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RESUMO 

 

 Os Aukwayene, mais conhecidos como Palikur, são um povo que habita a 

fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. No lado brasileiro, somam 1321 

indivíduos, distribuídos entre as 13 aldeias localizadas na T.I Uaçá, embora haja 

algumas famílias dispersas pelas cidades de Oiapoque e Macapá ou vivendo entre 

outros grupos indígenas da região em decorrência dos casamentso interétnicos. 

Este povo se orgulha de ser falante do Parikwaki (Palikur), uma das línguas da 

família Arawak (Payne, 1991; Dixon & Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001; e Fabre, 

2005), a única desta família a ser falada na região.  

 Língua e povo são os objetos de estudo desta Tese, uma vez que não é 

possível dissociá-los, pois estudar ou pesquisar uma língua requer, 

necessariamente, o conhecimento do povo que a fala. Assim, nossos objetivos nesta 

Tese são: (1) a descrição do sistema fonológico do Parikwaki, considerando-se a 

relação existente entre fonética e fonologia; e (2) a observação e análise dos 

aspectos sociolinguísticos que contribuem para o conhecimento do Parikwaki e de 

seus falantes. Acreditamos que ao alcançarmos tais objetivos estaremos 

contribuindo tanto para a  descrição fonológica do Parikwaki, fornendo dados e 

análises que subsidiarão estudos comparativos e aprimorarão o conhecimento 

linguístico fonológico das línguas indígenas, em especial da família Arawak.  

 Desse modo, a análise sociolinguística ora empreendida objetivou identificar 

e compreender a situação sociolinguística encontrada nas treze comunidades 

Aukwayene, com o propósito de demonstrar a complexidade da condição de povo 

multilingue destes habitantes das margens do rio Urucauá; enquanto a análise 

fonológica visa descrever os sons Parikwaki e sua distribuição, o que foi realizado 

através de uma análise segmental e acústica que enfocou os segmentos vocálicos e 

consonantais; enquanto o estudo da estrutura silábica e da atribuição do acento 

nesta língua foram submetidos a uma análise autossegmental principalmente focada 

na Teoria Métrica.   

Palavras-chave: Parikwaki (Palikur) - Sociolinguística - Fonologia Segmental - 

Acústica -  Fonologia Autossegmental 



 
 

RÈSUMÉ 

 Les Aukwayene, plus connus comme Palikur, sont un peuple habitant à la 

frontière entre le Brésil et la Guyane Française. Ils sont 1 321 habitants du côté 

brésilien, parmi les 13 aldeias situées à la T.I. Uaçá,  

 La langue et le peuple sont l´objet de cet article pour le but de: décrire le 

système phonologique du Parikwaki sur le plan de la relation existante entre la 

phonétique et la phonologie; et l´observation et  l´analyse des aspects 

sociolinguistiques contribuant pour la connaissance du Parikwaki et ses parlants.  

 Encore l´objetif de ce travail est de fournir de données et d´analyses qui 

appuiront d´études comparatifs et amélioront la connaissance linguistique 

phonologique des langues indigènes, espécialement de la famille Arawak. 

 Dans cet aspect, l´analyse sociolinguistique déjà investie a objetivé à identifier 

et à comprendre la situation sociolinguistique située dans les treize communautés 

Aukwayene, sous l´intention de montrer la complexité de la condition de peuple 

multilingue de ces habitants aux bords de la rivière Urucauá; sur le plan 

phonologique, la description des sons Parikwaki et sa distribution par une analyse 

segmentale et acoustique adressant aux segments vocaliques et consonnantaux; et 

sur le plan de structure sylabique et de l´attribution de l´accent dans cette langue, 

une analyse autosegmentale, principalement établie par la Téorie Métrique. 

Mots-clé: Parikwaki (Palikur) - Sociolinguistique- Phonologie Segmentale - 

Acoustique -  Phonologie Autosegmentale 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 The Aukwayene, as known as Palikur, are the people inhabiting the border 

between Brazil and French Guiana. There are 1321 individuals on the Brazilian 

county who are distributed among 13 villages located in T.I Uaçá, although there are 

some families living in Oiapoque and Macapá cities as well with other indigenous 

groups from Amapá State because of interethnic marriages. These people are proud 

of being Parikwaki (Palikur) speakers, one of the languages of the Arawak family 

(Payne, 1991; Dixon & Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001; and Fabre, 2005), the only 

language Arawak spoken in this amazon region. 

 Language and people permeate this thesis since it is undissociated. For 

studies or researches development on indigenous languages, it’s necessary to 

regard and respect the people knowledgement. Thus, our subjects in this thesis are: 

(1) the description of Parikwaki phonological system, considering the relationship 

between phonetics and phonology; and (2) the observation and analysis of the 

sociolinguistic aspects that contribute to the knowledge of Parikwaki and its 

speakers. We believe that to achieve these goals we will be contributing to both the 

phonological description of Parikwaki, supplying data and analysis to further 

comparative studies, and improve the phonological linguistic knowledge on Brazilian 

indigenous languages, especially on the Arawak family.  

 The sociolinguistic analysis are undertaken to identify and better understand 

the sociolinguistic situation detected on thirteen Aukwayene communities in order to 

demonstrate the complexity of multilingual condition along the banks of the Urucauá 

river. Besides, the phonological analysis aims to describe the Parikwaki Sounds and 

distribution, which was complied with segmental analysis and acoustics 

investigations that focused vocalic and consonantal segments. Furthermore, the 

studies on syllable structure and accent of Parikwaki language went through 

autossegmental analysis mostly based on Metrical Theory principles. 

Key-Words: Parikwaki (Palikur) - Sociolinguistics – Fonology – Segmental – 

Autossegmental. 
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0 Apresentação 

 Neste estudo científico desenvolvemos conhecimentos fonológicos sobre a 

língua indígena amazônica que pertence à família linguística Arawak, denominada 

Parikwaki, falada pelo povo Aukwayene, também conhecido pelo etnônimo Palikur. 

Antes, no entanto, tratamos de melhor compreender a situação sociolinguística 

encontrada nas treze comunidades aukwayene, com o propósito de demonstrar a 

complexidade da condição de povo multilingue destes habitantes das margens do rio 

Urucauá, da Terra Indígena Uaçá. Língua e povo não se dissociam. Estudar ou 

pesquisar uma língua requer, necessariamente, o conhecimento do povo que a fala. 

No contexto de línguas em contato, as influências de outras línguas, neologismos e 

empréstimos linguísticos são preponderantes para nossas considerações sobre 

processos fonológicos que ocorrerem sincrônica ou diacronicamente.  

 Assim, e consequentemente, com a  descrição fonológica do Parikwaki, 

fornecemos dados e análises que subsidiarão estudos comparativos e aprimorarão o 

conhecimento linguístico fonológico, em especial, da família Arawak. Além disso, 

atendemos uma demanda carente de subsídios para considerações sobre os 

processos fonológicos e de escrita na língua e sobre as políticas linguísticas 

adotadas pelas escolas indígenas das aldeias aukwayene. Mais especificamente, ao 

tempo em que a descrição sociolinguística aqui apresentada visa preencher uma 

lacuna importante, proveniente da inexistência de dados sociolinguísticos sobre o 

Parikwaki falado pelos Aukwayene no Urucauá; a análise fonológica visa descrever 

os sons do Parikwaki; a constituição das sílabas e a atribuição do acento. 

 A título de Introdução, faremos a apresentação do povo Aukwayene e da 

língua Parikwaki por meio do Histórico do Povo Palikur, desde o início do Século XVI 

até os dias de hoje, quando somam, aproximadamente, dois mil indivíduos. Tanto na 

literatura quanto durante nossa pesquisa, encontramos alguns etnônimos para a 

identificação desse povo: Palikur, Pa'ikwene, Aukwayene; sobre o que dedicamos 

um tópico dessa Introdução. Por ser importante localizá-los geograficamente e 

identificar suas relações interétnicas e de comércio, dedicamos uma parte desse 

estudo para a descrição da localização das aldeias e organização dos Aukwayene.

 Uma vez identificado o povo, e localizado geograficamente, introduzimos a 
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língua Parikwaki por meio da resenha de discussões sobre a classificação linguística 

que nos levam a crer que esta é uma língua pertencente à família Arawak, conforme 

demostram  (Payne, 1991; Dixon & Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001; e Fabre, 

2005). Ao traçarmos o perfil tipológico do Parikwaki, nos utilizamos das propostas 

teóricas de Dixon & Aikhenvald (1999); Ramirez (2001); Comrie (1989) e, logo em 

seguida, apresentamos os estudos linguísticos anteriores sobre o Parikwaki, 

realizados por Harold e Diana Green (1972; 1997); Dooley e Green (1977); 

Aikhenvald e Green (1998); Green (2001); Launey (2001; 2003); Valadares (2006). 

Os demais estudos são de cunho didático-pedagógico, entre os quais destacamos o 

Vocabulário Português-Palikúr-Kheuól (2003) e o Dicionário Palikur, (2008), ambos 

publicados pelo SIL. O vocabulário foi elaborado pelo casal Green; enquanto o 

dicionário foi um trabalho em conjunto do referido casal com Lang Assessment.  

 Como os estudos fonológicos sobre o Parikwaki são extremamente 

relevantes para nossa análise, também revisamos alguns, poucos e superficiais 

preexistentes, como é o caso daqueles apresentados por Green e Green (1972) e 

Dooley e Green (1977). Na sequência, trazemos breves comentários sobre a 

ortografia em vigência até os dias de hoje, elaborada pelo casal Green durante sua 

permanência entre o povo, ainda na década de 1970.  

 Todos os nossos dados fazem parte do Acervo Palikur, elaborado e 

alimentado ao longo deste doutoramento, através do processo de documentação, 

descrito por Drude (2006), e que apresentamos nesta Tese. Dedicamos um tópico à 

descrição do trabalho de campo, uma vez que a constituição do acervo, bem como a 

compilação de dados somente foi possível devido à realização de trabalhos de 

campo sistemáticos entre os anos de 2010 a 2015. Também não deixamos de 

apresentar nossos consultores, pesquisadores indígenas e colaboradores, e suas 

importantes contribuições aos estudos aqui apresentados, pois foram eles que 

possibilitaram que todas as narrativas e entrevistas fossem transcritas e traduzidas. 

Além disso, foi a curiosidade e experiência deles que, em muitos momentos, me 

permitiram outro olhar sobre meu objeto de análise.  

 Tendo concluído a parte introdutória desta Tese, no Capítulo 2 

apresentamos o povo do Urucauá e inserimos nossa análise sobre os aspectos 

atuais de sua organização: distribuição populacional por aldeia e a divisão em clãs; a 
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presença marcante das religiões pentecostais; sua relação com a educação escolar 

indígena. Com as informações apresentadas partimos para o Capítulo 3, no qual 

procedemos uma completa análise de dados sociolinguísticos, referentes aos 

falantes e línguas nas aldeias aukwayene e suas relações interétnicas e 

multilíngues. Neste capítulo fazemos considerações sobre a vitalidade das línguas e 

costumes desse povo, perpassando pela importância do levantamento de dados 

sociolinguísticos e as relações com a língua Kheuól, falada pelos Karipuna e Galibi-

Marworno. Além disso, apresentamos os procedimentos e métodos de análise 

sociolinguística, como aqueles utilizados em instituições como o Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG), que envolvem explicação para a comunidade dos objetivos e 

métodos do projeto, treinamento dos pesquisadores, levantamento dos dados e 

elaboração de mapas, análise e discussão dos resultados, demografia das aldeias 

aukwayene. 

 Uma vez que obtivemos a resposta de que nosso contexto de análise 

fonológica é, de fato, multilíngue, em que as relações interétnicas e linguísticas de 

uso são bastante heterogêneas e fluentes, continuamos nossa análise no Capítulo 

4, dedicado ao aparato teórico e metodológico da análise linguística fonológica dos 

capítulos subsequentes, com dois objetivos bem definidos: (1) a descrição e análise 

do inventário fonológico das consoantes e vogais do Parikwaki;  e (2) a descrição e 

análise dos padrões silábicos e da atribuição do acento nesta língua. Para o nível 

segmental, Capítulo 5, utilizamos princípios teóricos aos moldes de Trubetzkoy 

(1939), Pike (1976), Laver (1994), Cagliari (2002); Cristófaro (2003), Cavaliere 

(2005), entre outros, com os quais analisamos, segmental e acusticamente, a 

distribuição dos fones e fonemas da língua. Para o nível autossegmental, mais 

especificamente a análise da sílaba e do acento, Capítulo 6, nos valemos de 

trabalhos teóricos como os de Kentowicz (1994), Kahn (1976); Clements e Keyser 

(1983); Itô (1986); Nespor e Vogel (1986), Blevins (1995) e Hayes (1995), com o 

objetivo precípuo de descrever a distribuição do acento e sua interferência em 

questões fonológicas determinantes, como casos de alofonia e nasalidade. 

Demonstramos, primeiramente, como se comportam alguns fenômenos de acordo 

com a estrutura da sílaba e o peso silábico. Na sequência, elaboramos uma análise 

do acento pela teoria métrica e, finalmente, concluímos a nossa análise ao 
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apresentarmos os padrões silábico e acentual do Parikwaki, os quais deverão 

nortear futuras análises fonológicas e morfofonológicas do léxico dessa língua. 

