1). 

Forma do gerúndio do verbo ver (vendo) 

 

(42) ...ele tá dizeno [ʤ]...tá tudo paratizado...todo mundo tá em greve...;(ASG, 

M, questão 2, linha 1/2). 

 

(43) ...e a mãe e o pai tão pidino[pʤĩnu] para  tirá do hospital. (LuG, F, questão 32, 

linha 2).  

 

(v) Português falado como L1 por não indígenas no Maranhão 

 

(44) ...  eu...vivia me dedicano [  ], quando foi... ( EAS, M, questão 13, linhas 6/7). 

 

(45) ... Não, to caçãno [ksãnu] um marido...;(MaD, F, questão 5, linha 1). 

 

(46) ... e continuei voltanu [ ], mas eu nunca descobri (CRS, M, questão 43, 

linha 5). 

 

(47) ...brincano [ ] naifesta e eu só...(ZSS, M, questão 14, linha 2).  

Representemos os dados em questão de  três maneiras: escrita, fonológica e 

fonética: 
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Representação escrita             Representação fonológica162       Represeentação fonética 

Correndo // [] 

Querendo // [] 

Falando // [] 

Vendo // [] 

Dizendo // [ʤ] 

Pedindo // [pʤĩnu] 

Caçando // [ksãnu] 

Voltando // [ ] 

Brincando // [ ] 

 Na sequência fonológica em causa nos dados acima, temos os seguintes fatos: a)  

todos os traços articulatórios referentes a /d/ na sequência /Nd/ estão presentes no 

segmento fonético final [n]; b) não há presença, na sequência fonética, de realização [d]; 

c) a vogal que precede o segmento nasal na representação fonológica termina por ser 

pronunciada, em todos os dados que coletamos até o momento, como nasalizada. 

Somando-se a isso o fato, já mencionado, de que o processo em causa deixa intactas as 

sequências /Nb/ e /Ng/, é possível considerar que tal processo de assimilação deva ser 

visto como progressivo, através da propagação do traço [+nasal] da esquerda para a 

direita., como se vê na representação a seguir.  [Nota bene: L= nódulo Laríngeo; C.O. = 

nódulo Cavidade Oral; PAC = Ponto de Articulação Consonantal (ou Ponto-de-C ou C-

Place)]:  

 

 

 

 

                                                           
162 Lembramos que seguimos aqui a análise fonológica adotada para a língua portuguesa desde os 

trabalhos de Mattoso Câmara Jr, pela qual o português não possui vogais fonologicamente nasais, e sim 

um arquifonema nasal (/N/), que é fonte para a nasalização fonética de vogal imediatamente precedente e 

que é passível de reinterpretação, no quadro de modelos fonológicos gerativos (como é o caso de 

Clements & Hume 1995), como segmento incompletamente especificado (ou seja, como possuidor do 

traço [+ nasal], mas desprovido de traços de articulação na cavidade oral). 
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/N/                     +   /d/              ] gerúndio  

 r                             r 

                                 

 

 

[+ nasal]                [-nasal]         C.O.                               Laríngeo 

                                                      

                                                                                            [+ sonoro] 

                                                    PAC                   [-contínuo] 

                                                [coronal] 

 

                                       

                                       [+ anterior] 

                                                               [-distribuído] 

 

 

Em se tratando da assimilação de /nd/ no fonema /n/ nas formas dos dados em 

destaque acima falados em variedade do português não padrão, observamos aí uma 

duplicação do /n/, em um primeiro momento e uma simplificação deste na derivação da 

palavra, em um segundo momento. 

Cabem aqui algumas observações sobre essa hipótese e duas outras que lhe 

fazem concorrência. 

Pela hipótese apresentada imediatamente acima – e que chamaremos de hipótese 

A -, teríamos uma assimilação progressiva da nasalidade dependente de informação 

morfológica, na medida em que o processo em questão não atinge sequências /Nb/ e 

/Ng/. A impossibilidade de o processo operar sobre essas duas sequências constitui um 

argumento suplementar para não haver aqui um processo de assimilação regressiva 

(com transmissão de traços de ponto de articulação sobre a nasal não especificada para 

ponto de articulação), somada à supressão da consoante transmissora dos traços de 

articulação. Na realidade, a propagação de traços de ponto de articulação a partir de uma 

oclusiva para uma nasal não especificada para ponto de articulação ocorre em casos 

como, por exemplo, bamba /baNba/ [], banda /baNda/ [bd] e manga /maNga/ 

[]. No entanto, nesses casos, a consoante nasal, que adquire ponto de articulação 

por efeito de propagação regressiva, ainda é pronunciável (mesmo que ligeiramente) e 
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não leva à supressão da oclusiva que lhe transmitiu ponto de articulação. Ou seja: não 

há casos registrados de produções fonéticas como [],[b] e [], 

respectivamente correspondentes a /baNba/, /baNda/ e /maNga/. Com isso, é possível 

dizer que a sequência /Nd/ que nos ocupa segue outro caminho derivacional em relação 

a essas últimas produções. 

A essa hipótese, contrapõem-se duas outras, aqui nomeadas como B e C. 

De acordo com a hipótese B, a consoante nasal que integra a sequência em 

questão não seria incompletamente especificada (ou subespecificada); ao contrário, essa 

consoante já seria, na representação fonológica de base, completamente especificada – 

ou seja, não seria /N/, e sim /n/. A vantagem de assim pensar seria a de que /n/ já 

possuiria traço de ponto de articulação (diferentemente de /N/, que não possui traços 

dessa natureza). Completamente especificada, a consoante nasal em questão seria /n/ e, 

como tal, possuidora do traço articulatório [coronal]. Com essa característica, traria 

consigo a possibilidade da concordância de traço com /d/, obstruinte sonora igualmente 

caracterizada como portadora do traço [coronal] – o que permitiria, pela via do respeito 

ao Princípio do Contorno Obrigatório (OCP ou PCO)163, a redução das duas consoantes 

a uma só, no caso /n/. Por meio dessa mesma hipótese, também ficaria, de maneira 

imediata, excluída a possibilidade de que o processo viesse a alcançar sequências em 

que se tem consoante nasal e obstruinte sonora labial ou dorsal (ou seja, /nb/ e /ng/), 

uma vez que aqui não haveria concordância de traços articulatórios. Se possui essas 

vantagens, a hipótese B apresenta, porém, alguns pontos desvantajosos: a) o de tornar 

descartável a informação morfológica vinculada ao fato de que o fenômeno em causa 

não atinge toda e qualquer sequência constituída de consoante nasal e obstruinte sonora 

coronal (/nd/); b) o de criar uma instabilidade com relação à representação da consoante 

nasal em coda silábica em português e aos processos de que essa consoante participaria 

(ou seja:  em palavras como anda, emenda, etc, as realizações fonéticas [], 

[] não teriam sido produto do processo de que participaria /n/ em coda, mas sim 

/N/ (já que /n/ estaria sujeito, na sequência /nd/, ao OCP e à consequente redução das 

duas consoantes em sequência a um único segmento consonantal ([n]); c) o de 

acrescentar mais uma operação (desligamento de traço articulatório) em processos de 

assimilação regressiva de ponto de articulação proveniente de obstruinte , caso toda 

                                                           
163 Obligatory Contour Principle (OCP) ou Princípio do Contorno Obrigatório (PCO): por esse princípio, 

fica impedida a existência de identidades adjacentes na mesma camada de representação. No caso em 

questão, o que estaria sendo impedido pelo princípio seria a adjacência do mesmo traço ([coronal]) como 

caracterizador, na mesma camada autossegmental, de dois segmentos em sequência (/n/ e /d/).  



117 
 

consoante nasal em coda em português viesse a ser plenamente especificada, já que, ao 

adquirir um traço articulatório por assimilação, o traço articulatório original dessa 

consoante nasal teria que ser perdido.    

A terceira hipótese seria C, pela qual o processo que nos ocupa (assimilação 

consonantal total /Nd/ [n]) poderia ser efetuado em dois passos derivacionais, a saber: 

(i) assimilação regressiva, com transmissão de /d/ de seu traço articulatório [coronal] a 

/N/; (ii) queda posterior de /d/, motivada também pelo OCP. Essa última hipótese tem a 

vantagem de não criar instabilidade em relação à representação da consoante nasal em 

coda (que será sempre /N/), mas, tal como a hipótese B, apresenta a desvantagem de 

descartar a informação morfológica que, no processo em causa, apresenta relevância. 

Assim, em face de vantagens e desvantagens, vamos adotar, tentativamente, a 

hipótese A, considerando que o tratamento que essa providencia para o processo de 

assimilação consonantal total em causa é, inclusive, mais econômico e formalmente 

mais simples. 

À parte a questão do tratamento formal do processo de assimilação consonantal 

total /Nd/ [n], há algumas considerações de base empírica provenientes de 

determinados trabalhos. A tese de doutorado de Resende (2006), sobre Dinâmica do 

Contato Dialetal: Estudo Sociolingüístico em Conceição de Ibitipoca – MG, também 

deu ênfase a este fenômeno, assim como as pesquisas de Mattos e Mollica 

(1992).Volker (2008:216) diz: “O desenvolvimento de [nd] > [n] é um fenômeno de 

assimilação difundido, também conhecido de dialetos portugueses (cf. Naro/Scherre, 

2007:122) e do italiano meridional, que mostra diversas afinidades com as línguas 

ibero-românicas”. Chamamos a atenção para o fato de que Volker (op.cit.), ao fazer 

menção à pré-nasalização em línguas Tupi (como [nd]), deixa de incorporar e extrair as 

consequências da leitura de importantes trabalhos em fonologia sobre tipos de harmonia 

nasal existentes nas línguas naturais164 – trabalhos esses que evitam que se proponha 

uma aproximação superficial e tipologicamente equivocada entre línguas que não 

apresentam os chamados contornos nasais – [mb, nd, g], etc - (como é o caso do 

português) e línguas que os possuem (como determinadas línguas Tupi, Jê, entre 

outras).  

Confirmamos, igualmente, no presente trabalho, aquilo de que trata a literatura 

sobre a assimilação envolvida no processo /Nd/ [n]:  segundo Bagno (2007), a língua 

                                                           
164 Um desses trabalhos é Piggott (1992). 
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não padrão é diferente da língua da classe social dominante. Nesse aspecto, pelas ideias 

de Bagno (2007), inferimos que a língua portuguesa falada pelas comunidades 

indígenas de Barra do Corda não se enquadra na lingua portuguesa de classe dominante 

e que fenômenos como o da assimilação se dão com frequência no português não padrão 

do Brasil, o que, de certa forma, tem efeito durante o contato entre falantes de línguas 

indígenas e línguas não indígenas. 

Ferreira, Tenani, e Gonçalves (2012), em sua pesquisa em São José do Rio 

Preto, no interior Paulista, da qual resultou o trabalho “O Morfema de Gerúndio “NDO” 

no Português Brasileiro: Análise fonológica e sociolinguística”, tratam do processo 

fonológico da supressão do fonema /d/ no morfema de gerúndio “ndo” em uma 

variedade do português falado no Brasil, chegando à conclusão de que esta supressão só 

ocorre no morfema de gerúndio. Vieira (2011) em seu trabalho intitulado “Apagamento 

de /d/: uma abordagem sociolinguística sob a perspectiva do gênero sexual”, se volta 

para avaliação do efeito da variável gênero sobre as variantes linguísticas utilizadas por 

falantes masculinos e femininos e concluem que o gênero dos falantes condiciona o 

apagamento do /d/ . 

 

 

II-  Casos de assimilação (parcial e total) com envolvimento de vogais 

 

Português falado como L2 por indígenas no Maranhão 

 

(48)   ... depois que o português europe(u)i [ɾoei] chegaram ensinava o índio assá 

carne,...; (EPG, M, questão 10, linha 27/28).(assimilação vocálica parcial) 

(49)  ... podr(e)o [ɾ], or dente na boca dele, ...; (EPG, M, questão 10, linha 32;).   

(50)   ...não tĩa dentist(a)e [dẽ] para fazé o tratamento dele e...; (EPG, M, 

questão 10, linha 36). (assimilação vocálica total165) 

(51)   ...É, tipo assim, né? Pu in(e)zempl(o)a [ĩ], eu dou...primeiro lugar a 

genti...; (DKK, M, questão 3, linha 6). (assimilação vocálica parcial) 

                                                           
165 Para os traços envolvidos na assimilação em causa, estamos levando em consideração apenas os três 

graus de abertura necessários para lidar fonologicamente com o sistema vocálico do português (ou seja; 

não tentamos aqui dar conta, por meio do sistema de traços empregado, da representação da vogal alta 

[]). 
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(52) ... Eu já tem mĩa famia, já tem neta que eu tô botano pa in(e)ducá(r) [ĩd] ; 

(EuPG, F, questão 20, linhas 8/9). (assimilação vocálica parcial) 

(53) E...maizi [a]...ota cois também, purquê qui a gente coloca governador, é pu  

respeito a todo mundo....; (DKK, M, questão 5, linhas 3/4). 

 

Cabe um comentário em relação a (53), que se destaca dos demais, já que nesse 

o alvo é uma consoante (e não uma vogal). Aí, a inserção de vogal alta após a consoante 

sibilante que, em princípio, travaria sílaba, leva à constituição de uma sílaba CV, com a 

sibilante passando à condição de onset da sílaba CV criada. O contexto intervocálico, 

que passa a ser o da consoante sibilante, favorece o seu vozeamento, disparado pela 

situação intervocálica (ou seja, as vogais circundantes são o gatilho para o vozeamento 

da sibilante, muito embora a sonoridade nas vogais seja um traço redundante). Há uma 

grande tendência ao vozeamento de sibilante na situação descrita.  É uma variação 

caraterística na região. 

 

Outros dados: 

 

(54) ...aqui não é  mintiru [mĩʧi] não,... (ASG, M, questão 6, linha 1). 

(55) ...toda alí é Kanele mar num é não, de premêra [p] num era...; (PRK, M, 

questão 4, linha 5). 

As assimilações detectadas nas produções linguísticas por indígenas em Barra do 

Corda tornam mais próximos ou iguais segmentos vocálicos, na maioria dos casos, pela 

altura vocálica, isto é as alturas vocálicas envolvidas ficam mais próximas ou idênticas, 

como é o caso, por exemplo, de [dẽ], [mĩʧi], [ɾ]166, [p] etc. Há 

também, em menor número, casos de aproximação entre vogais em que essas ficam 

mais próximas (também) pelo lugar de articulação. Esse seria o caso de [ĩ] 

(“exemplo”), em que as vogais assinaladas ficam com lugares articulatórios mais 

                                                           
166 Uma hipótese a ser explorada é a que diz respeito ao possível valor morfológico que pudesse ser 

atribuído, por parte de falantes indígenas em suas produções linguísticas em português como L2, à vogal  

recuada não baixa em final de palavra que, não sendo resultado de um processo de assimilação no âmbito 

vocálico,  aí estivesse por efeito de uma reinterpretação: falantes indígenas reinterpretariam nomes 

terminados em tema –a como terminados em tema marcado por uma vogal não baixa e recuada. Esse 

poderia ser o caso, por exemplo, de um item como “farmácia”, que, sem gatilho aparente para um 

processo de assimilação vocálica, é produzido como [f] (“..tem farmaçu [f] , tem tudo 

remedi, né?...”  (EuPG, F, questão 18, linha 3)). Essa é uma hipótese interessante, que necessitaria de 

maior nvestigação  para a sua comprovação. 
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próximos, tendo em vista que, para além da questão da altura vocálica, há centralização 

da vogal final167.  

Provavelmente são fenômenos que se realizam em decorrência da relação de  

contato entre indígenas falantes deportuguês como L2 e falantes que tem como língua 

materna a Língua Portuguesa, instrumento de aproximação entre falantes indígenas e 

não indígenas em Barra do Corda-MA. Como em situações de contato linguístico não 

há propriamente passividade entre os participantes envolvidos, sempre está presente a 

possibilidade de reinterpretação de fatos linguísticos, em situações de encontro entre 

falantes e suas línguas/ variedades linguísticas. 

 

III- Iotização do //: assimilação e outros fenômenos 

 

Português falado como L1 por não indígenas no Maranhão 

 

(56) ... ele tem qui cumê carne assado, farĩ(nh)a [ĩja],...; (EPG, M, questão 11, 

linhas 17/18). 

(57)    ... Festas folclórica aqui nós temos o treze de maio, treze de maio...é...são...o 

reisado têv...ti(nh)a [] muito no interior, a cantiga de reis, é de divino mas... ( 

ELS, M, questão 16, linhas 1/2). 

(58)    ... Eu gosto, assim, de...fazer uma gali(nh)a [], caipira, né?...;(HeS, F, 

questão 23, linha 1). 

(59) -Nasci católica, a mĩa [m família é todi(nh)a [toʤĩ] católica... ( MaP, F, 

questão 22, linha 1).  

Em (56), a consoante nasal palatal presente na palavra “farinha” assimila o 

caráter vocálico da vogal coronal que a precede (/i/), deixando, em sua realização, de 

obstruir completamente a cavidade oral no ponto palatal – o que faz com que a mesma 

passe a ser realizada como uma aproximante palatal ([j]). Observamos aí, assim, um 

processo de assimilação parcial, em que uma consoante (segmento [-vocoide]) passa a 

ser uma aproximante (segmento [+vocoide]), preservando seu ponto de articulação e seu 

caráter nasal. O mesmo processo se realiza em (57) ti(nh)a [ ], em (58) gali(nh)a 

                                                           
167 Raquel Guimarães Romankevicius Costa, em sua tese de doutorado sobre a língua Marubo (família 

linguística Pano), demonstrou como o processo de centralização vocálica seria um problema para o 

modelo de Clements & Hume (1995) (Marília Facó Soares, comunicação pessoal). 
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[ e em (59) todi(nh)a [toʤĩ], com falantes não indígenas. Este é um processo 

bastante encontrado na produção linguística de falantes em Barra do Corda, sejam esses 

escolarizados ou não escolarizados, com ensino fundamental, médio ou superior, como 

podemos constatar na fala de ELS que tem curso superior, HeS com ensino fundamental 

completo e MaP com ensino fundamental incompleto.   

Carvalho (2009) estudou a iotização do // na fala de teresinenses em sua tese de 

doutorado “Os róticos em posição de coda: uma análise variacionista e acústica do falar 

piauiense”, observando a despalatização no falar de Teresina. Sua pesquisa comprovou 

que os teresinenses dão preferência à iotização e o apagamento do // como no exemplo 

[ > ]; da mesma forma, Aronne (2010) em sua dissertação sobre  “Estudos das 

características fonético-fonológicas da variedade falada em São José do Rio Preto”, 

detectou também na fala dos informantes do nordeste paulista a realização do // como 

[], como está exemplificado na fala do informante A2, no  corpus que constituiu , em 

que se tem “certinho” []. 

Viaro168 comenta que a palatal nasal [] muitas vezes não se formou por 

epêntese ou se desfez por síncope no português brasileiro, como exemplificado nas 

palavras [v u] > vinho, [nua] > nenhuma, etc. No português crioulo de São Tomé, 

expõe o autor, também a terminação “inho” é pronunciada como “im”, assim como em 

várias regiões do Brasil. 

 

  

                                                           
168 Apud Silva (2005:232). 
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5.3- Visualização de resultados e pontos de análise. Elementos para um trabalho 

comparativo 

Nesta seção, apresentamos um conjunto de tabelas que nos permitirão, de um 

lado, ter uma visão de conjunto dos resultados que alcançamos conectados aos pontos 

de análise que nos encaminharam para os resultados visualizados. E, por outro lado, nos 

levarão a perceber quais processos estão – dentre aqueles analisados até o momento - 

mais fortemente presentes na situação de contato linguístico existente em Barra do 

Corda e, ao mesmo tempo, qual a direção de influência nessa situação. Um aspecto 

importante desta seção é que inserimos Barra do Corda em um contexto que ultrapassa 

o estado do Maranhão, através do cotejo de resultados e fenômenos observados por 

outros pesquisadores em outras partes do país. Em razão disso, esperamos poder 

contribuir para um processo de avaliação da real dimensão dos aspectos da língua 

portuguesa que resultam em interferência sobre línguas indígenas, línguas essas 

tipologicamente diferentes não só em relação ao português, mas também diferentes 

entre si; e, sobretudo, cujos falantes não se encontram todos na mesma situação (e grau) 

de contato com uma língua majoritária.  Um outro ponto de grande importância é que 

estaremos, a partir daí, em condições de responder às questões colocadas na introdução 

a este trabalho e que estão na base da pesquisa cujos resultados apresentamos aqui. 

Passemos, então, às tabelas169, aos resultados e aos pontos de análise, mantendo, na 

própria apresentação das tabelas, uma perspectiva comparativa. 

 

                                                           
169 No que se encontra a seguir, a letra maiúscula P indica o português, enquanto  LI, a(s)  língua(s) 

indígena(s) em foco . 
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TABELA (i) – Visualização de resultados e pontos de análise.   

Fenômenos Contexto linguístico/ 

Motivação para o 

processo 

Consultores/ informantes 

Indígena Guajajara Indígena 

Kanela 

Não indígenas 

Ident.  Dado(s) Ident

. 

Dado(s) Ident. Dado(s) 

 Velocidade de fala 

rápida (sem descarte 

de possível 

interferência rítmica) 

EPG 

JJG 

 

(1) 

(2) 

    

A-Supressão silábica no início da 

palavra.  

 

 

Possível interferência 

do ritmo conectável a 

fatores gramaticais 

(Influência do contato; 

direção:P LI)  

EPG 

JJG 

EupG 

LSNG 

(3) 

(6),(7) 

(4) 

(5) 

    

EPG 

ZG 

JJG 

(8),(9) 

(11) 

(12) 

DKK (10) ELS 

RaS 

AJR 

(13), (14) 

(15),  

(16), 

 

B- Supressão/alteração segmental 

no meio da palavra: 

 

-queda de segmento vocoide alto 

recuado  

Evitação de dois 

segmentos dorsais 

contíguos 

 

 

ZG 

 

(17) PRK (18), (19) RaS 

 

EAS 

 

NSS 

(28) 

 

(29) 

 

(35) 

- queda de /r/ pós vocálico Posição de coda 

silábica não final 

LNSG 23     
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-omissão de segmento vocalizado Posição de coda 

silábica não final 

  DKK (24), (25)   

- supressão de consoante nasal não 

especificada para ponto de 

articulação - /N/; 

Posição de coda 

silábica não final 

    MaP (31) 

- supressão de sibilante  /S/ Posição de coda 

silábica não final 

    MaD        (34) 

- desfazimento de onset complexo Restrição à existência 

de duas consoantes 

contíguas portadoras 

do traço [coronal] 

(Substrato indígena – 

família Jê) 

  DKK (26)   

- supressão da segunda consoante 

membro de grupo consonantal 

tautossilábico;  

Posição de onset:  

onset silábico 

complexo em sílaba 

átona 

    EAS (32) 

- apagamento de sequência vocálica 

átona em palavra extensa 

Interferência rítmica  

 

LuG (22)     

-supressão precedida de 

assimilação 

 JJG 

 

(20), (21) 

 

    

-despalatalização (por dissimilação) Onsets silábicos em 

sequência com 

consoantes coronais de 

mesmo valor para os 

traços [anterior] e 

distribuído] (dominados 

por [coronal]) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  MaP (30) 

-nasalização vocálica Vogal imediatamente 

anterior a uma 

    MaD (34) 
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consoante nasal que 

abre a sílaba seguinte 

 

C- Processos de assimilação  

- harmonização vocálica 

(assimilação de labialidade e 

dorsalidade entre vogais altas) 

Sílaba átona precedida 

de sílaba inicial de 

palavra portadora de 

acento secundário – 

ambas as vogais 

envolvidas são altas. 

    ZSS (33) 

-assimilação consonantal total ( /N 

+ d/ [n] )  

Formas verbais 

gerundivas 

(informação 

gramatical) 

JJG 

ASG 

 

 

 

LuG 

(37) 

(38), 

(39),(40), 

(41), (42) 

 

(43) 

  EAS 

MaD 

CRS 

ZSS 

(44) 

(45) 

(46) 

(47) 

- assimilação (parcial e total) com 

envolvimento de vogais  

 

Vogais (gatilho e alvo) 

 

 

 

EPG 

 

EuPG 

ASG 

(48),(49) 

(50) 

(52) 

(54) 

DKK 

 

 

PRK 

(51) 

 

(55) 

  

Vogal (gatilho) 

Consoante sibilante 

(alvo) 

  DKK (53)   

- iotização de // por assimilação consoante nasal palatal 

assimila o caráter 

vocálico da vogal 

coronal imediatamente 

precedente (/i/), 

deixando, em sua 

realização, de obstruir 

EPG (56)   ELS 

 

HeS 

 

MaP 

(57) 

 

(58) 

 

(59) 
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completamente a 

cavidade oral no ponto 

palatal – o que faz com 

que a mesma passe a 

ser realizada como 

uma aproximante 

palatal ([j]). 
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Tabela (ii) - Supressão segmental em início da palavra  

 

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB  

 

-...então 

meu tipo 

de 

conversa...  

 

 ...(en)tão[] meu 

tipo de conversa 

com...(LNSG) 

 

...até seu Vergilu 

(en)costava o carru 

lá...(Inf.1) 

Vieira(2012:127)  

 

-...e eu me 

encontrei 

aí me 

misturei...  

 

 ...e eu me (en)contrei 

[õɾі] aí me 

misturei...(EuPG) 

 

 

 

 

 

Tabela (iii) - Supressão segmental no meio da palavra (supressão precedida de 

assimilação) 

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-Eu 

também...eu 

também 

estudava... 

 

 ...eu tam(b)ém [tam 
]...eu tamém 

estudava. (JJG)  

 

...já sabi muitu casu 

tam(b)eim.(Inf.4). 

Vieira(2012:127)  
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Tabela (iv)- Supressão segmental no final da palavra  

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por falantes 

não indígenas no Maranhão  

 

Português 

falado por 

falantes 

indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

...comendo...do 

meu 

salariozinho. 

...cumeno...do meu 

salaruzin(ho)[salauzĩ]...(EAS)  

 

 

 

 

 

-...jeitinho 

como tu 

dança...  

 

 ...jeitin(ho) 

[] cumu 

tu dança. 

(DNK) 

 

-...agora estou 

cuidando dos 

sobrinhos...  

 

  ...gora tô cuidanu 

dus 

subrin...(Co.2) 

Ferreira (2010:59 

 

 

Tabela (v)- Acréscimo no início da palavra  

Modalidade 

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-...aqui 

que eu 

lembre... 

 

... aqui que (a)lembre 

[]...(RaS)  

 

  

...melhorei 

quase 

80%... 

 

 ...(a)melhorei 

[ř]quase 

80%. ...(LuPG)  

 

 

-...que eu 

lembro as 

músicas... 

 

  -...que eu alembu as 

musga...(Co.4) 

Ferreira (2010:64).  
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Tabela (vi)- Acréscimo em meio de palavra  

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não 

indígenas no 

Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-...ir pra, 

prás folias... 

 

...ir prá, prá(i)s[přais] 

fulia...(ZSS)  

 

  

...dificuldade 

que eu 

tenho... 

 ...dificul(i)dade 

[ʤfikʤі] que 

eu tem... (EuPG)  

 

 

...nós 

passamos 

muitas 

dificuldades. 

  ...nóis passô muita 

dificulidadi...(Co.1) 

Ferreira (2010:63)  

 

 

 

Tabela (vii)-- Acréscimo no final da palavra  

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

...eu tenho 

dois 

filhos, um 

casal... 

 

eu tẽiu dois fili, um 

Casal(i)[kazali]. 

(EAS)  

 

  

...pegava 

papel com 

qualquer 

desenho...  

 

  ...pegava papel com 

qualquer desenho...  
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Tabela (viii)- Supressão ou contração de elementos similares nas palavras  

 

Modalidade 

 escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não 

indígenas no 

Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-...eu gosto 

de 

frequentar... 

 

...eu gos(to)de 

[gɔsʤi] frequentá... 

(RaS)  

 

  

  com a gente, 

per(to)damãe 

[p]...;(JJG)  

 

 

-Eu gosto 

de 

desenhos,  

 

  -Eu gosde 

desenhos,...(Inf4). 

Mendes (2009:33) 

 

 

Tabela (ix)-  Assimilação dependente de informação gramatical 

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-...eu...vivia 

me 

dedicando,... 

 

...eu...vivia me 

dedican(d)o 

[ʤ ],...(EAS)  

 

  

-...um 

cavalo, 

correndo... 

 

 um cavalu, corren(d)o 

[]...; (JJG)  

 

 

...desde 

ontem que 

eu não estou 

fumando...  

 

  ...deusde onte que eu 

num tô fumano... (Inf. 

28). 

Resende (2006:84)  
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Tabela (x)- Nasalização vocálica 

Modalidade  

escrita                                                  Modalidade oral   

 

 Português falado por 

falantes não 

indígenas no 

Maranhão  

 

Português falado 

por falantes 

indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

...eu vivo 

mais é 

isolado... 

...eu vivo mais é 

i(n)zolado 

[]...;(CRS)  

 

  

-...sabe 

igual ao 

dos 

outros... 

 

 ...sabe i(n)gual 

[ĩga] o dos 

outro... (EuPG)  

 

 

-Vou lá 

dentro 

pegar a 

identidade 

pra você 

ver... 

 

  -...vô lá dentu pegá a 

i(n)dintidadi pu cê 

vê...(Co.6)Ferreira(2010:62).  
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Tabela (xi)-      Ocorrências da preposição “em” sob a forma ‘nin’ (valor semântico)  

Modalidade  

escrita                                Modalidade oral 

 

 Português falado por 

falantes não indígenas 

no Maranhão  

 

Português falado por 

falantes indígenas no 

Maranhão  

 

Estudos sobre PB 

-Se nunca 

me der 

trabalho 

em 

na...de... 

 

... Se nunca mi der 

trabaio ni(em) 

na...de...(RaS)  

 

  

-

...morando 

em, em 

aldeia 

mesmo... 

 

 morando nin [], nin 

aldeã mermo!; (JJG)  

 

 

-...”Entrei 

em dois 

mil e seis  

 

  “Entrei lá ni dois mil e 

seis. (Inf.27) Paes 

(2013:56)  
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CONCLUSÔES 

 

Levando em consideração os estudos de mudança linguística e tendo por foco a 

situação de contato em Barra do Corda-MA.,  finalidade básica deste trabalho, 

procuramos realizar uma pesquisa investigativa para saber se o contato entre  as línguas, 

ali existentes, estava causando alteração nos usos linguísticos dos falantes moradores do 

município e quais as línguas com mais possibilidades de experimentar mudanças 

linguísticas. Nossa pesquisa vem admitir que os informantes entrevistados mostram que 

seus usos linguísticos passam por um processo de mudança, com maior incidência para 

os falantes indígenas que habitam o citado município.  

As inter-relações das línguas tratadas em “história de uma língua e a história de 

seus falantes” por Thomason & Kaufmann (1988), assim como a heterogeneidade 

linguística (heterogeneidade estruturada) abordada por Weinreich, Labov e Herzog 

(1968), contribuíram para o nosso entendimento do processo de variação linguística 

neste município, assim como para a explicação do fenômeno em si, uma vez que são 

etnias diferentes que vêm vivendo no mesmo espaço e compartilhando as mesmas 

situações por mais de cem anos. Observamos que, dentre os fatores de grande incidência 

para a variação e a mudança linguística, podemos considerar a faixa etária, visto que o 

contato entre indígenas  e não indígenas ocorre com mais frequência entre os jovens, 

como explica o falante indígena JJG, questão-10, linhas 14/15. 

Os fenômenos detectados nos ajudam no entendimento de que as línguas dos 

falantes indígenas e não indígenas estão passando por uma alteração, com maior 

acentuação para os usos linguísticos dos falantes indígenas que necessitam muito mais 

da língua portuguesa para suas comunicações.   

Conforme apresentamos no segundo capítulo, as razões que nos levaram a 

escolher a cidade de Barra do Corda, como campo de pesquisa para este trabalho, 

comprovaram-se:  essa é uma cidade plurilíngue, uma cidade de trânsito localizada  em 

uma importante BR, o que, de certa forma, já a torna propícia para a presença de outras 

línguas, sem falar que o comércio,  sua principal fonte de renda, a torna um ponto 

estratégico para o agrupamento de pessoas, inclusive de etnias diferentes.  É uma cidade 

turística, possui dois grandes rios -  um dos quais é o rio Corda, de águas cristalinas, não 

poluídas  - e diversos mananciais de águas cristalinas com cachoeiras que servem de 
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balneários, inclusive para moradores de outras cidades, até mesmo de municípios 

vizinhos. É uma cidade habitada por indígenas e não indígenas de diversas origens,  

Nos terceiro capítulo, procuramos avaliar as considerações feitas pelos autores 

sobre contato linguístico para analisar, com mais segurança, os dados coletados e 

escolhidos para testar nossas hipóteses. Assim procuramos ver como os autores 

estudados tratam a importância dos fatores, principalmente sociais, para o estudo da 

mudança nos usos linguísticos de um povo. Deste modo, começamos por observar os 

empréstimos- incorporação de elementos nas línguas que se encontram em contato em 

Barra do Corda - e detectamos que a língua portuguesa  não passa incólume na situação 

de contato. O fato é que se caracteriza uma interferência nas línguas ali existentes, 

inclusive na língua portuguesa, com uma adequação que vai além do léxico, o que se dá 

mais pelos falantes indígenas de Barra do Corda ao usar o português como sua segunda 

língua.  

Ainda no terceiro capítulo, obtivemos elementos para abordar alguns aspectos 

lexicais e, sobretudo, determinados aspectos fonológicos, objetos, respectivamente, dos 

capítulos 4 e 5.  

No quarto capítulo, comprovamos que a presença de termos e expressões de 

origem indígena, principalmente dos povos Guajajara  e Kanela, na  língua falada pelos 

barracordenses, caracteriza uma questão não só de interferência linguística, mas um 

processo de plurilinguismo assinalado pelo uso de línguas indígenas (Tupi, Jê) e do 

Português Brasileiro (PB) em sua(s) variedade(s) local(is), o que mostra  a íntima 

relação entre os povos indígenas  e os povos não indígenas naquele município, no início 

desta segunda década do século XXI. Mais do que a existência de um vocabulário de 

base indígena atrelado a um passado a ser preservado, o que se tem em Barra do Corda é 

um movimento vivo de trocas linguísticas no âmbito lexical. Assim, se há maior 

incidência de interferência nos usos  linguísticos dos falantes indígenas, constata-se, 

também, a utilização constante e atual de palavras de base indígena nas produções 

linguísticas de falantes não indígenas que têm o Português como sua primeira língua. 