 Nas Considerações Finais acrescentamos relevantes informações para 

além da linguística, porque acreditamos que o trabalho descritivo de línguas 

indígenas no Brasil exige que o pesquisador se envolva com atividades que vão 

além do seu objeto de estudo, principalmente porque as comunidades indígenas 

expressam demandas variadas, que nem sempre convergem com os objetivos da 

pesquisa linguística. É preciso se dedicar a ouvir, compreender e trabalhar os 

anseios da própria comunidade.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Aqui eu vou indo bem entre os índios Parikur. É uma gente tão pacífica e simpática 

e sobretudo de uma honestidade admirável" 

(trecho da carta de Nimuendajú a Carlos Estevão de Oliveira, Urucauá, 23 de maio 

de 1925)

Fonte: Acervo Palikur, Kumenê, 2014 
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1 Introdução 

1.1 Histórico do Povo Palikur 

 A existência dos Palikur na região oriental da Guiana é antiga e remonta ao 

início do séc. XVI. Já em 1500, Vicente Pinzon alcunhou de província Paricura a 

costa do Rio Amazonas. Desde então, são vários os registros sobre o povo, 

inicialmente realizados por viajantes e, depois, por estudiosos e pesquisadores, os 

quais deixaram registros que são hoje importantes fontes de informação sobre a 

presença dos Palikur na região, entre os quais destaco Nimuendajú (1926), Arnauld 

(1996, 1989, 1984, 1980, 1970, 1968), Grenand e Grenand (1979, 1987) e Passes 

(1998). Há também o trabalho de Musolino (2006), que fez uma ampla pesquisa 

bibliográfica sobre os Palikur e cuja tese Migração, identidade e cidadania Palikura 

na fronteira do Oiapoque e litoral sudeste da Guiana Francesa fornece relevantes 

informações históricas e antropológicas sobre o povo, muitas das quais compõem o 

histórico aqui apresentado. 

 O depoimento de Vicente Yafiez Pinzon, realizado em Sevilha no ano de 

1513, em que este declara ter descoberto a província Paricura  (Arnaud, 1984), é o 

primeiro registro documentado da presença dos Palikur na região. Nas décadas 

seguintes, estes mantiveram relações de conflito com vários povos, principalmente 

os Galibi, contra os quais se uniram aos Yayo (Passes, 1998:04). Décadas mais 

tarde, em 1596, Laurence Keymes, registrou a presença de doze nações indígenas 

na costa guianense. No litoral, a parte ao norte do rio Oiapoque era ocupada por 

índios caribe. A parte sul do mesmo rio era ocupada por índios aruaque (Arnaud, 

1984:12).  

 No século XVII os Palikur começaram a se deslocar da foz do rio Amazonas 

até estabelecerem-se em definitivo, séculos depois, no Urucauá, onde hoje se 

encontram (Musolino, 2006:33). Este século foi marcado por muitos conflitos entre 

os povos que habitavam a região. Em 1604, La Ravardière e Guy de Mocquet 

assinalam a presença de uma confederação formada por índios "yayo" e "karipoun-

Palikur" para combater os Galibi, cuja população Mocquet avaliou em cerca de 

quatro mil índios (Arnaud, 1984:12). A briga entre  Palikur e Galibi perdurou até 

1624, quando Jessé de Forest conseguiu estabelecer a paz entre os dois povos; 
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contudo, o clima pacífico terminou em 1643 (Musolino, 2006: 37) e em torno de 1650 

Palikur e Marauá uniram-se para combater os Galibi (também chamados Kalinã), 

que por volta de 1690 começaram a retirar-se para a Guiana Francesa (Arnaud, 

1984). Em 1639, a resistência indígena impediu a implantação da Capitania do Cabo 

Norte, primeira tentativa portuguesa de colonização da costa do Amapá (Ricardo, 

1983:07).  

 No final do século XVII o governo de Caiena, representado pelo governador 

colonial francês Marquês de Fèrroles, esforçou-se em apaziguar Palikur e Galibi 

(Arnaud, 1984:14). O período seguinte é marcado pela perseguição aos indígenas. 

Entre 1680 e 1794 os Palikur foram abordados pelos jesuítas franceses enviados por 

Caiena para a catequização; e capturados pelos escravizadores portugueses.  Foi 

nessa época (Musolino, 2006:34) que o governo de Caiena iniciou o trabalho de 

arregimentar as etnias indígenas amigas para subjugar as etnias guerreiras que 

hostilizavam a presença francesa. Isso se fez através da catequese intensiva, que 

durou sessenta anos (1706 a 1766), quando então foram extintas as missões e 

expulsos os jesuítas franceses, o que ocorreu no final do século XVIII.  As guerras 

e perseguições prosseguiram e na década de 1790, em decorrência da ação 

colonial, os Palikur sofreram forte baixa demográfica resultante de lutas, 

deportações e migração. Neste período, não atingiam mais de mil pessoas 

(Grenand, 1979:04; Passes, 1998:05). 

 Foi no século XVIII que a região do baixo Oiapoque passou a consolidar-se 

como uma área de refúgio de índios "brasileiros" que para lá migravam, 

estabelecendo-se nas missões religiosas francesas até quando foram extintas entre 

1764 e 1766 (Musolino, 2006:34). Ao longo deste século, os Palikur habitavam os 

rios Uaçá, Curipi e Urucauá e os Galibi haviam se estabelecido nas cabeceiras do 

rio Uaçá (Musolino, 2006:36). Já o século XIX foi determinante para a formação 

atual do povo Palikur, que passou por um processo de assimilação de outros povos 

nativos desta região, como os Itutã e Maraon, assimilando também índios fugitivos 

dos descimentos1 promovidos pelas missões do baixo Amazonas, como foi o caso 

dos Aruã, notadamente entre os Galibi do Uaçá. Concomitantemente ao processo de 

                                            

1
 Os descimentos eram expedições realizadas, geralmente, por missionários, que objetivavam 

convencer os índios a "descerem" de suas aldeias de origem para viverem em novos aldeamentos, 
especialmente criados para esse fim, pelos portugueses, próximo aos núcleos coloniais.  
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fusão étnica que se consolidara ao longo deste século, o processo de criolização se 

intensificou com a divulgação da língua crioula, utilizada para a realização do 

comércio com Caiena (Musolino, 2006:36). A língua crioula, chamada hoje no Uaçá 

de Kheuól ou patuá, era a língua franca na região nesse período, sendo a língua 

utilizada pelos Palikur em suas relações comerciais. Originou-se nessa época a 

presença do Kheuól entre os Palikur, mantendo-se nos dias atuais. 

 Segundo Musolino (2006) a região do Uaçá, entre 1836 e 1840,  recebeu 

sucessivas levas de populações indígenas originárias de regiões vizinhas a Belém, 

tais como São Caetano de Odivelas, Bragança, Vigia e Estreito de Breves, as quais 

fugiam da repressão desencadeada pelo presidente do Pará, Sousa Franco, contra 

os rebeldes cabanos. Essas levas de migrantes indígenas do entorno de Breves 

sucederam-se para as zonas do baixo Oiapoque e Ouanary até por volta de 1890 e 

acabaram coexistindo com os Palikur, notadamente no alto e médio curso do rio 

Curipi, adotando o nome de Karipuna. Os Palikur perderam rapidamente a sua 

importância política e comercial para este novo grupo étnico, que aprendeu a língua 

crioula pouco dominada pelos Palikur. Os Karipuna passaram a controlar o comércio 

com as rotas que se ligavam à região de Caiena, suplantando os Palikur e os Galibi 

do Uaçá (Musolino, 2006:36-38). 

 Os Palikur chegaram ao século XX enfraquecidos e com uma população 

muito reduzida em decorrência das guerras, perseguições e epidemias advindas dos 

contatos. Nimuendaju (1926) afirma ter encontrado 186 indivíduos Palikur vivendo 

no Urucauá quando esteve entre eles, em 1925. Ao longo deste século a população 

retomou seu crescimento, o qual se mantém até hoje.  
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Tabela 1-1: Comparativo da população do Urucauá (1925-2013)
2
 

Demografia dos Palikur no Urucauá 

População 1925 1931 1943 1965 1978 1988 1998 2002 2013 

Masculina 86 91 155 134 292 350 456 529 650 

Feminina 100 111 118 129 282 353 410 482 651 

Total 186 202 273 263 574 703 866 1011 1301 

 

 A presença do Estado brasileiro na região do Uaçá foi consolidada com a 

instalação, em 1942, do posto do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) no Encruzo. As 

migrações Palikur em direção a Guiana Francesa e vice-versa mantiveram-se, 

embora houvesse períodos de maior ou menor fluxo. Hoje tendem à estabilização, 

uma vez que as políticas de fronteira e imigração têm dificultado o trânsito livre dos 

indígenas, estabelecendo uma divisão entre os Palikur do Brasil e da Guiana 

Francesa.   

 A partir da década de 1960 começaram a chegar à região do Urucauá 

entidades protestantes que iniciaram entre os Palikur um bem sucedido processo de 

conversão religiosa3, principalmente empreendido pelos linguistas-missionários do 

Summer Institute of Linguistics (SIL) Harold Green e Diana Green.  Em 1968 ocorreu 

a transição do SPI para a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), mas somente em 

1972 começou a funcionar o Posto Indígena da aldeia Kumenê. A Terra Indígena 

(TI) Uaçá foi delimitada e reconhecida somente em 1991, através do decreto nº 298 

de 29/10/91. 

1.2 Palikur, Pa'ikwene, Aukwayene 

 Palikur é hoje o etnônimo mais popularizado para designar o povo Arawak 

que habita, historicamente, às margens do rio Urucauá.  Também são chamados de 

Palikur os indivíduos do grupo que vivem na Guiana Francesa, especificamente, no 

município de Saint Georges e em vilas em redor da capital, Caiena. Dreyfus (1981: 

301-302) fornece uma etimologia do termo Palikur, na qual indica o Aukwa-yene 

                                            

2
 A tabela foi elaborada a partir das seguintes fontes: 1925, Nimuendaju (1926:15-16); 1931 e 1943, 

Fernandes (1943); 1965, Arnaud (1984:22); 1973, Mattioni (1975:12); 1978, 1988 e 2002,  FUNAI - 
ADR/Oiapoque; 2013, dados do levantamento sociolinguístico (Capítulo 3).   
3 
Mais informações em 2.3. 
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como a autodenominação do grupo. Para a autora a tradução seria "o povo do rio do 

meio", em que -yene designaria "povo" e Aukwa seria o rio Urucauá, 

geograficamente situado entre os rios Curipi e Uaçá. Essa explicação também é 

dada por Passes (1998:15), que opta por "Pa'ikwene" para indicar a 

autodenominação. Para Passes, "pa'ik" seria uma derivação de "pakwa" que, assim 

como "aukwa", significaria "no meio", enquanto "(w)ene" se referiria a "gente".  

Passes (1998) ainda afirma que "Pa'ikwene" é utilizado pelos Palikur como 

autodenominação e que o termo "Palikur" indicaria o "índio genérico". Capiberibe 

(2007) discorda do uso genérico do termo "Palikur" apresentado por Passes (1998), 

alegando que: 

(...) as explicações apresentadas eram exatamente inversas à afirmativa 

de Passes, colocando Parikwene como termo de índio genérico, cujo 

feminino seria Parikwano, e Palikur como a autodesignação (Capiberibe, 

2007:45).   

 Durante nossa pesquisa, questionamos o significado de "Parikwene" e a 

resposta obtida foi idêntica àquela dada por Mateus Batista à Capiberibe (2007:45): 

"Parikwene é índio, qualquer índio".  A autora considera que "Palikur" e "Parikwene" 

são simples traduções, sendo que o povo utilizaria "Palikur" como autodenominação 

em contextos de contato com não indígenas, enquanto "Parikwene" seria a forma 

usada entre eles próprios e outros indígenas.  Assim como Capiberibe (2007), 

acreditamos que "Parikwene" seja o termo genérico, pois é a forma usada pelo povo 

do Urucauá para fazer referência a qualquer indígena quando não há necessidade 

de distinção entre si e os outros povos. Esse termo é proferido com frequência nas 

assembleias mistas, em que estão presentes também Karipuna, Galibi-Marworno e 

Galibi-Kalinã. Ao tratar de questões coletivas, os Palikur  sempre utilizam Parikwene, 

englobando a si e a todos os indígenas presentes. Sobre a utilização de Palikur, 

embora não tenhamos conseguido reconstruir sua origem, podemos afirmar tratar-se 

de um termo exógeno, uma vez que o fonema /l/ ocorre somente em empréstimos 

linguísticos. 