No Município de Barra do Corda, as palavras de base indígena que circulam em usos do 

PB não são exclusivamente de uma língua indígena da família Tupi-Guarani (o 

Guajajara), mas incluem também aquela cujo cujo vínculo de pertencimento é com a 

família Jê (Kanela). Pelas trocas linguísticas, no âmbito lexical, existentes em Barra do 

Corda, um falante não indígena de PB como primeira língua conhece e usa termos de 

origem indígena diversa. O uso constante de tais termos, que incluem aqueles que não 
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são de domínio público e aqueles que o são, revela a existência de camadas temporais 

diferentes relativamente à entrada de itens e expressões lexicais de base indígena no 

português, assim como uma diversidade de situações de contato linguístico entre 

falantes indígenas e não indígenas ao longo do tempo (incluído o tempo atual).  

Quanto aos aspectos fonológicos focalizados no capítulo 5, detectamos vários 

tipos de metaplasmos e processos com realização na fala dos informantes. No capítulo 

em questão, dirigimos nossa atenção para alguns deles. A conclusão é a de que, entre 

esses, sobressaem os que são compartilhados entre falantes indígenas e não indígenas, 

quais sejam: a) a supressão silábica em início de palavra, devido a uma possível 

interferência do ritmo conectável a fatores gramaticais; b) a queda de segmento vocoide 

alto recuado que, resultante da necessidade de se evitar dois segmentos dorsais 

contíguos, é reveladora da importância do traço [dorsal] para o sistema vocálico do 

português e, ainda, responsável por processos que se dão tanto na fala de um não 

indígena que tem o Português como primeira língua quanto de um indígena que tenha o 

Português como sua segunda língua (como acontece nos casos de monotongação); c) a 

assimilação consonantal total em formas de gerúndio, processo que é dependente de 

informação gramatical. Ainda em relação às conclusões a serem extraídas do capítulo 5, 

estão aquelas relativas a fenômenos que, ocorrendo em produções linguísticas obtidas 

em Barra do Corda, são também observados por outros pesquisadores em outras partes 

do país.  Nesse caso estão: a) a supressão segmental em início de palavra; b) a supressão 

precedida de assimilação; c) a perda segmental em final de palavra; d) o acréscimo 

segmental em início, meio e fim de palavra; e) a supressão ou contração de elementos 

similares nas palavras, entre outros fenômenos cuja sistematização encontra-se nas 

tabelas ao final do capítulo 5. É importante registrar que, ao cotejar nossos resultados 

com o que são fenômenos estudados por outros pesquisadores em outros lugares do 

Brasil, ganhamos a possibilidade de verificar que o português falado como segunda 

língua por indígenas em Barra do Corda contém processos observáveis em outros 

lugares do país – o que revela serem esses processos de natureza muito mais abrangente 

e já envolverem falantes de português como primeira língua fora de uma situação de 

contato com línguas diferentes (o que não exclui o contato entre variedades do próprio 

Português, mas aponta para fenômenos passíveis de serem atribuídos a mecanismos 

internos à própria língua, independentemente do contato linguístico). Além disso, o 

mesmo cotejo de resultados deixou claro para nós que, entre os indígenas no Maranhão, 

os Guajajara são os que estão mais próximos da variedade linguística do português que 
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contém os processos que, em parte, acabamos de mencionar. E que são os Kanela a estar 

mais afastados dessa variedade, já que revelam, ao tentar falar português como L2, 

traços de sua própria língua materna -  o que significa que, como estratégias para a 

aquisição de uma segunda língua (no caso, o PB), lançam mão de material e 

regras/restrições existentes em sua própria língua materna (como se deu no caso em que 

desfazem um onset/ ataque silábico complexo do português com base na aplicação de 

uma restrição de sua própria língua).  Quanto à resposta para o que seriam os campos 

mais fortemente estruturados de uma língua (ou variedade linguística) menos 

prestigiada, em situação de contato linguístico, nossos resultados iniciais apontam para 

a fonologia do Kanela  como um campo mais fortemente estruturado do que a fonologia 

do Guajajara. 

Essas são conclusões importantes do ponto de vista linguístico. No entanto, não 

podemos concluir este trabalho sem mencionar outros aspectos, entre os quais aqueles 

que envolvem as terras indígenas no Maranhão, as circunstâncias em que ocorre o 

contato linguístico nesse estado e a análise qualitativa das informações fornecidas 

Sobre as terras indígenas no Maranhão, demos, no trabalho, uma visão dos 

municípios do Maranhão em que há a presença de povo(s) indígena(s), dos grupos 

indígenas aí residentes, das etnias a que estão ligados estes grupos, assim como 

fornecemos informações sobre a família linguística a que pertence a língua em 

particular usada por cada um desses povos, bem como sobre a região do Maranhão que 

esses povos habitam no momento. Podemos constatar que, embora as comunidades 

indígenas restantes estejam bastante reduzidas em relação às existentes quando da 

chegada dos portugueses exploradores ao Brasil, o número destas no Maranhão é 

considerável. Algumas comunidades procuram preservar seus costumes, outras já foram 

atingidas pelo chamado progresso, pela “evolução” face ao contato com outras etnias, 

(inclusive, não indígena) e já se distanciaram um pouco das suas raízes como podemos 

ver no depoimento do falante indígena JJG Questão 10, em que esse relata a festa da 

menina moça, mostrando que este costume permanece, mas, com relação à carne 

servida na nessa festa, não é mais de caça, mas de boi, vaca ( JJG ainda faz afirmações 

na mesma questão 10, a partir da linha 16).   

Ao nos debruçamos sobre a toponímia lexical de cidades e localidades 

maranhenses com denominação de base indígena no capítulo 4, verificamos que o 

Maranhão, segundo o IBGE, possui 217 municípios dos quais oficialmente 63 (29,49%) 

possuem denominações indígenas, sem incluir as localidades que não constam 
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legalmente nesta lista. O número de municípios com denominação indígena oficial neste 

Estado vem confirmar que a cultura indígena está presente de maneira muito acentuada 

na cultura dos habitantes do Maranhão, indígenas ou não, mesmo porque algumas 

denominações sequer foram dadas por indígenas, devendo-se assinalar que quem 

resolveu denominar determinado lugar seguiu aptidões indígenas, ao considerar a 

caracterização do próprio espaço geográfico a ser denominado.  No caso dos topônimos 

de base indígena, foi possível levantar três hipóteses. A primeira é a de que nomes de 

base indígena referentes a acidentes geográficos, como rios, têm precedência temporal 

sobre o nome de cidades/municípios que os incorpora, daí tendo surgido não só a 

possibilidade de sua utilização como nome desses últimos, mas também a constituição 

de formações linguisticamente híbridas (de base não indígena e indígena). A segunda 

vê, em nomes de origem indígena que podem ganhar determinantes não indígenas na 

condição de restritores, a revelação da face de um poder político (via de regra local). E a 

terceira diz a respeito a nomes de base indígena cuja atribuição não provém 

necessariamente, de primeira mão, de um determinado povo indígena, cabendo 

investigar o percurso que levou a uma tal atribuição. Quanto às denominações 

unicamente de base indígena, morfologicamente simples ou complexas, suas referências 

primeiras encontram-se ligadas à fauna, à flora e aspectos culturais/sociais, sendo 

importante observar que os dados não indicam uma separação nítida entre tais campos. 

Assim, ao tratarmos das circunstâncias em que ocorre o contato linguístico em 

Barra do Corda, além de pontuarmos os traços/processos que contribuem para a 

alteração, também citamos alguns fatores extralinguísticos, como a forte influência do 

grupo social em que os falantes estão inseridos, a faixa etária, principalmente o 

resultado do contato entre os jovens, etc.  Observarmos igualmente o corpus analisado, 

quando nos referimos à situação de contato. Durante a fase da coleta e transcrição das 

entrevistas, vimos que os falantes indígenas empregam muito mais palavras adquiridas 

da língua portuguesa para a comunicação, em segunda língua, do que da sua língua 

materna, embora palavras de sua língua materna, algumas vezes, apareçam associadas 

ou justapostas às adquiridas na situação de contato.  Do mesmo modo, acreditamos que 

alguns fenômenos no âmbito da supressão se dão em virtude da  linguagem coloquial 

rápida - o que, de certa forma, facilita a realização de algumas palavras com supressão 

ou contração de elementos similares, deslocamento de determinados elementos, 

constituição de uma única sequência segmental e prosódica a partir de duas outras,etc.,  
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Com relação à análise qualitativa no que diz respeito às informações dadas, 

constatamos que os informantes que mais apresentam alterações na fala são os que estão 

em contato permanente com falantes não indígenas de Barra do Corda ou não, 

independente de idade, embora esta seja um fator preponderante em virtude da 

frequência nas escolas, melhor dizendo, na socialização em geral. Os indígenas com 

uma idade mais avançada e que pouco saem de suas comunidades fazem questão de 

preservar seus costumes, sua língua e de se identificarem como índios, como podemos 

ver na fala do informante DKK, questão-06, linhas-06-10.  

O estudo conseguiu confirmar algumas hipóteses lançadas no Capítulo 2 e 

desenvolvidas no capítulo 5, uma vez que a história dos indígenas de Barra do Corda, 

principalmente os Guajajara, e a história de suas línguas apresentam uma ligação muito 

acentuada. O contato desses indígenas com os portugueses colonizadores data de mais 

de 300 anos. Cada vez que os colonizadores avançavam, os indígenas recuavam, mas a 

língua Portuguesa era uma necessidade de aprendizagem para que as próprias 

comunidades indígenas pudessem se proteger dos colonizadores. E hoje essa língua 

tornou-se um veículo que permite a interação entre povos indígenas diferentes, sem que 

esses tenham, necessariamente, que abandonar suas próprias línguas. 
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ANEXO-01 

ROTEIRO DA ENTREVISTA  

1-Qual seu nome Completo?  

-Filiação 

- Naturalidade 

-Data de nascimento  

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município? 

3- Você é casado (a)?  Qual o nome do seu cônjuge? Se solteiro, se está namorando, 

com pessoas do mesmo município ou não. 

4- Você tem filhos? Fale um pouco deles? Você costuma contar historinhas para eles? 

Quais? Qual a importância dela para a cultura de vocês? E para você qual a historinha 

que mais te chamou e chama atenção? Por quê? (TEMA; RELAÇÃO familiar). 

5-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região? (caso a resposta seja positiva) Me conte esta história.  

6--Algumas destas historias viraram lendas? Quais? Você acredita nelas? 

7-Você estuda?  Qual a série? 

8-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

9-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

10- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda? Há algum mais comum? Qual? O que ele significa? 

11-Qual sua religião hoje? Você sempre foi... (vai depender da resposta do (a) 

entrevistado (a) ou nasceu em outra religião?  

12- O que fez você mudar de religião (esta pergunta será feita caso ele (a) tenha vindo 

de outra religião). 

13-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida? 

( caso ela tenha preferência pedir que ela diga qual  o prato e como ele é preparado). 

(TEMA- alimentação) criar questões motivares 

14- Você gosta de cozinhar? Quais as comidas típicas daqui? Tem algum tipo de bolo 

ou doce que a população mais gosta? 



152 
 

 

15- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

16- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município. Por que este nome? 

Quem o denominou de rio corda? Vocês têm outros rios e/ou correntes de água de 

grande importância para este município assim como o rio corda? Quais? ( após o (a) 

entrevistado (a) citar os rios, perguntar qual o significado de cada um deles, se eles tem 

alguma história referente à sua formação. (TEMA- geografia) 

17- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

18-Qual o tipo de peixe mais consumido no município, pescado no rio corda? Como a 

população costuma prepará-lo? (dependendo da resposta, serão feitas outras perguntas 

referente ao preparo e consumo dele). (TEMA: alimentação) 

19- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

20- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

21-O que este  município representa hoje para você? 

22- O que você deseja no futuro para esta cidade? 
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ANEXO-02 – MAPA DE TERRAS INDÍGENAS 
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ANEXO-3 –MAPA DA REGIÃO 

 

 

 

Barra do Corda é uma cidade do Município de mesmo nome no Estado do 

Maranhão. Localiza-se, como podemos ver, no centro geográfico do citado Estado, na 

confluência dos rios Corda e Mearim. O rio Corda exibe águas claras e frias que são 

consumidas em usos diversos, além de aprecidas como lazer pelos habitantes da cidade 

de Barra do Corda e adjacências, enquanto que o rio Mearim apresenta águas mais ou 

menos de coloração verde e mornas, chegando, em alguns locais a borbulhar 

constantemente e a fumaçar. O Meariam é totalmente navegável a partir do encontro 

com o rio Corda. Barra do Corda é uma cidade turística e muito religiosa. Sendo 

predominantemente católica, nela podemos encontrar não só católicos, mas também 

evangélicos, espíritas, umbandistas, etc., em todos os grupos sociais. Aí existem vários 

templos católicos e evangélicos, além de terreiros de terecô, religião idêntica à 
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umbanda, de origem africana. A cidade conta com um aeroporto, com pequenas 

rodovias (MA), com a BR-226 e, ainda, com a navegação pelos citados rios. 
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ANEXO-4/ ENTREVISTAS 

 

INFORMANTE 01-ZG 

 

1-Qual seu nome Completo? Zequiha Guajajara. 

-Filiação-José Pompeu e Madalena 

- Naturalidade-Municipio de Barra do Corda- Comunidade indígena GUAJAJARA 

-Data de nascimento-19 /maio/1901. 

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município?  

-Nasci na aldeia. Mia família é toda de pelá.  

3- Você é casado (a)?  Qual o nome do seu cônjuge? Se solteiro, se está namorando, 

com pessoas do mesmo município ou não. 

Era, sô viúvo agora. Só um que eu casei, o resto é contabandi. Ar mulher mandei 

embora tuda. A esposa que casei no civil é Bibiana, Bibiana de sôza que é mĩa mulher. 

Na tribo também chama mêricó (esposa). Mêricó aí pergunto quem é Nerú, quê dizer 

qué ‘pai’, mãe ‘nerrí’ 

3.1- O povo de Barra do Corda fala ou conhece estes termos? 

Fala, toda aqui sabe. Fala tudin aqui sabe. 

  

4- Você tem filhos? Fale um pouco deles? Você costuma contar historinhas para eles? 

Quais? Qual a importância dela para a cultura de vocês? E para você qual a historinha 

que mais te chamou e chama atenção?. 

Tem 23 fiiu [fiʊ]. Home, mulher, são magoti di mulher aí, são magoti di... di zome, . 

Era dôzi mulher. Nã issaí [ ] que eu tarra [ta] contanda istora pra eles. Contá istora 

que genti falápá êlisqui... rapaz quando eu era novo eu fazia tudo que pudia fazer, tarra 

com a mia mulher tudin dendicasa [dẽ,ʤika’Za], doze mulher dendicasa, tudo eu dava 

dicomê pa ela tuda, de vistí [vi X’] TUda, não tafaltanada e hoje é que eu to véi 

agora e adoicí, eu taquei doôdiderrami eutaditud fora. Tão já tẽiu mĩa famia, meur netu.  

 

5-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região? 
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Agenti conta as histora pra eles cumé qui é a vivença... nas aldêa,  cume que a genti vévi 

a famí, cumé qui agenti trata a famí, tem de trabaiar pra da dicumê. na éponórnumtĩ... 

quan cumeçô... a coniêcer os branco, num ti de nusindio cumer sal ou salgado, só cumer 

coisinsôsa puquê numsidava, só cumia insoso mesmo, com farĩa. 

6--Algumas destas historias viraram lendas? Quais? Você acredita nelas? 

Não. Aqui em Barra do Corda i a... eu tôbei[tobei] coheço, côhecí aqui em Barra do 

Corda era pouquĩa genti, pouquim. Ali on..tá... atrás do (não entendi a pronuncia que 

denomina o lugar) era capueira. A Barra era piquena, eu coheci ali... no, no, ali 

ontasendo [õtsẽdu] o guajajaraí, ali morava os índio, os índio sapuucái, um indio réi 

baxí [bi], cabeça pelada, morava ali, quando nós via da aldêa nós se arranchava lá. 

Depois o branco vêi chegando, vêi chegando, aí foi tocando o pé... fasta [} mais 

longe, pra onde tá agora 

7-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram?  

Ah! As festa quando tá pá genti fazer a a a festa do muquiada. Por isempo, a genti mata 

um boi, moquêa, deixa muquiada, se matá de manhã muqêa até di tardi, quandá 

[,kda] quatro hora da tardi aí começa a festa, e aquele qui vão dançá, aquea moça que 

vão dançá, se pita tudi, tudo pĩtado. Quando...terminá fazê aqueas cozas botá...qui fizer 

áquea carne, botá nũa panela, Quando terminô diz aí vou saí lá fora, sai lá fora, o 

cantador vai cantá, com o maracá, aí vai cantá, o pessoal vão dançá, e é e os qui tão pá 

vê os qui tão pá dançá também vão dançá, compahiando o cantá... katador, e volta e vai 

e volta, tudo enfeitado, passa a noite todí cantando até de manhã sete hora. Sienfeita 

com colar, tudo. Cada um colar tem uma signicifação. E as moças qui vão dançá tem 

também tudi tem qui tê colar no pescoço e aqui no braço. Os home tem que botá cocá na 

cabeça. 

8- Qual a dança que você mais gosta? Por quê? 

Bom, nó... nó...nossa tribo é dança de mermo... de índio mermo, batendo o pé, batendo 

o pé dançando e também dança do..do...dependen..dos branco também dança mar não é 

como era. 

9- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda? Há algum mais comum? Qual? O que ele significa? 

Não, tem não. 

10-Qual sua religião hoje?  

Só mêr... a de lá. O nome da região é aqui do... religião é qui nós samo  é... os indio a... 

a... (expressão pouco clara) Guajajara, o tempo que nós tem é Guajajara e não o índio 

Kanela, o índio Kanela é outro, guajajara nós samo Guajajara, mas aí, qui tudo que nós 

sabe Guajajara, pá genti coversá com o índio Kanela nu intenda, os índios Kanela 
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também pá conversá nu intenda o que ele tá dizendo, diferente, podi até jurar pá matá nu 

intenda e nós também nós fala nu intenda. 

11- Como Deus é cultuado na aldeia? 

Não! mas ali tem o qui tem os ente não tem a idea de sê do qui Deus fala. Eles tem negó 

de fa de Pagé que é corador. Mas aquilalí [,klali] eu acho que tudo é mentira, eu não 

acredito não, qui isso qzê, não puquê cê tá doente, né, leve pro curador! Curador não 

cura, tem que levá pro dotô que é que tem aquele doente, que... peste tem aquele doente, 

qzê qui a genti arruma um remédio pá ficá bom, mas curando de curador quando ele vai 

espantá já ta pronto. 

12- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

Eles come a cajá, manga e... caju e...é...eles come. 

13- O nome Barra do Corda é um nome indígena?  

Indigina Barra do Corda é indígina. É purque aí, o pessoal num dão...na época que eu 

cõiẽci [kõỹẽsi] esse Barra do Corda, sabe como é que eles tão idicando nome desse 

Barra do Corda, o rio [iʊ] corda, o rio corda é esse aqui, o rio corda é esse aqui, mas aí 

o que é qui acontece, o rii [i] mearim passa pá cá, o rio corda quando é barra do corda 

quando passemo a mão no barra do corda aí, que eu ia ser o rio corda o pesso...á insu 

morava lá num lugar por nome sujapé que é municipo de Barra do Corda. 

14- Por que este nome? Quem o denominou de rio corda? 

-Hen-hen... o que acontece pá dizer chamar o rio [iʊ] corda é porque o trânzo de cipó 

era trançado assim, nem um kaá-açu dava pá passar, era obrigado a cortar pá chegar 

com balsa aqui na Barra , pá trazer a lenha, pá vender aqui na Barra, é por isso que...é 

por isso que eles ficaram não... chamaram rio corda, mas o pessoal não sabe não, esse 

novatu num sabe não. É... 

17- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

Não, hoje é...aí nesse rio corda tem uns peixĩos surubin, tem drêja, tem piá cabeça 

gorda, pacu, traíra, eh! Curimatá, serajatê. 

18-Qual o tipo de peixe mais consumido no município, pescado no rio corda? Como a 

população costuma prepará-lo?  

agoRANtí...matum peixe aí a genti fazer um fogo, agenti faz ali brasa... grande, aí pega 

o peixe aí genti enrola, fazê muqueca, eles fala moqueca páenrolar assim o peixe. Aí 

agenti botembaixo, ficabemcuzido. 

19- O senhor gosta de fazer um moqueado, uma muqueca? 

Rapaz acho muqueca... eu vou dizer...eu deixo até de comer um pedaço de carne. 



159 
 

 

20- E doce, bolo que 

Não! Bolo aqui os índio num sabe fazer, sabe fazer não, sabe fazer um grolado, um 

beju, só isso que eles sabe. Mas isso de fazer bolo eles num sabe não 

21- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Me lembro! Mas aí agenti se esquce. Sô eu...na época que eu conheci a mĩavi...rapaz de 

dezoito ano eu sábio bocadecoisa que aconteceu ne,  mas depois sabê umascoisa que 

esses pessoal, não tĩa a saga do alto alegre? Um tal de caboré? A disseram prá prá nós q 

era a fi...lhadô q era bisavô...que nó moradore da região do rio corda, vieram pá chamá 

pá ir prá lá, osin não forem não, vamo não, que si nóiforemprálá noi vamo perder nossa 

vida, e nem o daqui e nem o da colôĩa quem foi só o pessoal do São Pedo, prá lá, 

mardaqui não foi NEĩum. Os índio que tarra lá, fugiru de lá, quando tarra lá a taca no 

alto alegre... hum...foi, anDAruCUMBÁcpuraí, puxaram aqui no rumo da região prá cá, 

cabelo puraquí. Agê! Dgi, EI! qunado eles chegava na aldeia, ÓI! CRIMINOSO VEM 

AÍ! PEGA ELE! AMARRE NESSE CRIMINOSO! Pega tudim, se intregava mermo, 

amarrava a mãã...o...o braçdele [,bɾsdel] prá trás. NÃO NÓSTAMUCUMSEDE, 

NÓSTAMUCUMFOMI! E, daépuca tu tarra dizendo qui num... tupudiapensar que 

nóvamupassar fome e passásede, aí um velhĩ diz: NÃO, DÁ ÁGUA PRÁ ELE BEBER! 

DÁDECOMÊ! Aí foi q’eu pê... dá de comer preles comê. Isso. 

22- Você gosta de morar aqui em Barra do Corda? 

-Rapá[Xpa], até agora to midando bem, eu vim prá cá foi em 1977, é, é purquê mi deu 

disgosto lá na aldeã, o própio mermo meu, meu irmão, eu tĩa um gado, foram matá lá 

dentro do curralo, aonde eu tava, mataram meu gado dentro do curral, aí eu dis [dis], 

não, sabe de uma coisa eu vou mimbora, aí eu vim embora aqui pá Barra, inda hoje tô 

aqui. Mas foi tuDO ISso certo, não fica bom prá mim mas os meu neto si...do 

jeitoquetãoaí, só tem um dos meus minĩn que se formou também, mas o resto dos meus 

neto qui tão ali, é.. Dilamá, Rainá, Itamá é.. aquele qui tava aqui indagora, esse aqui e 

osotro, tudo se formaru in doto, se formaru tudo e tão bem, tão gaĩando bem, tão 

aqui...tranqilo [], si tivesse na aldeã tarra tudin brocano um ora dessa, derrubano 

pau.É... ISS, o futuro que eu tĩa[ỹ], nesse tempo, meur neto. Sóque meur neto num 

reconhece pá dá um agrado pá mim, num dão não (sorrir). Aí eu digo, aí rapaz me dá ao 

menos cinquencentavo [k] aí rapaz comprá umacoisaí, qualéchef! tem naão 

vovô! Mintiiiira (sorrir). 
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INFORMANTE-02-JJG 

 

1-Qual seu nome Completo? José de Jesus Araújo Pompeu 

Filiação Joselí Araújo e Lourdes 

Naturalidade- Barra do Corda 

Nascimento-1984 

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município? 

Não, mo.. morei na aldeã, morei um tempão lá na aldeã. É a mãe tava lá tendeu? e, aí... 

a mãe... não queria que a gente... trabalhasse de roça não, a minha mãe, tendeu! A mãe 

parou, parou disse não, não quero isso pros meus filhos não. Pegou, saiu da aldeã, vei 

embora com a cara e a corage [kɔɾaʒi]. E... trouxe nós tudim já prá cá, trouxe a gente 

tudim. Pai não queria vim, o pai, ela falou pro pai: -apois [] tu fica aí, vou levá 

meus filho pá estudá, fazê algã... a... algũa [agũ] coisa na vida, sê  ũa doutor, algũa 

coisa, sê algũa coisa, aí ela trouxe a gente prá cá. Passava... passou alguns tempo aí, o 

pai vei atrás dela de novo, o pai,  a gente só cumia mermo, rapaz, uas coisa que osoutro 

dava, resto das coisa de galĩa, cabeça de galĩa, essas coisa o pessoal dava. Mĩa mãe 

trabaiarra [tſabai’aa] fora da cidade também, mĩa mãe, passou uns tempo trabaiando 

em São Luís... de graça mẽmo, pá ajudá mẽmo, tá ajudando mẽmo, só... gãĩá algũa 

coisa, de gãĩá um trocadinho aqui, acolá, mas ela coisava e... mandava prá gente comer 

aqui e... e coisá. Si não fosse por ela hoje a gente ta lá na, quêdizer, se fosse pelo meu 

pai a gente tava vivendo de roça, dendormatu [dẽ,duhmtu], morando nin [ĩ], nin aldeã 

mermo! Mas hoje a mãe pensou e repensou e trouxe a gente prá cidade prá... ser o que a 

gente é hoje, tendeu [t]? Hoje tem... tem uns irmão... tem uns irmão formado aí, 

tem uns sobrin também, ok? estão todos aí...na tranquilidade da vida que a mãe ofereceu 

prá gente hoje pra...táuquitá aí com a gente hoje. Pensou na gente, ela. 

3- Você é casado (a)?   

Sou casado, casado.  

4- Tua esposa, como é o nome? É daqui também? 

É... a Carliene, é daqui também de Barra do Corda. 

5- Ela morou na tribo, também? 

Não, não, ela má ela tá indo...ela foi agora... que eu conheci a Carliene, a minha mulh...a 

minha esposa aí...foi em noventa e oito, noven... noventa e nove que eu cõĩẽcí ela, aí a 

gente passou uns tempo ia e vĩa, tendeu, que eu tamém [tam ]...eu tamém estudava, 

tava fazendo o ensino fundamental aí não dava prá mim ficá o tempo todo lá na aldeã, 
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prá mim, não, num darra não, inda [ ] bem que já eu terminei o ensino médio já e...tô 

aí, trabaiando também agora. 

6-Você tem filhos? Quais? Qual a importância dela para a cultura de vocês?  

-Quatro rapaz. Já! Esse que fala com o senhor bem aqui (sorrindo)... é meu rapaz, tá 

bem aí esse que chegou a mãe dele aí, o caçula aí, o outo tá pu colégio.  

7- Você costumava contar historinhas para eles? 

-Eu com a...tem, tem nas féria, quando eles vão pá aldêa nas féria aí eu peço pá mãe 

contá uma historia, a mãe contá a historia pá eles, como ela contou prá mim também, 

como foi a trajetória.. a tá dela ter chegado a esse ponto de trazer a gente prá cidade, prá 

dizer como é que ela vivia, como foi que a gente viveu, aquela dificuldade toda cumo 

coisa que todos os índio tem hoje nas aldeã, tem muito indio, tem muita dificuldade, 

muito alimentação, coisa, muito mermo. 

8-E passar a historinha da cultura para eles? Vocês têm historinha que vocês passam? 

Nós conta muito história de bicho prá eles, da...da índia moça aí qui...vira moça é uma 

tradição mermo e, corr...corre prá falá prá eles que nós corre atrás dar minina quando 

elas vira moça cai, atravessa cinco hora da mãĩã com um cipau pá batê nelas mermo...aí 

eu falo prá eles: -abém que vocês nascero homi, sinão fosse aí tava aí, tava aí correndo 

prá não pegar cipózada nas costa. 

9- Os bichos? Vocês contam história de onça? 

É...bicho mermo, bicho mermo, de onça...coisa...é...como pessoalzin fala na aldeã que 

viu assim...tem um indio que já mor..praticamente faleceu e aparece 

transformademoutracoisajá. Assim eles conta que são maisss...como ele aqui...mais, 

mais véi que a gente e conviveu no mato mais que a gente, no mato cumo num é hoje, 

mato mais fechado, aquela coisa toda, eles conta muita historia de índio que aparece 

quando já tĩa falicido, já faliceu, aparece duma hora prá outra mas de outro jeito, de 

outra forma, ni dá de ele pega e fala prá ele... prá tá de...tendeu! prá dormi com ele, os 

minino ficam com muito medo e muito, hum! Muito, muito medo mermo. Má 

rapainahora de dormi querem dormi tudo com a gente, perdamãe [p], 
perdagente, rapaz! Hum!  

10- E a história da menina moça? 

Ah! A história da menina moça é... quando ela chega a idade dela que é de doze a treze 

ano poraí que é a primeira menstruação dela, ela peguiconta [,pεgikõt]...pus pai dela, 

mas só quem pode ver só a primêra pessoa que pode vê é a mulher, as mulher que pode 

vê ela primêro...do que os home, depois qui vai pintá ela, pita[] do pescoço prá 

baixo, todin, dá um bãĩ nela, de jinipapo, fica todpintada ela, fica toda preta, fica toda 

preta, ela. Ela passa dois..dois dia...passa praticamente quá três dia fora, assim sem sair 

pá lugar nĩum. Ficá de resguardsim, de resguarda mermo...fechado, só ele mermo tem 
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qui tá mermo só com o pai dela com a família dela só,  num sai prá rua, num sai prá 

lugar nĩum, dendecasa mermo trancada. Aí marca o dia prá fazer a festa dela, como hoje 

tá acontecendo hoje, lá na aldeã, ta acontecendo hoje lá na cachoeira hoje, tá 

acontecendo a festa da mininamoça que tem...parece... parece lá que é três ou é quatro 

que tem um lá,   dua meninamoça que engravi...que menstruou hoje a primeira vez. Aí 

quando mestrua a primeira vez é...o maior cuidado os pai dela, a mãe dela, tanto essa 

vida hoje que tem mũĩtas coisa MUNdo...mudou hoje todin o mundo, as amizade não 

são só... dereto com as india tem companhia de branca também, aquela influênça, vai e 

vem, aquela tal tal mais...é boa, é boa a tradição, a genti corri atrás, a genti...faz, é bom, 

não é mar bom purquê ã...ã...antigamente as festa indigina que tĩa era carne de caça e 

hoje não, raramente a gentiencontra carne de caça, mudou, agora é ũa vaca, prá na...boi, 

prá coisar, raramente agentiencontra uma caça aí no mato aí, tendeu! Tá tudescasso 

pelai, tendeu, aquela coisa toda. 

11 E dessas histórias aí, qual a que mais te chamou ou chama atenção? Por quê? 

Ah! A mãe fazia...quando eu era piqueno eu tambem dizia o quê, uns oito nove sete ano, 

a mãe contava muita histora prá mim de bicho, qui via bicho...a gente tavanaldêa, ũa vez 

na aldeã lá, a mãe dizqui passô... Ó CORR, CORRI LIGÊRU LÁ VEM OS DOIS 

BICHO CORRENDU! Pareciqui passô assim pxiiiipá (som onomatopaico prendendo os 

lábios e soltando um ar comprimido), passô mermo correndu e era ín...bicho in pé,  

mermo pareceno aqueler bicho, um cavalu, correno []. A mãe contava muita 

histora pá mim, muita histora de criança que...que ela contava pra gente, fazia medu prá 

genti que...que lá na aldeã num tĩa energia antigamente, tá entendendu e a gente 

quiRIA...passá até umazora mais acordadu, prá num dormi cedo, prá ver...as coisa lá, 

gritandu, uuu, prá lá e prá cá, gridi [gɾiʤi] de comunicação, comunicano, tá, tá... e... aí 

ela me dizia muito: rapá, meu fii [‘fi], num faz isso não, tem bicho essazora, criança 

num pode chorá, criança num chora mar não, puquê o bicho a gente também chama de 

tanzurano, tanzurano tá bem aí, não pode falá isso prá ele não, ele tá escutano sinão ele 

vai queré te pegá e vai ti levá. Falarra pra  mim... e muito. Igôaelafala pra mim a minha 

mulher fala hoje, a minha mulher fala: rapaz fala prus minino num chorá na aldeã não 

qui num pode, num... o bicho aparece e vai pegá os mininu pá levá. Assim é as histora 

deles. 

12-Algumas das historias do Maranhão viraram lendas? Quais? Você acredita nelas? 

Nã... na...ééé... na...assim de lenda, lenda, lenda, nããã...conĩêçu não, qui mĩa 

mãe...muitas vez, eu conversu com mĩa mãe muito, entendeu! conversu muito com mĩa 

mãe mermu, peu saber direitin o que aconteceu naquela épuca, ante deu chegar ao 

mun...dela mer cum meu zirmão, as histora dos meus zirmão lá qui...rapá ela contava 

muitas histora mermu qui..., conta histora mermu, que ela num tá qui hoje prá você falá 

com ela, si tivessaquí ela falanoaí té... té cansá. Má ela tá lá na aldeã, na festa da índia 

moça, na festa da índia moça. 
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13-Essa festa lá é só...tem outras importantes assim, tipo a festa da menina moça ? 

Ah! Sim, tem a festa...tra...a festa já cumeça, umas quatro hora começa...da minina 

moça... vai saí do quarto toenfeitadajá, aí vai dançá atééé..uma sete e meia, oito hora, 

até ela aGUENTÁ, que ela também tem que discansá também,que sinão ela num vai 

passar a noite todĩa pulano prá lá e prá cá,correndu, vai  e volta, corre, roda,roda,tal, tal, 

vai e  volta de novo...aí ela discansa... mas qundo [kwNdʊ] o dia vai mãicendo 

[], qundo o dia chega de quatro e mea [mea] prá cinco hora da mãĩã tem qui  

levantá, vai dançando até ũas sete oito hora da mãĩã vai dançan...até oito hora,  aí ela 

pega divide o bolo lá, bolo, não é BO...lo de...de panificadora não, essas  coisa não, é 

bolo mermo é um bolin de arroz de farĩa cum carne, disfia a carne todĩa e faz um bolin, 

é... é o bolo qui a minina moça tá integrando prá... tá terminando a festa dela já, aí 

depois dessa daí os pessoal programa ũa festa prá... pus pessoal comemorá... mais 

ainda...prá... salvá... mermassim um forrozin ta, aquela coisa toda. 

14- Essa dança dela tem algum objetivo? Assim, ela dança prá arranjar algum 

casamento? 

Não, só prá... é, prá anunciar que é...que é... virou moça, já, tendeu! é uma minina moça 

já , tendeu! ela num tem esse nogocio de...fazer essa festa qui tá preparada prá casá não, 

tendeu! Alí tá mostrando que ela rá é ũa minina moça, já e...e... daqui prá frenti...só ela 

mermo qui vai sabê qui dia qui ela vai casá...conformi ela lá e os pai dela,  tendeu! Qui 

tem muito índio hoje qui tem minina novĩa, minina novĩa hoje qui to é...é 

dano...praticamenti é dano...asssim... prá casá logo, praticamenti é dano prá se livrá, se 

livrá da companhia da...da filha, tendeu! eu vi ũa colégada...um rapaz lá, um rapaz 

déispaumu de altura, o mininu piquininin ainda, o pai dela deu prá ele num sei porquê 

puqui forma purqui foi qui aconteceu!... má rapaz prá quê tu deu! Nã, nã...tá aí! Bem 

novĩa, a minina nova, nova nova! se tive oquê...doze pá treze ano, o cara tem uns vinte 

prá vinte ano... hum! Eu acho incrível é incrível dimais isso, é... 

15- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda? Há algum mais comum? Qual? O que ele significa? 

-Popular...heim...Ah! qui a genti fala com as pessoa? Ah! qui a gente fala com as pessoa 

qui intendi...qui os pessoá intendi é... fala assim é caraíô, crôz’êro, maruquéra, caradí 

que ele sabe o que é caradí que esse pessoal teimoso qui sabe o qui é caradi, temetarerá, 

maruquéro é carne, Têrô (farinha) scarápí’á é ovo, é... caradi é cachaça, caradí cachaça. 

 

16-Quando alguém vai à mercearia e pede... assim ei! Eu quero caradí, eles sabem? 

-Sabem, eh!...assí...eh! bota um caradí prá mi aí...  caraíu, eu chamu de caraíu, não é 

pelo nomi da pessoa não, chama caraíu, que aqui em Barra do Corda eles chama: -eh! 

Tentehara, tu quer o que mermo aí tenterara, que qui cê tá precisano aí,  tenterrara. Aí 

ele fala -queru maruquéra aí, caradíu mermo, prá... levá prá aldeã, prá comprá e levá prá 

aldêa. Ele sabe, tem muito branco qui sabe a linguage de índio, você vê assim... você vê 
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e fica assim...má rapáis esse cara sabe mais do que um índio mermo! É sério! É rapais, e 

muito, muito mermo rapais. Ah! Tem meu zirmão, tem um irmão meu... meuzirmão... 

não sei se você conhece meu irmão não, sei se você também conhece Dilamá, ele não 

pareci cum índio não, nĩ um pingo! Ele parece um branco, tem outro parece um branco, 

uma vez ele tava indo prá aldeã e tava trabaiando no carro da saúde, meu irmão... ele 

tava indo prá aldeã, a índia tava grávida no meio do camin, tava pá parir, a mulher, aí a 

índia falô prá ele qui...falô assim: ó! Eu vou parí, eu vou parí mar... o caraíu taquí, o 

caraí! falô pro meu irmão. Aí meu irmão falô assim, não rapais, eu também sou índio, 

igualzinho a vocês, também sou tetehara, sou fii da dona Lurdes. Ah! Pois todo mundo 

é parente pois... tudo bem! Aí a mulher pariu, no MEI DO camin, teve filho, no MEI 

DO camin de lá prá cá dald..., da cidade. Ela pensou que era branco...era índio. Tem 

índio dimais parecido cum...má rapais! cê vê... cê vê eu assim...mas eu.. não, ele aqui 

não pareci índio não ele aqui, parece um japonês. Mar é, mar é, rapais! aí o minin diz 

que muito que parece mai, qui puxou pá mãe mais é eu, e eu  puxou muito pá mãe 

MERmo, a mãe comi carne é, a mãe comi ó, é...carne, carne de caça é só cum água e 

sal! num tem nada de tempero não! Num tem tempero, num tem salada, num tem essas 

coisas não, só água e sal, e é bom! E eu como...o que ela comê eu comu também. Mô... 

Esse coisa que você pediu prá ele aqui ó... é..muqueca, muqueca?é... de assá 

peixe...peixe com, com coisa banana, fazê coisa, rapais ali é bom, bom, bom, bom 

mermo. A mulher hoje que vevi comigo ela comi, o qui eu eu pidí prá ela comer, ela 

comi também, carne de caça ela comi tudo, ela comi, té troca comida pelo prato do 

índio mermo, igualzin eu faço também, mar a comida melhor eu troco meu prato com 

outra pessoa, a comida do índio do matu mermo. Má rapais... 

17-Ainda agora você me disse que estudou, não estudou?  

-Terminei o ensino médio. 

18- Não quis fazer faculdade ainda? 

-Era...esse...no coisa...é...tão quando eu era novo, assim pensando em casá, eu tava na 

casa do meu irmão, tava eu e mais dois filho dele lá, nós era três, comigo três, ele me 

prendia muito lá, assim, final de semana, eu...praticamente eu num...meu tempo não era 

de ficá preso ni canto nĩum, ficá ali na...solto mẽmu...aí eu... a muié dele pedia prá eu 

num...é fazer ar merma regra que os fii dela também fazia...prá mim fazer também, 

passava sabo [sabu] e domingo lá mas eu num aguentava não, aí eu também num sabia 

purquê... também ela tarra querendu mi prendê muito dendecasa, talvez ela queria uma 

coisa prá mim...investí em mim, em mĩa pessoa, eu não soube aproveitá. Hoje os fio 

dela se formarum, dois em odontólogo tem outro fazendo (um sorriso) medicina e..eu 

pensei de...não, vô aquiacolá,  aí...contrei [kõ] ela aqui...agent começou a si 

coĩẽcer...casei cedo dimais também, dizess...quinze a dizesseis ano, ela tĩa treze a 

catorze ano, ela aí. E...não deu mais de...pensá de fazê nada, só mermo estudar mermo 

prá terminar o ensino fundamental de...issoeaquilo. E também tentei fazer duas vez o 

curso de infermagi, não concluí não. Não consegui não, é que não deu prá concluir. É 

comecei, fui té na metadi, no começinomei, no mei, aí não concluí purquê não deu, 
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umavez ela tarra doente eu tive qui viajá cum ela, outra vez, outravez também, também, 

ela também, prá Teresina, aí... ficá ar matéria qui passou di qui  

laaaá....buscadinô...aquélcoisatoda, aí disisti logo. Mas...mas hoje eu tô trabaianno, hoje, 

to trabaianno na saúde em... na saúde da aldeã, junto cum ôtro pessoal na aldêa qui eu 

cominei [kõminei] de ilá, agin...eu trabai de agentdisaúde lá. Eu entendo um pouco...né 

muito não quiii, mas mĩa mãe meu irmão, me orinta, cuméquié as coisa, é assim assim 

assim, pois...tá bom, pois é...tô aí trabaianno hoje, num me formei...em nada assim, a 

queston não é tempu, a queston é não deu, pra mim... chegá ao ponto de fazê isso, , 

que... os meus minino um pouco e a muié também me atrapalhou um pouco, financeiro 

também é rũi[Xũĩ] dimais,e eu também num tem...prá isso, prá chegar ao ponto de me 

formá.Mas meuzirmão...tem muito irmão meu formado já. Muito...muito, mermo. 

19-E religião? Qual sua religião hoje?  

Católica, Lá na tribo tem uns qui são católicos, tem outro qui são crente, tem uns 

também crente falso, na tribo...tem muitos ahá...crenti mermo [mehmu], alí pu rumo da 

BR tem muito, pu rumo da BR alí. 

20-A religião de origem ainda existe por lá? 

ExISte, e muito! Existe, eles fala na linguage pu parente sobre Jesus, a parte de Jesus lá 

ele fala, canta também oração na linguagem também pus parenti, os branco vão lá, é, 

Jesus é Tupã! é Tupã. \prá falá coizar, prá falá prá eles lá prá orar por Tupã 

21-Qual o tipo de peixe mais consumido no município, pescado no rio corda? Como a 

população costuma prepará-lo?  

Pirarucu, Piau, tabaqui também.  

22-Você sabe fazer algum destes? 

Prá cumer, não, sei só assa só, só tratá e... coisar ele e botá na panela no fogo, só. Não, 

sei não, sei prepará não.Vai prepará...  merquiele [,mehkiele] aí, ele num come coisa 

temperado não, natural mermo, a mĩa muié é que bota tanta coisa na comida é corante 

essas coisa, ah! Parcom essascoisaí.  

23- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

Melância! Banana, laranja, bacuri, abacaxi, buriti, buriti eles pede muito e, aquele 

negócio fedorento (pequi). Tu comi aquele negócio?... ixi Maria, como não! 

24-Qual o tipo de pescado mais usado aqui no município, o mais pescado no rio corda? 

O tipo mais pescado é, é, é piabĩa piqenĩnĩa pá fazer aquele fritĩo, frito com arroz 

branco, ô rapaz! aquilo ali é bom dimais! e peixe que eles pesca de tarrafa, peixe 

é...piau, tambaqui também, e pesca inté in tarrafa também, tendeu! Pá fazer o almoço 

ainda, e tem uns que vai caçar dendágua coasquela[,kõaskεla] flecha ainda, aqui em 

Barra do Corda, e também, e também na aldeã também, eles vão daqui, eles vão lá e 
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conversa com o pessoal, eles pedi prá descer...da cachoêra...até a ponte, eles desce mais 

prá baixo, até no sujapé, consegui ir até na pon...caçando peixe. Eles gosdekilambí, 

também, de kilambí.  Você sabe o que é Kilambi? Kilambi é ũa...eles pegam cosa as 

pimenta, as pimenta malagueta mermo, aquelas vermeha, pisa ela, aí eles bota misturada 

com um pão, com a massa, aquela massa de fazê bolo, faz ũa bolĩa [bɔlĩa] cosa tudo, 

al´joga pus peixe, o peixe fica doidão, o peixe, ele sai pulano: dug dug dug dug, eles se 

afun na pu baixo da pedra, aí os pessoal mergulha e vão pega ele lá, com as mão 

mẽmo[mẽmu], nada de cosa, sóassimesm e vai...doidin, doidin, doidin...essi, esssi 

kilambí,  é muito falá no piaí...quand[kwaNd] o siô, seu colega andá...perguntá: -rapaz 

o que é kilambi mermo?, ele já diz o que é kilambi, é um... é um... é um cosa pá caçar 

peixe dendágua, jogassim, aí os pessoal fica do lado, fica dois aqui, dois ali, 

trêmarrimbaixalí  pá esperá ele passá, aí ele cansa, ele, fica doidin, doidin, doidin. 

Hummm! rapais, pois, pois kilambi é... kilambi é uma arma pá pegar os 

peixe...ellhumm! ele é um pôquim tócsico qui(sorri) diz qui ele si coisa...muita 

pimenta...ele fica doidão ele, como si fossi uma droga.  

25- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito?  

Já, já aconteceu... 

26-O que foi assim? 

-Rapais, foi ũa briga dum...dum..duns parentimermo lá na aldeã lá, aasim ó, nois tarra lá 

brincando lá na bêra do rio...aí duma hora prá outra apareceu...foi uma briga doida lá... 

briga mermu[mehmu] de parenti cum parenti lá... aí chegou um indiolá cortada, as cosa 

deiiê[???], aqui... bem aqui, até abriu...aqui (não consegui entender). Rapais tarra 

retaiado aqui...cosassim...tiverpegádireito tĩa[ỹ] torado o...o ispĩaçu dele... e 

hoje...euví...daqueêidia[da,keeiʤia] prá cá marcou muito aií, esse dia, mas os 

zirmão[zihmãu] dele brigaru[bɾigaɾu] com outros parenti lá...tudo pur bestera de...de 

cachaçada, o pessoal qui o pessoal bébi aí começa aquela coisa de discutí, aquela corra 

toda, aí...intão to sivi(não consegui enender) daí...nunca esquici, nunca vou 

isquecer...nunca mais, umacosasedá..e foi muito e...e foi mais...era...um lado de família 

e o outro lado também todo de família! Nada de...de outro istranho, era irmão era 

família cum família brigano lá àtoa. Aí...parece que um pegou um outo furado, um tava 

com a cota...com as costa rasgada mermo mas graças a Deus dessas duas parte da 

família não morram não, nen dum lado nem do outo, ninguém morreu somente ficaro 

com um corte, só... mas faz tempo, faz muito tempo dimais.  

27- E aqui em Barra do Corda já aconteceu alguma coisa, assim, que te marcou muito? 

Já! Também! É...é...marcou e muito! Aqueéa[akεεa]...num tem aquela cur...aqueéas 

morti allí na BR? Aí a...a...agente tem muita amizada aqui em Barra do Corda hoje mas 

nunca pensava de tê aqulles que dizem ser nosso ami... -não aquelle[  ] allí[  ] é nosso 

amigo, tal...no dia do cô erusprimêrtavumnafrente dizendo: -Ah” bota esse índio prá ir 

embora da cidade...isso e aquilo, tal, tal, tal...como se agentifosse culpado na côsa que 

aconteceu lá longe e a gente bem aqui sem saber de nada do qui tarraacontecenolá...só 
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ameaçano...aqui,acola´, só ameaçano.. cosa aquela toda com a genti aí, 

mais...dábem[dab] qui tem a mamãe e o papai ainda, meuzirmão qui sabe orientá, 

sabe conversar com os pessoal, e...e os prefeito sabe quem... quem é a gente, não só ele, 

o prefeito, mais o filho dele, o RicoTeles, sabe quem é a família da gente, sabe cumo 

qui é a gente, a gente não é essas coisa de confusão não, e...o que aconteceu não, mar 

até hoje o que marcou muito bem foi isso daí... que a gente vIU as pessoa dizendo 

que...aquee dalli é meu colega, tal, tal, meu amigo... era os primêro que tarra na frente, 

os primêro, levando os cartaiz...issoeaquill... mandano os índiembora[ĩʤiẽbɔſa] da 

cidade...rapais issdehoje...marcou e muito prá mim e...pránormermo. Mesmo assim hoje 

agentireleva, tendeu[tẽdeu]! A gente releva e muito prá...prá coisar, num ter 

a...confusão que a pessoal coĩeciagente... coĩeciagente e...e...num quero abriga cum ees 

também não. Não é questão de briga com ees assim não, puquê se uma pessoa bate 

in...baté in uma...quer dizê, o cara batê in tu e teu irmão...batê in teu irmão tu vai atrás 

dee prá saber quem é, igualzĩu a gente também, tendeu! Aí...só esse que marcou a mĩa 

vida também, só essa trajetora desse rapais aí que morreram or dói...lá! felizmente, né, 

hummm! Niguem[Ngẽ] sabe o qui aconteceu alí, e...dizi qui são nosso amigo, erum os 

primêro que tavam com as cosa na mão mostando pras... isso e aquilo! 

28-Mas hoje o município é muito importante prá vocês, não é? 

-E muito! Não só o município cumo é importante prá gente como nós também somu 

importante pru município, tendeu! porque se não fosse pela gente o município num 

movimentava nada não! Nada, nada! quem movimenta o município aqui  em Barra do 

Corda é os índio, é igualzin Grajaú, movimenta mermo, de ponta a ponta, aqui. Esses 

pessoal dadão[dadãu] valor muito assim, assim quando o índio tá cum dĩeiru na mão!  

dadão valor! Mas quando num tão! Ah! Aquelle alli é um vagabundo... 

29-Como é que vocês chamam dinheiro? 

É, é, temetarela, é. Elles fallassim: -rapais ê...tu tem dĩeruaí[ʤieſuai]! Tall! mais...mais 

nunca taveassimdecoisnão, tendeu! deessascoiscumBarradocordanão! Esse pessoal de 

Barra do Corda coĩece a...a...a...os índio que...realmente...qui mora aqui em Barra do 

Corda. 

30-Mas o pessoal daqui usa o termo “temetarela’? 

Usa! Fala, eles fala muito aqui, tem muito, tem muito aí...comerciante, muita gente 

mermo qui mexe cum índio aí, muito, e né pouco não, muito, muito, muito. GraçaDeus 

hoje...só...muito na paiz. Fosse, meu irmão, humm! 
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INFORMANTE-03-ELS 

 

 

1-Qual seu nome Completo? Edimar Linhares da Silva 

Filiação Martim Linhares da Silva e Maria da Conceição Silva 

Naturalidade- Maranhense interior do município de Barra do Corda 

Nascimento- 08 de outubro de 1958 

2- E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

-Meus pais são...assim... eles são... do interior. Meu pai veio do Piauí, é oriundo de 

União Piauí e mĩa mãe é mesmo daqui, ela tem ũa mestiçagem, de um lado...caboclos, 

quase indígena e do outro descendência italiana. 

3-Você mora aqui desde que nasceu?  

-Eu moro desde que nasci, é, a família também, do iné...do in...inicialmente...no interior 

do município e, e de setenta e quatro prá cá a gente mora aqui na na cidade.   

4- Você é casado (a)?  Como é o nome da tua esposa? 

Eliene Borges Linhares da Silva. 

5-Quantos filhos? 

-Três filhos. 

6- Como é o nome deles? 

-É, Edimar Linhares da Silva Junior, Mariane Linhares Borges da Silva e Claudio de 

Sousa Linhares. Tem outro pá nascê, vai sê o Rayen (R vibrante). (Perguntado sobre a 

origem do nome ele diz: -é um soldado Rayen, é...é inglês. 

7- Você costumava contar historinhas para eles quando eles eram pequenos? Quais?  

-Contava, eu contava... contava historia é...da carochinha, história da canção de 

niná...certo, a gente contava história do homem, do caçador, do pescador... certo! da 

matança da onça, o meu pai foi um grande matador de onça...nesse tempo é...enquanto 

hoje, matar uma onça é um atentado contra a ecologia, naquele tempo era uma forma de 

dar sobrevivência aos hebranos. Quando o papai matava uma onça, ele recebia pelo 

couro da onça, um bom dinheiro que as pessoas daqui compravam, os coureiros e 

também recebia presnte dos fazendeiros vizinhos, davam uma novilha prá ele por cada 

onça que ele matava, porque as onças é...comiam o gado e, se o homem brincasse, ela 

comia o homem também.   
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8- Essas histórias, você acha que foram muito importantes pros teus filhos? 

-Foi, foi muito importante. Ajudou muito. 

9- Qual a historinha que mais te chamou e chama atenção? Por quê? 

-A história que mais me chamou atenção? Foi, foi quando nós fomos matar uma 

onça...e... eu ainda era menino...fui para assistir a matança da onça e tinha um 

cumpadre meu...e eu com...onze doze anos, ele com quinze dizesseis anos, ele era um 

moreno...moreno bem escuro...depois de muita luta, meu pai e meu tio consiguiram 

matar a onça. O nome desse moreno que andava com a gente carregando as 

feramentas, as armadilhas, as as aratacas, aratacas, ela era de metal, interrava no chão, 

numa vareda e a onça vinha, mitia a mão e ela prendia. E, então, quando...depois da 

onça morta, aí botaram a onça aqui no chão, meu tio, meu pai, irmão da minha mãe, 

Ribamar, e...quando...deixaram o Dumĩguĩu [Du,mĩgĩ] olhando a onça. Ó, Dumĩguĩu - 

é o rapaz, de quinze a dizesseis anos – Seu Dumingus, fique aqui olhando essa onça... 

fique aqui olhando essa onça para que os bichos não venham mexer nela! Só que a 

onça pintada, ela é tão pintada que se você mirar muito nela, você tem a sensação que 

aquelas malhas começam a andar assim à sua frente, certo! e ele lá sozinho, começou a 

encarar a onça, começou a encarar a onça morta, inerte...e elle começou ver aquelas 

malhas mexendo na frente delle, elle achou que a onça tava viva, né! (sorriso). Elle 

subiu na grande árvore, lá a gente chama...o meu pai, e eu e o meu tio, fomos olhar 

uma ispera, lá tem a mirindiba que é uma árvore onde come o jacu, jacumin, aves de 

caça, jacupemba, ham! Tem o...de aves, o de jerimon quesseéfruta, os animais, o 

veado... o veado também, o jerimon quesseéfruta e...o..ĩn-hiaré...aGEnti...Isso...ao tá 

no pé dessas ávores as caças...  

10-  In-hiaré é uma caça? 

É...é não, ĩn-hiaré é uma árvore, ele, a fruta dele é muito gostosa! E a gente vê esse 

Dominguinho...é, é nome indígena, a maior parte do nome das árvores são indígena, a 

maior parte, né! A... a gente ia olhar as esperas,...o´home...o Dominguinhos ficou lá 

com a onça, certo é que quando nós viemos...prá...prá chegar perto dele, é...de longe 

genti escutou ele gritá: TIO DOTOR!!! O apelido do meu pai é doutor...TIO DÔTÔ, 

SEU RIBAMAR... NUM INCOSTE NÃO QUE A ONÇA TÁ VIVA!!!A ONÇA TÁ 

VI...não é pussive! cumpadi ribam...a gente deu tanto tiro naquela onça depois dela 

morta, rapais. depois dela morta mermo ainda mexe...ainda demos um tiro no 

coração...não pode tá viva...mais o nego tá dizendo que tá viva sô, as veze a onça é 

muito dura. Aí elles foram chegando...cara...ispingarda carregada, ponta de pé, aí 

dipositaram a boca...ispingarda já engatilhada, aí quando tocaram a onça tava dura, aí 

tava dibaixo dumas árvores assim, o sol quase não aparecia, aí ele disse: QUEVÊ 

FASTE, FIQUE OLHANDO DE LONGE! A gente fastava, ficava olhando, quando a 

gente mirava bem, a malha dela ficava dançando na vista da gente, (sorrindo) por isso 

que ele deixou a onça, tava...tav inCIMAdumaárvore, as mais altas ele subiu, 

né!(continua sorrindo) 
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11 O Maranhão tem muitas histórias de encantamento,  

Tem. Cabeçade-cuia, 

12- Tem alguma história indígena, lá da área dos índios que você conhece?  

Olha, história dos índios é...eles contam muita histórias mais...as historia deles são mais 

in cantiga, eles cantam no idioma deles... os Kanelas cantam muito a cantiga da onça, a 

cantiga do gato maracajá, a cantiga da sariema, eles contam mais a nível de...a religião 

deles também...eles falam de um deus deles, eles, apesar do cristianismo ter interferido 

muito mas eu tenho um irmão de leite que é o Tomaz, ele hoje tá até debilitado, doente, 

eu até encaminhei ele, eu trabalho lá no INSS, mas eu encaminhei ele pras os cuidados 

de uns colegas, lá no INSS prá providenciarem uma segurança prá ele porque ele tá 

acometido de infraquecimento, tuberculose, é...e, quando eu era minino e, a minha mãe 

viajava prú interior e me deixava aos cuidados da Duarda que era a mãe dele, a Duarda 

morreu há pouco tempo, eu chamava ela de mãe Duarda...tão cumé via...Tumaz é da 

mesma idade minha, tão...esse Tumaz é meu irmão de leite. Então a...é...uma lembrança 

que a gente tem...e que ele cultua muito, irmão Tumaz, ele cultua muito o sol...cultu o 

sol...o deus dele é o sol. Tem, tem...aquela...aquela projeção...interferência do 

cristianismo mas ele lá assiste aquilo mas ele acredita no sol, no sol 

13-Tem o nome do sol? 

As vezes que ele tá comigo ê...ê...ele só me chama, ele só chama deus sol, deus sol. 

Agora, tem, tem a forma dele chamá, também, no dialeto dele mas ele conversando 

comigo só fala mesmo deus sol, babe, não falava assim...tem outras palavras, eu...eu sei 

de poucos de linguajares assim...por insemplo ‘intchê’ é mãe mas intchê é só prá ele. 

Aqui em Barra do Corda não usa, não usa; agú=vamos; raré raré=acabou, acabou, 

certo!. A questão de umas palavras que eles usam... frequentemente...é, por exemplo 

tetehara é velho; guaitê é índio, mais...esse guaitê já se usa mais no linguajar de 

Jenipapo dos Vieira. Existe uma palavra que interfere ainda muito e que hoje meus 

filhos não saberiam mais. Se eu falar prá meus filhos: -Eu vou atrás da minha mericó. 

Minha filha aqui não entende, o Edmarzinho que fica lá em Teresina não vai entender 

mas se eu falar prá meu pai, prá uma pessoa da minha idade como meus cunhados, eles 

vão entender. O cara chega aqui... veio sozinho, e a mericó? Eles já sabe, mericó é a 

esposa, não é? E também a questão do...do filho, do minino é curumin, as pessoas da 

minha faixa etária, eles entendem que curumin é uma criança, então é uma palavra qui 

eles usam lá e interfere prá...uma certa faixa etária ainda conhecer, é uma 

interferência...aí vem a questão do...do...deixa-me ver aqui! A questão do...da...do...da 

rede, nós sabemos que a rede, ela não tem origem europeia, tem origem brasilEIra, 

especificamente da civiliza...dos índios, né?então rede eles chama maniá...a gente, hoje, 

ainda chega na aldeia prá... comprar uma...ninguém pede mais... eles pede maniá...e 

aqui poucas pessoas já sabem que...antes todo mundo sabia o que era mãniá lá no nosso 

interior onde a gente morava, aqui mesmo na cidade...as pessoas de faixa etária igual a 

mim prá mais idosas, todos sabem que mãniá é a forma de índio chamá a rede, de 

identificar a rede. Aí vem... a questão...do...do dinheiro...o dinheiro eles chama 
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poré...poré né? E...e esse aindébeM...aindébem acentuado! Muita gente sabe, poré...até 

porque o poré vem acompãĩado...do dedo (faz movimento de relação entre um dedo e 

outro), fazendo...como si fosse... de poré! Sabe! Quando ele vai...quer pidir, ou então 

quando ele quer beber, elle também fala como se, sentido figurado, botando o de...dão 

no rumo da boca: eu quero um cuchutí! Cuchutí no caso é a cachaça. Então isso são 

vo..vocábulos ainda basTANte usados...que o civilizado...ainda identifica bastante a...a 

Intelig...persiste a interferência dessa língua. Nós sabemos os índios foram 

conquistados...o...o a tendência deles é quererem assimilar, é quererem falar como um 

de seus conquistadores, né? Ele dá mais importância à cultura dos conquistadores, então 

é por isso a religião deles, o deus deles, o trovão, que é um deus muito acentuado do 

índio, o índio tinha muito temor ao trovão, né? E...quando Domingos Jorge Velho 

chegou ao Brasil, né? Diz que elle... nós sabemos que o...o Brasil foi colonizado 

antes...foi discoberto [diskubεɹtu], eles queriam...a punição que eles davam a qualquer 

malfeitor lá no...no...na Europa nô ô ô...Portugal, era o degredo, mandava aqui pru 

Brasi, chegavam ali perto da costa, eles soltavam aquele cara...as Domingos Jorge 

Velho nadou, nadou, chegou na margem, já quase cansado aí...porque vĩa nadando, 

sigurando o mosquetão prá cima, nadando só com um braço prá num molhá a pólvora 

que tava carregada no mosquetão. QuanDO...ele...chegou na margem, botou o 

mosquetão ali na ribancêra...na...no enxuto, aí no momento qui...os indio chegaram, aí 

quan...do, ficaram admirando ele ali cansado. Quando ele levantou a cabeça viu aquele 

horror de índio...o que ele fez...os índio já tudo pronto pá...pegarem ele...fazer qualquer 

coisa...ele foi e atirou prá cima, deu aquele tiro...no quê ele atirou os índio foram e 

caíram tudo por terra reverenciando ele. Aí daí Domingos Jorge Velho foi codnominado 

“o Caramuru”, né? filho do trovão, né? então ele passou a ser...o que era um disordeiro 

lá em Portugal passou a ser um deus aqui no Brasil, filho do trovão, sabe? poque o tiro 

fez o ruído do trovão! aí então quando eles viam as chuvas que trovejava os índios 

achava que...o deus deles, o trovão...estava se manifestando, então elles tinham que ficar 

bem calmos...então...quando ele atirou, eles disseram: esse é o filho do trovão...porque o 

tiro fez o mesmo ruído do trovão!né? É, o...o...o  

 

14-Você tem curso superior, né?  

Tem. Bacharel em Letras allí do...por sinal tive como mestre... 

15-Aqui na tua comunidade quais são as datas importantes que vocês comemoram?  

As datas importantes... confraternização univerSAL, dia de anO, ã! Aí vem 

ô...carnavAL, carnaval é bem visto, aquI, por sinal a Barra do Corda é considerada a 

capitAL do carnavAL, aquI no MaranhÃO, certo! A capital do carnaval maranhENSE e, 

do...do das cidades do interior talvEz....eu acredito que não to exagerando de dizer que é 

o melhor carnaval do interior do MaranhÃO, igual ao de Barra do Corda e...inclusive 

com participação indígena, os índios já participa das festas de carnavais, participa 

ativamente, eles vêm das suas ldeias e participa, né! 
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16-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

Festas folclórica aqui nós temos o treze de mAIo, treze de mAIo...é...são...o reisado 

têv...tĩa [ỹ] muito no interior, a cantiga de reis, é de divino mas...aqui na 

cidade...esse reisado...ô, ô divino é cultuado nos cemitérios no dia de finados, certo! 

Elles vão cantá e tirá divino no cemitério, e...agora a questão do...do folclore ainda, tem 

o treze de maio, se comemora umbra, libertação dos escravos, é um festejo bem a, bem 

a, bem a,...a dança, é a dança e...tem também os festejos folclóricos de São João e São 

Pedro, certo? antes era só quadrilha mas...hoje tem...também a... a bumba-boi. 

17- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

Os ditos populares daqui é...é marrapá! Pra dizer mais rapaz! É..cadê? onde está, né? 

Sim, sim, humrrum!   não, não, hum, hum... 

18-Esse..hum...hum é indígena? 

È...é, é indígena. 

19-Qual sua religião hoje? Você sempre foi. Catótico? Nunca mudou?  

É católica. Não, não, nunca mudei não! 

20-Com relação à alimentação aqui, o rio corda dá muito peixe, quais são os peixes 

mais pescados? 

-Rio corda...os peixes...os melhores peixes são o piau cabeça gorda, de escamas, é o 

melhor Piau, substituída em seguida pela pacu 

21- As denominações dos peixes são indígenas? 

É... eu acredito que sim porque a gente vivia no interior, nós somos do interior...por 

sinal hoje a pacu, a pacu ela parece muito com o tambaqui, não é um tambaqui mas 

parece muito, aí tem esse piau cabeça gorda que é MUIto gostoso, tem o piau aracu, 

certo! 

22-Você sabe preparar algum deles? 

-Sabemos, sabemos prepará, sim... de preferência o assado no girau... 

23-Como é o assado no girau? 

Assado no girau... do jeito que você tirá o peixe do rio você leva ele prá o girau, tá o 

fogo aceso no chão...isso é...isso é um preparo indígena, certo! então você...porque tem 

o berubú, a muqueca qui também é de origem indígena, berubú e a muqueca são coisas 

parecidas, vou te mostrar qual é a diferença. O assado no girau...eu vou fazer um 

parêntesis aqui prá falá um pouco dos peixes...esses peixes que eu te falei são mais do 
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rio corda...agora, os peixes impor... gostosos os mais gostoso  peixe aqui na região 

é...o..me foge o nome agora...mas tem o lirio,  mandubé, aí depois vem o lirio que é 

muito bom também, vem o surubim, eles são todos de escama e são do rio merim, certo! 

raramente a gente vê um peixe desse no rio corda, né?, então... partindo para o estilo do 

assado no girau: você pega aquela traíra, pega aquele piau, do jeito que ele sai do rio 

você...tá...tá o fogo aqui no chão, você enfia quatro forquilhas e faz o girauzinho de 

varas...alí em cima, aí bota aquele peixe ali, sem tratar, sem tirar escamas, sem nada... 

do jeito que você tira ele da água, aí aquele peixe passa a NOIte ali, de vez em quando 

ele é virado, o indio tá durmindo lá...no chão,em cima de... esteira, de palha de côco, de 

palha de buriti, certo! e ess..de vez em quando ele vira aquele peixe...de manhâ aquele 

peixe está assado. Moral da história, aquele peixe pode passar DIas sem ser consumido, 

ele guenta dias porque ele seca tudo... as vísceras...lá dentro deles secam tudo e quando 

você vai comer, você tira, vá...vai tirando, as vísceras, a carne tá toda perfeitĩa, toda no 

ponto, não mistura nada e você vai, pega aquela carnĩa...o índio anda...o índio tem 

faro...o índio antigamente tĩa faro, assim como o canino, ele tĩa faro, aí...eles...quando 

iam comer...eu lembro quando eu era menino... eles iam comer o salgado...aí os velhos 

recomendavam prá eles não comerem com sal, prá os jovens não comerem sal, que o sal 

dá mais gosto à comida, mas os velhos, eles comiam sem sal, comiam sem sal e 

criticavam os índios jovens que comiam...pegavam aquela carne da...da traíra assada no 

girau, aquella carne branquinha, e tocavam ali no sal, na pitada do sal e comiam aquillo 

dalli, então os índios velhos censuravam aquilo porque diziam que o sal fazia perder o 

faro. Os cachorros deles...ainda hoje os caçadores no interior...eles têm cuidado pra o 

cachorro não comer comida com sal porque eles entendem...não sei se isso é científico 

ou se é uma uma simples...supertição, certo? mas eles acreditam que comer sal faz 

perder o faro, o olfato, porque o cachorro por onde passa um animal aqui ele segue pê 

pelo rastro. Então o índio também ê,ê,ê. elle fa,fa,fa fareja, o índio o indio antigo, que o 

indio  pi primitivo elle fareJAva também porque ele não comia com sal...essa é a 

explicação que eles dizia. Aí a questão do berubú, da muqueca. A muqueca você pega 

aquee monte de...aquela comida, ééé embrulha ela numas folha de banana, certo?e...abre 

a a brasa no chão e põe ela allí, cobre com cinza prá brasa não queimá, aí, por cima da 

cinza você bota a brasa, então aquilo ali se fizer como eles fazem fica só a carne pura 

mas se você fizer uma muqueca temperada fica muito mais gostoso e eu acredito que o 

motivo é eu a comida que nós comemos é...sai muita essência dela na fumaça e aquele 

da muqueca não, aquilo vai cozido no abafado, toda essência fica allí, tá? Aí... vem a 

questão... do berubú, o berubú é praticamente o mesmo que a muqueca, só que ela é 

mais complexa, o índio cava um buraco no chão...um buraco no chão redondo ou 

quadrado conforme a preferência dele e, pela forma como ele faz o drúguiu (drúlio) tem 

que ser um buraco redondo. Aí ele toca fogo...isso é prá carnes mais pesadas, 

geralmente a muqueca ela aceita mais uma carne branca, uma carne branca que é uma 

carne mais sensível ela..é bem assada na muqueca, o berubú já é para comida mais, 

carnes mais pesadas, caças... esse negócio, então ele cava um buraco no no chão, toca o 

fogo lá dentro, aí qu quando..queima bastante que tem bastante brasa ao redor, 

dendaquelle fogo elles põe muita pedra, também, certo? aí quando tá tudo já 

incandescente, ele vai...limpa aquillo,  ´ limpa aquillo depois de limpo ele põe aquela 
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carne lá dentro e joga cinza e cobre com aquellas pedras quentes, aí aquella carne 

cozinha ali só no calor, certo? também é protegida com um drulhio, de palha ou coisa 

parecida 

24- E bolo, doce, que é típico daqui da região? 