 Considerando que "Parikwene" é o termo genérico e "Palikur", uma 

denominação exógena, a questão do etnônimo ainda precisa ser investigada. Nesse 

sentido, acrescentamos mais um elemento para a discussão. Em dezembro de 2015 

a equipe do projeto "Saberes Indígenas na Escola Palikur" revisava com Manoel 
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Antonio dos Santos (Uwet)4 a narrativa de origem dos Palikur. Nela, Uwet chama 

seu povo de "Aukwayene". De fato, na morfologia da palavra temos: 

(01)  Aukwayene 

 aukwa-yen-e 

 Urucauá-povo,gente-MAS 

 'gente do Urucauá' 

  

 O morfome {-yen}, que significa "povo, gente" também é utilizado para 

designar clãs como Waxriyene, o clã das famílias Augusto e Felício: 

(02)  Wawriyeno 

 wawri-yen-o 

 terra-povo,gente-FEM 

 'gente da terra' 

 

 Enquanto narrava a origem dos Aukwayene, Uwet contou sobre a partida de 

Iwanika, que foi o primeiro ser criado por Uhokri, no início de tudo. Coube a Iwanika 

a função de cuidar de todos os clãs. Ele permaneceu nesse mundo por muito tempo. 

Segundo Uwet, ao partir desse mundo Iwanika buscou esse ser no centro do oceano 

e lhe deu o nome de Aukwa, cuja forma visível era de uma imensa cobra-grande. 

Segundo Uwet,  os Aukwayene são os filhos de Aukwa, seu povo, e a interpretação 

adequada do termo é "gente da cobra-grande".   

 Como vimos, o termo "aukwayene" foi mencionado por Dreyfus (1981:301-

302). Contudo, diferentemente do que foi indicado pela autora, não há na explicação 

de Uwet, tampouco na morfologia da palavra, nenhuma referência a "rio do meio", no 

sentido  postulado por Dreyfus e Passes. Pela perspectiva da narrativa, talvez uma  

possibilidade seja que "meio" faça uma alusão à origem de Aukwa, no centro do 

oceano.  Ainda nessa discussão, um grupo de professores indígenas explicou que 

costumam utilizar "aukwayene" para se distinguir dos parentes da Guiana Francesa. 

Assim, o termo teria também uma função restritiva, distinguindo os "Aukwayene", 

                                            

4
 Manuel Antonio dos Santos, conhecido como Uwet, é hoje a principal referência dos Aukwayene por 

possuir um vasto conhecimento sobre a cosmologia, cultura e história de seu povo.  
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gente do Urucauá, considerando o rio da T.I. Uaçá, dos "Kamuyene ou 

"Macouriyene", que são os Palikur que vivem na aldeia de Kamuyene, também 

conhecida como Macouria. Essa aldeia fica à margem da Route Nationale 1 (RN1), 

próximo à costa da Guiana e tem aproximadamente duzentos habitantes.  

Entretanto, quando questionamos se os Palikur da Guiana Francesa poderiam ser 

Aukwayene o professor Henrique Batista explicou: 

É como acontece com vocês, no Brasil. Vocês falam paraense, 

cearense...  nós também temos aukwayene, macouriyene... depende de 

onde a pessoa vive. Mas todos nós somos aukwayene, porque somos o 

mesmo povo  (Henrique Batista, Kumenê, 02/12/2015). 

 A partir da explicação acima e das afirmações de Uwet podemos depreender 

duas acepções para "aukwayene": uma mais antiga e geral, que faz referência à 

origem remota do povo; e outra mais restritiva, geográfica, que subdivide o grupo de 

acordo com sua localização. A partir delas, faremos as seguintes opções 

terminológicas: utilizaremos "Palikur" para dar conta da acepção generalizadora, ou 

seja, quando tratarmos de aspectos que englobam todo o povo, sem distinção entre 

residentes no Brasil ou Guiana Francesa. Não nos parece incoerente a manutenção 

de "Palikur", mesmo conhecendo sua natureza exógena, uma vez que os indígenas 

não consideram o termo pejorativo e não fazem nenhuma oposição ao seu uso, 

embora haja, entre os moradores do Kumenê, um movimento de afirmação do 

Aukwayene como autodenominação; "Aukwayene" será utilizado quando nos 

referirmos apenas aos indivíduos do Brasil. Assim, esta Tese é sobre a língua 

Parikwaki falada pelos Aukwayene, uma vez que todas as descrições e análises aqui 

presentes são resultado da pesquisa realizada no Urucauá. 

1.3 Localização das aldeias e organização dos Aukwayene 

 Os Palikur são hoje um povo com pouco mais de dois mil indivíduos, que 

habitam uma região fronteiriça entre o Brasil e a Guiana Francesa. No Brasil, os 

Aukwayene vivem na T.I Uaçá, situada no município do Oiapoque, estado do 

Amapá, e que foi delimitada e reconhecida, em 1991, pelo decreto nº 298 de 

29/10/91, com 470.164 hectares. Os Palikur residentes na Guiana somam 720 

pessoas (Passes, 2004) e vivem no município de Saint Georges e em vilas ao redor 

da capital Caiena. Apesar de localizados em países distintos, a fronteira não desfez 

as fortes relações de amizade e parentesco. Contudo, nos últimos cinco anos, a 
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entrada dos Aukwayene na Guiana, que antes era liberada, tem sido dificultada, 

havendo casos de indígenas que foram impedidos de visitar seus parentes 

franceses. Do lado brasileiro, não há nenhum impedimento para a entrada dos 

Palikur, mas as visitas não são tão frequentes, pois os Aukwayene moram distante 

da cidade do Oiapoque, sendo necessário o deslocamento fluvial, que pode ser feito 

entre quatro e vinte quatro horas, considerando-se o transporte em voadeira ou 

barco, respectivamente.  

 No Oiapoque existem três terras indígenas: Galibi, Juminã e Uaçá. Embora 

haja alguns Aukwayene vivendo nas duas primeiras, em geral, devido aos 

casamentos interétnicos, as 13 aldeias desse povo: Yanawa, Kamuywa, 

Puwaytyeket, Kwikwit,  Kumenê,  Primeiro  Mangue,  Segundo  Mangue,  Amomni,  

Urubu, Tawary , Flexa, Yawawka e Kuahi; sendo que a aldeia Kumenê é a maior e 

mais importante delas, estão situadas na T.I. Uaçá. Na Figura 1-1 elas foram 

contornadas por uma elipse em vermelho para melhor identificação5.  

                                            

5
 No mapa não estão identificadas as pequenas aldeias Yanawa e Mangue 2, ambas no Urucauá, 

próximas ao Kumenê 
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Figura 1-1: Mapa das Terras Indígenas Galibi, Juminã e Uaçá 

 

Fonte: Arquivo cedido pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPE) - Oiapoque
6
 

  

                                            

6
 Os círculos em torno das aldeias aukwayene e a identificação da aldeia Kuahi no mapa foram 

acréscimos nosso.  

Kuahi 
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 No mapa, podemos visualizar as Terras Indígenas Galibi e Juminã, onde 

vivem indígenas Galibi Kalinã, Karipuna e Galibi-Marworno. Das 13 aldeias 

aukwayene somente a Aldeia Kuahi não é próxima das margens do Urucauá. Kuahi 

e Yawawka localizam-se na BR-156, que liga Oiapoque à Macapá, e são as únicas, 

hoje, acessíveis por terra. Atualmente os Aukwayene trabalham na abertura de um 

ramal para facilitar o acesso da aldeia Yawawka, na BR-156, às margens do rio 

Urucauá, próximo da aldeia Puwaytyeket. Desse ponto são 15 minutos de voadeira 

até o Kumenê, que é a aldeia principal.  

1.4 A Língua Parikwaki 

 A língua Parikwaki, mais conhecida como Palikur7, é filiada geneticamente à 

família Arawak (Payne, 1991; Dixon & Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001; e Fabre, 

2005).  Na América do Sul as línguas dessa família são faladas em oito países: 

Bolívia, Guiana Francesa, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru e Brasil. 

Nela há o maior número de línguas (Aikhenvald, 1999:65) e a maior distribuição 

geográfica da América do Sul (Aikhenvald, 2012:32), consequência dos grandes 

fluxos migratórios dos povos falantes de línguas Arawak.  Desde o trabalho do 

Padre Gilij, em 1783, que reconheceu o Arawak como uma família linguística, muitos 

têm se dedicado a descrever sua classificação interna. As propostas de classificação 

mais modernas se distinguem em relação aos agrupamentos internos, entre as quais 

destacamos Payne (1991), Aikhenvald (1999), Ramirez (2001).  

 A classificação interna de Payne (1991) foi baseada  em 203  cognatos  de  

vinte  e quatro  línguas,  que representam todos os principais ramos da família 

Arawak. Segundo Payne, a língua Palikur pertence ao ramo Arawak Oriental e 

forma, junto com o extinto Marawan, o Grupo Palikur, destacado dentro do retângulo 

em vermelho no quadro abaixo. 

 

 

                                            

7
 Em todas as classificações aqui apresentadas os autores utilizam o termo Palikur para se referir à 

língua falada pelos Aukwayene.  
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Quadro 1-1: Classificação interna da família Arawak segundo Payne 

 

Fonte: Payne (1991:364) 
 

 Aikhenvald (1999) baseia-se, parcialmente, no critério areal geográfico, para 

classificar internamente a família Arawak.  Segundo a autora, o Palikur é uma língua 

Arawak setentrional, e compõe, juntamente com o Marawan e o Aruan, já extintos, o 

Grupo Palikur.  
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Quadro 1-2: Classificação interna da família Arawak segundo Aikhenvald 

ARAWAK DO SUL E MERIDIONAL 

 

 Arawak do Sul   Palikur 
 

 
Terena 

 
Palikur 

 
Kinikinao + 

 
Marawan + 

 
Guane/Layana + 

 
Aruan + 

 
Chane/Izoceno + 

  
 

Baure Extremo Norte 
 

 
Moxo ou Ignaciano 

 
Ineri  

 
Moxo: Trinitario 

 
Garifuna 

 

Paiconeca + Subgrupo TA-Arawak dos Karib 
 

 

Pauna + 

 
Lokono 

 

Apolista 

 
Guajiro 

 

Enawene-Naw 

 
Anun 

Pareci-Xingu   
 

Taino + 

 
Waura 

 
Caquetio + 

 
Mehinaku 

 
Shebayo + 

 
Yawalapiti ! Norte Amazônico 

 

 
Kustenau + Colombia 

 Pareci-Saraveca   
 

Resigaro 

 
Pareci (Haliti) ! 

 
Yucuna ! 

 
Saraveca + 

 
Achagua ! 

ARAWAK SETENTRIONAL   
 

Piapoco 

Piro-Apurinã   
 

Cabiyari ! 

 
Piro-Apurina 

 
Maipure + 

 
Piro (Manchineri) Alto Rio Negro 

 

 
Chontaquiro 

 
Baniwa do Icana 

 
Apurina 

 
Tariana ! 

 
Inapari  + ? 

 
Guarequena  

 
Mashko-Piro Orinoco 

 Campa   
 

Bare ! 

 
Piro-Apurina 

 
Baniwa da Guiânia ! 

 
Piro (Manchineri) 

 
Yavitero + 

 
Chontaquiro 

 
Mandawaka + 

 
Apurina 

 
Yabaana + 

 
Inapari  + ? Médio Rio Negro 

 

 
Mashko-Piro 

 
Bare ! 

Amuesha   
 

Baniwa da Guiânia ! 

 
Amuesha 

 
Yavitero + 

Chamicuro   
 

Mandawaka + 

 
Chamicuro+ 

 
Yabaana + 

Rio Branco   

  
 

Wapishana 

  
 

Mawayana ! 

   
Fonte: Aikhenvald (1999:66-71) 
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 Ramirez (2001) afirma que a classificação tradicional que distingue os ramos 

norte e sul Arawak  é incorreta; em seu lugar o autor propõe a divisão entre Arawak 

Oriental e Ocidental.  

                     Quadro 1-3: Classificação interna da família Arawak segundo Ramirez 

FAMÍLIA ARAWAK 

Línguas não classificadas: Amuesha, + Chamicuro. 

A. SUBFAMÍLIA OCIDENTAL (21 línguas vivas + 18 mortas) 

I. Divisão Japurá-Colômbia (7 vivas + 5 mortas) 

Não classificadas: + Yumana, + Passé (2) 

I.1.1. Piapoco, Achagua (2) 

I.1.2. Baniwa-Curripaco-Tariano (1) 

I.1.3. Warekena, + Mandawaka (2) 

I.1.4. Kabiyari (1) 

I.1.5. Yukuna, + Wainuma-Mariate (2) 

I.2. + Kauixana (1) 

I.3. Resígaro (1) 

II. Divisão Alto Negro (1 viva + 2 mortas) 

Baré, + Guinau, + Anauyá-Yabahana (3) 

III. Divisão Alto Orinoco (1 viva, + 2 mortas) 

III.1. Baniva de Maroa, Yavitero-Pareni (2) 

III.2. + Maipure (1) 

IV. Divisão Negro-Roraima (2 vivas + 5 mortas) 

IV.1. + Aruã (1) 

IV.2. + Manao, + Wirina, + Bahuana, + Cariaí (4) 

IV.3. Wapixana-Atorai (1) 

IV.4. +! Mawayana (1) 

V. Divisão Juruá-Jutai (2 mortas) 

V.1. Marawa (1) 

V.2. Waraiku (1) 

VI. Divisão Purus-Ucayali (3 vivas) 

VI.1. Apurinã, Piro-Kuniba-Canamari-Mantineri (2) 

VI.2. Kampa (1) 

VII. Divisão Bolívia-Mato Grosso (3 vivas) 

VII.1. Bauré, Mojo (2) 

VII.2. Terena-Kinikinao (1) 

VIII. Divisão Caribe-Venezuela (4 vivas + 2 mortas) 

VIII.1. Lokono, Island Carib-Garifuna, + Taino, + Caquetio (4) 

VIII.2. Guahiro, Parauhano (2) 
B. SUBFAMÍLIA ORIENTAL (4 vivas) 

IX. Divisão Amapá (1 viva) 

Palikur-Marawan (1) 

X. Divisão Xingu-Tapajós (3 vivas) 

X.1. Waurá-Mehinaku, Yawalapiti (2) 

X.2. Pareci-Saraveca (1) 

                      Fonte: Ramirez (2001) 

  



43 
 

 Segundo a classificação de Ramirez (2001) o Arawak Oriental seria uma 

pequena subfamília constituída por apenas duas subdivisões: (1) divisão Amapá, 

onde encontramos Palikur e Marawán (extinto); e (2) divisão Xingu-Tapajós; 

enquanto todas as outras línguas Arawak pertenceriam à subfamília Ocidental, com 

exceção de Amuesja e Chamicuro, tidas pelo autor como línguas não classificadas. 