Bolo doce...  

25- BOLO ou DOCE? 

È é bolo... Doce de leite, doce de mamão, doce de goiaba, certo? doce de côco... bolo 

tem... o bolo cacete...bolo cacete é aquele bolo que parece um pênis, né? feito cum 

tapioca, né? então é feito aquelle bolo...eu lembro a gente dançava festa no sertão, né? 

dançava festa no sertão, o cara começava a dançar com a moça, né? Tĩa [ỹ] delas que 

dizia logo assim (sorrir) eu quero um bolo! Eu quero, eu quero comer um boooolo! né? 

Aí já sabia, era um bolo cacete, lá, nessa época...chamam bolo cacete aqui em Barra do 

Corda mas lá no interior a gente chamava era de bolo branco. É.. aí tem aquela historia 

do camarada que tava dançando com  a moça, né? aí, enquanto eles dançavam, diz que 

dirrepente el... el,,, ele entrou em ereção e começou a encostar nela, e ela foi e disse: -

amor, teu bolo tá tocando em mim, esse bolo é de presente prá mim? Pensando que era 

um bolo que ele tinha botado no bolso (sorrir). 

26- Além do rio corda e do mearim, tem outros rios aqui assim...? 

-Tem, tem riachos, riachos, côrregos. O riacho do pau grosso, nome indígena também, 

né, tem o riacho da..tem...tem, um local aqui chamado pau grosso que o pastor 

Silvestre...que é evangélico, um grande evangélico da Assembléia de Deus, ele fez uma 

chácara lá e  que, devido esse nome, mudou o nome de lá para santa fé, mas o pau nuca 

deixou de ser grosso lá, sabe(sorrir), e aqui embaixo, um sitiozin [siiuzĩ] que nós 

temos uma chácarazĩa [,akaſazĩa], tem a grota funda, é tanto que o grande comunicador 

daqui de Barra do Corda, Zequinha Bocão, quando ele vai saudar o pessoal da rádio 

alternativa onde ele se comunica com o povo ele começa o dia saudando os amigos do 

pau grosso e as mulheres da grota funda, é uma coisa muito engraçada. Aí tem o riacho 

da serrĩa, a serrĩa é um povoado, uma localidade onde mĩa [mĩa] mãe nasceu, tem o 

riacho do papagai, tem o ri riacho fundo, certo? são verdadeiras vertentes de água e tem 

mais aqui na região das chapadas, e na região da mata, eu só conĩẽçu mesmu o rio corda 

e o mearim e o riacho chamado de riacho injeitado, eu só conĩẽçu um riacho aqui pá 

zona da mata, agora pá região das chapada tem muitos riachos, muitas vertentes.  

27- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito, aqui em Barra do Corda 

ou lá no interior de vocês? Qual foi e como isto se deu? 

Pau Ferrado, o local onde eu nasci e, logo o padre batizou como São Bento da Boa Fé, 

mas a minha certidão de nascimento tem...localidade de nascimento Pau Ferrado, 

município de Barra do Corda-Maranhão. Tem muitas coisas é...a propósito quando 

eu...eu vim minino,  eu vim minino estudá aqui, eu...minino eu já trabalhava na roça 
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com meu pai e...ele me perguntava se eu queria estudá e eu dizia: -papai se o siô me 

botar o que o siô me botar eu encaro! Né? e ele foi e... me trouxe aqui, prá mim é uma 

coisa que me marcou muito foi a separação de meus pais quando eu saí de lá prá estudá 

aqui, né? isso me marcou muito apesar das pessoas prá onde eu vim morar nas casas 

eram pessoas é... humildes mas cuidavam muito bem de mim e.. o qui...muitas coisas 

me marcaram, por exemplo, lembro qui quando a gente ia chegar pela primeira vez na 

cidade, aqueles mais velhos gozavam a gente diziam: -olhe, quando a gente vai chegar 

na cidade pela primeira vez, a gente bota uma pedra na boca e fica com essa pedra na 

boca direto! né? teve um caso de uns mininos que vei uma vez, os mininos do João 

Anjo, com a gente,  e lá o cara...tem o tempo da brilhantina que era vaselina, o cara 

passa no cabelo,  é uma pomada cheirosa, né? e...o...velho òutó...Zé Anjo,  Zé Anjo, 

é...começou a pegá o mercados, vez de comprá o tubo ou ver aqulles vidrin, aqulles 

potin de brilhantina, ele comprava só as dedada, né? aí pegava as dedada de brilhantina 

ia botando na mão dos mininos, né? e quando...mal terminou, é... de de, quando ele deu 

a última dedada prá o terceiro filho, que ele olhou, o segunda tava terminando de lamber 

a mão(sorrindo) pensando que era de comer, né? pois é. Uma coisa que me marcou 

muito, professor, é que eu fui assim...me orgulho disso, me orgulho muito, eu fui um 

exemplo do matuto, aquele matuto primitivo mesmo, certo? Eu fui uma pessoa que ...a 

gente tĩa a caçada, independentimente da caçada da onça que ma...o homem pá matá 

onça tĩa que ser destemido, na na na nossa região só o meu pai matava onça, não tĩa 

outra pessoa que matasse, às vezes vĩa o Manéonça, vĩa o Cosmo dA PARAÍBA! 

Matarem onça aqui, convidados pelos fazendeiros porque matar onça era uma 

obrigação, era uma forma de sobrevivência de seres humanos e de rebanhos, né? Então 

o pai, o pai pegava onça, não era só com aratraca, ele pegava onça no tiro... caçando 

coice. O que é caçada de coice que eles chamam? Caçada de cachorro, caçada no coice? 

A caçada de cachorro é quando você vai...e bota o cachorro prá ir atrás da caça...ele 

corre atrás dela, depois de acuada você vai e mata, então é caçada de cachorro; agora a 

caçada de coice é aquela que você vai sozinho com a espingarda, quando você vê o 

bicho, a presa, você põe o coice da ispingarda aqui no ombro e dispara, quer dizer, não 

tem o cachorro tem caçando contigo, sabe? Então a questão da mĩa matutice, ela é tão 

interessante que quando eu chegava aqui na cidade com o meu pai, que a gente ia 

andando assim...aqui tĩa poucos carros, aí quando a gente ia passando entre um carro e 

outro eu dizia: - pai eu num vou passá aí não, pai. Pai dizia porque: - pai porque ele tá 

me olhando! Eu olhava pa quellesfaroizin dele dizia: esse carro tá me olhando dimais, 

pai! Eu lembro dessas coisa, certo? então eu fui matuto primitivo. 

28- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

Olha professor, como eu sou... eu sou ũa mistura e entre tudo isso 

eu...sou...ideologicamente, embora eu tenha os olhos dessa cor que os olhos da mĩa avó 

que tĩa descendência italiana, sabe...eu...ideologicamente eu não sou branco, 

ideologicamente eu sou índio e negro, eu me com...eu me sinto muito bem com 

a..eu...uma das coisas que me marca muito aqui é tudo que acontece de errado nessa BR 
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pessoal atribui culpa aos índios, é, quando na verdade o índio é uma cultura...uma 

cultura violentada, assim como foi nos Estados Unidos, aqui, graças a Deus não foi 

naquela gravidade, nos Estados Unidos os colonizadores...o colonizador que tinha 

mais...mais considerado...mais pionêro...mais...mais disbravador, era aquele que...tinha 

a maior quantidade de vaginas penduradas no ação da sela, quer dizer, escalpos...das 

índias eles possuíam as indias depois de matar tiravam a vagina e botavam no ação da 

sela. Os índios, eles brigavam com os índios e tiravam o escalpo, quer dizer, eles iam 

prá algum lugar de ler um livro e a minha grande paixão é que eu emprestei este livro e 

não me devolveram: “enterrem meu coração na curva do rio” certo? Esse livro era um 

livro muito bom e ele...ele contava toda a saga, tudo isso que eu tô lhe falando aqui 

sobre a colonização do anchilan então estava neste livro “enterrem meu coração na 

curva do rio” . Agora aqui o que me marcou muito assim em relação a isso foram os 

massacres, o massacre, o massacr...os massacre aqui do...do enjeita, do enjeitado não 

rapais, o massacre de de um riacho que tem aí, não me recordo o nome, que fez o um 

dado Arrudinha amigo de Arruda...eles mataram muito índio...inocenntimente, é...são 

coisas que a história...a história nem registra e isso eu não sei como está nos anais...do 

ISAS e da FUNAI, mas nós sabemos que os índios estavam comendo muitos 

gados...dos fazendeiros e eles chamaram um pessoal prá vim, é...atacar os índios...nesse 

tempo não tĩa [ỹ] contingente de homens e eles pegaram dois burros, cada um com 

quatro ancoreta, cada ancoreta vinha vinte e cinco litros de cachaça, então nesses vinte e 

cinco litro de cacha...nesse cem litros de cachaça eles entraram...entro dois jagunços lá 

na aldeia... alpercatas massacre do alpercatas do riacho alpercatas, eles entraram na na 

na na aldeia, dois homens  e, montados nos burros com a ancoreta de caxaxa, cachaça, 

bem forte quase sem destilar, começaram vender de graça pórs índios e depois 

começaram dando quase de graça e os índio era só pegando o canudinho botando na 

ancoreta e chupava assim como quem chupa refrigerante na garrafa por um caninho, não 

demorou nada os índio tavam tudo bêbado de pé virado, a gente costuma dizer que 

quando o cabra tá bêbado ele tá de pé virado. Quando tava tudo assim, eles chamaram 

os jagunços, mais uma dúzia, mais ou menos, e entraram na aldeia todos armados de 

facão, só degolando índio, pegando curumin jogando prá cima e aparando na ponta da 

faca, certo, isso foi um genocídio. Aconteceu isso aqui no Município de Barra do Corda 

e...por último, um indio que estava passando...ia chegando quando ele chegou perto da 

aldeia que viu aquilo, ele subiu num pé de ba...num pé de buriti, magina aquela arte de 

palmeira lisa, ele ficou com tanto medo que subiu no pé de buriti, ficou lá em cima nas 

palhas e quando os homens foram saindo, o que mais me marcou nisso foi isso, quando 

os homens foram saindo, a turma de homem terminaram lá a carnificina...que iam 

saindo...prá ir...bater em retirada, eles foram se dirigir prá passar exatamente por 

debaixo do pé de buriti que o índio estava e o índio lá de... esse eram os kanelas,  e o 

índio lá de cima do pe´de buriti ell diss..que o índio tem a mania de chamá o branco de 

cumpade, só trata de cumpade, certo? aí quando ia passando o índio viu, pensando que 

eles sabiam que ele estava lá e tudo... –cumpade num mexe cumigo que eu num fiz 

nada, aí ele aqui do chão pá, atirou nele e matou. Quê dizer que ele estava salvo se ele 

ficasse lá quietinho mas foi tão inocente que pensou que eles tinham vindo prá lá atrás 

dele, mas na verdade eles tavam batendo em retirada. Outra coisa que ficou muito 
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marcante, marcá foi o choque de cultura das...das...das, hummm! Da missão franciscana 

que veio, que se instalou no Alto Alegre, aqui antes de chegar no município de Grajaú, 

hoje é município de Genipapo dos Vieira, se eu não me engano,certo? e...uma missão 

veio e se instalou aí, houve um choque de culturas, né?  choque de cultura onde os 

missionários pegavam os indiozinhos pequenos, tiravam as crianças dos colos das mães 

e levavam prá já criar segundo os costumes europeus, tradições e costumes europeus, as 

índias chegavam a rachar o peito de tão cheios, certo? E...e isso começou causar um 

discontentamento, os índios começaram a reagir e a armaram uma rebelião e mataram 

todos os padres e freiras franciscana que tinham nessa missão. Foi uma...um genocídio 

também, e els só não mataram mais porque quando os Kanelas, lá no sertão...que os 

kanelas são mais tradicionalmente das chapadas, caatingas, região de de de riachos e 

vertentes, córregos. E... Guajajaras ele é mais da mata. Guajajaras não se da bem na 

zona da chapada e o Kanelas não se dá bem na zona da mata. Mas quando os kanelas 

souberam que eles estavam dizimando a missão, eles vieram em socorro, vieram em 

socorro dos missionários e quando eles tocaram a buzĩnĩa de guerra deles os Guajajaras 

bateram em retirada, mas eles iam matar, pegar, já tinham dizimados a missão e iam 

matar os moradores de Alto Alegre que já era quase uma cidade, uma grande povoação, 

pois é. 

 

29- Pra gente encerrar me diga o que Barra do Corda  representa hoje para você e o que 

espera desta cidade? 

-Olhe...é...agora representa assim um local que é...Deus me deu a graça de nascer aqui 

em Barra do corda.Agora...eu acho que se eu tivesse que escolher um lugar prá nascer, 

que fosse nascer de novo e me fosse dada a permissão de...de escolher onde nascer, ah! 

Viver uma outra vida, eu escolheria Barra do Corda prá nascer de novo e viver nela, né? 

Já morei em São Paulo por quatro anos, lá eu adquiri um bom emprego, através...no 

momento que pude consegui transferência prá cá eu vim transferido, vivia pedindo  à 

minha hierarquia prá eu vim transferido prá cá, a Barra do Corda quanto mais a gente 

sofre aqui mais a gente se apaixona por ela, sabe! E eu tenho uma felicidade... que meus 

filhos até o momento são todos doidos por Barra do Corda, inclusive eu gostaria de até 

ter um filho fora mas o Edimar Junior que tá estudando lá fora ele disse que está só se 

preparando para vim lutar por aqui, para fazer tudo por essa terra. É muito bom a gente 

gostar do do lugar...É muito bom a gente gostar da da da mãe da gente, em termo de 

terra Barra do Corda é nossa terra mãe. 
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INFORMANTE-04-RaS 

 

1-Qual seu nome Completo? Raimunda da Silva Gomes 

-Filiação Lourival da Silva Gomes e Janete da Silva Gomes 

- Naturalidade  Mé!  já tẽu 32 ano, já, hum! 

-Data de nascimento 1980 

2-Você mora aqui desde que nasceu?  

-Moro aqui desdqui nasci nós morava no sertão, a genti vei prá cá... 

3 A sua família é daqui também ou veio de outro município? 

Não, a gente nasceu...tudo é município de Barra do Corda. 

 

4- Você é casada?   

Sou soltêra 

3.1-Tem namorado? Nem vive com ninguém? 

-Não, não 

4- Você tem filhos? Fale um pouco deles? E para você qual a historinha que mais te 

chamou e chama atenção? Por quê?  

Tẽiu [tẽiu] dois filho! GabriEL e DaNIel. Prá mim são uns ótimo fii [‘fi], né? Se nunca 

mi der trabaio ni na...de...de nada, assim as coisa! Tudo... meus fii são obidiente, eu 

quero a gradicer a Deus puque uma mãe soltêra criar assim dois fii sem pai! 

5-Mas...O pai deles é daqui? 

Nã...é eles são do município de...daqui de de.. Ou é meu Deus! Rumo daqui de de 

Grajaú. É... 

6- Como é o nome do pai deles? 

-Francisco da Silva Gomes 

7-Eles são pequenos ainda? 

-São... 

8- A senhora costuma contar historinhas para eles? 

-Sempre eu falo história...conto cumé a vida prá eles...né? 
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9- E qual é a importância que a senhora acha que tem assim importância prá eles? 

Acho que tê...acho que assim...prá mim acho que é tudo puquê eles num...são ũas 

pessoa de bem...nun anda num...meXENdo no que é alhei...nunca...num anda 

briGAno...são ũas criança... ũas criança obid, obidIENT qundo[kwNdu] vai pum lugáa 

me pedi...é assim meus fii. É sim, é sim, meus fii sempre eu...falo prá eles que a pessoa 

nunca deve pegá no qué alhei, mexer no qué alhei...ele pOdi brigar no mei da rua... 

meus fii sempre foi assim, meus filho. 

10-Aqui tem muitas histórias de lenda, de encantamento?  

É, o povo muito, assim...no, tem ur[uX] boi, tem aqeas criança...ujusempfalassim. Tem 

aula de capoêra tombem [tõbẽĩ]! Meur minin tem essa aula tombem...são bom...são ũas 

criança muito boa no colégio! 

11—Tem alguma historia daqui que já virou lenda? Quais? Você acredita nelas? 

Aqui de Barra do Corda? Assim...assim, assim, que eu saiba a história merm foi aquela 

historia dos indio...de Alto Alegre... o povo sempre conta qui é essa, sim daqui da Barra 

do Corda. 

12-O que eles dizem: os índios aparecem, desaparecem, encanta desencanta...? 

-É, o povo sempre fala sobre isso qui...tem essas história de né...de encanto... 

13-A senhora estuda?   

-Não, sempre eu eu cumo cumo eu ingravidei dos meus filheu deixei de estudá, só 

trabalho.  

14- A senhora estudou até que série? 

Té...até a quarta sérii[sεſii].  

15-Aqui na sua comunidade, vocês costumam comemorar datas importantes? Quais?  

Tem a cidade de...cumé...o aniversario de Barra do Corda...sempr as pessoas comemora 

aqui...aí tombém tem o carnaval aqui...MUIto, as quadrilha, festa da iGREja, festejo da 

igreja tombem...comemora aqui em Barra do Corda...  

16-Aqui tem uma dança, assim folclórica, tipo carimbó? Tem? Como é o nome? 

Tem...tem...tem a dança, cumé, umé...tem a dança portuguesa qui tombém 

comemoraqui...tem a dança da quadrilha, tombem...e tem a aula de capuêra, sempre 

gostesse pessoal comemora, sabe? Quand[kwaNd] tem festa qui em Barra do Corda 

sempchama....si...sessaspesoa pá dançare...bunito! 

17- E os ditados populares, aqui tem muito? Há algum mais comum? Qual? O que ele 

significa? 
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(sorrir)- Assim...que eu saiba...tem vários que as pessoas falam... 

18- Me diga agora um que a senhora lembra? 

-Xouver...aqui que alembre... ? Sempriqui o povo fala...bucha, né, bucha pura, né?...si 

uma coisa acontece, né? aí chama bucha né? É o ditado que eu vejo as pessoa falando na 

rua é o que eu vejo mais as pessoa falando é esse ditado, assim. 

19- O que é bucha? 

É assim...bucha pura é quando ũa pessoa... ũa pessoa faz algũa coisa ruim, aí a pessoa 

diz: ô! É bucha pura! Hum, hum! É um dos ditado que as pessoas fala aqui. 

20- Mas tem outros? 

-Tem outrosassim que eu num tô me lembrando não. 

21-Qual sua religião?  

Sou católica. Humrrum! 

22-Você nasceu católica? Smpre foi católica..? 

-Humrrum! Mais eu sempre num...eu sempre frequnt...eu gostde[gɔsʤi] frequentá...eu 

num tẽiu preconceito nem uma religião...sempre frequentaigreja católi e a igreja de 

crente, sempre frequentasduas. É, meus filhos também, família... 

23-Com relação à alimentação, você tem preferência por algum prato, assim...?   

-Xouver...assim... gosto muito de frango assado, salada...meus prato assim é isso, sou 

simples mermo negodecomida 

24- A senhora gosta de cozinhar?  

-Gosto, gosto, gosto 

25- Aqui na região tem algum tipo de bolo ou doce que a população mais gosta? 

-Tem doce de buriti que é de Barra do...doce de guaiaba que é de Ba...Barra do 

Corda...sempre faz...tem doce, também, de de caju...esses doce, assim, que pessoas far 

mais aqui... 

26- Aquelas frutas silvestres? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas 

daqui? 

-Piqui, as pessoas de Barra do Corda gostam muito de piquí. Piquí arre [ aXi) Maria, 

piquí ah! Gãĩa em premero lugá aqui na Barra do Corda. 

27- E o ‘rio corda’? O que que a senhora fala do rio corda?  
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Acho que o rio corda é tudo de bom, né? porque nós tem...sê...sê sesse dois rio não 

tivesse em Barra do Corda acho que ar[aX] pessoa rra[Xa], rra morreria de sede, que o 

encanto a Barra do Corda é ur doirii[doihi]. 

28-A senhora sabe porque que chama rio corda? 

-Não, isso ai não sei lhe informá ainda não. Acho que é por causa do nome de Barra do 

Corda, né? foi dado,né? acho que foi purcasdisso[puh,kasʤisu]. 

29-Tem o mearim e o corda, né? 

É, os dois rios, tem o rio mearim... 

30- E os riachos que a senhora conhece? 

Os bãĩ[bãỹ] que o senhor quer dizer, né? Xouver[ʃove], tem o boa vista... Xouver, tem o 

iscondido tombem que um bãĩ ótimo lá, água é fria, fria, lá.Tem vários baios[ bãỹus] 

aqui em Barra do Corda, vários mermos, rrumhum! 

31- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Assim aconteceu um fato muito assim muito foi assim quando a pê... eu mermo eu 

fiquei muito impressionada! Assim, um negoço assim for mermo com a famia[ãmia] 

do meu patrão mermo, uma coisa muito triste...foi umas coisa muito tritemermo Barra 

do Corda também...agora mermo tem esse fa...esse veriador... assim que... foi 

assassinado...ele é uma ótima pessoa...não tem o que dizer nada dele...ũa pessoa, ele. 

32- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

Assim que...assim o que mais gosto mermo é o aniversario de Barra do Corda, que 

fala...sobre os pessoal antigo...que já moraru aqui...  

 33-O que este  município representa hoje para você e o que você espera dele no futuro? 

Pra mim Barra do Corda é, é a cidade assim que eu mais gosto é Barra do Corda, cidade 

que a gente pode dormir em paz...pode... cordar em paz...agora que tá acontecendo essas 

coisa, mas Barra do Corda pra mim é tudo! 
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INFORMANTE-05-MaP  

 

1-Qual seu nome Completo? Maria da Paz Carvalho 

-Filiação: Marcilino Vitor Carvalho Nascimento (já falecido) e Zulita Vitor Carvalho 

Nascimento 

- Naturalidade Barra do Corda.  

-Data de nascimento 07 de setembro de 1953 

2-Você mora aqui desde que nasceu?  

-Nasci e me criei aqui. 

3- E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

-Toda! toda barracordense 

 

4- A senhora é casada, solteira?  

Sou casada. 

5- Qual o nome do seu esposo?  

Não tẽiu mais (sorrir). José Gouvêa, morreu em São Paulo. 

6-Ah! Então a senhora é viúva, né? 

-Sou! Mas dizem qui quem é casada no padi não é casada, é só!!! (sorrindo) Prá Deus é. 

7- Você tem filhos?  

-Eu tẽiu cinco filhos, era seis mas um... 

8- Como é o nome deles? 

-Edione Carvalho Nascimento, Dion...Dariu Carvalho Nascimento, Ana Carla Carvalho 

Nascimento, Eliane Carvalho Nascimento, Elení Carvalho Nascimento. 

9-Fale-me um pouco deles, como é que eles são? 

Ah! Meus fii são uma bênção de Deus prá mim, graças a Deus! 

10- Quando eles eram crianças você costuma contar historinhas para eles? 

-Assim...não, lembro não! Que a gente morarra [mɔſh] no interior, tĩa, tĩa, (sorrir), tĩa 

uns grilin pá tá bibibi não tĩa nem como dá...não tĩa nem como contá, né? eita, meu 

Deus! 
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11-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, a senhora conhece alguma daqui 

da região?  

De quê! 

12- História de encantamento? De, de...não tinha aquelas histórias que o fulano se 

encantou, virou um toco, virou o quê! 

Ah! Não, não. 

13-Você estuda ou estudou?  Qual a série? 

-Não eu estudei...ni...é, meu estudo foi pouco, pouquin. Nâ, eu não estudo, eu não 

estudei nem o segundo ano, só a cartila [kahil] mermo, aí eu me embelezei 

purum[puſũ] namorado, aí terminou perdendo...o marido. 

14-Aqui na sua comunidade, vocês costumam comemorar datas importantes, assim? 

Quais?  

Humrrum! Num sei... É sete de setem... sete de setembro eu completo ano. É eu e mĩa 

mãe. Humrrum! 

15-E as festas folclóricas que tem aqui, você conhece alguma, assim?   

Festdequê [,εsʤike], católica? De, de, de igre... O festejo! Pois é! 

16-Qual é o santo que se festeja aqui? 

-Mê, mê, meu fii [fi] eu nem sei...não sei se é São Francisco, o santo da mĩa devoção. 

Paresquié [paſεskie] São Francisco...pareci qui... 

17- E os ditos populares daqui de Barra do Corda, você conhece?  

-Ê! Marré muitos. 

18-Diga aí uns dois ou três? 

-Essa palavra aí, me explica, eu não entendi essa palavra. 

19-Ditados populares, assim, a pessoa é...diz tipo: se deu mal... ou alguma coisa 

assim...ele é so bucha... 

Ah! Ah! Ele é sou contá num dá pá botar aí, é milhares, 

20-Dá prá senhora dizer umas duas ou três? 

-Num dá...( ?) 

21-Qual sua religião?  
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-Sou católica 

22- Nasceu católica? 

-Nasci católica, a mĩa família é todĩa [toʤĩ] católica 

23-E com relação à alimentação tem algum prato de sua preferência?Alguma comida 

que a senhora gosta mais? Qual?  

Tem, eu sei, é carne (sorrir) 

24-A senhora sabe, como é que a senhora prepara uma carne assim...da maneira, porque 

a gente faz assado, faz cozido...? 

 -Ou, eu gosto cozido, eu gosto assado, eu faço um bife, eu faço um assado de panela, 

eu faço té... (dar gargalhadas). MININO EU SOU LOUCA PUR CARNE! Já me ess 

diz: mĩa irmã, tu é conformada, lá em casa num tem um PINGO DE ÁGua! Devendo 

aluguel de casa, marreu [maXheu] digo: O Senhor é maior! MEU DEUS DO CÉU! 

PELO AMOR DE DEUS, MEU PAI ETERNO! MISERICÓRDIA!  

 

25- A senhora gosta de cozinhar?  

-Hum, sim. 

26- A senhora sabe alguma comida típicas daqui de Barra do Corda? 

É só comida de pobre mermo, é cozidão, é, é cozidão é...cumequié é um bife, é ossada 

de feijão dendifava [,dẽʤiav], é essas coisa assim 

27- Aqui tem algum tipo de doce que é próprio da região que as pessoas gostam muito? 

-Agora que...sô,sô...docê não! Primêro que eu não gosto de doce não, 

28- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Ah! Meu irmão, é melancia, é tanta... é melancia, é... melão, laranja, tanja... 

29- O ‘rio corda’ é muito importante para Barra do Corda? 

Ave Maria! Ah, é uma bênça! 

30- A senhora sabe por que ele tem o nome de rio corda? 

-Não. Não, sei não. 

31-E têm outros rios aqui que são importantes prá cidade?  
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Meu fii é só o rio corda! Que eu saiba, é. Que tem o mearim mar [m] o mearim se 

encontra com...com o rio corda, assim com a, mar na frente, numsabe? Depordaponte 

[De,pohdapõi] elles [  ] se encontra. 

32- E, riachos, assim... 

Riacho? Não só no interior mermo [memu]. 

33-A senhora lembra o nome de algum? 

-Tem, daqui pru rumo do Grajaú tem um grandão dese...nenzin, do, do nenzin.  

34-Como é o nome do riacho? 

Pá, chamu satuba. Mar lá é a coisa marr linda só se vê, sem fim... 

35-A senhora sabe o que significa satuba? 

-Não! Satuba que eu sei é o nome do, do, do lugá, entendeu!  

36- E os peixes que são mais pescados aqui no rio corda? 

-Rapaz é...é mandí... é piranha...é piauaracú... agora de lagoa é o eche tal de tabaqui 

[], eu não sou fim de a, eu não afim de peixe, não, gosto não. Agora carne é 

comigo mermo!  

37-Qual o tipo de peixe mais consumido no município, pescado no rio corda?  

-Meu irmão, esse que eu to te falano...tabaqui, é vendável mesmo. 

38- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Como assim! Só a morte do meu fiio, quase eu morro! Faz quase seisano [seizãnu], 

mataru ele lá in Imperatriz, no dia que ele completou ano, foi ũ...foi ũa tristeza pá 

fãmía... 

39- A senhora não sabe como aconteceu não, não é? 

-Não, eu! Eu sei qui falaram que ele tĩa dado ũa carona pũa [pũa] sĩora [sĩɔſa] 

casada...ele era um minino muuuito... ele num era...pursi...não tomava gosto com pessoa 

neĩũma aí o marido dela disquera [diskεſa] macõĩeiro, aí ficou marcando ele, aí matou 

ele! Nem prá cá truxeram, meu filho. 

40- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-A morte do Aldo! Do Aldo Andrade...rrumhum! Ave Maria, meu irmão! Gente como 

eu nunca tinha visto lá no velório! O CAIC ficou superlotado DE GENTE FOra os qui 

tavam pu fora, entendeu?E o cimiteru! Ave Maria! 
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41-O que este  município representa hoje para você e o que você deseja no futuro para 

esta cidade? 

-Saúde...educação... 
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INFORMANTE-06-EAS 

 

1-Qual seu nome Completo? Expedito Araújo de Sousa 

-Filiação Eugênio Araújo de Sousa e Maria das Dores da Conceição 

- Naturalidade Parnarama 

-Data de nascimento 1943 

2-E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

Não siô! são fili[fili] do municipu de Parnarana, 

3-E o senhor é daqui também?  

-Sô nascido e criado lá tombem[tõbẽĩ], nascido e criado. 

4-O senhor mora aqui?  

Moro, moro...tem vinte e cinco ano qui moro aqui. 

5- O senhor é casado?  

Sou, sou. 

6-Como é nome da sua esposa?  

-É... Maria Francisca...quer dizer...assim...eu tou...eu sou junto... cum ela, vai, tá 

fazendo há treir[tſiř] mêis...que eu aviuVEI...aí eu passei...treze ano, trabaiava na 

Construtora Sucesso que é...do Paraíba, do João Caudino...  trabaiava [tſabai’ava]  de 

sigurança. Aí eu aduicí, aqui mermu, eu trabaiava de sigurança, aí adoicí cum pobrema[  

] na cara, cumecei a inchar a cara e...certo qui di lá prá cá eu vem...tem gastado muito 

e...NUNca...tive...saúde, num sabe! Aí nesse épuca[puka] a muié[mui]...qando[kãdu] 

eu vim prá cá já a muié já tĩa murrido e mĩa mulher num é...filha daqui do 

Marãĩão[mařaỹã], ela é fia do municipu de Água Branca do Pióí[Piͻi]. Aí eu arrumei 

essa ôta[ot] aqui, nós tamu[tãmu] próximo de...mais...eu tenho é vinte e cinco ano que 

moro aqui na Barra do Corda, primêro[pſimſu] cuĩncimento que eu tive aqui na Barra 

do Corda foi com o EdiMAR, cumadi Nelí e...fiquei trabaian[tſabaiã] na empresa que 

foi emBOra...aí me incostaru, fiquei trabá...mermo pur aqui assim sem puder 

trabaiá[tſabaia], fazendo biquĩu[bikĩ], cumeno...do meu salaruzin[salaſuzĩ]...    

7- Você tem filhos?  

- Tem, tẽiu[tẽĩu] quatro filho. Sim, dois dessa ôtra e dois dessa ôtra que tĩa aqui. 

8- Fale um pouco deles?  
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-Não siô, tem um...tem ũa[ũa] minina cum treze ano e um minino tá cum nove. É e...e 

dessa muié qui morreu eu tẽiu dois fili, um Casali[kazali], de muié...zĩa...istão no 

Rii[i] de Janeiro, eu nunca mais adispois[aʤispois] que ela morreu, eu,a na...mĩa 

cunhada levou ũa...qui tĩa...tava cum...seis anu de nascida, e a 

ôta...foi...na...quasnoscueru num sei...se da tĩa fala puque a muié morreu de parto, aí 

adespois que ela morreu de pasto[ptu], as mĩas cũĩada levaru pu Rii de Janeiro aí eu 

fiquei disnortiado um bocadetempu[bukaʤitẽpu]...e cesto[ctu] (r com o som de x)qui 

aí foi o tempo que eu apãĩei a empresa, e cesto qui eu trabaiei TREZE ANO de empresa, 

vim pará aqui na Barra do Corda, cheguei aqui peguei achar uns parente, um bucado e 

acustumei cum o crima do lugar e tô puraqui. 

9-Essa do Rio de Janeiro o senhor nem conhece, né? 

Não siô, agora mermu eu tẽiu o retrato dela qui ela mandou puraifirma procurando e 

nóisicontrmusaqui. É formada ela! Tá chegando aqui purumês de dezembo, ela...já falei 

cum ela cum telefone, to esperando Deus abençoar que eu vejo mĩa fia[ia] 

10-Quando eles eram crianças, o senhor costuma contar historinhas para eles?  

-Não siô que não chegou o tempo deles tê...o as, osa...ainda não tĩam o intindimento, 

né? 

11-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região? Me conte esta história?  

-Encantamento, como assim? Kkkkkkkkk! É...não...tem...quédizer[,kʤiz]..eu 

mermassim...eu trabaiã...na empresa... eu trabaiãno pela empresa aqui eu trabaiava de 

sigurança da noite, eu...tĩa aqui ũa piçarreira...dia mermo desse eu tava contando prá 

eles...assim...é rapais o tanto qui...a gente, é...é...a noite ela...a noite tem um bocado de 

sinal pra gente... que tá ouvindo a...a ver o ar do tempo...que o camarada agarra no 

sono...de noite ocê tá durmindo não vê nada mas quem tá no mundo assim..no dia da 

noite a gente vê, não é? Por bem! Aí quando foi lá ũa noite eu tarra aqui na copaíba aí o 

patrão foi me buscar, o vigia de lá correu. Tiria um bucado de vela!...aquelas 

vela...aquelas vela fazendo passaria no campo adonde nós tĩa trabaiado lá...aí (sorrir) ele 

foi atrás não me avisou...aí quando eu cheguei lá...nesse tempo eu fumava, aí eu tava 

fazendo um cigarro ditrás do tratô...aí lá si vem aquelar luz...aquela ária de chão...aí vĩa 

aquelar luz, suBINdo e desCENdo... subindo e descendo, aí acũpãnĩaru 

chegarassim...ũa...as ôta pagaram um pouco, aí a ôta ficou...assim... pucima de mim, 

rodano, aí entrou assim, aí eu vi quando ela interrizou num pé de pau frondoso, assim, 

mais piqueno que essa, mas o pau era. Assim, bem fóiadin. Aí eu vi aquela batida no 

rumo de lá,eu digo eu vô já repará o qui é aquilo que ´s...vou já repará. Aí eu fui prá lá, 

quando eu cheguei lá, era uma ruma de peda, assim...do tãmãi dessa ara de chão aqui, 

redor do pau. Por ditrás eu enxerguei ũa velĩa desstãmãi e ũa cruz, ah! Digo  a, isso aqui 

é negoço de alma. Voltei pá tráis (sorrindo). Pois é, pois a visita que eu tive assim 

nessasarea é(continua sorrindo)  
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12-Algumas destas historias viraram lendas?  

-De quê? Não siô. È, não, tem não. 

13-Você estuda?  Qual a série? 

Não siô, eu num cheguei a estudá...quédizer eu fui pá Teresina mas naquela épra no 

tempo do...da inguinorança, meu pai...foi criado no mato, aí quando eu tava lá, quando 

tava cum seis mês, aí mermo lá adondi eu tava na casa dũa tia mĩa, ela tava me botano 

pá trabaiar, carregano roupa péla lavá, era tudo pobizĩa, aí eu tarra perdendo o 

istudo...perdi o istudo, só pur causa disso meu pai se disgostô e mandou atrás. E quando 

no interior não pude mais istudá, só assinei o normal e assim mer...eu...vivia me 

dedicano, quando foi...faz aí uns treze ano fui ofindido duma cascavel, aí intrapaiou mĩa 

vista e a mimora, despois foi ũa jaracuçu, trabaiano na roça, a despois duas derruba boi, 

aí cass...fiquei, tem dIAS...que eu num posso ouvir zuADA isso aqui dá ũa caramiada aí 

arria ũa tal de pressão, tem dia que só falto é morrer...hoje mesmo eu tive ũa crise qui, 

qui lá em casa tem um...um cara que é assim mei chafurdado da cabeça e opai só vevi 

na bebida...ele é insultado até mermo com a...mĩa muier lá em casa ele tem xingado, um 

tempo desse jogou uma peda[pda] lá, eu sempre falano prá ele: rapá, esse minino 

vocês diviam caçar um apoipraele pánão pojodicar ninguémque é sujeito pojodicar a 

gente. Mas eles...pegarum a...a véia pegou um ar de crente aí ela num liga, quando 

chega ela ela senta prá culá e ele abri o som aí disintuleragente dendecasa[dẽʤikza], 

tem vez qui nem...nem o armoço [] a gente não pode cumê sussegado, tem 

dia...que é obrigado sair prá casa da vizĩa prá num ouvir purque...fico com a cabeça 

chafurdada 

14-Vocês, na sua comunida de, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

-Cuma é? Camemorá...a festa? Não aniversaru da cidade que eu saiba aqui só tem...tem 

a...logo eu...mermo num visito festa mais...sempre que agente vê pur alegria é os velho 

daquelas festa dia de sábado dia de domingo, é...mais ou meno ũas festa de de 

aniversário dos velho, é...é...chu pô mermo é...é tronquila´é que ninguém sabe novidade 

deles mermo não.  

15- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda? Há algum mais comum? Qual? O que ele significa? 

Não siô, logo eu num observo tanto, num sabe?(sorrir)  num observo tanto. 

 

16-Qual sua religião hoje? Você sempre foi desta religião?  

-Sou católico. É, mas já fui crente já, com os crente, passei ũa temporada...crent...passei 

nove ano e nove mês, aí foi o tempo que a muié morreu, aí eu me empreguei, tava nũa 

ária de chão... nũa ária qui... ninguém frequentarra a igreja que era nos diserto, trabaiava 
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na agrocesa aqui in cima, e aí lá...era só serviço que nói via e...num vĩ amãiecia nostarra 

prá lá, eu fui passei...os três ano lá trabaiano, aí...na congregação, perdi, inté afastado. 

Cheguei prá cá tornei ir de novamente mai zí...aí num teve...num deu certo mode 

eu...fulerá só saino de um lado pu outo e...aí eu...saí hoje tô católico  

17-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-Quem, eu? Se eu tem? Eu até no comê, não, eu assim Cuma é só eu marramuié 

dendecasa é...nóis a leva tudo, quédizer...tudo oiano da boca dum prú outo tronquilo 

18- Você gosta de cozinhar?  

-Não siô, já cõzĩei quando eu vivia sozĩn 

19- Tem algum tipo de bolo ou doce que a população mais gosta? 

-Não, aqui eu, num...num ouço bem purcasda gastite, né?É, eu nem posso cume... 

20- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Fruita...sempre que eu apriceio mais é o tumate, é...esse...essa bicha cume qui 

chama...vinague é...é (?)é essas cumidĩa, assim, de fôia é o cuentu, né? é...cebola, 

é...essas cumida, nem a farĩa mermu que eu gostava muito maisi...eu vejo...eu só faço vê 

na mesa que eu não posso cumê, agora mermu eu to cum pobrema de péda no rim, tá 

fazendo dois...dois mês que eu não pude mais fazer nada, eu enfrento assim andá puque 

é o jeito, me obria, me obrigá...num...num tem sussego de ficá dendecasa sem fazé nadĩa 

a gente fica com a população errada sem puder...aí eu fico impaciente divido o meu 

labor num tẽiu jeito de tá quéto, aí eu...saio, mais eu me sinto mal pur causa da quintura, 

né?  

21- E essas frutas que dão dentro do mato? 

-Aqui é o piqui mar nem isso também eu num...num posso usar 

22- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município?  

-É...aqui o peixe...daqui...SEMpi é...aqueles,,,os pescado daqui quase eu num...num 

tẽiu...o uso do peixe daqui, sempre é de fora, purque o peixe é fraco...aqui...os pescado 

pega mais é aquelas sardĩa...na can...na canoĩa, aveis dele no anzolo, na...na...naquellar 

boia aí sai...sentao em cima, mais (?)...  

23-O senhor gosta muito de peixe? 

-Acho bom! 

24-Como é que o senhor gosta de peixe, cozido, assado? 

-Siô, eu acho bom o peixe e de todo jeito que ele vier (sorrisos) 
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25- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Não siô, quédizer, aqui teve uma vez, um camarada uma vez qui teve aqui, tĩa ũa 

chácara aqui em cima, eu foi obrigado eu sair que  esse bicho era mei ruim, fui obrigado 

eu sair, travessá de lá e vim mimbora prá cá puquê aquilo é o seguinte, quem é rúim 

logo ele si pérdi, quem não é caça logo a grade prá ele procurá alguém igual a ele, Eu 

saí dali, qué dizer, foi dali mermo da vila prá cá. Isto tá fazendo uns dois anos a três mas 

eles mermo já moraru aí em cima, já tiram eles daí de cima, a puliça já tirou eles daí 

26- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Siô! Mermu, falo verdade, puraqui mermo um aconticimento que eu nunca tĩa visto, 

ainda tô em dúvida qui...ũa coisa dessa qui...mermo assim intervém pulitica, intervém 

amizade, tem aparicido outras coisa aqui denda[dẽda] Barra do Corda, tá fazendo uns 

dois ano a três...enquanto a gente sabe dar notiças, é...e aquilo...quem é acustumado 

viver no bem num quer viver fazendo palhaçada siquer denda rua pelo meno eu, lá em 

casa mĩa famia é só eu mar a muié quando eu vejo essas histora eu evito até de andar 

purque a gente sabe quem tem bom coração. E aí...cum as coisas que eu vi aqui passar 

que eu nunca pensei, foi ũa morte que teve aí desse minino aí lá do outo lado, ele 

era...um cara assim pulítico, ele era um sujeito amigo do povo, a famia dele tudin foi um 

pessoal foi um pessoale amigo...eu cũiêçu...peguei a cũiêcê ele eu morava...meu povo 

mora um bucado lá pertin ondtem uma serraria dum tio meu qui mora mais pesto, 

cõĩẽcendo elle clusi..tinh levadeu trabaiava de carroça...e aí o pessoal multo[  ] amigo... 

eles...qui...e aí quando eu cheguei lá, eles...me derũ[dε,ſũ]... me derũ barraquim peu 

botá meus animais peu num vivê cum meus animale amarradu...metade daquele pessoal 

tudĩ que moram lá, eles tudĩ eles ajudam eles muito que...pessoalo velho, num sabe? 

Os... neto deles  confiaru pá DÁ in meiz, eles num são um pessoalo pá andá 

aborrecendo ninguém e apareceu esse atremelaí eu...eu nem fui lá, eu doente aqui, 

quando eu vim sabê da nutiça...desse muvimentaí... e aí eu só vejo a nutiça qui...disso 

que aconteceu prá lá, eu...não pude ir lá, que eu moro bem aqui embaixo na bêra da rua, 

aqui, na venidaqui...mais...purora a gente tá sem sabê o mutivo dessa novidade. É, sĩsiô 

27-O que é que o senhor espera deste município e o que este  município representa hoje 

para você? 

-Meu amigo,o que eu desejo, contece é...cabá cum a corrupção...só cabá cum a 

corrupção que é só o que tá tendo aqui...a GENti qui vê, né, puque de primero num tĩa 

essa baxaria, aí arentá[axẽta] vendo de oremquanto, né? (?)...eu mermo...sou muito 

nervoso, aveiziaté[vei,zĩatε] mermona fera eu...saio mas é assustado purque é coisa 

que nuca apareceu aqui. (espaço) Eu cheguei aqui na Barra do Corda, o siô me acredita 

cumo a cê pudia dormí no mei da rua, e num tĩa vioLENça ...todo mudo era onido...e aí 

tá fazendo ũr doisanoprácá qui aqui tem aparicido um sentamento, eles para, para, para 

quando...dá fé eles...-rapá fulan...aconteceu ũa coisa assim assim, in lugá fulano, teceu 

assim,  in lugá fulano. Aí, as coisa aqui,,,qundo dá fé isso aconteceu oto dia assim, práli 



192 
 

 

assim assim e aí...isso tudo é de garça... ninguém sabe quem é que manda. Do mermo 

tanto! 
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INFORMANTE-07-LNSG 

 

1-Qual seu nome Completo? Lucivaldo Nonato de Sousa 

-Filiação Raimunda Nonata de Sousa  

- Naturalidade Paraense 

-Data de nascimento 17 de novembro de 1959 

2-Você mora aqui há quanto tempo? 

Há quatorze anos eu to in Barra do Corda, agora no Maranhão entre Imperatriz e 

Presidente Dutra...no Maranhão em si, vinte e dois anos 

3- E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

De Belém. Só é declarado mãe, eu fui criado por família adotiva. Não, de Belém. 

4- E tua família veio prá cá também? 

-Não, não, eu sou o único...é. 

5- Você é casado?  Qual o nome de sua esposa?  

-Sou casado. Lúcia Vital de Jesus  

6- Você tem filhos? Fale um pouco deles?  

Nós temos três meninas. Tem a Gisele, Gisele Oliveira de Azevedo, tem a Michele... 

Vital de Azevedo, tem Roséli Vital de Azevedo. 

7- Moram todas aqui com vocês? 

-Todas, todas! 

8-Você gosta de contar historinhas para elas?  

Ah! Eu sempre gosto de rever o passado, hum! Contá história do passado lá...meus pais, 

meus avós... 

9-Qual o tipo de historinhas que você gosta de contar para elas?  

-Aquelas histórias de de carochinha praticamente acabou, as crianças não querem mais 

ouvir, a gente contá umas histórias da vida da gente, como foi a nossa criação, 

nossa...nossa convivência com com os avós, com os pais, tão meu tipo de conversa com 

os meus filhos mais é só, assim, na parte educativa é, parte familiar.   

10-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região? Me conte esta história?  



194 
 

 

-Ah! Tem aquelas...supertições que existe uma grande cobra  nesse rio corda que 

uma...tal uma... sucuri que assombra a população, amedronta, uns diz que a viu,  outros, 

sabe, fica naquela, só naquela supertição que existe, mas eu mesmo de ver ainda não vi, 

agora diz que, o pessoal comenta que existe uma grande cobra  que amedronta a 

população, principalmente as lavandeiras. Já virou lenda, essa é a lenda da cidade é essa 

(sorrir). 

11-Você estuda?  Qual a série? 

-Eu estudei, estudei...fiz administração de empresas. Lá em Belém, UFPA 

12-Quais as datas importantes que vocês costumam comemorar na sua comunidade? 

Bom, aqui é... mais importante prá nós é esse momento pulítico e o carnaval. Carnaval 

prá nós é o melhor do Brasil, todo mundo... consagra que vem gente de todo lugar, 

do...do país inteiro, até do mundo, né? que, agora, carnaval passado vei [vei] um pessoal 

de fora, da Nigéria, vieram uns nigerianos, vieram uns uns outro pessoal de fora, uns 

turistas mesmo BOM! Que o carnaval daqui cada ano que passa tá melhorando mais. 

Ah! Então tá... ispandindo[ipãdĩdu] mais...porque tem muita gente daqui fora...de 

Barra do Corda, fora do do...tem em Brasília, tem...em toda parte do mundo tem 

barracordense hoje.      

13-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança 

típica de Barra do Corda? 

Aqui é a punga! é, punga...tem qui todos os anos ela é feita no mês de maio. É uma 

dança africana, africana. 

14-Indígena, vocês não conhecem nenhuma dança? 

Não, indígena aqui só mermo...período qué de...nem sei se São João eles são muito 

chegados, mas período de carnaval eles se misturam...tem o bloco deles aqui que é o 

tetehara, né? que é formado só por índios, aí esse bro...esse bloco é tradicional, é um 

bloco...muito muita repercussão, é só índio mermo que frequenta esse bloco, tetehara, aí 

é uma tradição daqui de Barra do Corda esse bloco hoje. 

 

15- E os ditos populares daqui de Barra do Corda? 

-Ah! São vários! tem...no quis dizer...(?) lembrá um aqui, o mais popular mermo é...são 

varia...aqui é uma mistura de várias linguas, né? tem muitos muitos é...é..emigrantes 

também! Como tem eu de Belém, tem outros de de...aí cada um traz uma...uma cultura 

prá cá, né? então...tem muitos tem muitos coisa que a gente não consegue lembrá assim 

16-Qual sua religião hoje?  

-Católica 
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17-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-Nosso prato predileto aqui é o tambaqui, frito! 

18-Há uma técnica para preparar o tambaqui?   

-Não! Não, não! É o prato mais servido aqui em toda região é o tambaqui´ 

19- Você gosta de cozinhar? Quais as comidas típicas daqui? Tem algum tipo de bolo 

ou doce que a população mais gosta? 

-Adoro cõzĩar[kõzĩa], adoro. Tambaqui 

20- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

É...é... a ffru ta ma is, acho que mais aceita aqui é a melancia... é a... que todo mun do 

gosta, né? den tre... tem... assim aquela grande influência mas na casa de todo mun do 

hoje a fruta do dia a dia é a melancia, melancia   

21- O ‘rio corda’ qual é a importância do rio corda para Barra do Corda?  

Ah! O rio corda é nossa riqueza de toda...o mearim, nossa riqueza 

22- Você sabe por que chamam de rio corda? Quem o denominou de rio corda? 

-Bom, segunda a tradição diz que é uma lenda indígena que na na épra foi é é..quando 

conheceram Barra do Corda e tĩa [ỹ] uma co[kɔ] co[kɔ] co[kɔ], uma enorme corda 

que passava de um lado prá outro, foi feita pelos índios, né? tão como o rio er meio 

extenso e fundo aí eles...como num tĩa ponte, eles adotaram essa corda, de um lado prá 

outro, aí ficou a cidade como Barra do Corda e o rio com o nome de rio corda 

23- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-É o tambaqui, o piau cabeça gorda, é a sardinha, num sabe? E, também, o surubin que é 

o o carro chefe 

24- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Olha...o que mais me marcou aqui foi a a a simplicidade do povo e a aceitação, a 

hospitalidade deles que é muito diferente de outras regiões, né? Que eu num...não tenho 

nenhum parente aqui, então fui bem aceito...fui bem familiarizado aqui, então foi o qui 

me marcou muito, eu morei em muitas cidades do Maranhão mas nenhuma delas me 

acolheu como Barra do Corda, então, Barra do Corda é muito hospitalêra, o povo muito 

bom, você tem acesso às pessoas com muita facilidade, e...quando... sente bem aqui, eu 

me sinto como se tiv no meio da mĩa família, eu tenhessa[tẽes] casa aqui como se 

fosse MInha, tá entendendo? Tão, é muito gostoso isso. 
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25- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Olha, a...é é essa questão aí ela é é mais uma questão pulítica, né? puquê[puke]...o que 

mais me marcou, prá nós foi o o trabalho do Nenzĩu que evoluiu a cidade, cresceu com 

a cidade, ela cresceu de um tanto que...ninguém, a gente si...antes a gente si conhecia, 

hoje a gente não se conhece mais, que cresceu, muita gente de fora, muita gente 

chegando, querendo morá em Barra do Corda, então um ponto que marcou prá nós foi a 

administração do do  atual prefeito, né? purque ele deu espaço[ipaçu] pá muita gente. 

26-O que este município representa hoje para você e o que você espera dele no futuro? 

-Ou! Eu espero[ipřu] qui, seja o meu celeiro, né? tou trabalhando prá isso, tou nessa 

campanha empenhado, prá qui, no futuro eu is tenha assim uma sigurança, uma 

istabilidade permanente, né? Daqui eu quero, num quero ir prá outro lugar mais não, já 

declarei que aqui esta é mĩa última morada, se Deus Quiser! pá Belém eu num quero 

mai voltá purque lá eu num coĩê...num vou encontrar mais ninguém, dos que eu deixei, 

que eu tou há trinta e seis ano fora de Belém. Já num coĩêço mar ninguém, mĩa mãe, eu 

sei que num existe MAis! Prá mim aqui tá bom, qui..todo dia encontro uma mãe 

diferente, um irmão diferente, um pai diferente, um primo...tão qui prá mim aqui é mĩa 

família hoje. Onde eu chego sou bem aceito, sou bem ricibido, todo mundo me respeita, 

isso prá mim é um...é fundamental. 

27-Interessante! As pessoas começaram a te chamar de índio, por quê? 

-Por que eu tenho origem indígena, né? mĩa descendência é indígena. Então, eu saí da 

aldeia muito pequeno ainda, saí prum tratamento de saúde e, no hospital em Belém uma 

família me adotou e me criou, e, aí eu...me tornei um igual...no meio deles eu er um 

índio, um silvícola, né? tão na escola[ikͻla] eu era muito discriminado, na época tĩa 

aquela discriminação muito grande com relação a índio, a negro...então fui muito 

discriminado[ikřiminadu], e esse nome ‘indio’ vem desde muitos anos, desde quando 

eu me em tendi ó: OLHUINDIO, OLHUINDIO! Aí eu gostei, adorei, adotei, hoje meu 

nome quase eu nem uso ele...é tribunal, onde eu vou o Juiz é, EH! INDIO! O 

advogá...EH! INDIO! Todo mundo, todo lugá, o DOutô que eu trabalho com ele há 

catorze anos, se ligarem prá lá perguntar: -O Lucivaldo tá aí? Num sabe quem é, mas se 

perguntarem: - cadê o índio? Não ele passou aqui é... (sorrir)... então prá mim é chegar 

na empresa lá que eu trabalho, chamá de índio eu sou chamado mas se  chamá: Eh! 

Cadê o Lucivaldo? Não, aqui não trabalha esse cara não! Rapaz, o Lucivaldo é o ÍNdio! 

Ah! Não!  É é...todo mundo, é bom prá mim esse nome...sabe...me, me santificou, eu 

adoro, tẽiu o maior orgulho disso!   
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INFORMANTE-08-AJR 

 

1-Qual seu nome Completo? Antonio Jânio Rodrigues de Almeida 

-Filiação José Raimundo Rodrigues de Almeida e Francisca Rodrigues de Almeida 

- Naturalidade São Raimundo Doca Bezerra-Barra do Corda 

-Data de nascimento 10/04/1985. 

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município? 

-Não, não 

3- Você é casado, solteiro?   

-Solteiro, por enquanto só paquerando mermo[mehmu] 

4-Você está namorando? 

- Por...enquanto só...só paquera mermo. 

5- Ela é daqui do município? 

-É, é. 

6- Como é o nome dela, você pode dizer? 

-É, é Graciele. 

7- Você tem filhos?   

Não, não. Andei puxandu  um mais...num deu certo. 

8-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  

-Não...num conheço [kunĩeçu] não. 

9--Algumas destas historias viraram lendas? Quais? Você acredita nelas? 

Rapais eu soube de ũa historaí[i,tɔřai]...uns poucos anos atrás...é...de ũa mulher que ela 

era muito...é...ela era muito viciada...em termo de acreditá em...in coisa, sabe! Tĩa um 

home aí qui tĩa coĩncimentu cum as coisa...mexia com o negócio, e ela sempre...dizia 

que via ele...conversava com ele. E essa mulher chegou a morrer em dois...dois mil e 

um...mas também não ficou nẽium...é, tipo de outra pessoa cum esse mermo tipo de 

não...mas cõĩcimentu eu num..eu mesmo num tẽĩu cõĩcimentu assim cume do... 

10-Você estuda?  Qual a série? 
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-Rapais[Xpis] eu já estudei até dimais, viu? Rapais um tempu desse aí eu...eu estudei 

de...primeira até a oitava série do ensino fundamental, eu estudei o terc...do primeiro ao 

terceiro ano do ensino médio, fiz o curso Professor UAMBRA, Inglês, lá em  Couveiras 

e...depois fiz outros cursos...fiz auxiliar administrativo mas...eu consegui pará, dá um 

tempo nisso. 

11-Aqui em Barra do Corda vocês costumam comemorar aquelasdatas importantes? 

Quais? 

-É, aquelas datas, é SEte de SeTEMbro, é PROclamação da RePÚblica é...carnaval 

é...essas assim. 

12-Tem alguma dança que se destaca folclóricas que se destaca aqui em Barra do 

Corda?  

--Tem uma dança e, ao mesmo tempo gente não leva em tanto, isso mais...tem um sĩô 

dum boi aí que é assim tradicional, mais..(?) na Barra do Corda 

13- Aqui vocês têm muitos ditos populares?  

-Hum! Não. Ah! Tem. Várias pessoas usam...aqui acolá usam um vocabulário 

mei...chamu carniaça...carniça é..gente assim mei...que num presta. É chama é...rapais 

esse aí é paia[pai] dimais é...tem outros que diz: rapaiz, fulano tá cum essa...alí é 

bucha! Pegou em merda de pato! É tipo assim uma coisa que ele fez que não é bom prá 

ele. Por exemplo, um dia desse um rapais andou aqui em alta velocidade no rumo do 

centro da cidade, aí quando ele dobrou a, a curva prá ir prá outra rua, que ele dobrou a 

curva ele...peitou bem na viatura da policia, aí quando ele peitou os cabra disseram: - 

Rapais fulano ali acabou de pegá em merda de pato.  

14-Qual sua religião? Tua família, também? 

-Católica. Minha família todinha é. 

15-Com relação à alimentação, tem um prato preferido, assim, que você gosta?  

Rapais, em relação com alimentação nós têm vários pratos, mas...prato do maranhense é 

arroz e feijão, um macarrão, ũa carne dum lado, ũa salada, num tem assim aquele 

mixidão, farĩa[řĩa], mais...o prato mermo d...faz assim como diz a histora, o prato do 

brasileiro que é...é arroz e feijão.  Eu tẽĩu, eu sou mais uma...eu sou mais assim uma 

carne de boi feita no molho pardo, pouco caldo, com arroz, cum feijão   

16- Você gosta de cozinhar? Quais as comidas típicas daqui? Tem algum tipo de bolo 

ou doce que a população mais gosta? 

-Rapais eu sou um pouco mei atarque na cozia[kɔzĩ] mar nem sei  cozia[kɔzĩ] 

17- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 
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As frutas aqui no município é...uva, maçã, é laranja, é o abacaxi...essas é as mais 

utilizada aqui...é o melão...pessoal mais usa... a melancia...principalmente a melancia. 

\até porque a melancia é muito boa prá quem tem problema de próstata, até porque a 

pessoa que...até mermo nós que num temos como...talvez, né...é sempre bom cumer 

melancia pelo menos duas vezes na semana. 

18- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município. 

-A maior importância do rio corda é...abastecimento, das casas principalmente purque, 

até purque o rio corda é o rio que tá cum as água mais limpa, mais saudável, num tem 

muito...lixo, o pessoal num utiliza nele, é esgoto nele, já o rio mearim ele tem é rá (?) 

19- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-‘Rapais e...os peixes do...do rio corda...mais é o surubim, é o peixe (?), é o peixe (?) 

que já está em extinção, hoje dificilmente se encontra, é o lírio, é esse outros pescados 

(?). Já o rio mearim (?) é o piau cabeça gorda, é a sardinha, o surubim também mas, a 

preferência mesmo aqui, dos peixes mesmo é, o piau, é a piranha, é o surubim... 

20- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Tem. Um, um acontecimento em mĩa vida que me marcou e esse eu vou morrer e ele tá 

na mĩa cabeça. Foi a perda do meu pai! Principalmente mĩa mãe cum nós...mais num 

sentia necessidade... nós tinha uma condição financera boa na época e...isso tudo nós já 

trabaiando[  ] com ele e, num marcou num foi purque o que nós tinha, devido o meu 

apegamento cum ele, isso aí é uma coisa que eu num esqueço nunca...e que...seu 

pudesse...que o tempo voltasse eu acharia bom...e é uma das perda muito 

muito...profunda na   mĩa vida, isso aí eu num esqueço nunca! Purque meu pai ...era um 

home e, tudo que eu sei, tudo que eu tenho eu devo a ele. Isso no mundo, prá mim num 

tem é...dinheiro, num tem...outro pobema [pɔbẽm] financeiro, num tem namorada, 

num tem isso...até purque muié num...num me agarra não. Agora que o cara dizê: AH! 

Eu to apaixonado pu fulana, eu vou me matá! Não isso aí prá mim num existe.  

21- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Rapais, um dos maiores acontecimentos aqui da cidade...foi devido agora mesmo isso 

que aconteceu agora, ele abalou mesmo a cidade purque...teve uma perda dum pulítico, 

era um grande pulítico, mesmo um pouco assim mei desmantelado, um pouco 

esculhambado mas...vida é vida! Não quer que ninguém morra. E isso abalou muito a 

cidade, inclusive até purque ele era muito cõĩcido, tĩa  bons...eleitores, até, até mesmo o 

grupo adversário (?) no velório dele, respeitou, hem! E prestaram homenagem a 

ele...isso aí foi o que mais marcou a cidade, já tivemos outras perdas mas esse foi o 

maior. 
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22-O que este  município representa hoje para você e o que você espera no futuro para 

esta cidade? 

-Rapais o município...ele vem, apresentado muitas coisas...boas! devido é...dois mil foi 

um dos ano qui...a situação, aliás, a oposição assumiu, e aqui na cidade teve uma 

carência muito precária, tanto nos pagamento vencinal, como a limpeza da cidade, como 

o serviço da cidade, hem! não tinha e...a partir de dois mil e quatro houve uma grande 

mudança, hoje o município...já tem...grandes possibilidades de empregador, hem! 

prestar empregos pra...as pessoas, ajudá as pessoas, tem uma visão melhor, tem locais 

de...cuméquisidiz é...locais de apê, de lazer...locais de tudo, e a gente ispera...que...o 

município a a partí do próximo ano devido a pulítica também, ao próximo candidato 

prefeito, clusive vai ser o nosso, siga esse mesmo procedimento do atual purque, dê um 

um uma forma de criá mais, gerá mais emprego, principalmente aos jovens que aqui tem 

muitos jovens, acabando de se formar... num tiver um sonho, não tem um emprego tem 

que si fazer nada! E... a gente espera que a cidade desenvolva emprego prá que essas 

pessoas se engajem e que logo logo deixem o erro de roubá, de ameaçá as pessoas, isso 

é crime, hem!  
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INFORMANTE-09-HeS 

 

1-Qual seu nome Completo? Heloíde de Sousa Lima 

-Filiação Manoel Ferreira de Sousa e Atailma Ferreira de Sousa 

- Naturalidade –maranhense de João Lisboa. 

-Data de nascimento 18/09/1980. 

2-A senhora mora aqui há quanto tempo?  

Tem uns onze dez anos que eu moro aqui. 

3- Agora, sua família é de lá, não é? 

-A minha família é de lá. 

4- Você é casada?  

-Sou.  

5-Qual o nome do seu esposo?  

-Francisco Borges de Lima. 

6- Você tem filhos?  

-Tem, só uma minazĩa[mĩnzĩ] que eu crio mas não é nem registrada no meu nome, 

mas é mĩa filha, de qualquer maneira é mĩa filha 

7- Como é o nome dela? 

-É, Emilarice da Silva Mendonga 

8-Você costuma contar historinhas para ela, prá ela dormir?  

-Não. 

9- A senhora conhece alguma história de encantamento daqui de Barra do Corda?  

-Não, daqui num conheci não. 

10-A senhora estuda?   

Não, eu parei. 

11- Estudou até que série? 

-Só inté a oitava. Lá onde eu moro não tem! 
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12-Ah! A senhora mora fora aqui.  

É, eu não moro aqui dentro mesmo. 

 

13-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

-Sempre assim dia das crianças, das mães, mais dia das mães, é. 

14-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram?  

-É...quadrilha, festa junina, humhum! 

15- Tem alguma dança popular que é típica de lá? 

-Tem não. 

16- E os ditos populares de lá? Há algum mais comum? Qual? O que ele significa? 

-Ah! Acho qui nẽĩum! 

17-Qual sua religião?  

-Evangélica. 

18-Qual é a Igreja? 

-Cristã do Brasil 

19-A senhora já nasceu evangélica?  

-Não, eu era católica. 

20- O que fez a senhora mudar de religião? 

Ah! Purqueee...o evangélico tá melhor diquê os católico, né? purque as coisa tá tão 

assim perdida divido as pessoa pensá que é católico pode fazê tudo, né? agree..e num é 

assim, então escolhi ser evangélica 

21-Com relação à alimentação, a senhora é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem 

preferência por alguma comida?  

-Ah! Qualquer um!(sorrir) 

22- A senhora gosta de cozinhar?  

-Gosto. 

23- O que a senhora mais gosta de cozinhar? 

Eu gosto, assim, de...fazer uma galĩa, caiPIra, né? queẽnti cria lá no interior, né? queẽnti 

cria galĩa caiPIra no molho pardo ou tão no creme de leite...é o que eu gosto de fazer 
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24- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

Bom, as frutas lá prá nós...só tem mais, é caju. Lá o pessoal planta MUIto! 

25- Rios que a senhora tem lá, riachos? 

-Tem um brejo maravilhoso! 

26-Como é o nome do brejo. 

Bom, o pessoal chama lá de brejo do pau grosso (sorrir), porque lá tem muito pau 

grosso, né? é chamado brejo do pau grosso mas só que passa em vários lugares, ele vai 

muito longe, é uma perna do rio corda, aí passa o brejo, ele vem, ele vem, o 

brejo...cumé ele incontra joga lá...e do do ri, cume do brejo cai dentro do corda de novo. 

Lá é bonito mermo!  

 

27- E peixe, tem bastante?  

-Peixe, tem! Só que má, é difícil prá gente pegá purcausa da correnteza qui qui o brejo 

lá é muito forte! Pur causa da correnteza, mas tem, mas tem peixe,  mar mermo assim 

pega 

28-Qual o tipo de peixe mais consumido lá?  

-L´Tem pacu...sabe, lá tem..até tambaqui também tem purque os pessoal tem muito 

criatório e tem tempo que eles...fogem, hem! Até esse tem, esses comunzin 

mermo...Mais é o tambaqui por causa dos criatório 

29- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Não, que eu saiba não! 

30- E algum fato acontecido na sua localidade que marcou muito a história dela? 

-Teve ũa morte dum sẽiô[sẽiô] lá já de idade, ele tava embriagado, mataram ele, 

fizeram ũa barbaridade lá cum ele, foi muito triste purque foi pertin lá da gente, do do 

lugá que a gente mora, né? muito triste! Marcou, né? o pessoal do lugá, todo mundo. 

31-O que a senhora espera de Barra do Corda no futuro? 

-Ah! Que melhor, né? Cada vez a mais. 
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INFORMANTE-10-GFS 

 

1-Qual seu nome Completo? Gilberto Ferreira de Sales 

-Filiação Zilmar Alves de Sales e Maria Auxiliadora 

- Naturalidade Capim-Barra do Corda 

-Data de nascimento 1986 

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município? 

-Na Localidade. A família é de lá. 

3- Você é casado ou solteiro?   

-Solteiro. 

4- Você tem filhos?  

-Não, ainda não! 

5-Na tua localidade você conhece história de encantamento? 

-Sei, não, não.  

6-Você estuda?  Qual a série? 

-Não. Eu não saí...nem do alfabeto, não. 

7-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais? 

-É, de vez em quando comemora lá é, natal, ano novo, a gente tem que comemorá, né? 

dia dos pais...  

9-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta?  

-Não, não, não tem. 

10- Quais os ditos populares de sua localidade? 

-Como assim? 

11-É... coisas tipo assim, fulano se deu mal... é uma bucha... 

-Não, não num tem não. 

12-Qual sua religião?  
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-Da a Assembléia de Deus 

13-Você já nasceu evangélico?  

-Não. Nasci católico, depois mudei. 

14- O que fez você mudar de religião? 

Não, não...purque...rapaz novo assim num...num tem muita experiência 

15-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-Eu...tẽm é é é pratu Fe...é carne seca cum maxixe. 

16- Você gosta de cozinhar?  

-Eu cũzĩu bastante. 

17-Gosta de fazer esse prato? 

-Marapá[Ma,]!!! É o preferido. 

15- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Tem laranjaaa, melancia...tem várias fruta. 

16- O ‘rio corda’ passa lá na sua localidade?  