Em síntese, temos três principais propostas para a classificação genética do Palikur 

como uma língua Arawak. A proposta de cada autor é resumida abaixo: 

Quadro 1-4: Síntese das propostas de Payne, Aikhenvald e Ramirez 

Payne (1991) Aikhenvald (1999) Ramirez (2001) 

ARAWAK ORIENTAL ARAWAK SETENTRIONAL SUBFAMÌLIA ORIENTAL 

Grupo Palikur Grupo Palikur IX. Divisão Amapá  

- Palikur - Palikur Palikur-Marawan  

- Marawan - Marawan  

 - Aruan  

 

 Ramirez (2001) e Payne (1991) concordam em classificar o Palikur no 

subgrupo ou subfamília oriental, juntamente com o Marawan, embora Ramirez não 

deixe claro se considera tais línguas distintas. Aikhenvald classifica o Palikur como 

uma língua Arawak setentrional, e acrescenta o Aruan ao Grupo Palikur. Ainda é 

necessário aprofundar os estudos comparativos, de forma a esclarecer as dúvidas 

quanto aos subgrupos Arawak. Há propostas recentes de reclassificação de 

algumas línguas dessa família, como a hipótese Apurinã-Piro-Inãpari de Facundes e 

Brandão (2011). Também estão sendo desenvolvidos estudos interdisciplinares 

envolvendo linguística, antropologia e arqueologia, os quais procuram desvelar o 

processo de expansão da família Arawak e suas relações internas, trazendo novas 

perspectivas de mudanças na classificação interna dessa família. 

1.5 Perfil tipológico 

 O Parikwaki, como todas as línguas Arawak, é aglutinante e polissintética,  

com poucos elementos de fusão (Aikhenvald, 1999; Ramirez, 2001), como verificam-

se nos dados apresentados nesta Tese. Comrie (1989:45) define as línguas 

polissintéticas como aquelas que combinam um amplo número de morfemas, 

lexicais ou gramaticais, em uma única palavra, ao contrário das línguas isolantes, 
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em que, frequentemente, um morfema equivale a uma palavra. Já o índice de fusão, 

segundo o autor, se relaciona ao significado e/ou categoria gramatical expresso por 

cada morfema. Se a língua tem um morfema preso para cada categoria, será 

aglutinante; mas se cada morfema pode expressar mais de uma categoria, ela pode 

ser classificada como fusional.  

 É importante frisar que o índice de fusão pode variar entre as línguas, de 

acordo com a frequência dos morfemas fusionais. Como língua polissintética, o 

Parikwaki faz uso de afixos para expressar categorias gramaticais, sendo os sufixos 

muito produtivos, enquanto há um pequeno grupo de prefixos, o que é uma 

característica das línguas dessa família (Aikhenvald, 1999:80). A seguir 

mostraremos alguns aspectos da morfologia de categorização dos nomes e dos 

verbos. Os exemplos são estruturados em quatro linhas de notação: 

Linha 1: transcrição ortográfica 

Linha 2: segmentação morfológica 

Linha 3: Glosa 

Linha 4: 'tradução' 

1.5.1 Categorização dos Nomes 

 A palavra nominal é formada a partir de uma raiz, à qual pode ser 

acrescentada uma série de afixos. Morfologicamente, os nomes em Parikwaki 

podem receber marcas de pessoa, posse, grau, gênero e número.  

Quadro 1-5: Estrutura da palavra nominal do Parikwaki 

 

 Os exemplos a seguir ilustram a estrutura da palavra nominal do Parikwaki.  

(03)  takarakyanevutnekis 

 takarak-yan-evutn-e-kis 

 galinha-DIM-PROG-MAS-PL 

 'criadores de galinha' 
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(04)  iyaknit 

 i-yakni-t 

 INDEF-coração-NON.POSS 

 'coração' 

 
 

(05)  wakukwa giyakni  

 wakukwa gi-yakni 

 macaco  3SG.MAS-coração 

 'coração do macaco' 

 
 

(06)  awaygad  

 awayg-ad 

 homem-AUM 

 'homem grande' 

 
 

(07)  Nukamkayh 

 nu-kamkayh 

 1SG-filho 

 'meu filho' 

 

 Para a formação de nomes a partir de verbos o mecanismo mais comum é a 

adição do sufixo nominalizador {-ka} ~ {-k}, alomorfes de {-ka}. A partir daí, é 

possível a inserção de novos morfemas flexionais, que podem indicar gênero, 

aspecto e número, como nos exemplos abaixo. 

(08)  ax 

 ax 

 V.comer 

 'comer' 
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(09)  axka 

 ax-ka 

 comer-NOM 

 'comida' 

  

(10)  Axkevutno 

 ax-k-evutn-o 

 comer-NOM-PROG-FEM 

 'comedora' 

  

(11)  Axkevutnovwi 

 ax-k-evutn-o-vwi 

 comer-NOM-PROG-FEM-PL 

 'comedoras' 

  

(12)  kay 

 kay 

 V.dançar 

 'dançar' 

  

(13)  kayka 

 kay-ka 

 dançar-NOM 

 'dança' 

  

(14)  Kaykevutno 

 kay-k-evutn-o 

 dançar-NOM- PROG-FEM 

 'dançarina' 
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(15)  kaykevutnovwi 

 kay-k-evutn-o-vwi 

 dançar-NOM-PROG-FEM-PL 

 'dançarinas' 

1.5.2 Posse 

 Os nomes podem ser classificados em obrigatoriamente possuídos, 

opcionalmente possuíveis (ou possuíveis) e não possuíveis. Elementos e fenômenos 

naturais são em sua maioria não possuíveis, ou seja, não podem ser relacionados a 

um possuidor. Nos dados abaixo podemos observar que a forma possuída, indicada 

pelo prefixo de primeira pessoa {nu-}, não pode ser realizada em Parikwaki.  

(16)  kayg *nu-kayg 

 'lua' 'minha lua' 

   

(17)  un  *n-un  

 'água' 'minha água' 

   

(18)  muwok *nu-muwok 

 'chuva' 'minha chuva' 

   

(19)  kamuw *nu-kamuw 

 'sol' 'meu sol' 

 

 Os paradigmas de pessoa, indicados por prefixos, sufixos e formas livres, 

estão sintetizados no quadro abaixo. Observe que há uma grande variação entre os 

prefixos, principalmente nos de primeira pessoa (singular e plural). Os prefixos 

indicam o possuidor; enquanto os sufixos assinalam o objeto e as formas livres 

ocupam a posição de sujeito. A língua distingue três gêneros: masculino, feminino e 

neutro. O gênero neutro aparece no quadro subdividido em: definido, indefinido e 

anafórico. 
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Quadro 1-6: Paradigma de pessoa do Parikwaki.  

 

Fonte: Copilado de Valadares (2006:06) 

 

 Os dados a seguir dão exemplos de uso dos prefixos, sufixos e formas 

livres. 

(20)  Nima 

 n-im-a 

 1SG-peixe-POSS 

 'meu peixe' 

  

(21)  Gihmunkis 

 gi-hmu-n-kis 

 3SG.MAS-canoa-POSS-PL 

 'canoa deles' 
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(22)  Ig wahapun 

 ig              wahap-un 

 3SG.MAS  atender-1SG.OBJ 

 'ele me atende' 

  

(23)  Pitew 

 pi-tew 

 2SG-cabeça 

 'tua cabeça' 

  

 Consideramos como nomes possuíveis aqueles que estabelecem relação 

genitiva com outro nome. A ordem é Genitivo+Nome. 

(24)  Ig nukamkayh 

 ig                   nu-kamkayh 

 3SG.MAS      1SG-filho 

 'ele é meu filho' 

  

(25)  Inin nuvudiga  

 inin               nu-vudiga 

 DEM:perto    1SG-rede 

 'esta é minha rede' 

 

 Em relação aos possuíveis, os nomes podem ter posse obrigatória ou 

opcional. Os de posse obrigatória, chamados de obrigatoriamente possuíveis, são 

inalienáveis e referem-se, em geral, a partes do corpo e termos de parentesco. São 

sempre acompanhados por um prefixo marcador de pessoa, que indica o possuidor. 
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(26)  Gukuk 

 gu-kuk 

 3SG.FEM-pé  

 'pé dela' 

  

(27)  nu-bagwan 

 nu-bagwan 

 1SG-perna  

 'minha perna' 

  

(28)  Nuhayo 

 nu-hay-o 

 1SG-esposa,fêmea-FEM 

 'minha esposa' 

  

 Os de posse opcional são alienáveis, chamados alienavelmente possuíveis. 

Quando possuídos, recebem prefixo marcador de pessoa e sufixo de posse.  

(29)  Gihmunkis 

 gi-hmu-n-kis 

 3SG.MAS-canoa-POSS-PL 

 'canoa deles' 

  

(30)  Nuvinun 

 nu-vinu-n 

 1SG-casa-POSS 

 'minha casa' 

  

 Nomes podem ser formados a partir de nomes por um processo de 

derivação, em que sufixos indicativos de aspecto, pessoa e gênero são acrescidos à 

raiz nominal.  
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(31)  babay        

 'jaca' 

  

(32)  babayvutne 

 babay-vutn-e 

 jaca-PROG-MAS 

 'pessoa que apanha jaca' 

  

(33)  punamna 

 'jacaré' 

  

(34)  punamnavutne 

 punamna-vutn-e 

 jacaré-PROG-MAS 

 'pessoa que pega jacaré' 

 

1.5.3 Categorização dos Verbos 

 O verbo é formado por uma raiz, à qual são afixados sufixos indicativos de 

objeto e de tempo, aspecto e modo (TAM). O sujeito é sempre uma forma livre, 

como as ilustradas no Quadro 1.7. A estrutura básica da palavra verbal em 

Parikwaki é apresentada abaixo, seguida de exemplos ilustrativos 

Quadro 1-7: Estrutura simplificada da palavra verbal do Parikwaki 

 
 

(35)   Ig beke kuwawta 

 ig             bek-e                      kuwawta 

 3SG.MAS quebrar-RESULT     corda 

 'ele quebrou a corda' 
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(36)  Egkis tipikwiyo  

 eg-kis            tipik-wiy-o-vwy 

 3SG.FEM-PL partir-IMIN-FEM-PL 

 'elas estão prestes a partir' 

  

(37)  Wahapnaba! 

 wahap-naba 

 atender-IMPER 

 'atenda!' 

 

 Os verbos do Parikwaki são intransitivos ou transitivos. Os exemplos a 

seguir ilustram sentenças com verbos intransitivos: 

(38)  Ihamwi akum kibeye 

 ihamwi    ax-e               kibeye 

 pajé        comer-PERF devagar 

 'o pajé comeu devagar' 

  

(39)  Ig awayg mehwe amaka. 

 ig                     awayg       mehw-e                      amaka. 

 3SG.MAS        homem     desaparecer-PERF      ontem 

 'o homem desapareceu ontem' 

 

 Nos exemplos de sentenças intransitivas note-se que o verbo é seguido por 

advérbios de maneira e de tempo. Nas sentenças com verbo transitivo, como nos 

exemplos a seguir, o verbo é seguido pelo seu argumento (nominal) objeto. 

(40)  Ig migehe  waravu 

 ig                   mige-he                 wara-vu 

 3SG.MAS      amassar-PERF      semente-PL 

 'ele amassou as sementes' 
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(41)  Eg mutuhe kaneg 

 eg                  mutu-he              kaneg 

 3SG.FEM      plantar-PERF      mandioca 

 

 

'ela plantou mandioca' 

 O modo imperativo não apresenta morfologia flexional própria: o verbo 

aparece em sua forma não finita, como no exemplo seguinte. 

(42)  Ax, audhaw! Pis mbeyvyo. 

 ax          audhaw   pis                   m-beyvy-o 

 comer   engordar  2SG               ATT:NEG-ser bonito-FEM 

 

 

'Coma, engorde! Você é feia." 

1.5.4 Ordem de Constituintes 

 Quanto à tipologia de sistema de caso, o Parikwaki é uma língua nominativa-

acusativa. Quanto à tipologia de ordem dos constituintes, a ordem básica é (S)VO. 

(43)  Neg awayg ivuke im nopsad 

 neg                 awayg    ivuk-e              im        nopsad 

 DEM:distante  homem  cortar-PERF    peixe   grande 

 'aquele homem cortou um peixe grande' 

  

(44)  Paki axe kaneg 

 paki    ax-e               kaneg 

 porco comer-PERF mandioca 

 'o porco comeu mandioca' 

  

(45)  Pis batek ax mewkayan? 

 pis                 batek  ax        mewka-yan? 

 2SG              gostar comer   tracajá-DIM 

 'você gosta de comer tracajá pequeno?' 
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 Nos exemplos dados podemos observar que o Parikwaki é uma língua 

predominantemente de núcleo inicial no que concerne a ordem de linearização entre 

verbo e seu complemento, mas apresenta posposições, que também podem receber 

morfologia flexional. 

(46)  Ig tivik gikakis gikebyuvwi 

 ig                 tivi-k           gi-ka-kis                      gi-kebyu-vwi 

 3SG.MAS    sair-PERF    3SG.MAS-com-PL      3SG.MAS-irmão-PL 

 'ele saiu com seus irmãos' 

  

(47)  Adonias tivik akak nuhmuh 

 Adonias tivi-k             a-kak                  nuh-mun 

 Adonias sair-PERF    3N-com              1SG-canoa 

 

 

'Adonias saiu com minha canoa' 

 Em sentenças interrogativas, a palavra-QU ocorre no início da sentença, 

inclusive em perguntas do tipo 'sim/não' ({mmah}).  

(48)  Kahapti               eg atak? 

 kahapti               eg                  atak 

 QU:com quem?  3SG.FEM         ir 

 'com quem ela vai?' 

  

(49)  Pariye im pis batek ax? 

 pariye       im       pis            ax 

 QU:qual    peixe  2SG         comer 

 'qual peixe você come?' 

  

(50)  Mmah mahiko kanik      kunan? 

 mmah mahiko kanik      kunan 

 QU      difícil   pescar   jacaré 

 'é difícil pescar jacaré?' 
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1.6 Estudos linguísticos anteriores 

 A maior parte dos materiais voltados para o estudo do Parikwaki foram 

elaborados pelo Summer Institute of Linguistics (SIL) ou missionários ligados a esta 

instituição. Harold e Diana Green já viviam há alguns anos no Urucauá quando 

publicaram Surface Grammar of Palikur (1972). Este trabalho oferece uma visão 

geral da língua, com descrições das classes de palavras e estrutura das sentenças, 

embora não aborde questões fonológicas e careça de uma análise morfológica mais 

detalhada. Há também Você pode ler e escrever na língua palikúr: gramática sucinta 

da língua palikúr (Green e Green, 1997), um estudo introdutório, destinado àqueles 

que querem aprender a ler e escrever na língua, com explicações sobre os grafemas 

adotados na ortografia e alguns aspectos gerais da morfologia e da sintaxe. 

 Os trabalhos descritivos tratam de fenômenos linguísticos pontuais da 

língua. No artigo Aspectos verbais e categorias discursivas da língua Palikur (Dooley 

e Green, 1977) os autores descrevem como os aspectos completivo, incoativo, 

continuativo,  unitário e estativo se realizam e a distribuição destes dentro da 

narrativa. Em Palikur and the Typology of Classifiers  (1998),  Aikhenvald e Green 

tratam do sistema de gêneros e classificadores a partir de uma perspectiva 

tipológica. Apesar de fazerem uma descrição dos gêneros masculino, feminino e 

neutro do Parikwaki, o foco do artigo é o estudo dos tipos de classificadores, que as 

autoras dividem em quatro grupos: verbais, numéricos, locativos e possessivos, o 

que é um fenômeno raro em línguas amazônicas. Trata-se, segundo  as autoras, de 

um sistema pouco comum de gêneros e classificação. No artigo Palikur Numerals 

(2001), Green retoma a questão dos classificadores, mas foca, especificamente, no 

sistema de classificação numérica do Parikwaki. Segundo a autora, os números 

podem assumir  funções de adjetivos, advérbios, pronomes, verbos e substantivos, 

apresentando todas as flexões gramaticais apropriadas para a função sintática que 

desempenham.  

 A questão sobre a distinção entre nomes e verbos em Parikwaki foi discutida 

por Launey (2001) no artigo A propos de l’opposition verbo-nominale en palikur. O 

autor também publicou o livro Awna Parikwaki: Introduction à la langue palikur de 

Guyane et de l’Amapá (2003), que se propõe a ser um material introdutório, de 

cunho didático, para não falantes da língua, mas que também trata de pontos 

importantes, como categorias verbais. Sobre a marcação de posso em Parikwaki há 
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o estudo de Valadares (2006), Some Notes on Possessive Constructions in Palikur 

(Arawak, Brazil), em que a autora analisa as construções possessivas focando na 

distinção entre posse alienável e inalienável e nas construções possessivas com 

verbos precedidos pelos morfemas {-ka} e {-ma}, considerados 'atributivos' pela 

autora.  

 Os demais estudos são de cunho didático-pedagógico, entre os quais 

destaco o Vocabulário Português-Palikúr-Kheuól (2003), em que é possível 

comparar o léxico dessas três línguas; e o Dicionário Palikur, (2008), ambos 

elaborados por Green e Green e publicados pelo SIL. O Dicionário é uma obra mais 

completa que o Vocabulário, possuindo maior número de entradas lexicais, sempre 

acompanhadas de informações quanto à classe e ao gênero destas, seguidas de 

exemplos. O dicionário se tornou um material de referência que é consultado quando 

há dúvidas quanto à grafia de certas palavras, mas precisa ser revisto a fim de 

corrigir os problemas de tradução, apontados com frequência pelos professores 

aukwayene.  

1.7 Estudos fonológicos sobre o Parikwaki 

 Durante nossa pesquisa, não foram encontrados estudos prévios 

sistemáticos sobre a fonologia do Parikwaki, embora reconheçamos que a ortografia 

criada pelos Green foi provavelmente precedida por alguma análise fonológica, 

mesmo que inicial. No livro intitulado Surface Grammar of Palikur (Green e Green, 

1972), que é a primeira e mais abrangente descrição dos missionários-linguistas 

sobre esta língua8, não há nenhuma referência a aspectos fonéticos ou fonológicos. 

Anos mais tarde, no artigo Aspectos verbais e categorias discursivas da língua 

Palikur, Dooley e Green (1977) fornecem um quadro fonêmico do Parikwaki 

composto por 12 fonemas consonantais, 5 vocálicos e 3 semivocálicos, com suas 

respectivas variantes. Não há no texto do artigo nenhuma referência a este quadro, 

ou explicações sobre os símbolos utilizados. A figura seguinte foi extraída de Dooley 

e Green (1977), e para facilitar a compreensão inserimos retângulos em azul em 

torno dos fonemas indicados pelos autores. 

                                            

 
8
 Os Green realizaram estudos linguísticos posteriores, mas focalizados em aspectos pontuais 

relativos à morfologia e à sintaxe.  



57 
 

Figura 1-2:  Quadro fonêmico do Parikwaki segundo a análise de Dooley & Green  

 

Fonte: Copiado de Dooley & Green (1977:13) 

 

 O quadro acima mostra o que deve ter sido a análise fonêmica inicial que 

subsidiou a elaboração da ortografia do Parikwaki. Nele destacamos, no retângulo 

em vermelho, o fonema /g/ e suas variantes, ao quais retornaremos em 5.2.4 

quando tratamos da hipótese de apagamento de /g/. Também note que no quadro os 

autores não apresentam vogais nasais no nível fonológico, embora em estudos 

posteriores (Green & Green 1997, 2003) e na ortografia proposta para o Parikwaki, 

haja menção a elas, sendo a nasalidade indicada pela letra <h> sucedendo a vogal. 

Somente em materiais didáticos, elaborados por Green & Green (1997; 2003) é que 

os inventários vocálico e consonantal, bem como o acento, são abordados, mesmo 

que de forma incipiente. Observamos em Você pode ler e escrever na língua palikúr: 

gramática sucinta da língua palikúr (Green & Green, 1997), destinada àqueles que 

querem ler e escrever na língua, que os autores explicam os grafemas adotados no 

sistema de escrita do Parikwaki, comparando-os aos símbolos ortográficos do 

Português, contudo, não revelam a análise fonológica que subsidiou suas escolhas. 

Há nesta gramática apenas algumas observações que parecem ter uma base 

fonológica, quando os autores anotam que: (i) as vogais <e> e <o> são sempre [ɛ] e 

[ɔ] em final de palavra; (ii) nesta mesma posição <i> e <u> nunca são tônicas; e (iii) 

a vogal <a> não muda de pronúncia antes de <m> ou <n>. 
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 Launey (2003), em sua gramática pedagógica, também trata de aspectos 

fonológicos. O autor apresenta 12 fonemas consonantais, distribuídos entre três9 

modos de articulação e ressalta que há em Parikwaki um grupo de consoantes <f, z, 

ʒ, l> que ocorre somente em palavras emprestadas do Português, Francês e Kheuól 

(Launey, 2003:37). Além das consoantes, o quadro fonológico da língua é composto 

por, segundo o autor, 5 vogais orais, 5 nasais e 2 semivogais. Os quadros seguintes 

apresentam os fonemas vocálicos e consonantais, respectivamente, tais quais 

descritos por Launey (2003). 

Quadro 1-8: Sons consonantais do Palikur, baseado em Launey   

 Labial Alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusivas /p/       /b/   /t/             /d/  /k/      /g/  

Nasais            /m/                    /n/    

Fricativas /f/  /s/              /z/ /ʃ/          /ʒ/            /r/10  /h/ 

Lateral                     /l/    

Fonte: Launey (2003:28-37) 

 

Quadro 1-9: Sons vocálicos do Parikwaki, baseado em Launey   

Semivogais 

                        /y/                          /w/ 

Vogais 

              /i/            /       /u/                    / 

             /e/           /       /o/                    / 

        /a/             /  

Fonte: Launey (2003:28-37) 
 

 

 Embora apresentem o mesmo número de fonemas consonantais, os 

trabalhos de Dooley & Green (1977) e Launey (2003) divergem no que se refere às 

consoantes fricativas e nasais. Além disso, Dooley & Green (1977) acrescentaram a 

                                            

9
 No quadro são apresentados quatro modos de articulação, mas Launey (2003) observa que a lateral 

/l/ ocorre somente em empréstimos.  
10

 A fricativa velar sonora /ʏ/, representada por /r/ na gramática de Launey (2003:35) é também 
chamada pelo autor de "consoante ligeira" ou "spirante vélaire sonore". (Cf. 5.2.4). 
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semivogal /l/ ao seu inventário fonêmico e Launey (2003) reconheceu somente as 

semivogais /y/ e /w/. Ambos apresentam cinco fonemas vocálicos, mas apenas 

Launey identifica as vogais nasais e descreve os ditongos orais e nasais possíveis 

na língua (Launey, 2003:30-31), conforme apresentados no quadro abaixo. 

Quadro 1-10: Ditongos realizados em Parikwaki 

Ditongos orais /ay/ /ey/ /iy/ /uy/ /aw/ /ew/ /iw/ /ow/ /uw/ 

Ditongos nasais /ãy/    /ãw/     /   

Fonte: Launey (2003:28-37) 

 

 Em sua gramática, Launey (2003:37) chama de "accidents phonétiques" os 

processos fonológicos identificados no Parikwaki: palatalização, lenição, nasalização 

automática, metafonia, dessilabação e ensurdecimento. Contudo, o que o autor 

descreve como "metafonia", é condizente com o fenômeno já descrito para outras 

línguas Arawak, como Paresi e Terena (Silva G, 2009; Silva D, 2009) e denominado 

de harmonia vocálica, do qual trataremos em 5.3.6.  

 Ainda considerando as descrições fonêmicas existentes, não foram 

encontradas análises do acento, mas sim afirmações quanto ao padrão acentual do 

Parikwaki. Segundo Green & Green (1997:14), o acento geralmente cai na primeira 

sílaba de palavras de duas sílabas, e na segunda sílaba de outras palavras.  Launey 

(2003:50) concluiu o oposto quando afirmou que em Parikwaki o acento recai sobre 

a última sílaba, se esta terminar em consoante; ou na penúltima sílaba, se a última 

terminar em vogal, sendo que ditongos e vogais nasais em sílaba final também 

levam o acento. Essa afirmação nos despertou o interesse em analisar a estrutura e 

o peso silábicos e a inconsistência sobre a distribuição do acento foi o que nos levou 

a estudar o padrão métrico acentual da Língua. Os trabalhos anteriores não 

apresentam, portanto, nenhuma descrição, mas apenas afirmações superficiais sem 

embasamento linguístico sobre a fonologia Parikwaki, que resultaram em um 

sistema ortográfico.  