-Não, passa não. Tem , passa no ipiranga só que é longe. 

17- E riachos? 

Tem...tem não purque secaram da seca agora,,,secaram muitos lagos. 

18-Peixe tem lá? 

-Peixe tem bastante peixe, tem, nos lago tem. 

19- Os lagos, tem algum assim com o nome especial? 

-Não, tem não. Tem um...num tem não. 

20- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Rapais...hum...lá qui num, até agora eu num consigo não 

21- E algum fato acontecido na tua localidade ou aqui em Barra do Corda que marcou 

muito a história deste município. 

Não, não num aconteceu nada não. 

22-O que você espera de Barra do Corda? 
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-Melhora, é melhora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



207 
 

 

 

INFORMANTE-11-ZSS 

 

1-Qual seu nome Completo? Zilmarques Silva dos Santos 

-Filiação Zilmar Alves Silva dos Santos e Maria Auxiliadora dos Santos 

- Naturalidade-Maranhense da localidade Capim - Barra do Corda  

-Data de nascimento 16/11/1988 

2-Você mora aqui desde há muito tempo?  

-Não eu moro no capim, é uma localidade daqui. 

3-E sua família é lá também ou veio de outro município? 

-Não, é de lá também. 

4- Você é casado?   

-Não. 

5- Você tem filhos?  

-Não. 

6-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  

Não, cuniêçu não. 

7-Você estuda?   

-Não. 

8- Estudou até que série? 

-Até a quinta série. 

9-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

-Datas importantes...é aqui na Barra mermo? É é esquici... é natal, ano novo é virada do 

ano... 

10-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

-Qui é FEsta...não. 
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11- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Você conhece os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Não. 

12-Qual sua religião hoje?  

-Católico. 

13- Você sempre foi católico ou nasceu em outra religião?  

-Não, nasci crente, já fui crente, saí da crença. 

14- O que fez você mudar de religião? 

-Nã, não puque eu via os amigo, ir prá, práis[přais] fulia naifesta[naifet], eu ficava 

doido prá...aí, isso num dá prá mim não. Vê meus amigo, tudin, né? brincano naifesta e 

eu só oiãnu[ɔiãnu]...diss, num dá prá mim não, aí saí. Até hoje...a mãe pretendi...eu 

voltá, hum!...prá fé,hum! 

15-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida, 

algum prato especial?  

-Especial? Desse sim stá falanu ispecial, né? É...qui eu gosto de cume é só tumati e 

repolho. 

16- Você gosta de cozinhar?  

Eu gosto! 

17- Quais as comidas que você gosta de fazer?  

-Frango frito,  

18 E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Maçã, uva... 

19- O ‘rio corda’ passa na localidade onde vocês moram? 

-Passa, passa. 

20- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-...baquí, pirãia, cumatá[ku,mt], só esses tipo aí, e tilapa tombem, tilapa também, 

tilapa que eu gosto. 

21-As pessoas tem um jeito especial de fazer o peixe ou não?  

Tem gente que gosta frita, outros já gosta côzĩada, eu gosto con...cuzido. 
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22- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Não, não. 

23- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

Não, sei de nẽĩũm não. 

24-O que este  município representa hoje para você e o que você deseja no futuro para 

esta cidade? 

-...é...boa. Melhorá mais um pouco. 
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INFORMANTE-12-MaD 

 

1-Qual seu nome Completo? Maria Dulcileide Ferreira da Silva 

-FiliaçãoMaria Deldi Ferreira da Silva 

- Naturalidade -  Nasci em Goiás 

-Data de nascimento -13/05/1977.  

2- Tua mãe é daqui mesmo? 

Bom, na verdade, eu não sei onde ela nasceu! 

3-Você mora aqui há quanto tempo? 

-Sei.... num sei não, me troxeram prá cá, sei quantos anos tem não. 

4-A tua família veio prá cá? 

-Veio, morá toda aqui. 

5- A senhora é casada?   

-Não, to caçãno[ksãnu] um marido. 

6- Mas já está namorando, né? 

-Nada! 

7- Você tem filhos?. 

-Tenho...duas meninas e o outro,,,tem mais um menino daqui a...daqui prá dezembro. 

7- Como é o nome das tuas meninas?  

Vitória e Maria Gabriela. 

8-Elas já nasceram aqui em Barra do Corda?  Quantos anos elas têm? 

-Já, já nasceram aqui. São pequenininhas, ũa tem dez e a outra tem quatro. 

9-Você costuma contar historinhas para eles? 

-Num vou mintí não, num dá...tempo de contá não, é do jeito que nó, nós...só faz durmir 

mermo, bota pá durmir... 

10-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região, caso de lobisomem?  
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-Ah! Esse nogocio de lobisone assim, o pessoal diz que antigamente o pessoal virava, 

agora num sei, num vira mais não, porque agora tá tudo mudado, o povo num quer mais 

virá bicho não. 

11-Você ouviu a história de alguém que virava lobisomem? 

-Antigamente o pessoal conta que os...antepassado já virava, agora eu tenho certeza que 

não vira mais não 

12-Você estuda?  Qual a série? 

-Estudei a terceira e quarta só, aí parei lá mesmo. 

13-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais? 

-Comemorá? Vinte e cinco de deZEMbro...trinta e um, né?  

14-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

-Bem, são boas só que eu não participo que eu não gosto muito de, essas coisa, num 

gosto de festa não. Tem, tem, São...tem, com certeza são boas mais eu num gosto não.  

15- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Como assim? Acho que sim, já ouvi falar desse aí, só que eu num digo isso pá ninguém 

não, num vou mintí! eu num digo isso pá ninguém não mas, ter, tem.  

16-Qual sua religião hoje? Você sempre foi... (vai depender da resposta do (a) 

entrevistado (a) ou nasceu em outra religião?  

-Católica. Mais, assim, vou na dos crente também, que eu não tenho disso comigo não, 

católico mar...eu vou lá pá igreja dos crente.... 

17-Já nasceu católica?  

-Já...mar nun em esse negoço de...eu participo da igreja dos crente, de vezenquando. 

18-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida, 

por algum prato?  

-Acho qui...eu num tẽĩu disso não, prá mim tanto faz, eu num gosto muito é de feijão, eu 

não gosto muito mas tendo uma carnizĩa é bom, né? 

19- Você gosta de cozinhar? Quais as comidas típicas daqui? Tem algum tipo de bolo 

ou doce que a população mais gosta? 
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-Eu gosto mais eu misturo as coisa tudo junto e, e arrocho! Eu gosto de misturar as 

coisa no olho, num tem? Eu gosto de misturar as carne cum verdura, cum 

feijão...(?)...cumida qui sobra a gente come, ninguém come mais 

20- Você gosta de bolo, de doce? 

-Num gosto de doce não, nem do bolo 

21- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Eu num gosto de fruta não, mas de vez em quando eu compro pras mininas banana, 

maçã...elas num gostam não, mas eu compro prá elas. 

22- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município, tem muitos peixes?  

-Assim, tem alguns peixĩus só que as pessoas num pescam muito,mais só pá tomá bãĩu e 

lavá roupa tá bom dimais. 

23- Quais são os peixinhos que eles gostam de pescar prá comer? 

-è...É o (?). Assim eu só vejo as piabĩa lá se mexeno mas..nuncredidá almoço não 

mas...o pesssoal pega...de vez em quando...algũas que não tem muitas, né? 

24- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Da família? Tem! quando meu pai morreu. 

25- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

Ah! Acontece a cada dia uma coisa diferente, num dá, é, pá, saber...é tipo assim é...´r 

tantacoisa ruim que acontece na Barra do Corda que não dá nem pá atingi mais a gente, 

todo dia é uma coisa diferente, quase todo dia, hum! Tem é muita coisa, né, fora... tem 

várias coisa só qui... 

26-O que este  município representa hoje para você e o que você espera dele no futuro? 

-Eu espero, assim, que aconteça algo de bom que é prá melhorar a cidade e, só isso 

mêmo[mêmu]. 
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INFORMANTE-13- ClaS 

 

1-Qual seu nome Completo? Claudivândia dos Santos Barros 

-Filiação José Teixeira Barros e Maria dos Santos Barros 

- Naturalidade - maranhense de Jenipapo dos Vieiras 

-Data de nascimento -24/06/1981 

2- E sua família é de lá também? 

-Isso, de lá também. 

3-Você mora aqui há quanto tempo?  

-É, desde abril. Pouco tempo. 

4-A tua família está toda aqui? 

-Uma parte! É uma parte. 

5- Você é casada, solteira?  se está namorando, com pessoas do mesmo município ou 

não. 

- Solteira. 

6- Já tem namorado? 

-Tô... mais ou menos...tou aí, tou vendo...tou vendo essa questão...Oi? 

7-Pode dizer o nome dele? 

-Pode sim, Kleber! 

8-Kleber também é daqui? 

-Não, esse é de Jenipapo, não é o Kleber do seu Carlito (sorrir) 

9- Pretende ter filhos ou já tem?  

-Não, não tenho. Pretendo sim, acho que é o sõiu[sõiu] de toda mulher. A maternidade é 

o sõiu de toda mulher! 

10-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

de Barra do Corda ou lá de Jenipapo dos Vieiras?  

-Jenipapo dos Vieira, deixa-me ver, aqui agora, se eu me lembro de alguma, história 

assim de...não, não, aqui agora eu num lembro, assim, não, não. 

11- Alguém que vira bicho, que vira lobisomem?   
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-Ah! Não! Tem uma em Jacaré, em Jacaré mesmo mas essa já é tão antiga! Eu acho 

que...eu era menininha, já ouvia, sabe? Era de uma senhora! já beeem idosa! sabe? 

Segundo as pessoas mais velhas ela virava, em bicho, é! Isso eu lembrei, tem essa 

história, era muito antiga essa história.. 

12--Virou lenda, essa  história?  

-Virou, de uma certa forma, virou sim e ficou assim tão conhecida, sabe? muito 

conhecida essa história. 

13-Você estuda?  Qual a série? 

-Não, eu fiz o ensino médio, o magistério, aí dei uma parada, agora eu quero continuar, 

quero fazer inglês, sou muito apaixonada por inglês. 

14-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais? 

 É, é, páscoa, dia das mães, festa junina, sete de setembro. 

15-E lá em Jenipapo dos Vieiras? 

-As mesmas, é, as mesmas 

9-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

-Folclóricas, aqui... a do bumba meu boi, é do bumba meu boi mesmo, inclusive quando 

eu estudava...teve...acho que uma duas, na, na escola CAIC, do grupo C magistério. 

10- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Deixa-me ver...porque são tantos...são muitos... que aqui agora eu num lembro, 

assim...acho qui nem...não...não! não me recordo aqui no momento, não. 

11-A tua religião é?  

-Católica. 

12-Nasceu católica?  

-Nasci, cresci, nessa fé. 

13-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-É...assim, macarrão, é isso! Exatamente. 

14- Você gosta de cozinhar o macarrão?  

-Gosto, eu gosto. 

15-Como é que você faz o macarrão? 
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É, o macarrão que eu preparo...é, é bem sin...ge...lo!(sorrir) esse que a gente já conhece! 

16- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Tem melancia...a maçã mesmo...a laranja...são essas 

17- Me fale um pouco do  rio corda. Por que este nome? 

 –Nã...não, não tou lembrada mais eu acho qui... eu conheço uma coisa assim, parecida, 

porque qui chamam rio corda mas eu num...eu acho que esqueci um pouco, sabe, o 

porquê. 

18- Qual a importância dele aqui prá o município?  

A importância dele aqui é grande pru município, é, é um rio, assim, é bonito, né? as 

pessoas gostam! Sábado e domingo, meu Deus! É a casa de todo mundo (sorrir). E ele 

tem seus fundamentos 

19- Você conhece outros rios aqui que são importantes para o município? 

-Nã...não,  

20- Riachos, brejos...? 

-Não, é...tem o rio, aí tem a cachoeira, né? a cachoeira é bem conhecida. É aqui perto, a 

gente gosta muito de visitar, inclusive eu fui lá agora, recentemente. 

21- Mas não é a cachoeira dos Guajajaras, é? 

É aquela dos índios que a gente conhece... 

22- Eles deixam tomar banho? 

-Deixa, deixa! A gente chega, né? pede uma autorizaçãozĩaí...é isso. 

23- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-(?)...eu não sei, te dizer, qual é.   

24- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Teve sim! A morte do meu irmão, o quanto eu amava muito, ou...digamos assim, irmão 

da mĩa adoração.Morreu muito jovem, lamentei demais, deixou um filho...isso mar, 

marcou muito... a perda de um ente querido... 

25- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Deixa-me ver...se eu lembro de algum que marcou assim a cidade...não aqui no 

momento eu não lembro... 
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26-O que este município representa hoje para você e o que você espera dele no futuro? 

-(sorrir) O município tá indo muito bem, futuramente a gente esper que...assim que 

fique melhor, que melhore, tá entendendo? Só melhore, tá indo bem, o município 

tá...em perfeitas condições.  
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INFORMANTE-14-RaV  

 

1-Qual seu nome Completo? Rafisa Valéria Medeiros Morais 

-Filiação Júlio César Rodrigues Morais e Simone Meire Almeida Medeiros 

- Naturalidade Piauiense, de Teresina 

-Data de nascimento 26/08/1993. 

2-Você mora aqui desde que nasceu?  

-Não, eu nasci em Teresina, mas fui criada aqui em Barra do Corda.  

3-E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

-Não, mĩa avó coĩẽceu meu avô... ele é do Rio Grande do Norte e ela de Capinzal. Eles 

se conhecerm foram morar em Barra do Corda, tiveram os filhos em D. Pedro mas 

foram morar lá todos novinhos também. 

 

4- Você é casado (a)?   

-Sooou, não! ( sorrir), sou, né? 

5- Mas já tem namorado?   

-Tem. 

6- Tá pensando em casar?  Qual o nome do seu cônjuge? Se solteiro, se está namorando, 

com pessoas do mesmo município ou não. 

-Ainda não. 

7- Nem ter filhos?  

-Mais prá frente, né? 

8-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  

-Já teve boatos assim deee!...até coisa no...in rio é o que aparece mais, só que eu não to 

lembrando nada...especificadamente, mas já encontraram umas coisas estranhas lá 

9--Algumas destas historias viraram lendas?  

-Não, que eu saiba não. 

10—E você acredita nessas histórias? 
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-Não, não acredito. 

11-Você estuda?  Qual a série? 

-Estudo Moda 

12-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

Em Barra do Corda tem muito a... eles levam a sério questão de festa junina 

é...do...aquele boi, também, né? acho que por ser maranhão! Mas...eu acho que é as que 

mais tem eventos mesmo prá...comemorá...  

13- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Ditos populares, acho qui...mĩarmã, tem muito! todo mundo fala, mĩarmã! Não, mas o 

resto é muito...é que a linguagem aqui é bem...como se diz,  cabocla, né? é isso! Eu não 

consigo me lembrá de algũa agora não! (sorrir) 

14-Qual sua religião hoje? Você sempre foi... ou nasceu em outra religião?  

-É...Evangélica, só que... 

15-Você nasceu evangélica?  

-Já. Mĩa família é toda evangélica. 

16-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-Eu gosto muito de feijoada, churrasco... 

17- Você gosta de cozinhar? Quais as comidas típicas daqui? Tem algum tipo de bolo 

ou doce que a população mais gosta? 

-Não, cõzĩar não. 

18- Então não gosta de fazer o churrasco?  

Não...(sorrir) só de comer mesmo! 

19- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Frutas... eu já...já provei...em Barra do Corda acho que...carambola, tem 

muita...ciriguela...tem muito...buriti... 

20- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município.  

-Ah! O rio corda é, muito, muito muito, acho que até...é...vira mei que cidade turística 

mais, mais...pelos, pelos rios, porque são dois [doi], né? tem o rio corda e o rio 

mearim....é, mas é...muito, muito, muito bom, até foi feito um... um porto agora lá 

naquela beira-rio, né...muito bom! 
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21- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-Olha!...meu tio ele é a...pescador fanático! Mas eu num tô lembrando muito o...o peixe 

tipo, eu sei como qui é o peixe mas eu não sei o nome, um pintado, ele até um... 

 22- Surubim? 

-Eu acho que é esse. Ele... parece que quando ele vai a maioria das vezes ele traz.  

23-Os teus tios, assim gostam de caçar, pescar...? 

-Vejo pescar...pescar. 

24- Com relação aos pescados... você falou o surubim do rio corda. E no mearim, é a 

mesma coisa? 

  -No mearim, eu num sei porque eu acho que não, nem tem muita pesca no rio mearim 

pelo fato dele ser um rio mais escuro e até meio que sujo, aí...o rio corda é sempre o 

mais procurado. 

25- Você sabe porque rio corda? Barra do Corda? 

-Não, num sei! Já ouvi falá ũa vez que o nome Barra do Corda foi feito porque no, no, 

no Guajajara, acho que eles tĩam que atravessar o rio e eles colocavam uma corda no 

meio do rio prá atravessar o pessoal, aí...eu já ouvi falar que o nome da cidade é por 

isso. 

26- E o rio mearim? Você sabe porque que é mearim? 

-Não... 

27 E balneários? Tem assim balneários, riachos pertos que as pessoas gostam assim de 

ir? 

-Tem! Um que é bem frequentado que é...é esse guajajara, que eu lhe falei...que foi 

onde... onde eles colocavam a corda prá o pessoal atravessar e tem a beira-rio que foi 

feita agora...qui...vão muito, tipo dia de sábado, domingo...o pessoal vai muito prá lá prá 

tomá bãi no rio 

28- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Em Barra do Corda...num sei...acho que...sempre tem, né? porque  eu vivi mĩa vida 

inteira...lá...em...acho que tudo que todo mundo passa eu passei em Barra do Corda. 

29- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Política. Mexe muito! Acho que é o que move a cidade. 



220 
 

 

30-O que este  município representa hoje para você e o que você deseja no futuro para 

esta cidade? 

Ah! Eu amo mĩa cidade e sempre que eu tenho oportunidade de...de tá aqui, eu tou 

porque...eu estudo em Teresina, sempre eu eu tenho oportunidade eu venho... é uma 

cidade que eu tenho...um bem muito grande! Gostaria muito que ela se...desenvolvesse 

bem mais, tá ficando super bonita a cidade...e eu espero que ela melhore, tenha mais 

oportunidade de emprego, chegue mais curso prá faculdade porque num tem ũa  

variedade muito grande...eu espero mais da educação, com certeza!  
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INFORMANTE-15-JoS 

 

1-Qual seu nome Completo? Joana Alice Sampaio dos Santos 

-Filiação José Orlando dos Santos e Maria Bárbara Sampaio dos Santos 

- Naturalidade Barra do Corda 

-Data de nascimento 18/01/1992 

2-Teus pais também?  

-Também. 

3- Você é casada?   

-Casada 

4- Qual o nome do teu esposo?  

-É...Ludimar Flor da Silva 

5- Você tem filhos?  

-Não. 

6- Mas pretende ter, não é? 

-Pretendo 

7- Já pensou no nome prá filhos? 

Já, já, já. 

8- Como é que é nome? 

Ah! Só tenho a lista. Não decidi ainda nenhum [nẽũ] nome. 

9- Com relação a história de encantamento, Barra do Corda tem muitas? 

-De ter, tem várias mais...assim...eu....nenhuma [nẽũm].  

10—Você não conhece nem sabe se viraram lendas, né? 

Não, também não. 

 11-Você estuda?   

-Sim,sim, estudo. Eu faço  faculdade de Licenciatura em Informática. 
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12- Qual é a faculdade?   

-IFMA. 

13-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

Mais assim, a questão de folclore, essas coisas de...isso, isso, 7 de setembro...  

14-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram?  

-Isso, isso (São João), mas... 

15- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-É...cumé [kumε]...os ditos populares...tem...deixeu vê...tem dei (?). (sorrir). No 

momento não, vou ficá[ka] sem respodê essa. 

16-Qual sua religião?   

-Sou da, da assembleia. 

17- Você já nasceu evangélica?  

-Já, já. 

18- Seus pais também?  

-Também. 

19-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

-Não, de tudo. 

20- Você gosta de cozinhar?  

-Não (sorrir) 

21- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

Ah, tem...manga, caju...o que mais daqui dooo...daqui mesmo da nossa cidade...tem cajá 

também...que mais aqui...laranja... 

22- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para Barra do Corda?  

-Bastante. 

23- Você sabe porque esse nome, rio corda?  

-Não (balançando a cabeça). Sem comentários! 

24- Qual a importância dele aqui para o município?  
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-Sei (?)... 

 

25- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

Não...de peixe também eu não sei. 

26- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Várias mais...assim...aconteceu, nésss...só qu prá especificar ũa assim num...tem da 

cá...(?). 

27- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município? 

-Muito a história...bom! teve uma aqui que eu não to lembrando o nome, que aconteceu 

com os índios que derrubou aqui...até se foi...se foi acontecido assim que abalou todo o 

município aqui de Barra do Corda também, ficou perto...só que eu não tô sabendo qual 

o nome da...que teve do...que realmente aconteceu que foi com os, os... 

28- Além do rio corda tem outro rio importante também aqui? 

Tem, tem. O rio corda e o mearim, hum! Hum! 

29- E  riachos? Você sabe assim de riachos? 

Tem cachoeira...e só. 

30- Você sabe o nome deles? 

-Tem a cachoeira dos índios, a cachoeira da fumaça...e só. Conheço esses dois.  

31- Cachoeira da fumaça? Porque? 

-Por que sai fumaça! (sorrir) 

32-O que este  município representa hoje para você e o que você espera dele no futuro? 

-Bom, assim ele...esse é a cidade...é a cidade em que eu nasci, né? e...o que eu espero 

deles é que continue sempre só crescendo que ele...dê mais...assim mais trabalho prá 

gente, né? qui si...(?) assim tecnologicamente, né? 

32- Me diga uma coisa. Nome de localidades famosas que vocês têm aqui, conhecidas? 

Bairros com nomes, assim, diferentes? 

Ah, tem Cajazeira, Copaíba... isso, tem a Santa Maria, localidade da Farĩa, do Naru, tem 

Boa Sorte, Centro dos Ramos...tem outros aí que eu não estou lembrando. 
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INFORMANTE-16-NSS 

 

1-Qual seu nome Completo? Nathanael Sampaio dos Santos 

-Filiação Raimundo Nonato dos Santos e Antonia Conceição Sampaio dos Santos 

- Naturalidade Barra do Corda 

-Data de nascimento 22/09/1989 

2-Você mora aqui desde que nasceu? E sua família é daqui também ou veio de outro 

município?  

-Sim 

3- Você é casado?  Qual o nome do seu cônjuge? 

-Solteiro, mas convivo com uma mulher. 

4- Como é o nome dela?  

-Juliana  de Araujo Ribeiro. 

5- Você tem filhos?  

-Não. 

6- Mas pretende ter?  

-Pretendo. 

7-Já escolheu nome, assim? Pensa em nomes? 

-Não, não. 

8-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  

-Rapaz, Barra do Corda, ela...que eu fiquei sabendo da pesquisa de turismo aí ela, aqui 

no Ma...ela é...como se diz...as sete maravilhas do Maranhão, do Maranhão é os rios, 

né? que o rio corda e o mearim. Né? isso segundo é, as pesquisa, é as sete maravilha do 

Maranhão, né? ela é ũa das sete, e... pra mim é ũa cidade turística, pra mim é. Cidade 

turística...com várias raças... 

9-Mas o que foi que houve, assim, de encantamento dentro dessas cidades, desses rios? 

-Rapaz eu...é assim, é...a água que é pura, limpa, cristalina, nas fonte, as fonte fica aqui 

perto, fica perto as fonte... e é os rio limpo, né? Bem cuidado, é..é isso! A gente pode 
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tomá banho e tudo, pode a gente tomá...a gente bebe dela faz tudo com essa água e é 

saudável essa água.  

 

10-Você estuda?   

-Estu... Concluí o Ensino Médio. 

11-Vai fazer faculdade? Tá pensando?   

-Pretendo, né? Futuramente. 

12-Prá quê?   

Rapaz, assim, eu tẽiu vontade de fazer administrador de empresa, administração. 

13-Quais datas mais importantes que vocês costumam comemorar aqui na cidade?  

As data...é a punga no dia... a punga é em maio...rapaz...sabe o dia? È mês de maio tem 

a punga, as festa junina que é em junho, tem junho as festa junina...e o carnaval que é 

em fevereiro. Essas três datas são... é bem assim, mais é carnaval que vem mais muito 

turista, do Brasil todo. 

14- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Os dias populares... 

15- Ditos, ditados populares, ditados que a população... 

-Ah! Sim, ditados popular... assim do linguajá, né? Ditado popular...essa aqui foi, foi... é 

que tem, tem, eu num to é lembrando.  

16-Qual tua religião?  

-Católico. 

17- Já nasceu católico?  

-Não. eu era...evangélico e...hoje...praticamente eu não sou nem uma e nem outra 

porque eu num frequento, mais...pá quem não é  nem ũa e nem ôtra[otſ] é melhor dizer 

que é católica. 

18- O que fez você mudar de religião? 

-Rapaz é... num sei... acho que foi o distanciamento...sei lá..  

19- A tua família é toda evangélica? 

-Quase toda! 
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20-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida?  

--Não, eu sou ũa pessoa eclética, tudo, tudo que vier a gente...eu como, eu gosto, eu 

gosto de apreciar comida  

21- Você gosta de cozinhar?  

-Não, coziá não, só comê [kõme]. (sorrir) 

22- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-É a banana, manga, caju, né? Tem as frutas, frutas...tem...o...a...tem o piquí, buriti, açaí 

que é a juçara que o pessoal chama, cũiece pur juçara, tem a...é essas aí mesmo. 

23- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município. Por que este nome? 

Quem o denominou de rio corda? Vocês têm outros rios e/ou correntes de água de 

grande importância para este município assim como o rio corda? Quais?  

-Rapaz é grande, viu! É muito, é muito importante a a...quer dizer, a existência desse 

rio, representa muito...e outra, o nome da Ba, da cidade já vem de corda que é o rio 

corda, barra que é o outro rio mearim que é, é água barrenta, aí glo, através dos rios foi 

criaram o nome, Barra do Corda. É Barra do rio mearim que é barrenta e Corda do rio 

corda. É por causa...tĩa muito cipó, cipó, cipó de mato, né? aí colocaram rio corda. 

24- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda, do rio 

mearim? 

-Rapaz, do rio é o...o tilapa [ilp], piaba...tem....esse peixe mesmo que eu 

saiba...surubim, também, tem o, o...acho que só, a sardĩa que a piaba é a merma coisa! 

Só isso. 

25-Qual o tipo de peixe mais consumido no município, pescado no rio corda? Como a 

população costuma prepará-lo?.  

-Rapaz, dá muito é de açude, criatório, é o tabaqui. É muito, muito vendável 

26- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

Acontecimento...foi mĩa primeira mulher eu...eu era experiente! Só isso mesmo [mezmu  

], separação de...de mulher mesmo...eu tive ũa filha cum ela e hoje...ela mora comigo a 

mĩa minina...  

27- Como é o nome da tua menina? 

-É Natiane, tem quatro anos... 

28- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 
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-Mexeu com a população...rapaz...marcou mermo[mehmu] foi... tragédia, né? que você 

quer? Tragédia mermo...não. 

29-Você gosta de caçar, de pescar? 

-Não, gosto não. Num vou mentir! 

30-Quais são os riachos mais importantes daqui que as pessoas costumam sair prá tomar 

banho nos finais de semana? 

-Riacho é...brejo que você quer dizer, né? Rapá [], tem os brejos ali dos sertões de 

Fernando Falcão que é o escondido, daqui mais ou menos ũas seis légua que dá 36 

kilômetro...muito cum é...muito visitado por turista...e nós mermo barracordense 

gos...faz piquenique lá, lá é um brejo assim, um riacho, e a água também muito 

cri...muito limpa, água cristalina, água fria, agua lá é fria, bom de si tomá bãĩu, tem 

muitas palmeiras que o buriti, ao redor o buriti, o açaí em beira de brejo, que dá só em 

beira de brejo e, é isso aí. 

31-E as localidades que são ligadas ao município de Barra do Corda, você conhece 

assim, sabe o nome? 

-Os municípios? Assim, interior, né? É...rapaz tem muito, tem o...o Centro do Ramos, 

Barro Branco, Montevideo, Sumaúma, Lagoa do Socorro...é... aí prá cá tem a Cajazeira, 

Cajazeira 01, Cajazeira 02, Cajazeira BR, tem o Clemente, são vários mesmos 

povoados, Santa Maria, Copaíba, Naru, Farĩa, é Central não, Central já faz parte de 

Fernando Falcão. É...e esses que eu cũiêçu mermo. 

32-O que é que Barra do Corda representa hoje para você e o que você espera dele no 

futuro? 

-Rapaz eu espero crescimento, desenvolvimento, né? desenvolvimento, crescimento 

e...assim, uma economia econômica assim má á...que, que a...a economia de Barra do 

Corda ...asssim cresça...é isso que eu espero, educação, saúde principalmente que 

cresça, melhore, que é muito precária aqui nossa cidade. É saúde e educação, duas coisa 

que...que num tá tendo aqui em nossa cidade, mais é saúde, saúde aqui é muito precária, 

acho que no Brasil todo.  
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INFORMANTE-17-MCS 

 

1-Qual seu nome Completo? Miguel Carvalho da Silva 

-Filiação Luis Carvalho Aparecido e Auzelina Alves da Silva  

- Naturalidade Barra do Corda 

-Data de nascimento 22/04/1962 

2-Você é natural daqui de Barra do Corda? 

-Acenou com a cabeça afirmativamente. 

 3- Seus pais também? 

-Não. 

4- Você é casado?   

-Casado 

5-Qual o nome da sua esposa?  

-Antonia. É daqui também. 

6- Você tem filhos?  

-Dois 

7-Como é o nome deles? 

-Bismarque Muniz, Luiz Muniz 

8- Quando eles eram crianças o senhor costumava contar historinhas para eles dormir? 

-Olha, contava, né? 

 9- Você lembra assim de alguma? 

-Assim é...(sorrir). É...aquela antiga...é, é...cumé[kumε]  que dá o nome? Boi da cara 

preta. 

10- O senhor acha que tem muita imortância contar historinhas pras crianças, prá o 

crescimento, prá educação? 

-É dá... dá sonolença, né? relaxa a criança... 

11-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  
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-De encantamento? Não, no meu alcance, não. 

12-Você estuda?  Qual a série? 

-Não. Estudei até a oitava série. 

13-Vocês, na sua comunidade, costumam comemorar datas importantes? Quais?  

-Aqui? É...na dezembro, outubro, é...julho e...fevereiro ou março que é carnaval o povo 

(?). 

14-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram?  

-É...mês de março, parece que é, maio, mês de maio é o festejo, mês de junho também. 

 15-Tem alguma dança folclórica importante aqui no município que as pessoas 

costumam se apresentar nas datas festivas?  

-Tem!´Só essa dança do boi, né? 

16- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda?  

-Os grito? 

17- Ditos, ditados populares? 

-Hoje o pessoal é inligado[ĩlgadu] através de... de internet, televisão...hoje rola 

o...intende (?)  

18-Qual sua religião?  

-Evangélico. 

19-Você já nasceu evangélico? 

-Não, não, era católico. 

20- O que fez você mudar de religião? 

-Eu acho que...assim é...aproximá de Deus, da palavra, da...de tê o melhor, de enxergar 

o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer,   

21-O senhor é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por algum prato?  

-Não, eu sempre eu gosto...não. Eu me dou bem com tudo, eu gosto de todas as coisas. 

22- O senhor gosta de cozinhar?  

-Não. 

23- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 
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Típica daqui é...por izemplo[zẽplu], melancia, é...xouver, jaca, abacaxi, é... acerola, 

banana e... são esses. 

24- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município. 

-Ah! É uma riqueza muito grande. 

25- O senhor sabe por que chamam de rio corda?  

-Por causa da cachoeira que muito alta, a queda é muito alta...acho que divide a aldeã 

que é dá também (?) 

26- Tem outros rios assim importantes? 

-Ah! Não, tem só ele e o mearim. 

27- E riachos que as pessoas sempre frequentam e gostam, riacho bom, brejo?   

É...é a cigana. Fica a uns oitenta kilômetros daqui. 

28- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-Surubim.  

29- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito?  

-É assim, de alegria ou de tristeza? Acho que a perda do meu pai. 

30- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Alegre? Eu acho qui...eu acho que foi...rapaz, assim que a gente tenha ũa recordação 

assim...eu acho que...é...num tem, num tem. 

21-O que este  município representa hoje para o senhor e o que o senhor espera dele no 

futuro? 

-O que eu espero dele é que ele desenvolva cada dia mais por que é muito atrasado, os 

pulítico...tapea muito o povo cum histora e pouco distribui é...a renda com os mais 

necessário. 
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INFORMANTE-18-CRS 

 

1-Qual seu nome Completo? Carlito Rodrigues da Silva 

-Filiação Raimunda Rodrigues da Silva 

- Naturalidade Codó-Maranhão 

-Data de nascimento 05/06/1966 

2- E sua família é daqui também ou veio de outro município? 

-Natural de Codó. E eu também. 

3-Você mora aqui há muito tempo?  

-Moro em Barra do Corda há 35 anos 

4- Você é casado?   

-Sou casado 

5-Qual o nome da sua esposa?  

Edinalva Santana de Sousa. 

6- Você tem filhos?  

-Quatro 

7- Como é o nome deles? 

Izael Santana, Ismael Santana e Raline e Taline. 

8- Eles ainda são pequenos ou já são adultos? 

-É, o mais véi tem quatorze ano, a mais nova tem nove. 

9-Você costuma contar historinhas para eles prá eles dormi quando eles eram crianças?  

Ah! Sempre eu...gostava, gostava. 

10- Quais as historinha que você costumava contar assim prá eles? 

-Rapaz, tem muitas historĩas que a gente contava que...mais desse tempo eu num tou 

mais sabendo não. 

11-O Maranhão tem muitas histórias de encantamento, você conhece alguma daqui da 

região?  
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-Hum...não. Sempre mĩa convicença mais é...trabaiãnu [tſbaiãnu] no mato, eu nunca 

tive...  

12—E o contato com os índios? 

-Muito! Muito! 

13—Assim, o senhor consegue entender a linguagem deles? 

-Eu intendo um pouco, as palavra eu intendo, só que eu intendo mar num falo 

igualmente eles. 

14—Mas aí eles falando, o senhor entende? 

É, tem varas passage que eu intendo. 

15—O senhor poderia citar algumas palavras que eles falam e o senhor entende? 