 Nesta Tese pretendemos preencher essa lacuna  apresentando nossa 

descrição fonológica segmental para um inventário fonológico mais coeso, capaz de 

orientar futuras análises sobre o Parikwaki, bem como respaldar discussões futuras 

junto com a comunidade sobre sua ortografia. Tais discussões são necessárias para 
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o melhor desenvolvimento da escrita na língua Parikwaki em ambiente escolar, pois 

o Português ainda é predominante no contexto da escrita e seu poder pode exercer 

uma interferência drástica em curto prazo, promovendo a substituição da língua 

indígena em diversos contextos socioculturais, até sua completa extinção. 

1.8 Ortografia 

 A ortografia utilizada atualmente pelos Aukwayene foi elaborada pelo casal 

Green durante sua permanência entre o povo, ainda na década de 1970. Desde 

então algumas alterações foram realizadas e atualmente ela possui 24 grafemas. O 

quadro seguinte reproduz os grafemas da ortografia do Parikwaki, indicando os 

fonemas correspondentes, acompanhados de uma breve explicação quanto ao uso. 

Quadro 1-11: Orientações quanto à ortografia do Parikwaki 

Grafemas Fonemas Observações quanto ao uso 

<a> /a/ não é nasalizada antes de <m> ou <n> 

<e> /e/ tem sempre o som de <é> em final de palavra 

<i> /i/ nunca é tônica em final de palavra 

<o> /o/ tem sempre o som de <ó> em final de palavra 

<u> /u/ nunca é tônica em final de palavra 

<b> /b/  

<d> /d/  

<f> /f/  

<g> /g/  

<h> 

/h/  

Nasal na ortografia, após a vogal, indica que esta é nasal 

<y> /y/ tem o som de um /i/ breve 

<k> /k/  

<l> /l/ é pronunciada, mesmo em sílaba final 

<m> /m/ é pronunciada, mesmo em sílaba final 

<n> /n/ é pronunciada, mesmo em sílaba final 

<p> /p/ entre vogais representa [v], caso em que a ortografia permite 

o uso de <p> ou <v> 
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<r> /ɣ/11  

<s> /s/  

<t> /t/  

<v> [v]  

<x> /ʃ/  

<y> /w/  

<w> /w/  

<z> /z/  

Fonte: Elaborado a partir de Green e Green (1997:3-5) 

 

1.9 Acervo Palikur  

 O trabalho linguístico ora apresentado foi precedido pelo processo de 

documentação do Parikwaki, tendo em vista a criação de um Acervo digital que 

reunisse registros de uso da língua. O conceito de documentação aqui utilizado é o 

mesmo de Drude (2006): 

Uma documentação lingüística no sentido aqui usado é uma coleção de 

dados primários (gravações em áudio e / ou vídeo que contêm eventos de 

enunciação na língua, e possivelmente dados escritos) e dados 

secundários relacionados aos dados primários (informações sobre os 

dados primários, assim-chamados “metadados”, e anotaç es e 

explicações do conteúdo). Usualmente uma documentação existe em 

forma digital, isto é, em forma de arquivos numdisco rígido ou em CD/DVD 

ou semelhantes. Este material é organizado em “sess es”. Cada sess o 

abrange possivelmente diversos arquivos que contém dados primários e 

secundários, e obrigatoriamente um arquivo com metadados que 

especifica o conteúdo e osoutros arquivos pertencentes à sessão. As 

sessões são organizadas / agrupadas conforme critérios significativos, 

p.ex. em forma de uma estrutura hierárquica. (Drude, 2006:27-51) 

 Assim, para a constituição do Aervo Palikur foram realizadas sessões 

gravadas em áudio e/ou vídeo, sempre utilizando filmadora digital, modelo Sony 

HDR-PJ650; gravador digital Zoom H4N e microfones unidirecionais. O objetivo das 

seções era registrar diferentes domínios e situações de uso do Parikwaki, e durante 

sua realização foram gerados arquivos em áudio, vídeo e imagens, os quais  

                                            

11
 Green e Green (1997:04) explicam o grafema <r> como "o som que se pronuncia entre 'r' e 'g' na 

palavra 'gargarejar'". Para Launey (2003:35) trata-se de uma "consoante ligeira" ou "spirante vélaire 
sonore", representação apresentada no quadro. Discutimos a existência desse 'fonema' no Cap. 5.  
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constituem um corpus primário, a partir do qual são realizadas as outras etapas de 

documentação e também a análise linguística. 

 O conjunto de materiais obtidos durante nossa pesquisa de campo e que 

compõe o Acervo Palikur, pode ser dividido em dois grupos: (1) constituído por 

entrevistas, histórias biográficas, cantos e narrativas tradicionais; (2) formado por 

elicitações, para as quais utilizamos a Lista de Swadesh12 e o Formulário do 

vocabulário-padrão para estudos comparativos preliminares nas línguas indígenas 

brasileiras.13 ”. Durante o campo também fizemos elicitações próprias com o objetivo 

de esclarecer questões específicas da análise.  

 Os arquivos de áudio e vídeo e todas as imagens obtidas durante as seções 

nessas sessões foram nomeados, obedecendo às orientações da Área de 

Linguística do Museu Paraense Emílio Goeldi no que concerne a identificação de 

sessões de documentação linguística. Assim, cada arquivo possui a seguinte 

estrutura:  

1. Sigla da língua conforme o código ISO 639-3: PLU 

2. Indicação da data em que foi realizada a sessão, obedecendo a sequência 

ano, mês e dia: 20141204 

3. Sigla correspondente ao pesquisador responsável pela sessão: EB 

4. Sigla referente ao(s) participante(s)  da sessão: WET 

5. Breve identificação do assunto ou tema da sessão: constelacao-wakti 

6. Formato digital do arquivo: .mp4 

 O processo de identificação é de suma importância porque todos os arquivos 

secundários, em diferentes formatos, gerados a partir de uma sessão, devem 

receber o mesmo nome, com no exemplo. Essa organização facilita o acesso aos 

materiais de dada sessão e também a construção de plataformas de acesso. No 

quadro a seguir temos o exemplo de uma sessão já nomeada, com os diferentes 

formatos: (a) é o arquivo em vídeo original, obtido com a filmagem;  (b) também é 

                                            

12
 Lista criada em 1971 por Morris Swadesh e comumente utilizada por linguistas para coletar 

informações iniciais sobre determinada língua, objetivando uma análise fonético-fonológica inicial. 
13 

O formulário foi elaborado pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro e, junto com a Lista de Swadesh 
constituem instrumentos amplamente conhecidos e utilizados por linguistas que iniciam estudos 
descritivos de línguas indígenas no Brasil.   
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um arquivo original, obtido com o gravador digital; (c) é um arquivo de imagem, 

referente à fotografia(s) registrada(s) durante a sessão; (d) é um arquivo secundário, 

proveniente das anotações no ELAN; e (e) é um arquivo de metadados, onde ficam 

as informações referentes à sessão.  

(a) PLU-20141204-EB-WET-constelacao-wakti.mp4     (arquivo de vídeo) 

(b) PLU-20141204-EB-WET-constelacao-wakti.wav      (arquivo de áudio) 

(c) PLU-20141204-EB-WET-constelacao-wakti.jpg       (arquivo de imagem) 

(d) PLU-20141204-EB-WET-constelacao-wakti.eaf       (arquivo de anotações) 

(e) PLU-20141204-EB-WET-constelacao-wakti.imdi      (arquivo de metadados) 

 

 Após nomeados, os arquivos são transcritos e traduzidos no Eudico 

Language Annotator14 (ELAN), um programa criado pelo Max Planck Institute for 

Psycholinguistics e que permite a anotação linguística diretamente em arquivos de 

áudio e/ou vídeo, gerando arquivos do tipo .eaf, como exemplificado em (d). Depois 

passam pela fase de criação de metadados, que são "dados sobre dados" e 

geralmente constituem um conjunto de informações básicas sobre o objetivo da 

sessão, local e data, nome dos participantes, idade, função social, conhecimento da 

língua e outros elementos julgados importantes pelo pesquisador no contexto 

específico da documentação. Depois que as etapas anteriores são cumpridas, os 

arquivos passam a ser organizados em estrutura arbórea (Figura 1-4) o que é feito 

com Arbil15. Somente após esse processo eles estão prontos para serem 

depositados, o que será feito no Museu Paraense Emílio Goeldi e também no 

Endangered Languages Archive (ELAR), sediado na Universidade de Londres. O 

tratamento dos arquivos e a preparação para depósito ainda está sendo realizada, 

mas já é possível acessar alguns dos materiais depositados no SOAS através da 

plataforma Endangered Languages Archive at SOAS (ELAR) sob o título "palikur-

barrosdasilva-0374"16. A tela do Acervo Palikur no site do ELAR é ilustrada na figura 

abaixo. Os arquivos estão divididos em cinco categorias: elicitação, imagens, 

                                            

14
 O Elan está disponível para download no endereço << http://tla.mpi.nl/tools/tla-

tools/elan/download/>>. Para mais informações, ver Wittenburg et al (2006). 
15

 O Arbil é um aplicativo utilizado para organizar materiais de pesquisa e metadados associados em 
um formato adequado para arquivamento. 
16

 O link para acesso é <<https://lat1.lis.soas.ac.uk/corpora/ELAR/palikur-barrosdasilva-
0374/Corpusstructure/palikur-barrosdasilva-0374.imdi>> 

https://lat1.lis.soas.ac.uk/corpora/ELAR/palikur-barrosdasilva-0374/Corpusstructure/palikur-barrosdasilva-0374.imdi
https://lat1.lis.soas.ac.uk/corpora/ELAR/palikur-barrosdasilva-0374/Corpusstructure/palikur-barrosdasilva-0374.imdi
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entevistas, músicas, narrativas e outros materiais e, no site, são apresentadas como 

na Figura 1-4. Ao clicar  nas categorias é possível expandi-las para visualizar as 

sessões que compõem cada uma delas (Figura 1-5).  

 
 Figura 1-3: Apresentação do Acervo Palikur no site do SOAS 

 

Fonte: Site do ELAR-SOAS 
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Figura 1-4: Categorias do Acervo-Palikur 

 

Fonte: Site do ELAR-SOAS 

 

 
Figura 1-5: Demonstração de uma categoria expandida. 

 

Fonte: Site do ELAR-SOAS 
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 A organização descrita acima é de suma importância para que os arquivos 

sejam facilmente acessados. Stenzel (2008) chama atenção para aspectos 

fundamentais da organização de um Acervo: 

Finalmente, devemos mencionar dois aspectos fundamentais para que os 

registros de um acervo sejam realmente acessíveis a um público amplo. 

Primeiro, os dados precisam ser bem-estruturados e organizados, enfim, 

precisam ser encontráveis por qualquer usuário interessado e devem 

oferecer-lhes meios para descobrir e desfrutar plenamente de sua riqueza. 

Para isso, cada registro deve ter metadados completos e links indicando 

suas relações com outros registros. [...] Segundo, além de bem 

identificados e 'linkados', os registros devem dispor de anotações que os 

tornem interpretáveis. No mínimo, cada registro deve incluir uma 

transcrição cuidadosa e uma tradução adequada em uma língua de uso 

maior. Além disso, uma parte representativa dos registros deve ter 

também anotações mais detalhadas, com segmentação fonológica, 

morfológica e sintática, e devem estar interligados a um banco de dados 

lexicais (Stenzel, 2008:61). 

 O  Acervo Palikur está em constante ampliação, e há ainda muitos arquivos 

para serem tratados e acrescentados.  Todos os dados linguísticos e imagens que 

usamos nessa Tese fazem parte desse acervo, que atualmente é composto por: 

 50 horas de gravações em vídeo: 42 narrativas; 16 cantos; 7 entrevistas, 2 

relatos, além de listas de palavras.  

 10 horas de áudio, formato .wav, compostas por sessões de elicitação de 

palavras e paradigmas para a análise linguística. 

 10000 registros fotográficos, formato .jpg, das sessões de trabalho,  

atividades de pesquisa e formação realizadas nas aldeias; além de retratos 

de pessoas, paisagens e registros do cotidiano dos Aukwayene. 

 Mapas etnográficos das 13 aldeias aukwayene. 

 Desenhos diversos, elaborados pelos Aukwayene, que objetivavam ilustrar as 

narrativas, posições das constelações, forma de animais ou objetos.  

 Dados demográficos e sociolinguísticos dos Aukwayene. 
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1.10 Trabalho de campo 

 A constituição do Acervo Palikur somente foi possível com a realização de 

trabalho de campo. Desde 2010 fiz várias viagens às aldeias aukwayene, mas em 

algumas delas os objetivos eram participar de reuniões ou assembleias, ocasiões 

em que não pude fazer coleta de dados linguísticos, embora tais situações sempre 

tenham me propiciando conhecer melhor o povo do Urucauá  e seu modo de vida. 

Assim, destaco aqui os períodos em campo que mais contribuíram  para a 

realização desta tese. 