-Quando a gente tá lá na aldeã cumeno, almuçanu ou jantanu, que... os cachorro chega 

ele: - ‘zawara TÊ! É pro cachorro sair do mei’; se nós falá na nossa linguage: ‘-cachorro 

sai daí!’ ele nem se mexe, mas se você chegá e falá:  ‘zawara TÊ! Aí ele, sai fora. A 

gente tá almuçanu ou jantanu, as galĩa tão ali no mei: -sapucaia aí!, sapucaia é a galĩa, 

ela já sai mas se agente disser: Xou galĩa! Aí eles já fala diferente. Ispingarda ‘mucau’, 

Omo orró a epé “ o homem vai pá roça’ tá entendendo? Essa é a linguage que eles falam 

quando eles estão reunino prá ir prá roça. Fazer sexo ‘diminorrau’ [diminɔhau]’; temo 

[tẽmɔ]. Tayquary [taikʷſi] é a bunda da gente, temó e o pênis que eles fala. Todo esses 

tipo de palavra mais fácil eu entendo tudo. Xouver mais! Caraê, caraê dicominú é ũa 

palava muito... difíci prá nós intendê, mas pá quem já tá conviveu com eles lá já intendi 

muito bem. O preto, eu não sou preto eu sou paranepí [pahanεpi], agora o bem pretin 

[preʧĩ] é paranépirruna [paha,nεpihũn], porque eu sou bem pretĩ, né? paranepirruna. E 

sempre tem mais... 

 16- Leite? 

-Esse aí eu num sei. Eu num relembro... 

17- Vassoura? 

-É, agora se, por acaso eu tivesse convivido mais próximo esses diazĩu[ʤizĩu] já 

isperano isso aí, a gente lembrarra muita coisa. Aí eu...tem mais rapaz, tem o...farĩa que 

eles fala  farĩa...o nome que eu mais sei, ó, to esquecido. 

18- Mas essas palavras, eles falando aqui dentro de Barra do corda, muita gente 

entende? 

-Intende! E as palavra mais faci que os branco intende, tá intendendo? Porque eles 

chama nós na linguage de branco, mesmo que nós seje preto mas nós samu branco 

porque nós num samu índio, samu de outra nação. Aí essas palavra que eu falei pelo 

nome tem muito mais, muitas palavras que eu sei, mas...tô fora. 
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19- Namoro, eles falam assim? 

-É... quando tão namoranu eles fala: - sarratí [sahati], sarratí, sarrati rru [sahati hu], 

sarrati rru. Quer dizer que...alí é pu caba...tá intendendo? Esse é as palava que eles fala.  

20- O senhor conhece alguma lenda, aquelas histórias...Codó tem muita, não?   

Tem, tem. Não num cũiêçu não, por que logo é assim. Quando eu saí de Codó, lá em 

Codó tem muito mas quando eu saí de lá eu era piqĩninĩ[  ], depois que eu cheguei aqui 

eu num...me liguei muito pá essa parte aí não porque eu vivo mais é inzolado, é 

trabaianu, é... 

21-O senhor estuda?  Qual a série? 

-Não. Estudei até a quinta série. 

22-Aqui em Barra do Corda,vocês costumam comemorar datas importantes?  

-É, a data que nós comemora mais é a dos nossos aniversáro, que a mĩa famia é grande, 

a famia da mĩa mulher tombem é grande...aí sempre fica mais próximo prá algum 

aniversariante. Esse é as nossas festĩa que nós gosta de fazer. 

23-O índio chama festa também? 

-O índio não chama festa mas eu não sei falá o nome de festa na linguagem deles, não 

chama festa 

24-Com relação às festas folclóricas, quais as que vocês comemoram? Qual a dança que 

você mais gosta? Por quê? 

-Aqui é bom porque...sempre...aqui não é do jeito de Son Luís porque em Son Luís tem 

muito esse tipo de festa, bumba meu boi essas coisa, tal, mas aqui não é como mas 

sempre o pessoal comemora aqui, as festa de fim de ano, as festĩa de, de crente, os 

católico fazenu cãmiada, isso aí acontece muito aqui dentro e eu num participo purquê 

eu trabalho muito e aí...sei que eu num tenho tempo.   

25-E tem alguma dança típica daqui? 

-Não, não. 

26-O índio tem alguma dança típica? 

Tem, tem! 

27-Você sabe o nome? 

-Não, mas o índio dança bem, o índio dança bem mermo, do nosso jeito, do jeito dele. 

Eu sabia cantá, rapaz, na linguage deles, mas num sei, eu to isquicido, to isquicido 

agora. 
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28- Toda cidade, estado ou região costuma ter “ditos populares”. Quais os ditos 

populares daqui de Barra do Corda? O senhor conhece algum? 

Hum! Não. 

29-Qual sua religião?  

Eu sou católico. 

30-Você sempre foi católico?  

Já passei 8 mês na crença. 

31- Aí deixou? 

-Aí sai, porque quando a gente é crente, o diabo atenta muito a gente, que a gente entra 

na crença pá ver se a gente fica livre, mas se a gente for fraco, a gente não continua pois 

o diabo parece que tira e encarna na gente prá não deixar a gente ser feliz e, através 

disso eu namorei com a fia de um pastor  e, aí, eu acredito que foi atentação do cão, com 

oito mês. 

32- Mas a sua família toda é católica? 

-A  família toda é católica...tem alguns que são crente. 

33-Você é uma pessoa que se alimenta de tudo ou tem preferência por alguma comida 

-Não, não, não, eu gosto do feijão que eu sou marãiense mermo, eu gosto de feijão com 

carne sapucai que é galĩa mermo, o marãiense come mais mermo é arroz e a carne e 

pouca farĩa. 

34-Sapucaia que é galinha é indígena, não é? 

-É indígena. 

35-Porco, como é que eles chamam? 

-Isso é que eu to querenu lembrá, do nome do porco, do boi e do veado, só os nomes 

muito importante, mas... 

36- Você gosta de cozinhar?  

-gosto. 

37-Que tipo de prato o senhor gosta de fazer?  

-Ah! Quando eu to na beira dum fugão eu cũzĩu bem dimais. Eu faço uma carne muito 

bem feita, um bife, salada eu faço muito bem feitĩ, sempre eu faço comida que as 

pessoas acham que é até a mulher que faz a comida 

38-Você algum tipo de bolo ou de doce que é típico daqui de Barra do Corda? 
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-Cunheço mas num sei...o bolo que eles faz aqui é o de trigo, é o bolo de tapioca que 

eles chama bolo pôde que a gente chega...me dá um pedaço de bolo bem aqui, se não 

falá o nome eles num intende, se chegar...quero um pedaço de bolo pôde, mas só que 

são os mais gostoso, são esses. O nome...   

39-Culinária indígena, bolo pôde? 

-Não, é daqui mesmo. 

40- E frutas? Este município tem muitas? Quais são as frutas típicas daqui? 

-Banana, laranja...esse... melância que aqui é, só o que existe de pertin da cidade. As 

frutas mais próximas que nós tem aqui são essas. 

41- O ‘rio corda’ é um rio muito importante para o município? 

-Ave, Maria! É muito bom!É bom!é muito bom porque... é no mei da cidade, dois rii no 

mei de ũa cidade dessa daqui, é muito bom.  

 42- O outro é o... 

-É o corda e o mearim 

43-Por que esse nome? Você sabe? 

-Num sei porque...quando cheguei aqui na Barra do Corda já inzistia e esse tipo de 

pergunta aí me falarum no Cumarú, trabaiava no garimpo e eu ataquei a malária, e aí ũa 

sẽiora foi e falô prá mim qui...prá mim poder ver a Barra do Corda era obrigado a Barra 

do Corda passá lá porque disse que eu não vĩa mais, e eu consegui ficar bom e continuei 

voltanu, mas eu nunca descobri ainda o sinificado da corda. Eu pensava que aqui tĩa 

fábrica de corda, por isso chamava de Barra do Corda, mas não é. 

44-Cumarú é Pará? 

-Cumarú é Pará, garimpo. 

45- E com relação aos pescados? Quais os peixes mais pescados no rio corda? 

-Éo tambaqui, é o tilápia, e a maioria dos peixe daqui não são pegado no rio de repente, 

são de criatório  

46-Caçar, o senhor gosta de caçar? 

-Iche! Mais eu gosto demais de caçar 

47-Que tipo de caça que o senhor gosta mais de caçar? 

-Eu! Sempre as caça mais facio que existe aqui é o tatu e a cotia. Eu se fosse prá eu 

caçar de cachorro eu não queria que o cachorro acuasse outra coisa, só queria a cutia por 

que a brincadeir é, é tipo uma brincadeira. 
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48-O índio chama caçar também? 

-Não, eles...fala outra coi, outra linguage que quando eles tão falanu eu intendo. Siô, o 

negócio é purque...me pegou hoje,   

49- Já aconteceu algum fato em sua vida que te marcou muito? Qual foi e como isto se 

deu? 

-Na aldeã? 

50- Na sua vida em geral? 

-Já.   

51- O que foi assim? 

-Rapaz, dá nun tĩa cuntecido isso, é até através disso que eu estou...me relembra muito 

bem as coisa porque...a última vez que aconteceu, a premera e a última foi essa noite. 

Tô decepcionado...tô me sentindo decepcionado...tava num lugar acolá e a mĩa mulher 

chegou lá e me pegou lá... maior ploblema, isso é que mĩa (?) de coração que eu tou 

hoje,  ainda não tĩa nem saído de casa hoje, não sei se bom a gente falá isso mas...o 

ploblema que me deixou mais abatido, mais sintido foi esse, o motivo. Não sei muito 

bem se é o tipo da pergunta que o siô tá me perguntando mais...da mĩa vida o que me 

marcou mais durante 46 ano de idade foi hoje. 

52- E algum fato acontecido aqui na cidade que marcou muito a história deste 

município. 

-Eu trabiava num cãmião e e num carro pipa, e eu fui no interior deixar uma carrada 

d’água e lá eu tombei o cãmião na subida da ladeira e eu tava preso lá dentro do carro, 

chegou ũa senhora e falou:- Carlito, eu disse- opa! Num num tá morto não seu Carlito! 

Nada eu to bonzĩn! Mas tá todo quebrado! –Não, eu quero é sair daqui de dentro que o 

cãmião vai explodir! E ela tava doente, quando eu olho assim tĩa atacado hemorragia 

nela que ela se assustou. Aí isso aí me marcou muito, porque eu vi que se aconteceu 

aquilo é porque ela viu que ali dentro do cãmião tĩa um ser humano que tava passando 

mal, que tava precisando de um socorro e como ela viu aquele ploblema, o cãmião todo 

acabado ela foi e atacou a hemorragia, mas ainda bem que não teve nada, tiraram ela 

aqui pá Barra do Corda e, tudo bem. 

53-O que este município representa hoje para o senhor e o que o senhor espera dele no 

futuro? 

Eu espero que seje bom prá mim porque tô...tô cum uns plano muito bom na cabeça, to 

trabaianu, to mexenu cum lanchezin aí, tēiu essa motĩa aí, tem um  cãmião véi 

madereiro aí, que eu agora não quero mais mexer com isso que é proibido e eu, prá mim 

isso aí é muito bom. 
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INFORMANTE-19-EPG 

 

1-Qual o seu nome completo? Edjar Pereira Guajajara  

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia Cachoeira) 

-Filiação- Euzira Preched Guajajara. Pai já faleceu. Só padrasto, Francisco Nascimento 

de Sousa. 

-Data de Nascimento- 18/07/1958. 

2- Eu queria que você me falasse dessa arte do índio guajajara. 

-Tá! Lá vai. Então eu vou trazê o hino pra você é...prá você levar na sua escola prá 

mostrar [mo tſX] prá seus estudante e outros que não seje estudantes e que quisé 

ouvir também. Então você vai levá o hino nacional traduzido em língua guajajara. Tão 

vou trazer [tſX] prá você!  

A- Hino Nacional Brasileiro; B-Hino Barracordense; e C-Oração da Família, de Padre 

Zezinho. 

3- Você estudou até que série? 

-Até... oitavo. 

4-Você não quis continuar? 

-Não porque meu pai faleceu e eu tĩa [ ỹ] que cuidá dos meus irmão, por isso deixei 

de estudar nesse tempo mais.. eu sou mui [ũ ] teligente [ẽ] e... continua 

trabalhando, assim mesmo, continua...num sabe? E hoje trabalha na parte de saúde e...e 

to levando meus indi [ĩʤ] no hospital para fazê tratamento. 

5-Qual é a tua comunidade? 

-É... guajajara.  Sou guajajara e vivo aqui em Barra do Corda e continua trabalhando por 

aqui com eles. 

6- É a mesma do Cacique Zequinha? 

-É!  

7- É comunidade...lá é comunidade cachoeira, não? 

-HumRum! Cachoeira. 

8- Os moradores de lá ainda continuam caçando, pescando? 
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-Continua, Lá na reserva mais...eles continua algumas caças, outros que já são velho 

não... continua mais caçando, mais. 

9-Quando tá velho, aí os outros é que já sustentam? 

-É! Os outros novos é que sustenta os outros mais velhos. 

10- E a caça, eles costumam armazenar...ter no freezer? 

-É...é assim...Professor, é assim. Eles mata as caça...prá fazer muquiada...ou pros filho, 

ou pra família, ou pros vizinho. Eles mata a caça hoje...as caça fica ressecada na... no 

fogo...e toda hora eles bota fogo...durante o dia eles bota fogo debaixo prá não podrecer 

e aquela carne fica seca durante...ou para servir outro dias, aí por isso se informa 

é...muquiada. É tipo assim...quando a pessoa...quando aquela índia começa de doze ano 

que vem primera menstruação, aí eles faz aquelas festa e a índia não pode comer caça 

carregada, nem caça de veada, nem de catitú, somente pássaro é... jacú, e cutia 

[ku]que a menina pode comer. Ante disso ela não tem liberdade, nem namorá e nem 

casá, só quando terminar a festa, quando termina a festa...de doze ano ela vai poder 

casar[kX]...ir pu outo lugar[lugX]... e...lugá que ela qué ir mas enquanto não tem a 

festa de muquiado a índia não é livre pra se libertá pra ela andá, só depois da festa de 

doze anos. Aí eu tẽi [tẽ] essa históra pra indicá pra você. E outros, é...muitas pessoas 

vêm...é...qué ouví e...é qué transmití pus outros alunos e os outros alunos também são 

muitos curioso pra assistí, também ouví cumê [ũ] eu, cumo [ũ] um índio 

guajajara, nasci na aldêa [],  me criei na aldêa, distanciei da, pra cidade pra...prá 

mim mermo [] pra ir pra proutapegê pra estudar pra mim repassá pro outros 

índios guajajara que já estão distanciando da aldêa, num sabe falá em português, se tem 

algum ferimento na perna, é... algum parto...cumo antigamente...não tĩa a ultrassom, 

tinografia, é... sitorapeuta...não tĩa índio cum índio, o índio morria muito, morria de 

parto, morria de...ofindida de cobra, levava estrepada, rancava [ãkv] a unha [ũỹ], 

num tĩa quem cuidasse deles mas agora, hoje in dia tem indi trabalhando cuma eu, 

istudei esse, esse tempo mais...num dexei o meu arte, continua trabalhando cum os 

índios guajajara, trazendo as coisa muito especial, muito importante, transmitindo pra 

eles cumo esse hino nacional é...se num existisse branco prá...pra, dá, protegê o índio, 

estudá, o índio não irá aprendé, assim ele mesmo propi [ɾ] como o índio 

antigamente ele, eles não usa, não usava lençol, o índio cumia[kũmi] as coisa 

escoteira, só cumia as coisa secada do sol, não cumia assado, depois que o português 

europei [ɾoei] chegaram ensinava o índio assá carne, temperar cumida cum sal 

porque o índio não sabia o que era sal. Por isso eu tĩ esse historia pra contá...pra 

professor e ele vai transmití as histora pus  ôtos aluno. Então o índio pisava no caco de 

vidra, cortava pé, e também pegava friêro, não fazia tratamento, não iscovava dente, o 

indi...a boca do indi ficavor [...]... podro [ɾ], or dente na boca dele, puquê 

[] não tĩa pasta, não tĩa escova naquele tempo, e hoje em dia tem iscova agora, o 

indi..tem seu gienu [ẽ]  mas antigamente não existia gienu pu índio e muitos índio 

sofria dor de dente, acabava...morria também de dor de dente, um índio ficava...pus na 
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boca dele, inchava a boca dele, explodia o pusso dentro da boca dele proque não tĩa 

dentiste [dẽ] para fazé o tratamento dele e...eles tĩa medo de...de vim pra cidade e 

tĩa muito necessidade, dificulidade pra...pra chega até na cidade, pra fazé tratamento 

sobre os dente, sobre...igienu. E indi também ele usava aquela lẽia [ẽỹ] perto... 

do...dele,  selidificava o quê? Vocês não sabem, então era lençol que eles usava naquela 

hora, era o calor do fogo, perdarede [  ], selidificava lençol e indi talvez se queimava, 

talvez pisava, talvez ele...levantava assim cum sono, dava aquele pesadelo e o indi se 

queimava. Ó! nem que seja, nem qui num isteje icilepisia porque, porque ele num tinh 

lençol! Hoje em dia indi tem lençol, tem suas rede mais, naqueles tempo passado indi 

não tĩa rede, não tĩa lençol, não tĩa alimentação certa, não tomava café, era...maior 

nicissidade pro índio naquele tempo passado, foi tão ruim pro índio! Então hoje em dia 

agora... 

11- Já tem hora de almoço, hora de janta? 

- Agora tem hora de janta, tem hora de almoça, tem hora de merenda agora porque 

antigamente não existia isso. São mermo servage [v], não tĩa o indi transmitindo 

como estou, transmitindo pra você que é professor, que vai transmití prus aluno, os 

aluno tem que tê, tem que ouví, tem que assistí que você tá fazendo esse trabalho porque 

eles lá também querem sabê também. Por isso eu tẽi essa historia pra conta pra você e 

eu não fico vergõin de dizê porque eu sei falá ´português, e sei transmití, por isso eu 

deixo meu recado, meu abraço pru professor que vêi de longe mais nunca vou me 

esquecê porque, cum certeza os otros aluno seu e os otus que vão participá vão gostá do 

trabalho qui você vêi...fazê aqui em Barra do Corda com a gente. O único índio qui sabe 

falar [X] e transmitir [tſãsmiX] sou eu por isso você vêi me procurá, não é só 

você, muitas pessoas me procura, vem passage pra mim de encontro de otros lugares, 

me chamo pra mim ir e eu vou porque eu num tẽi vergõin [Õỹ) de, de dizer e não 

tẽi [ẽỹ] vergõin de, de transmití a, a palavra qui eu quero transmití e indicá prus otros 

qui querem sabê, eu não vou ficar vergõin porque eu quero amostrá o meu arte pra eles 

e eles também intendê o que que o índio faz nas aldeia e... antigamente muitos indi se 

alimentava de peixe de caça, e outro, o índio pode ficá muito tempo afastado da sua 

cidade muito tempo mais ele nunca vai deixá cultura dele, ele tem qui cumê carne 

assado, farĩa [řĩa], cum farĩa, Cuma eu, né? Eu tẽi cinquenta e cinco ano, mĩa esposa 

tem setenta e cinco e tẽi um filho com quinze anos, ele distanciou da aldêa, ele não 

sabe... bem falá na nossa língua, mas só que ele não vai deixá de falá na língua proquê 

ele é índio, ele não pode esquecê de seu ar, de sua cultura, por isso eu tenho qui dizê pra 

você agora, porque índio tigamente [gamẽ] sofria demais, não cõiẽcia [kõỹẽsia] 

carro [hw], Deus que ele cõiẽcia era trovão, anjo que ele cõiẽcia era as estrela, é...se a 

lu tava chei ele dizi que o Deus estava com raiva, cum...eles creditava no relãmpida que 

era um anjo que tava descendo, fazendo aquele movimenta qui ele num sabia o que era 

trovão, ele sabia que era Deus porque num tĩa ninguém para indicá eles aquilo era 

relãmpido de chuva  mais o índio num acreditava, acreditar que Deus tava cum raiva, 

querendo acabar com o mundo mar num era assim porque eles também num sabia 
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é...indicar e eles acreditava naquilo, com o vento eles acreditava...lá vem a doença, ele 

dizia, que aquele vento era doença, era sarampo, tosse braba, era febre que vĩa [ĩa] 

chegando. Os índio chegavam na aldeã, denda oca, eles ficava preso, quando acabava 

aquele vento eles saia pra fora, saia pu terreiro, olhava o tempo, era assim, de primero, 

por isso eu conto essa histora pra você. Olhe meus amigo, esse histora que eu tou 

indicando mermo que você tá vendo geografia, como nós temu, como...relembrando o 

passado  dos[d] negro. Tão...faz de conto que eu tou junto cum vocês indicando, 

vocês quere saber então eu vou indicar. O índio foi escravo também, os negro também 

fora os escravo. Então, a data dos negro foi perto, perto dos otros, nós. Então os índio 

fora escravo, os negros fora escravo, muito índio fora massacrado aqueles português 

pegava índio e jogava dendo rio, baleia comia índio e, muito índio se acabaro porque 

num sabia falar em português, então eles fora escravo, então nós fumo libertado no dia 

dezenove de abril foi a data que nós fumo comemorá, ser livre da escravo desde desse 

dia e os negros foi no mês de maio. Então é uma histora muito interessante prá você e, 

professor também, eu fico gratuitamente que professor vêi atrás de mim, que tô 

transmitindo pro professor, por isso eu tou deixando eu tou deixando pra vocês, hino 

nacional, Padre Zezinho, canção cordina que o professor vai levá pru outro lugar para 

indicar [ĩʤikX] que ainda existe índio aqui em Barra do Corda, tem índio também 

bem estudado cuma eu, né? Vou trazendo o hino nacional pra vocês. Professor, 

obrigado e...até. 

12- Só uma perguntinha. O nome da as esposa é?- 

-Azelique Serafim. 

13-E do seu filho?     

 -Alcebides Olimpio 
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INFORMANTE-20-EuPG 

 

1-Qual o seu nome completo?  Euzira Prechede Guajajara. 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia Cachoeira)  

-Filiação- Esteve Guajajara e Maria Rosa Guajajara. 

-Data de Nascimento- 06/10/1921 

2- Como é o nome do seu esposo? 

-Primero [pſimſ] meu marida eu fiquei de viúvo dele, e o pai desse, desser menino. É 

Jessé, Jessé Pereira da Silva Guajajara. É, é fii do Silvanin. 

3- E o segundo marido, como é o nome? 

-É, Francisca. Apelide dele é, Quinca. 

4-Tem quantos filhos? 

-Só tem dois, era, só tem um, agora era pa ter dois, mais só tem um, é dessa menina que 

tá aí. Só. Mais do premero [pſẽmſ] era...sete 

5- A senhora vive em Barra do Corda e lá na aldeia? 

-É. É. Eu me criei de lá da aldeia...quan no dii que me ajuntei quandesse, desse 

Francisca do Nascimento que vieram de lá do, do  rio-grandense, ele é rio-grandense, do 

Rio Grande do Norte. Ele que vei prá cá, esse Maranhão [mařaỹã] aqui, é Barra do 

Corda. Aí quando eu fiquei de viúvo me ajuntei [] com ele, e num sabia quem é 

eles, mas aí ele foi pra aldeia e eu me contrei aí me misturei cum eles e já (rá) tamo 

aqui, morano aqui na cidade. É, nós já tamu morano, aqui, pu car dos minino, prá sabê, 

alguma cois prá cõiẽcê [kõỹẽs]. Eu que eu não sei de nada, não sei nem prá...escrevê, 

eu não sei nem prá fazê meu nome, eu num sei de nada mar da, da, na mĩa boca eu sei 

prá dizê cumé que, né? Pá resolvê do meu...pur causo que eu preciso, é, mas que é um 

bucado de gente que fica me porcurano [pͻřãn], que tem qui contá da mĩa verdade 

que...eu num tô...num gosto de falá cum ninguém mais que eu conto na mĩa verdade que 

eu tô precisano[pſsiãnu]...já sim uma pessô qué porcurá cumo é qui você tá viveno 

marreu[maX] to viveno assim, assim... a gente tem qui contá da, da, do jeito... cumé 

qui a gente tá viveno, né? Agora, do, do, eu, meus trabalho, qui tô precisano...se 

dizê...qui tem muita gente qui qué sabê comé qui tô, meus trabalho, como é que eu fazo 

[] remedi [mʤi], fazo remedi pa gripe, pa dô de barriga, pa dô de, de...derrama 

que os pessoal, os dôtô...medicina o chama de, de derrama, de doença, né? Mais, agora 

desse...desse remedi que eu fazo prá...pá derrama é, é, imbaúba e, e...cipó de iscada, e 

misturano e, e tem um bucado de mistura, tem... se tivé casca de jacaré aí bota denta 

também, se tivé...se num tivé... e botas caju, caju vermelho o ôi, o ôi  de cajú vermelho, 
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aí bota dento, aí fica, assim, se misturano, aí fica bebeno, dento e fica bom, né? Maizi  

or dotô faz...do mermo remedi qui faz derrame mas qui ressebre também mais qui sabe 

também qui os índio, também, uso desse remedi do mato, né? Mar de primero a gente 

vivia um, um remedi do mato de casca de pau, casca de angico, casca de inharé [ĩř], 

casca de, de, de imbaúba, casca de, de, de jutaí, e, e outros, é, é, como é o nome desse 

pau, é, é, inharé já foi, mas...imbaúba, imbaúba e, e, imbuíba e, pau chamada de, de pau 

socó, né? Eu acho qui or [ͻ] branco também entende desses nome desses pau, com 

esse, né?  Pau socó. 

12-que é o mesmo socó? não?           

-É! Não! é um pau mermo que é, do mato. E num é, da, da, socó não. Pau choco [ͻkͻ]. 

13- Dona Euzir, a senhora vende muito esses remédios? 

-É, não mas se... 

14-As pessoas costumam tomar? 

-Mas se tem costume de tomá, falo cum vez qui...se esse pessoal me botá pra mim fazê 

aí eu faço.  

15- Só por encomenda, né? 

- Ãhã! Só por encomenda eu faço. Tem pra mim vendê, não. Mar num pode vendê, né? 

Se o pessoal pidí prá fazê, prá tomá, pra remedi aí eu faço, né? 

16- A gente vê as pessoas fazendo prá afinar o sangue, né? 

-Humrum! É...prá afiná, de aruero[řř]...quando a gente fica... assim, 

daquele...perdendo sangue, as muié [mui], né? A operação, tá operado, aí fica tomando 

aquele suma de, de, de aruera. 

17- Ela sara? 

-Sara, por dento, de, de junto cum, cum...a soma de, de fôia de agodão...o índio também 

sabe prá fazê remedi do primero que a gen... o primero do, dos guajajara vivia assim 

mar agora não! Acho qui puquê inventaru...desse farmaçu...e compranu...remedi e, o das 

tigamenta mais qui num ixisti dessas coisa, mar de primero qui a vivia de, de, de casca 

de pau, de angico e inharé, desses pau ali acho que servia [sřvia] muito pa... pus índio, 

por isso qui os índio qui num murria assim de, de doença, de veli, só de veia mermo, e 

tem algum que murria [muX ia] assim né, de doença mermo  purque num serve, é de 

ôtu tipu de doença que apareceu desse tempo, aí morria mesmo, mar agora não e é todo 

mundo, direto, as criança, que é dor de barrigue e febre e re, remedi tava, da farmaça e 

talvez qui num dá desse remedi pra criança aí morre, as gente morre a mingua, a gente 

morre assim ligero qui é gordo e num é magro, mar num sei, mar dessas coisa a gente 

num murria dessa doença, desse...de primero não, do meu tempo que eu sei pa contá 

desse, dess [ds] do [du]... 



243 
 

 

18-As doenças dos índios eram outras, né?. 

-É. Outros doença! Se num servia casca de remedi pra, ´pra eles, aí murria, o que 

aconteceu foi assim, de ´primero [pſimſ], mar agora não, já tem dôtô, já tem 

enfermeiro, já tem remedi, tem farmaçu, tem tudo remedi, né? 

19-Ou dona Euzira, a senhora acha bom essa história do índio já tá tomando remédio da 

farmácia? Isso é bom? 

-Hum! Pra mim!  Mai qui! Até agora eu tô melhor cum desse remedi que vei la de..do 

Rio de Janeiro pra mim que a amiga da mĩa minina que...qui morava lá junto cum ela, aí 

gu, me mandou, gostou, aí ela foi pra lá e mandou o remedi pra mim, tô tomano. 

Quando eu fica tomano, aí eu fica assim, dá aquele tontice pra mim porque aquele 

remedi é forte. Já tem as pedra do meu fígado, do meu vesículo... que eu tô usando o 

dotô discubriu aí eu tô tomado desse remedi. É. Mar agora eu tô assim melhor 

mais...mais eu num tem fé para mim ficá bom também não purque eu já tô dessa idade, 

já tô véi, que aparece um bucade dô pra mim, eu sou...pajé também, né?  

20-Ah!A senhora é pajé, também, né? 

-É. Pàjé... e resanu,cum os pessoal...aí a gen faz assim um...até agora num tou gaiando 

nada, aí fica só mesmo...os pessoal me botaru pra mim trabaiá de graça, mas Deus paga 

pra mim, né? Aí, e já fizeru os contrato pra mim dois vez pu Grajaú, me demitiru e aqui 

também me demitiru de novo e té agora num...atrasou dôr mês inté agora qui num paga 

pra mim, né? Mais me falaru de novo prá mi coloca de novo, só si me pagá essa 

atrasada pra mim aí é que eu entro desse serviço de novo é, se num pagá eu num vou 

trabaiá de graça pus outro não, e os outro gãiãno e os outro cumeno e direto...  e eu qui 

num tou precisano! Eu tô precisano também, né? Eu já tem mĩa famia, já tem neta que 

eu tô botano pa inducá, sabe ingual o dos outro. Ah! Isso que eu quero, também que eu 

quero e eu adoro, eu morro, eu vou morrer, dento dessas coisa, purque meu sentimento é 

tão grande pra mim, eu senti muitas coisa cum meur [m] neto, cumo é que vão se 

criá, cumo é qui vão vivê, cumo é qui vão sabê, né? Por isso é que eu tou lutano aqui, 

de, de uma...difiça p´ra mim, grande dificulidade que eu tem também mais qui tem qui 

vivê junto cumigo, aí vai no... é café de manhã  e ar merenda mais tarde e, e, num tô 

viveno assim não, mais eu tô botanu pra, pra inducá eles pra sabê alguma coisa ingual o 

dos otros, né? Só isso mermo.  
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INFORMANTE-21-LuPG 

 

1-Qual o seu nome completo?  Lurdes Pompeu ( de Aquino Guajajara.) de casada 

Araújo. 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia Cachoeira) 

-Filiação- José (Zequinha)  Pompeu de Aquino Guajajara e Bibiana Pompeu e só o 

nome dela mermo quando era viva era Maria. 

-Data de Nascimento-15/11/1949.  

2-A senhora tem quantos filhos? 

-Eu tenho nove. 

3-E o nome do seu esposo? 

-(sorrir) Ai meu Deus do céu! É José Liro. Dizeno ele, né? Eu não sei é o esposo 

mesmo...quantas vezes eu num fui trocada! 

4-Há quantos anos a senhora mora aqui em Barra do Corda e lá na aldeia? 

-Ah! Eu vim pra cá em setenta e...em setenta e treis. Com...com Vidal vei[vi] pra cá. 

Depois de casada passei quinze ano, depois vim embora pra cá. 

5-Mas sempre vai e volta! 

-Sempre vou e volto, vou dança com eles, falo a merma língua, canto do mermo jeito 

deles, vivo do mermo jeito, como do mermo jeito,num.. 

6-Nunca mudou nada! 

-Não! 

7-Isso é bom! 

-Pois é, meus parente tudo mora prá lá. 

8-A senhora costuma ir uma vez por mês? 

-Uma vez, uma vez, avez[avis] in quinze dias...vinte dias, trinta dias, depende, né, que 

os menino tudo estuda e eu quero tá...perto deles também. 

9-E quando a senhora chega lá, como é que é. 

-Ah! É alegria, é alegria pra mim, é alegria pra eles...o rio, maravilhoso! Pescaria, 

cumida lá da reserva [zřva]... isso é muito bom!  

10-Que tipo de peixe, assim, eles costumam pescar? 
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-Ah! Ó! (sorrir) de peixe que mais eu gosto mermo, em primero [pſimſ] lugá vem o 

pacú, vem o capadin, vem o piabadura, vem cará, vem a traíra...e só isso mesmo, os 

outro também eu gosto mas nem... 

11-E a caça? 

-E a caça, eu gosto do veado, do tatu, é...catitú, porco quexada...tem a paca, tem a cutia, 

jabuti é meu pretendente. 

12-Como é que prepara o jabuti? 

-Ah! A gente descasca [ʤiskaska] ela, né? A gente vai botá os ovário no fogo e o 

fígado, que é melhor. 

13- Como é que mata o jabuti? 

- Parte assim no mei...ó, aqui, vem aqui,vem aqui. (tenta mostrar através de mímica 

como matar um jabuti) 

14- Aí ele morre... 

-Ah! Na hor[ͻř] que tira a casca ele morre, ele vai...morrendo divagá[ʤivaga]. 

15-Ah! Quando tira a casca ele ainda tá vivo! 

-Inda tá vivo! 

16-É mesmo? 

-É! 

17- E as festas, lá na... 

- As festa de muquiada é num, num...primera [pſimſa] menstruação da índia foi que 

fica um oito dias de...no case...oito dia em diante naquele dia ela já vai à noite sair, dá 

um bãin [bãỹ] nela e...pá tirá aquela pintura...pa num chama atenção dos...dos visitante 

qui são os de fora, qui são...esses chamado...qui num aparece, cumo é qui chama? 

Invisível, não aparece, não toma de conta dela. É assim, aí depois da festa ela que ela 

vai tê liberdade de vivê melhor, vivê à vontade, comê tudo que ela gosta ou então...se 

perpará [přpařa] pá casá, pá tê uma família...encontrá a pessoa certa. 

18- As mulheres lá, elas costumam às vezes, não come isso que é carregado...não come 

aquilo... 

-Não come! E outra, que quando elas... vamo tê o primero filho... ele mermo alí que era 

o primeiro homem branco a entrá na, na reserva, né? Os índios se ajuntaram e falaram 

pra ele: -ó rapaz, aqui é o seguinte, o primero filho é o Dilamá, esse Dilamá você vai 

criá cumo se cria...qualqué um objeto no teu coração, na palma da tua mão puquê 

[puke]... num vai machucá ele puquê se você machucar ele vai machucá nóis 
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tudim[tuʤĩ]. Ele vai tê um repouso...ele vai tê dieta mermo que ele não teje [ti] 
doente mas ele vai tê, o Dilamá vai tê, você num vai cumê peixe, não vai cumê caça 

carregada, só o (?) que eu lhe digo, puquê se adoecê o minino vai adoecê nóis tudim. 