Quadro 1-12: Períodos de realização de trabalho de campo 

Ano Período Local Tempo 

2010 janeiro Oiapoque 5 dias 

2010 setembro Aldeia Kumenê  7 dias 

2010 setembro Oiapoque 5 dias 

2011 janeiro, fevereiro Oiapoque 15 dias 

2011 julho  Oiapoque 10 dias 

2011 agosto, setembro Aldeia Kumenê e Mangue 8 dias 

2012 janeiro Oiapoque 10 dias 

2012 novembro, dezembro Oiapoque  10 dias 

2013 abril, maio, junho Aldeias Kumenê, Mangue 

e Pwaytyekety 

120 dias 

2014 junho Aldeia Kumenê 8 dias 

2014 julho  Oiapoque 15 dias 

2014 outubro, novembro, 

dezembro 

Aldeias Kumenê, Mangue 

e Pwaytyekety 

45 dias 

2015 fevereiro Aldeia Kumenê e Mangue 20 dias 

2015 novembro, dezembro Aldeia Kumenê e Mangue 30 dias 

 

 A coleta de dados foi realizada, principalmente, nas aldeias Kumenê, 

Pwaytyekety e Mangue I, onde residem os principais consultores deste estudo. 

Gravações e elicitações também foram feitas no Oiapoque durante os períodos em 

que os indígenas visitavam a cidade. A alimentação do Acervo Palikur continua a ser 
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realizada, tanto análises dos dados já inseridos no Acervo, quanto com novos dados 

primários, para os quais continuamos a realizar trabalho de campo. 

1.11 Consultores e colaboradores 

 Os dados do Acervo Palikur foram obtidos, principalmente, com 6 

consultores, que são os mesmos desde 2010: Adonias Guiome Ioiô, Azarias Iaparrá, 

Deusarina Iaparrá, Henrique Batista, José 

Passinho Ioiô e Nonato Hipólito. Até o 

momento, todas as narrativas foram gravadas 

com Manoel Antonio dos Santos e Manoel 

Labontê, os quais serviam de "juízes" quando 

os professores indígenas, meus principais 

colaboradores, não conseguiam chegar a um 

consenso quanto à origem e significado de 

algum termo. Os cantos foram gravados com 

Leonor Iaparrá e Maria Iaparrá. 

 Destaco aqui a participação dos colaboradores, pois foram eles que 

possibilitaram que todas as narrativas e entrevistas fossem transcritas e traduzidas, 

além disso foi a curiosidade e experiência deles que, em muitos momentos, me 

permitiram um outro olhar sobre meu objeto de análise.  

  

Figura 1-6: Revisão de dados com Uwet e 

colaboradores no Kumenê, 2015 

Fonte: Acervo Palikur 
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2 O Povo do Urucauá 

2.1 Introdução  

 O objetivo deste capítulo é apresentar aspectos atuais da organização e 

modo de vida dos Aukwayene no Uaçá. Para tanto, descrevemos sua distribuição 

populacional por aldeia e a divisão em clãs; abordamos a forte presença das 

religiões pentecostais entre os Aukwayene e discutimos a relação destes com a 

educação escolar.  

2.2 O povo do Urucauá 

 Os Palikur viviam em ilhas afastadas, formando aldeias pequenas, 

geralmente com apenas um núcleo familiar. Contudo, essa configuração tende a se 

dissolver com a formação de grupos populacionais maiores, como podemos 

constatar na Tabela 2-1, em que temos a distribuição das casas dos Aukwayene  por 

aldeia, e onde podemos observar que ainda persistem aldeias pequenas, formadas 

por uma ou duas casas, ou um pouco maiores, mas onde não chegam a residir 80 

pessoas. A única exceção é o Kumenê, que concentra 59.22% das casas e 59.65% 

dos habitantes das aldeias aukwayene. 

Tabela 2-1: Número total de casas e habitantes das aldeias aukwayene 

Aldeia Casas Habitantes 

Amomni 9 72 

Flecha 10 61 

Kamuywá 11 81 

Kuahi 7 34 

Kumenê 122 791 

Kwikwit 2 22 

Mangue 1 5 29 

Mangue 2 2 16 

Pwaytyeket 14 74 

Tawari 8 54 

Urubu 4 30 
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Yanawá 1 5 

Ywawka 11 57 

Total 206 132617 

Fonte: Levantamento Sociolinguístico, 2013 (Capítulo 3).  

  

 Com exceção do Kuahi, as demais aldeias aukwayene são localizadas às 

margens ou próximas ao rio Urucauá, em ilhas de terra firme, comumente rodeadas 

por campos, os quais ficam alagados durante o período de chuvas, época em que é 

possível atravessá-los em canoas ou voadeiras; no verão a travessia é possibilitada 

pelos caminhos feitos com troncos de buriti, uma palmeira, que os Aukwayene 

enfileiram na área alagada quando as águas começam a baixar e sobre os quais 

caminham para evitar o terreno lamacento. No Kumenê há também duas longas 

pontes de madeira, construídas sobre os campos e que ligam a terra firme até o rio 

Urucauá, facilitando o transporte de pessoas e mercadorias até as canoas, 

voadeiras e barcos. Além do caráter utilitário, as pontes são também ponto de 

encontro dos jovens e local de lazer da comunidade, principalmente das crianças 

que, durante a cheia do rio, costumam ficar longas horas entretidas em brincadeiras 

de subir na ponte e atirar-se nas águas. 

                                            

17
 O número de 1326 indivíduos refere-se à população total de habitantes das aldeias aukwayene, 

incluindo os 25 indivíduos que vivem em tais aldeias, mas não pertencem ao povo (cf. 3.5.1).  
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Figura 2-1: Período chuvoso: (1) criança pescando nos campos alagados; (2) crianças 
brincando na ponte do Kumenê; (3) família voltando da pesca. Período de seca: (4) casal 
caminhando no campo seco, ponte do kumenê ao fundo; (5) pesquisadores indígenas 
caminhando sob os buritis; (6) crianças brincando na ponte durante a seca do Urucauá

18
. 

 

Fonte: Acervo Palikur 

  

 Kumenê é a aldeia-sede, para onde os moradores das aldeias menores e 

próximas costumam deslocar-se em busca de atendimento no Posto de Saúde ou 

para frequentar a escola. A aldeia é um retângulo e a maioria das casas estão 

distribuídas ao longo de duas "ruas", por onde passam os postes de madeira em que 

estão afixados os fios de distribuição de energia, gerada pelo motor da comunidade, 

diariamente ligado das 16 às 22 horas, quando não ocorrem os frequentes 

problemas de pane do motor, rompimento de alguma fiação ou falta de combustível. 

As casas, em geral, são construídas da madeira extraída na própria região e  

cobertas com telhado de palha. Quando os recursos permitem, utilizam-se também 

telhas de amianto19  ou zinco. As casas são erguidas sobre pilares de madeira, o 

que permite que sejam suspensas do chão, modelo que é comum na região 

amazônica, principalmente adotado pelos ribeirinhos.  

                                            

18
 Todas as fotografias utilizadas na Tese foram registradas pela pesquisadora durante os trabalhos 

de campo e pertencem ao Acervo Palikur. , por isso não há indicação quanto à fonte.  
19

 As telhas de amianto não são mais produzidas por causarem males à saúde, mas foram as 
preferidas dos Aukwayene por muitos anos, principalmente pelo baixo custo, facilidade de transporte 
e durabilidade. Elas ainda podem ser vistas em muitas casas da aldeia.  
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Figura 2-2: Casas da aldeia Kumenê vistas da ponte (1-2); preparação da mandioca para fazer 
farinha (3); vista da rua principal da aldeia (4) 

 

Fonte: Acervo Palikur 

 

 Os Palikur tinham uma organização social baseada em clãs, divisão que 

ficou conhecida pelos estudos de Nimuendajú (1926) e é citada por autores 

posteriores (Ricardo, 1983:25; Capiberibe, 2007:68).  Para Nimuendaju, os  clãs  

seriam grupos  distintos  e,  originalmente, cada  clã  teria uma  localização  e  um  

dialeto diferentes. É fato que muitos foram extintos, alguns ainda são lembrados 

pelos mais velhos e mencionados nas narrativas contadas por estes, mas somente 

seis sobrevivem nos dias de hoje. Com o contato, os Palikur ganharam sobrenomes 

portugueses ou franceses, conforme o clã de origem. Essa correspondência pode 

ser visualizada na Tabela 2-2. 

Tabela 2-2: Clãs palikur e sobrenomes correspondentes.  

Clãs Significado Sobrenome português Sobrenome francês 

Wayvayene  Gente da lagarta Ioiô, Orlando, Paulo, Brasil, 

Martiniano, Hipólito 

Norino,Yoyo,Michel 

Kawakyene Gente do abacaxi Labonte Labonté 

Wakavunyene  Gente do esteio  Batista, Leôncio, Baptiste 

Paraymiyene  Gente do bagre  Guiome e Martins Guiaume e Martin 

Waxriyene Gente da terra  Antônio Felício, Felício, 

Augusto 

Auguste, Felício (a) 

Wadahyene Gente da lagartixa Iaparrá Yapara 

Fonte: Baseado em Capiberibe (2007:68), com atualizações e correções ortográficas feitas 
pelos Aukwayene durante as atividades do Saberes Indígenas na Escola Palikur (SIEP), em 
2014.  

  

 Resquícios dessa divisão são ainda hoje perceptíveis e constituem um 

aspecto interessante da organização social, que precisa ser investigado, tendo em 

vista as adaptações e ressignificações feitas pelos Palikur. Um exemplo é a 

distribuição espacial, pois embora a maioria dos aukwayene viva concentrada no 
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Kumenê, a distribuição do espaço na aldeia é algo digno de nota. Quando 

elaboramos o mapa desta aldeia20 constatamos que a disposição espacial das 

famílias era condizente com a divisão em clãs, ou seja, é possível perceber que 

Wakavunyene estão concentrados próximo à igreja evangélica, em uma região 

central na aldeia; enquanto os Wayvayene, por exemplo, vivem no extremo direito 

da aldeia (considerando-se a ponte principal).  

 A família é a principal unidade de organização 

dos Aukhwayene e atividades como roçar, plantar 

mandioca e fazer farinha são realizadas coletivamente e 

envolvem todos, inclusive crianças.  Os mutirões ainda 

existem, geralmente realizados para a limpeza da 

comunidade ou o transporte do combustível, contexto em 

que somente os homens participam. Em dezembro de 

2015, homens de várias aldeias aukwayene se reuniram 

em mutirão para derrubar a mata no traçado do ramal que 

estes estão abrindo e que, quando concluído, deverá fazer 

a ligação terrestre entre a aldeia Yawawka, na BR-156, e 

a margem do rio Urucauá, próximo da margem oposta da 

aldeia Puwaytyeket. O trajeto é de aproximadamente vinte quilômetros, e da 

margem do rio até a aldeia sede são somente 15 minutos de barco. Os Aukwayene 

acreditam que a estrada diminuirá consideravelmente os altos custos com 

combustível, possibilitará a chegada da energia elétrica na aldeia, facilitará o 

transporte de mercadorias e agilizará o deslocamento de enfermos para a cidade. 

 A abertura do ramal não é unanimidade entre os Aukwayene. Há aqueles 

que alertam sobre o fato de as terras Aukwayene ficarem mais vulneráveis a entrada 

de invasores. Além disso, há a preocupação, principalmente dos mais velhos,  de 

que a facilidade do acesso desperte ainda mais nos jovens o interesse pela cidade e 

seus costumes. Muitos Aukwayene atribuem ao isolamento provocado pela 

dificuldade de acesso ao Urucauá o fato de terem sobrevivido na região, 

preservando seu modo de vida e a língua. Certamente, a nova estrada modificará o 

                                            

20
 Atividade realizada dentro do levantamento sociolinguístico apresentado no Capítulo 3. 

Fonte: Acervo Palikur 

Figura 2-3: Homens 
reunidos durante o mutirão 
de limpeza da aldeia 

Kumenê (2015). 
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cotidiano e a própria estrutura atual das aldeias. Já há discussões sobre a criação 

de uma nova aldeia no final do ramal, à margem do rio, e outra ao longo da estrada. 

Com o tempo, essas novas povoações ganharão importância e atrairão muitos dos 

atuais moradores do Kumenê, que com o ramal terá sua posição de aldeia-sede 

ameaçada.  

 Cada aldeia possui um "cacique", indicado pela comunidade. Não há um 

tempo definido para a permanência na função, que pode ser exercida pela mesma 

pessoa durante vários anos ou poucos dias, dependendo da aprovação do trabalho 

pelos demais, principalmente pelo "conselho", constituído por homens, em geral na 

faixa dos cinquenta anos. Nas aldeias maiores há também os vice-caciques, que 

tem a função de ajudar o cacique nos trabalhos em prol da comunidade. Juntos, 

essas lideranças julgam conflitos internos e aplicam punições. Há somente duas 

penas: "roça" e "exílio". Aquele que viola as normas da comunidade é punido com o 

trabalho de roçar as áreas comuns da aldeia, sendo que a área a ser roçada varia 

conforme o delito cometido. O exílio é aplicado em casos graves, como homicídio, e 

pode ser usado também para punir aqueles (principalmente as mulheres) que casam 

com não-indígenas sem a aprovação da família e comunidade.  

 Para atender suas demandas, os Aukwayene criaram a Associação Indígena 

Palikur (AIPA) e, junto com Karipuna, Galibi-Kalinã e Galibi-Marworno, compõem a 

Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque (APIO). Os caciques são os 

representantes dos Aukwayene no Conselho dos Caciques das Terras Indígenas do 

Oiapoque (CCPIO), a maior instância representativa dos povos indígenas da região 

e que congrega todos os caciques. As mulheres indígenas formaram a Associação 

das Mulheres Indígenas em Mutirão (AMIM), na qual as Aukwayene tem tido 

relevante atuação.  