Pois é! E escondê, ficá com ele, com ele lá, com o Dilamá que foi o primero filho, 

passei, mais ou meno, com o quê...uns oito sete dia escundido cum ele, não pudia 

mostrá pa todo mundo pruque [pſuke] as vezes o pessoal tĩa mau olhado, botá quebrante 

e eu não tĩa como tirá...no momento não tĩa uma pessoa perparado pa... tirá aquilo ali, aí 

eu tĩa que me iscondê com ele. 

19- Ficar os oito dias escondida... 

-É, escondida com ele...prá que a...aquele... coisa ruim vá passando. Aí não come tudo 

quanto é de coisa carregada, ele não come, eu também não como...eu não como, ele 

também não come, era assim. E assim foi de tos meu fii, só não cumprí aquele de me 

iscondê pruque eu já tive um em São Luís e dois aqui no hospital do.. doutor Abreu. O 

resto tudim foi no mato. 

20- Dona Lurdes, as pessoas quando são ofendidas de cobra. Não é ofendido? Eles 

costumam ficar também isolados? 

-  Eles ficam isolado, fica um monte de coisĩa [koizĭa] nos pé...viu? dente de sucuruiú, 

dente de jacaré...prá que as pessoas mau olhada também não atinja. 

21-Já aconteceu de alguém falar, ver e a pessoa...? 

-Já aconteceu! Ele mesmo já aconteceu, os outros parente... 

22- Isso é bom! Quer dizer que a senhora continua com os costumes de lá, né? 

-Com os costumes de lá! 

22-Mantêm e isso é muito bom! 

-Humrrum! E quando um filho meu que eu levo pu hospital... assim, tem um filho 

meu... um neto meu que tá doente trêis dias, eu tou tentando resolvê, eu não consegui 

resolvê...levei pu médico, o médico num deu o parecê direito dele, eu caio fora cum ele, 

eu vou procurá...o lá o pessoal qui reza também, qui passa a mão, qui chama de pajé, 

né? Procuro eles também, se eles dissé que não, eu retorno[tͻnu], procuro o médico, 

caio fora cum eles. Sempre eu respeitei e continuo respeitando e eles também, eles canto 

do jeito...meu né...esse que tão aqui eles canto do mesmo jeito, canta do mesmo jeito, 

dança do mesmo jeito..se pinta do mesmo jeito. É e eles estudum...esse piquininin que 

tava alí sentado, o Michel, tá fazeno a quinta série, o outro tá fazeno a oitava, e o 

Quinquĩa[kĭkĭa] tá fazendo a quarta e o outro menorzĩn[mẽnͻzĭ] não estuda ainda não. 

23- Isso é bom, estudam mas não deixam as suas tradições.O importante é isso. 

-  Humrrum! Mermo que a mãe abandonou, foi embora, distacou aí no mundo...onte ela 

ligou prá cá dizendo que ela vim pá tomá de conta dos minino e etc, aí o ex-marido 
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falou...como já tem só nóis, deixa ela por lá mermo, deixa eu tomá conta dos meus 

filho, deixa eu cuidá, num quero mais ninguém cumigo não, deixa no qui tá. 

24 Dona Lurdes, e os remédios feitos lá na aldeia? Remédios prá quê, assim? 

-Os remédio feito, lá, lá no mato: pá garganta[gařgãta], pá gripe, vem a mescla, vem a 

casca dele, vem é...o algodão, vem é...a folha do algodão, vem a semente de algodão, 

vem o urucú, vem a semente do urucú, vem a raiz do urucú, vem... 

25- Urucú é bom prá quê? 

-Urucú também é bom pá pessoa que tá falano ruim [ũĩ], num tem a hora que a gente 

fica rouquĩo[okĩu]! Pois é, também! Aí o..aquele... coisin de rimbira [ĩbiřa], do coisa, 

também, como é que chama? Do algodão, você amarra ela no seu pescoço, pronto! 

Tchau, tchau! A dor foi embora. 

26 A gente costuma...os índios costumam não ter colesterol alto. O que se faz prá  isso? 

-Tem, tem...tem uma...tem uma folha que num sei se ainda existe ou deixou, eu não 

sei...é um tal de...cumo é o nome? Até esqueci o nome do troço, também...mororó 

[mͻřͻřͻ] que é muito bom...eu mermo  já tentei pu coração, já tentei também, melhorei 

foi muito, melhorei 80%. É, a pessoa faz o[fau] chá [a] e eu tomava todo dia, todo 

dia! Mais eu fiquei ruim, quase que eu ia! E aí to...eu comecei tomano, amelhorei quase 

80%. Tem também é...a...a dor de barriga...é casca de gobiraba [gͻbiřaba], é gobiraba, 

Tu conhece gobiraba (?) e assim por diante. 

27-Diabetes, tem remédio? 

-Pa diabete  é...é tanto promessa que eles...a gente tenta fazer mar nunca qui vi assim... 

alivia, mar num... 

28-Fica bom. 

-Não. Só urucu, semente de urucú. A gente põe ele toda noite, toma treis semente de 

urucú, amelhora mais... ainda não discobriram não (?) 

29- Seus filhos que já estão formados não interferem, assim, não na... 

-Não.  

30-Estão formados mas continuam... 

-Continuam do mermo jeito e eles me pede...às vezes informação...eles...vê qui não tão 

dando conta, eles chegam pra mim,  como o Ramalho que machucou o braço, chegou 

pra mim: -mãe o que eu devo fazer? Eu digo: -meu filho você bota água...com sal, 

morna...vai palpano divagá o braço e outra, você põe gelada também, eu tenho geladin 

coloca em cima, não é aquela gelada de creme não, é outra coisa. Aí eu disse pra ele 

também: - óia, bãia [bãỹ] de cobra é muito bom, você não toma, à noitĩa [noiĩ] você 
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morna ela e vai passando divagazin [ʤivagazĭ] aí vai inrolano, inrolano. Tá bom! Mar 

não deixa de...de consultá o médico! Não deixa de visita o médico, Não deixa de, 

de...fazê fisterapia e não deixá de toma remédio do dotô. 

31- Bom que eles são médicos, né? E eles como médicos não se afastam também... 

-É, não se afastam também. 

32-Tem lá seus remédios feito na... 

- Se vê como a criança tá...foi pro médico, não deu resultado, voltou prá área, voltou prá 

reserva, e a mãe e o pai tão pidino[piʤĩnu] para  tirá do hospital, isso não vem 

interferimento nem da infermeira, nem de ninguém, aí eu aconselho pa levá pu Pajé pa 

dá uma olhada, o que é qui tem, porque se for eles que vão resolvê eles impede, quando 

não, eles devolve. Eles trabaia in conjunto, eles. 

33-A  festa que costuma ter lá, só a festa do muquiado ou não? Tem outras festas? 

-Não, tem outras festa, tem a festa do mel que nunca mais tivemo. Meus outros fii num 

conhece, o Dilamá conheceu quando era piqueno, até inclusive os índios dançavam 

muito cum ele mais ele não lembra não. Tem festa dos minino home também mais essa 

eu num conheci, agora só das minina, agora nós tamo fazeno tudo pra vê se não 

desaparece...tão cativano, cada vez mais o dotô Dilamá, o Raimá, esse pessoal tudo tão 

trabaiano em cima disso, (?)...É, isso mesmo, agora a festa de muquiado porque eles 

gravaram aquela música que diz assim...qui fala trecuíra, né? É um festa de (?) é...já 

gravaram num CD e tudo.    

34-Dona Lurdes, como vocês pronunciam: o homem é bonito, a mulher é bonita, na 

língua de vocês? 

-Homem bonito = awa purangueté 

-mulher bonita = kuzô purangueté 

-moça bonita = kuzô vazá purangueté 

-rapaz bonito = kokomó purangueté 

-rapaz feio = awa naipuranga 

Moça feia = kuzavazá naipuranga 

Homem = zahakury pá 

Mulher = zahakury má 

35- Dona Lurdes, araguanã é um animal, um pássaro... o que é? 

-Araguanã é um pássaro.  
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INFORMANTE-22-PRK 

 

1-Qual o seu nome completo?  

-Piu Ribêra Ducêa Nuguaitiinó ...(?) 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia Porquinho) 

-Filiação- Ribêra. 

2- Quando o senhor nasceu? (setembro de 1960) 

- Nasci quand?-Rapá [] a dat de nasciment eu num sei qundo foi, mar deximi 

lembre...eu já tin... só cinquentidoizano que eu tô aqui...sô marnovo[mnovo] que esse 

rapais [s]. Multo [mtu] Nov pois entõ [ẽtõ] os...o nosso...o nosso cois qui nós 

queru uma casa...ói aí a casa muito ruim, num presta...qui nóis passa chuva e só molhe 

nóis aqui e nór more num e nem tampad, cês tão vendaí, e nóis tamu querenu casa 

marbom, aqui, cumu ces tá tutampad pa num entrá nem... muruim mordê nóis pa num 

dá firida, mar cumo dessijeit funei nem qué fazé essa cois pra nóis  

3-Há uma assistência da Funai, né? 

- É dá assistênça...reméd... tud... 

4-você vai a aldeia de porquinhos? você vai sempre lá? 

-Não. é difícil nóis ir na aldei de corquin, é outro nação quase...nóis é kanelle [kãnlli], 

só nois...só nois quato nóis ê de aldêa de ponta. É, aldêa do ponta é outo kanelle, dizendi 

qui é outo kanelle mar [ma] num é, caboco do ponta, o nomo delle [dll] eu num sei 

mar ele botô...pegô o nosso, nosso nomo que é kanelle ligita aí...colocou o nomo dele, 

toda alí é kanelle mar num é não, de prêmêra num era, até minin sabe (apontado para o 

professor que andava comigo) que ele conte também mar...hoje em dia tem dois kanelle, 

kanelle do porquin e kanelle do ponta...dexi jeito. 

5- Qual o dia e mês que o senhor nasceu? 

-Dia e mês...foi...qual foi o dia...O meu tempo nascido foi no tempo de...terá buriti, 

muito buriti, setembro por aí. 

6- Qual o dia? 

-Me lembra não lembra...agora qui dia, me lembra não. 

7-Qual o nome do seus pais? 

-Meus pais chamam Rêbêra... e também num foi registrado certo não porque  nisse 

tempo não tin diretô nossa aldeã, num tin nada, mar depôs chegou diretô que é...de 

mananosa aqui na Funai...aí tá registrando que é...esses novo, tudo dia certo mar na nóis 
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num  tá certo, num tá certo não, é por isso qui nunca aposentei dexe jeito mar rá[a]  tô 

véi. 

8- Lá na aldeia, como é que são as festas? 

-As festa lá! Tá bom...são...esse novo infeite que foi se pintá (mostra os braços e as 

pernas pintadas com leite de) na festa do pisso [pisu], pisso e lonto tão fazendo festa lá 

na aldeã, aí eu passei esse pau de leite pa festa pa eu pudí [puʤi] cantá...eu sei cantá, eu 

sou cantô, eu canto também... qué que eu cante  um poquin pa você ver? (ele entoa um 

canto). Isto é o...é a cultur [kwtuř] noss é kanelle...kanelle porquin, nunca perde a nossa 

cultur, toda vide nóis lembra nossa cultur, nunca nóis esquece noss cultur...porque nóis 

é indi nóis num pode esquece...tudo eu sei, eu num quere purque...eu sou, sou mai 

véi...eu...escuta, lembra, cantô qui mai véi canta fica assuntando e...tou gravando...no 

ouvido... 

9- Os mais velhos vão passando,  né? 

-É, vão passando, eu tou gravando com meu ouvido (?) nada, nada... 

10- Gravação natural, né? 

-É, natural mermo, é. Atõ [atõ], é desse jeito. Como é qui si chama? 

11-Ribamar. 

-Ribamar, você tá iscutano. Ó, filma nóis dizeno a program pra esse...sei a onze...no Rii 

de Janeiro né?...a trabaia pa Rii de Janeiro pa levá essa linguage, né?  
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INFORMANTE-23-DKK 

 

1-Qual o seu nome completo?  Djalma Kanela Kainon. 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia ponta) 

-Filiação- Geraldo Canela e Maria Facíquê [Fasiku]. 

-Data de Nascimento- 04/03/1976. (mauça [mausa] =março) 

2-Você usa governador dos... 

-Indígenas. E eu manda a toda comunidade indígena. 

3-Como é que é ser governador? 

É, tipo assim...cacique, né? Que manda...ingual prefeito, né? Presidente que governa 

toda parêa, né? Tipo assim, né?  E todo mundo respeita cumigo, também respeita, num 

faze de mal de qualquer tipo de...é...já acontece algum coisinha, probrema [pſͻbſẽma], 

briga cum  briga cum mulher, briga cum...qualquer jeita...o indígena pode ser véi mas 

tem que respeitá cumigo qui...eu sou o líder mais forte que...quase tudo, quase todo 

mundo, né? É, tipo assim, né? Pu inzempla, eu dou...primeiro lugar a genti...teve 

alguma...votaram em meu irmão que é mai véi...já tem é... quarenta cinco ano por aí, 

né? Aí num teve, num conseguiu, vai qui tem alguma coisa qui é...cacique da cuzĩa pu 

comunidade, aí dá pus povo e no prestenção e a coisa, a vós nas coisa...gozado, né? aí 

desse é probrema pressiô, né? Aí eu coloque no lugá dele, aí eu manda tudim aldêa...eu 

manda qualqué, de qualqué jeito, aí por isso eu sou o governador de todo mundo, né? 

4-Qualquer coisa que forem fazer na aldeia tem que pedir sua permissão, não? 

-É. Só pra ver que pra mim responder. Do mermo jeito que você ta falano assim pra 

mim, você...eu  sou grand...liderança forte e todo...é...do nosso indígena, né? Eu 

mando...todo mundo. 

5-Essa liderança tem um tempo prá governar ou não, é direto? 

-Direto. Qualqué hora a gente...junta no pátio, temos que diz alguma coisa, é...tivé 

aguma deve, aguma, qualqué coisa...etão [tã] é eu,  eu vou me  calmanda...estas 

coisa. E...maizi...ota cois também, purquê qui a gente coloca governador, é pu  respeito 

a todo mundo. Ê, pá... pa dizer: na hor qui eu falá aguma coisa, vamo trabalhar hoje, 

etão todo mundo ta mais eu...tem que ajuda é... animá nosso grupo é...animá nosso 

é...qui tá na lei né qui tem qui intendê, né? É hora de correr, é hora de correr com tora, 

né? Se eu fala se teve uma...é de qualqué decison[dsisõ] e...de jogo...de branco né? mar 

num pode tem qui... atravé de nossa indígena, né? assim qui nóis se usa puquê nunca 

num acaba esse uso, né?...é direto, nó...nóis pega a lei do branco...nóis tem qui respeitá 

lei do indígena, né? assim é que nóis qué, né?  assim qui nóis vive  e a, a... 
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6- Como é que é a corrida da tora? 

-Tora? Qui...o que (?) i...i...que taca na...qui a gente canta lá no quarto, é assim, na cana, 

é assim né? todo vai juntando...o novo, vela[vεl] e...cantando (?), e canta, né? e canta 

atééé de dá duas hora mais ou meno...aí todo mundo para...aí novamu é...e 

nóis...terminá...aí continua de...a, é, é...buscá ua tora né? aí novamu a tora 

busca...botaru...ondequi fica, né? nossuquarté dividi...no cas de cada grupo, né? 

nossu...é...nossu portunidade é...nossu indígena, né? purquê nosso vô...nossu vovô 

dexou pra pegá lei dos indígena...num pode...istudá essa aí é outra parte, né? tem qui 

istudá aprendê mas pra isso é quê...tem qui aprendê nossos indígena num caba aí, num 

fura a urêa mas tem qui usá...tem qui intendê também do indígena, assim num acaba 

essas coisa e até partí de hoje... 

7-Já tem pessoas que estudaram na comunidade de vocês? 

-Já, já...tem... 

8-Já tem representante aqui como vereador? 

-Tem. 

9-Bom, já vai começar a lutar pelos seus direitos... 

-Nóis quero...taveis...taveis qui nóis chegue até a...aonde qui tem coisa bunita, né? cês ta 

procurando e...nóis tam procurand e nóis temu um prefeito (?) e tá fraco é...prá é...prá 

abrir estrada...e...tá tudo é tampado de mato, né? nóis tamo nu matu mermo, mais se 

Deus ajuda a coisa mióra [miɔř] daqui pra frente. 

10- As festas lá, quais são as festas mais importantes prá vocês? 

-Ah! Tem ô...tem ô festa dô muiézada que vai tê de um techĩa...nosso controle é do...é 

do...nóis pertence a muié, né? entõ vai sê bricadeidaqui pa...no dia dez de...de juni vai sê 

um bricadei dar muiezada, (?), nô bricadei de muié, mai é dôi dii tmbém, dôi dii. É...lá 

tem o velio[vεliu] bulin, né? pa corrê mermo...muié das outo vai toma dele, né? É 

engraçado tombém, né? Ô... nosso...nosso camin, né? Aí nóis tem é o qui é, né? nóis 

tem é qui pegá lonosssindigena, não qui nóis nu sabe ô futura nóis, né? nóis tem é qui 

aprender até... 

11-Vocês tem ido à prefeitura conversar com o prefeito, pedir alguma coisa à ele? 

-Rapais[...] o prefeito (?) daqui é...daqui prá...sabu nóis tamu indo prá lá, né? nóis tem é 

qui é...precisão...também qui ainda hoje tem o...muiezad tão hoje lá na aldeã...aí nóis vê 

qui tõ precisand é qui falta prá mim é...fumo, essas coisa.  

12-Coisa que não podem faltar na aldeã? 

-Humrrum! Esse qué nossu...pidid, né? que...noss siô que...quero passa pra siô, né? qui 

você que é professô lá do...é do...Teresin, né?  eu quero qui...obrigado. 
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INFORMANTE-24-OTK 

 

1-Qual o seu nome completo?   

-Chamo OdelinoTipão, querendo população indígena... Já foi dois ano de trabalho de 

conquistando a foca [ɔk] para nossa população indígena...foi feito muita...aleva que 

eu fiz a condição  se tô  indo cara de possa  nem inganá, nem inganá com ninguém, sô 

cara que ninterrompe...asveze pode me chamá dessa... sô  cara qui nem  mermamostrá, 

sô issa andá me revelando, entendeu? Nem faço hora pa ninguém...sô cara qui gosta de 

respeitá cum meus amigo...muito, muito sem tê revelando, tendeu? Por isso uma onda 

meu desejo e temu...tem otra cois também, vou te colocá...é uma coisa qui pode 

precisá...a demarcação da terra... 

2-Como é que está a demarcação? 

-A demarcação das terra vai sê muito cês, qui num final sê vai sê correto. A governa 

Dilmo...que num que ia permanecê  que maisimportante...achei (?), nessa por isso que 

eu digo...eu me apresento mermo como  a Dilmo...  

3-Entra diretamente  com a FUNAI, marcar uma audiência com ela... 

-Num sei se consigo, num sei se consigo...muita onda né? 

4- Você disse que nasceu quando? 

-Eu nasci em 196...5 

5-Qual o dia? 

-dia dois... 

6-De? 

-De março.  

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia ponta) 

-Filiação- Moisês e dona Maria. 

-Data de Nascimento- 02/03/1965. 

7- Pois é, vocês deveriam marcar uma reunião com a FUNAI... 

-Ma ô (?)...de resolvê uma cois, isperaí, mĩa mãe morreu...faleceu e a meu pai também 

faleceu. 

8-Ah! Eles não estão mais vivos? 
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-Não, eles não tão mais vivo mar eu sô um cara que gosto de respeitá todo mundo. Tão 

muito brigada, viu? 
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INFORMANTE-25-MRK 

 

1-Qual o seu nome completo?  Milton Ribeiro 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia ponta) 

-Filiação- Piu e Maria. 

-Data de Nascimento- 12/06/1963. 

2-Todo mundo jovem, né? 

-é. 

3-Como é que é a vida aqui, na aldeia? 

-Na aldeã...nóis vive, assim, caçando, vivendo, trabaiando [tſbaiãdu] de roça...prá sê a 

ligume muito boa prá nóis... 

4-Vocês escolhem assim a caça que vão... 

-Não, não. 

5-Qual é a caça preferida? 

-A  viada... viados, tatu, cutêa [ku]...esse caço...nóis come. 

6-E peixe? 

-Peixe também tem... 

7-Vocês fabricam alguma bebida para as festas? 

-Não, não, fabrica não. 

8-Tem que comprar, né? 

-Tem qui comprá. È...mar nor nun usa nad só...o, o cumê mermo que nóis faz festa,  dá 

só cumida...todo mundo ajuda com...nóis temu a carne raĩa...nóis tem dois grupo...tem 

ôta parti [pahʧi], tem ôta partí...quando é na hora de duas hora nóis para todo mundo na 

festa...vamu lá pegá o tora corrend...igual cum, jogo mermo, é...sessenta quilo de tora, 

desse tamãĩ... 

9-Nossa, é pesado mesmo, né? 

-É! Nóis corre...qui nóis canta de novo...maĩã nóis corre com fleche destamãi... 

10-La é bom, né? tem cachoeira, tudo? 

-Tem, tem!  
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11-Quais os peixes que vocês pegam? 

-Lá os pêxe qui nóis pesca é o pêxe qui se chama traíri..só esse traíri qui tem prá lá, 

assim. 

12-Brincadeiras, assim, diversão...festa... 

-Festa de laranj também... 

13-De laranja, como é a festa? 

-Quando a...muiezad vai lá e tira na fazenda assim e..ele chama cada um de nóis aí..tipo 

cumo...bala mermo e joga...tudo aparta...eu nun pega não, sempre brinca... 

14-Nascimento dos filhos, o que vocês fazem para festejar a chegada dos filhos? 

-Nóis faz um...cumê grande ai...quando...os povo chega visitá aí come...da tacada... 

qunminin [kũmĩnĩ] nasce. 

15-Tem batizado? 

-tem... 

16-Só batiza com quantos anos? 

-De...de dois ano.É. 

17-O batizado traz prá cá ou faz mesmo lá? 

-É, far mermo lá. 

18-O Pajé, né? 

-É!humhum! 
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INFORMANTE-26-DNK 

 

1-Qual o seu nome completo?  Daniel Nossaligacéto 

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia ponta) 

-Filiação- Francisco Otaviano Coelho Canela e Moçadona Yochad kanela. 

-Data de Nascimento-  

2-Como é que é a vida de vocês lá na reserva? 

-Rapar[] lá no nossa reserva tu sabe cada qual tem o...tem o...quédizê [ʤiZ], 

tem a tribo, né? tem o tradição, cumé qui vevi...lá nóis corre...lá nóis...todo dia de mãiã 

[ãỹã] nóis corre cum fecha, aí quando nóis pará, nóis vamu pu quarté dos patido, né? 

é tipo...assim qui rogadô [hogado] qui rogam...bola...bola assim no Brasil. A única cois 

tu já me perguntou nosso...alí cumé qui nóis vevi, né? aí eu quero passá negó dessi 

rancho. Tu rai  [h]...tu rai [h] lá no dia dizê [ʤiZ] cume qui tá sô tá rendo esse 

rancho qui nóis tam[tã] ranchado aqui. Num é a FUNAI que tá dano esse rancho, nóis 

gãĩemu é do...através do puliti, pois é... Não! tô dizeno assim:- nóis gâĩemu através do 

puliti, né na...né ná...né nada da FUNAI, não! Aí, aí vou falá, também,ota cois..não num 

vou dize [ʤize] hoje muita cois não, vô dizê pequena cô, né? aí nóis vevi assim, qui tá 

veno noss situação, tá veno cume qui nóis vevi, né? É...num sei se vai, se vai...é mostá 

pesse muié qui, qui...essa pessoa qui num sei se  vai...porvidenciá essas cois...aí esse só 

iss qui eu tĩa pá falá pa tu. 

3-Você é casado? 

-Já! 

4-Como é o nome da sua esposa? 

-Sara. 

5-Quando é prá casar, como é que é, é o pai que arranja... 

-Não, eu mermo que arranjo. Se, se muié me gostá eu casa cum muié, se ela num mi qué 

ela me despacha, jeitin cumu tu dança. Aí eu comecei... ver esse menina, eu gostei casei 

mais ela, não em novela(?), quando eu me casei não é pa mi casá, fazê fii e larga ô 

minin abandonado não, quero criá do jeitin que ô...té quando eu mórrê. (Obs: um índio 

ao lado diz: - um índio não  é casado no cartório). É  casado na aldeã mermo. E é só isso 

mermo que...eu sei. Ah! Tem...qué dizê,  alida do nosso bisavô, tá até grarrada 

[gřahada] pa num esquecê, talí grarrada, quizé ouvir, quizé grarrá u’a parte, eu boto pra 

ti ouvir ( ele liga o gravador e exibe um canto do seu bisavô -Luís craíba- já falecido). 

Aí mandou grarrá [gřaha] pra ficar de lembrança pra nóis nunca esquece dele) 
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INFORMANTE-27-ASG 

 

1-Qual o seu nome completo?   

Meu nome é Abraão da Silva Pompeu Guajajara...sou família do Dilamá... sou 

liderança...e querendo terminá mĩa faculdade, certo? Não, não pude saí, não pude saí... 

porque, porque lá,  lá na mĩa tribo tá precisano, pessoa formada...e, e, (?) só que tem que 

sê formada...magistério...quero terminá mĩa faculdade...magistério...teĩu mĩa carrera 

aqui...de faculdade... tou quereno fazer mĩa faculdade... teĩu o diploma. Sou Guajajara, 

olhe, eu tou quereno aqui, eu tou quereno, quero que você mi dá apoio também...porque 

o índio lá, qui tão lá na aldeã...não, tem muito parente meu, da mĩa tribo Guajajara tá 

quereno se formá...Aí a gente tá querendo...a gente já ligou pessoal do...porque eu, eu 

passei num concurso cum pessoal do, do Estado qui tá acompãiando nossa carrera...aí 

diz qui...num tem é ricurso [hikuxsw] pá nóis...cumo é qui a gen, o índio vai se formá? 

Em que!... 

2-O que o governo diz disso aí? 

-Ele diz...eu tô veno agora, ele tá dizeno...tá tudo paratizado...todo mundo tá em 

greve...agora, num tem qui si tê u’a saída? Isso no setor qui tô... té agora tudocupado, e 

tem gente aí qui...e os comerciante tão atrás da gente...cumé qui nóis vamo pagá nosso, 

nosso débito?...tá endendendo? E aí...aí todo mundo tá cum medo! Nóis tem nossos 

filho pá...prá trazer...porque, a gente aprende com vocês, aqui na cidade. Se eu não 

subesse falá hoje, eu não deveria tá aqui. É assim, é assim, tipo, tipo...você qui jogaram 

com ajuda prá nós, a gente tá acumpãiano, a lei qui garante prá todos..e aí..ur minai [ uh 

mĩnai] qui tão tudo parado alí...precisano, do apoio...e tem gente aí qui 

tãmu...principalmente, eu mermo porque não tem na...fa, mĩa faculdade...aí agente 

mandou...documento...prá Brasília...tem, num sei quanto vez a gente mandou, o 

documento prá Brasília...aí eu sou concursado mas, no momento agora eu...nunca chega 

nẽium [nẽĩũ] resultado prá nóis...será que a gente vai continuar sempre assim? Rapá e 

assim não funciona as coisa! Hoje, purque você tá aqui hoje! filmano aqui o nosso 

parente aqui? Purque, purque você...tem gente, tem gente qui...você aprendeu cum eles 

e purque...será, será qui nóis num merece não?  

3-Já tem professores na língua de vocês na comunidade? 

-Não! Eu sou professor, eu sou professor do Estado...eu fala,eu fala duar [duah] língua, 

eu fala, eu fala a língua guajajara, eu fala a língua português.  E cumé,cumé qui o índio, 

agora, vai se formá agora?! 

4-Você já está trabalhando pelo Estado? 

-Não! Eu passei no concurso..eu fiz ua seletiva, eu passei e agora, até agora tô isperano 

resultado... quem vai...vai dizer dizer isso pra´, pra nóis?...será que (?) hum?...então eu 

tem um pulgo atrás da orelha, pulgo atrás da orelha... purque qui...num sei qui...qui dia 
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vai sair o resultado, o resultado pra nóis! Hoje falei qui (?)...através  de que?...se vocês 

tão no acompãiãno, a carrera nossa...e, ô...vá lá em cima, qui é vocês qui fica lá em 

cima!...fala, por favor! Fala pur nóis! purque as coisa aqui no maraião[ma,řaiãw] tá 

difícil! A situação aqui tá difícil!...toda cosa triste...cumé qui, cumé qui o índio vai se 

formá?...quem é qui tá vira até de noite?!...eu tẽiu magistério, tem tudo (?) completo!...e 

agora cumé qui eu vou termina meu estudo?!...meus parente aí qui tão tudo aí cumo 

aquele (?) quereno...eles tão isperano, isperano aí a novidade...tá isperanu aí a novidade 

prá nóis...a  gente tá, a gente tá aqui...será a gente vai continuar sempre aqui...ó, é aqui, 

aqui não é meu lugá não, aqui é deles aqui, eles é que manda aqui, eu sou 

guajajara...mĩa (?) não é aqui não, porque não, não tĩa lugá pra mim fica aí eles me 

chamaram:- ô parente! passa unr dia lá cum nóis lá! Eu vim aqui...eu vim aqui qui tá...tá 

todo mundo socoreado [sɔkɔ,řadu] mais aqui, no momento aqui tá todo mundo triste. 

É! É...apoio prá nóis é muito pouco... e porque qui você num, vocês num vão lá na 

aldeia? 

5-Nós vamos. 

- Prá conhece...a realidade do índio, lá na aldeia! 

6-A gente tá marcando prá ir em setembro lá... 

-Pois é. A olhe, eu tô falano, eu tô falano aqui não é  mintiru [mĩʧiřu] não, (?) vão lá na 

aldeia pra vocês...sabê a realidade, se as cois tão funcionando mermo ou não! Uma coisa 

aqui qui vocês faz aqui, vocês filma aqui né? mais...vão lá na aldeia, la na aldeia...vocês 

vão sabê a gravidade! Aí as pessoa num acredita...eu tou passando por uma 

situação...nossa escola, tudo caído... tudo pedaço!...cadê cadêra?...cadê os ca...cadê os 

pessoal do Estado? 

7-É na aldeia onde o cacique Zequinha foi cacique há muito tempo? 

-Não! Aqui, aqui, aqui é kanela! 

8- Pois é! O cacique Zequinha não é Guajajara? 

-(?)...É...quanto o caci,tá na tribo...num tem dĩêru...quem qui recebe recurso 

financeiro!...quem qui recebe esse dĩêru... 

9-A FUNAI não repassa, nem nada? 

-Não repassa, antigamente...lá, lá na FUNAI...tĩa educação, tĩa saúde, secretaria da 

FUNAI...e hoje, agora tá tudo dividido! 

10-Vocês não tem um posto aqui não? 

-Nor, num temu não!, o índio agora no maraião aqui tá tudo discriminado! E a  FUNAI 

num funciona não, ô FUNAI tá fechado aí...tá fechado...a FUNAI tá fechado aqui!...a 

gente qué... resultado, ih! Será qui é nóis!...será só purque nóis samu índio será que a 

gente vai vivê sempre assim?...não num pode sê assim não purque, purque vocês 

trabalha pelo povo...nóis queremu qui tome essa coisa prá nóis, purque os guajajara aqui 
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do marãiãu, na (?) não acabaru...nóis viemu da Bahia...nóis samu primero habitante do 

Brasil...nóis viemu aqui, nóis viemu pará aqui no maraiãu, nóis viemu da Bahia, 

primero habitante do Brasil...e a gente tá...(?), ninguém olha prá nóis...e a gente tá 

quereno...uma pessoa qui (?), será qui a gente vai qué qui nóis fica aqui, termina nossa 

carrera aqui?...foi assim que tu aprendeu?  Se vo, se você não tivesse istudado você não 

deveria tá aqui não, filmando nóis não, porque vocês também estudou, tem gente ajudou 

você...e purque o , índio não tem esse, esse valor?...nóis temu direito (?)...será que vocês 

vão fazê isso por nóis? Quand pássô vários técnico aqui...até hoje, até hoje...(?), merma 

coisa cês também, desculpe essa palavra tô jogano(???)...só purque, só purque 

tá...tecnologi tá avançado?...não! nóis também vamu recebê...esta aqui é, é, é dos 

parente aqui, e os aluno? Tem muitos aluno aí qui tão quereno termina, qui tão quereno 

termina faculdade...tem, tem índio aí qui tá fazendo tercero ano de eji...e cadê...quem 

vai responde com isso...cadê o pessoal do Estado, cadê o pessoal do educação...fica só 

mitin prá nóis, fic só mitin prá nóis, não rapais, o índio agora vai, vai terminá o estudo 

dele, e nada, e nada!...nem agora, (?)...aí o índio faz a carrera dele lá...só...só faz 

primero, segundo série lá na aldea...parou! cadê professor?...é purque tem recurso, 

purque tem recurso...será qui eu vou sempre assim? O indio quer  ser formado. Porque o 

Dilamá se formou? Tem o parente, Dilamá tem parente, eu também sou Pompeu...e 

porque se formou? Onde foi qui ele botô dĩêru? (?)...parente aqui da FUNAI... dĩêru 

existia aqui era dimais!...e agora? Cadê, cadê?...cadê a FUNAI? E o portão agora tá tudo 

fechado...o índio agora não pode nem chega lá. Rapais! tem muita gente aí qui qué 

terminá o estudo dele, e aí ó...rapais...ai véi, qui negócio é esse!...aí a gente pensa qui ia 

melhorá prá nóis, não, cada vez mais tá dificultano...tô ficano véi,  tô ficano véi...até 

falei pu colega aqui, rapais...é, é, eu vou no Marroco, purque no Marroco ca, cada 

pessoa tem treis muiê, tem dĩêru. E purque esses prédio Dilamá criou...(?) cadê?...só 

mitinu se aproveitano nóis...eles tão alugano (?) por trinta e cinco mil reais, cadê nossa 

veiz?...só ele qui, só ele qui tem direito, e nóis?...cumé qui (?) de nóis?   

-Naturalidade- Barra do Corda (Aldeia cachoeira) 

-Filiação-  

-Data de Nascimento-09/12/1970. 

 