2.3 Os Aukhwayene e o pentecostalismo 

 A aproximação dos Aukwayene com as religiões pentecostais ocorreu após 

a chegada ao Kumenê do casal de linguistas-missionários do Summer Institute of 

Linguistic (SIL), Harold e Diana Green, em 1965, época em que a aldeia era 

composta por apenas duas casas. A conversão do líder Paulo Orlando, ocorrida em 

1967, representa um marco desse processo. A partir daí muitos outros Aukwayene 

foram convertidos, estimulados pelo exemplo do líder. A conversão foi um momento 



75 
 

tão marcante para os Aukwayene que estes dividem sua história recente em antes e 

depois de terem "recebido o espírito santo".  

 O período em que o casal Green viveu no local21 coincide com a conversão 

em massa dos Aukwayene ao pentecostalismo e com mudanças significativas em 

sua vida, já que os hábitos anteriores eram julgados incompatíveis com os 

fundamentos religiosos. A principal delas foi a concentração espacial com o 

surgimento de aldeias maiores e populosas, como Kumenê. Também houve o 

combate a práticas consideradas danosas, como a ingestão do caxiri, bebida 

tradicional feita a partir da fermentação da mandioca, e a realização de festas 

tradicionais, como o Turé.  São de Capiberibe os principais estudos sobre a presença 

missionária e o processo de conversão dos aukwayene. Segundo a autora: 

A conversão foi calma e lentamente sendo construída pelos exemplos de 

vida dados pelos missionários, por meio de sua solicitude em  ajudar  a  

quem  quer  que  fosse,  fornecendo bens  manufaturados  (como roupas  

e ferramentas), mas principalmente auxiliando nos tratamentos aos 

doentes; e pelo estudo da língua nativa e cursos de alfabetização, vistos 

hoje pelos Palikur como uma prestaç o de ‘serviço’ valorosa para a 

comunidade como um todo [...]. O fato de os missionários seguirem uma 

estratégia pré-estabelecida já indica que não se  está  falando de  um  

encontro simétrico. A primeira assimetria é de interesses: os missionários 

entram na área indígena buscando em primeiro lugar a conversão 

religiosa dos índios, mas para tanto valem-se antes de tudo de um amplo 

esquema de assistencialismo, apresentando-se como grandes doadores. 

Os índios os aceitam, tomando-os primeiro como benevolentes doadores 

de bens e conhecimentos (médicos e esotéricos). Então o que é o 

interesse primeiro para uns, é secundário para outros, e vice-versa  

(Capiberibe, 2009:301). 

 Hoje, os Aukwayene são quase todos evangélicos, predominantemente 

vinculados à Assembleia de Deus. Há duas sedes dessa igreja no Urucauá e eles 

orgulham-se de terem seus próprios pastores e o Novo Testamento integralmente 

traduzido na língua Parikwaki. Com o êxito da conversão, os Aukwayene são hoje  

evangelizadores e missionários. Frequentemente empreendem cruzadas para a 

conversão de seus vizinhos no Uaçá. Também é comum o envio de missionários do 

Urucauá para pregar o evangelho aos parentes da Guiana Francesa e vice-versa. 

                                            

21
 O casal Green deixou o Kumenê na década de 1990, mas ainda mantém contato através da 

internet, acessada pelos indígenas durante as passagens pela cidade de Oiapoque.  
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2.4 A educação escolar entre os Aukwayene 

 Magalhães Barata era o Interventor do Pará e partiu dele a iniciativa de 

implantar as primeiras escolas na região do Uaçá, o que se deu em 1934 com o 

envio de professores para as aldeias Espírito Santo e Santa Maria do Rio Uaçá, 

pertencentes aos povos Karipuna e Galibi-Marworno, respectivamente. Entre os 

povos indígenas do Oiapoque os Aukwayene foram os últimos a receber a educação 

escolar. Na realidade, eles afirmam que não quiseram a implantação da escola. 

Segundo Manoel Labontê: 

Naquela época nosso povo era muito bravo, não tinha muito entendimento 

do que era escola. Eles eram muito desconfiados porque já tinham sofrido 

muito. Quando eles [representantes do SPI] chegaram aqui para falar da 

escola, os índios todos não aceitaram, eles tinham medo, eles nem 

sabiam para que servia a escola (Manoel Labontê, Kumenê, 19/04/2013). 

 De acordo com Tassinari (2003:103) a primeira tentativa de implantar a 

escola no Urucauá ocorreu em 1935. Em 1945, o SPI fez a segunda tentativa, mas 

os líderes não aceitaram por considerarem a escola uma forma de "escravidão". 

Após a segunda tentativa frustrada, o Inspetor do SPI da época, Eurico Fernandes, 

resolveu enviar um Palikur, Moisés Iaparrá, para estudar no Rio de Janeiro. 

Posteriormente, Moisés se tornou o primeiro professor índio da região e hoje dá 

nome à principal escola dos Aukwayene, localizada na aldeia Kumenê. Somente 

quando Moisés Iaparrá retornou formado ao Urucauá, já em 1949, é que o SPI 

conseguiu implantar a escola.  

 Por ter sido implantada dentro de uma política do SPI, baseada na 

"integração" dos indígenas aos costumes da sociedade nacional, e também por ser 

um instrumento de atuação do estado na aldeia, a escola era vista com 

desconfiança. Dessa época, muitos indígenas da região do Oiapoque recordam do 

hasteamento diário da bandeira brasileira enquanto os alunos entoavam o hino 

nacional, e da proibição de falarem qualquer outra língua que não fosse o português, 

cujo descumprimento era punido com castigos severos.  

 Na década de 50, os missionários do SIL Harold Green e Diana Green 

chegaram ao Urucauá e a escola passou a ter uma importância maior. Moisés 

Iaparrá tonou-se o principal informante dos missionários e, juntos, eles começaram a 

produzir material didático na língua Parikwaki. Podemos questionar o conteúdo 
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desses materiais, que atendiam a propósitos religiosos, mas deve-se considerar que 

partiram deles as primeiras ações efetivas de alfabetização em língua materna e 

muitos dos professores indígenas que hoje atuam na escola do Kumenê começaram 

a ler e escrever nesse período. Os missionários aprenderam a língua dos 

Aukwayene, o que fortaleceu e facilitou sua atuação entre estes. Os Green criaram 

uma ortografia, pressuposto indispensável para a elaboração de dicionários 

bilíngues e a tradução bíblica. Esta última constituiu um elemento fundamental para 

o processo de conversão dos Aukwayene e é o principal "legado linguístico" deixado 

pelos missionários. A escola no Urucauá manteve-se de forma descontinuada e com 

pouca regularidade até 1964 quando, de acordo com Assis, o SPI instalou uma 

escola na aldeia Kumenê. Segundo a autora: 

A partir daí a escola se fez presente, apesar de todos os percalços 

sofridos, tais como a mudança e a falta frequente de professores, o 

desconhecimento do português por parte dos índios, bem como, do 

palicur por parte dos professores, além do pouco interesse da 

comunidade pela escola e pelo aprendizado do português [...]. Sem 

dúvida, a conversão da liderança de uma das aldeias - o Kumenê - ao 

pentecostalismo foi um fator decisivo para a permanência da escola neste 

grupo. Várias famílias de outras aldeias foram atraídas para o Kumenê 

"pelo evangelho da fé que chamou todo mundo", como se expressou essa 

liderança (Assis, 1993:36). 

 Com a extinção do SPI, em 1967, as escolas das aldeias passaram a ser 

subordinadas à Secretaria de Educação do Território Federal do Amapá. Desde 

então a secretaria possui a responsabilidade de fornecer infraestrutura, pagar os 

professores e determinar o programa de ensino. Em 1973 havia 181 alunos 

matriculados na escola do Kumenê. Desses, 73 tinham entre sete e quinze anos. Os 

demais frequentavam o curso do Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

do qual também participavam os adultos. As aulas eram realizadas por três 

professores e a escola funcionava, provisoriamente, no templo protestante da aldeia 

(Labontê, 2015). Em 1978 houve uma importante mudança no programa curricular e 

nas relações do Estado com as escolas, intermediadas pela Secretaria de 

Educação.  
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A partir de 78, é aplicado o novo programa curricular para a zona rural (de 

1ª a 4ª séries) incluindo: comunicação e expressão (português), 

matemática, ciências, integração social e estudos sociais. Através da 

SEC/AP, os agentes do estado (governador, prefeitos e inspetores) têm 

livre acesso às áreas indígena e passaram a ter mais influência do que os 

próprios funcionários da FUNAI (Tassinari, 2001:169). 

 A partir da década de 1980, novas escolas surgiram nas aldeias menores e 

movimentos nacionais já discutiam a necessidade de uma educação diferenciada. É 

desse período a formação em Magistério da primeira turma de professores 

indígenas, provenientes dos quatro grupos da região. Contudo, a precariedade das 

escolas, falta de professores e de materiais didáticos específicos para cada povo 

persistia. Quando os professores indígenas  começaram a assumir as séries iniciais 

houve um avanço, impulsionado, principalmente, pela quebra da barreira linguística. 

Entre os Aukwayene não houve uma reformulação do projeto da escola e os 

professores indígenas continuaram reproduzindo os conteúdos e adotando os 

métodos e práticas dos não-indígenas.  Desde então vários projetos de formação de 

professores foram realizados entres os Aukwayene, ofertados, principalmente, pela 

Secretaria de Estado de Educação (SEED), através do seu Núcleo de Educação 

Indígena (NEI).  

 Hoje a alfabetização dos Aukwayene é feita, exclusivamente, por 

professores índios, mesmo nas aldeias menores, mas persiste a carência de 

materiais didáticos para tal atividade, principalmente direcionados a língua materna. 

No Kumenê até o 5o ano (antiga 4a série) o ensino é feito de forma regular e, 

exclusivamente, por  indígenas. Depois assumem os professores do Sistema 

Modular de Ensino Indígena (SOMEI) e as aulas  passam a ser ofertadas de forma 

modular, em períodos de até 50 dias. No currículo apenas as  disciplinas Cultura 

Indígena e Língua Materna são diferentes das disciplinas ofertadas pelas escolas 

não-indígenas. Tais disciplinas são as únicas lecionadas por professores 

Aukwayene, egressos do Curso de Licenciatura Intercultural Indígena (CLII) da 

Universidade Federal do Amapá que, desde 2007, atende nove povos indígenas 

provenientes do Amapá e norte do Pará.  

 Das 13 aldeias aukwayene, 9 tinham uma escola funcionando em 2013, 

embora somente nas aldeias Kumenê, Flexa e Puwaytyeket houvesse um prédio 

próprio para atender a população estudantil. Nas outras as aulas eram realizadas 
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em locais improvisados, sem cobertura adequada e em que não havia o básico, 

como quadro, carteiras e merenda escolar. Até 2013 a aldeia Kuahi possuía escola e 

a comunidade solicitava que um professor indígena fosse contratado para atender 

as crianças da aldeia; nas demais, os alunos se deslocavam até o Kumenê para 

participar das aulas. No referido ano, a maior parte dos discentes estava 

concentrada nos anos iniciais (314) e finais (289) do Ensino Fundamental. Somente 

15 frequentavam o Ensino Médio e 67 a Educação Infantil. O quadro a seguir mostra 

a situação das escolas aukwayene no ano de 2013. Nele é possível observar a 

maior parte dos alunos  frequentam as séries iniciais e que o Ensino Médio atende 

uma pequena quantidade de alunos, o que não ocorre por falta de demanda dos 

Aukwayene, mas porque há uma alta taxa de abandono devido à falta de 

professores e a dificuldade de deslocamento dos alunos das outras aldeias para o 

Kumenê.  

Tabela 2-3: Distribuição dos alunos nas escolas das aldeias aukwayene 

   Ensino Fundamental    

Nome da Escola Aldeia Docentes 
Ed. 

Infantil 
Anos 

iniciais 
Anos 
finais 

Ensino 
Médio 

EJA Total 

E.I.E. Amomni Amomni 3 4 22 0 0 0 26 

E.I.E. José Narciso Flexa 6 4 19 0 0 6 29 

E.I.E. Kamuywa Kamuywa 2 4 21 0 0 0 25 

E.I.E. Kwikwity Kwikwity 1 1 5 0 0 0 6 

E.I.E. Moisés Iaparrá Kumenê 18 49 193 289 15 49 595 

E.I.E. Tawari Tawari 2 3 14 0 0 0 17 

E.I.E. Yanawá Puwaytyeket 3 0 17 0 0 0 17 

E.I.E. Ywawka Ywawká 2 2 23 0 0 0 25 

Total Geral 37 67 314 289 15 55 740 

Fonte: Dados fornecidos pelo Núcleo de Educação Indígena (NEI), referentes ao Censo 
Escolar, 2013. 
  

 Como já destacamos, a irregularidade da escola Aukwayene é um desafio a 

ser enfrentado. Nelas os alunos costumam concluir o ensino fundamental em idade 

inadequada, pois permanecem dois ou três anos aguardando que as disciplinas de 

uma mesma série sejam ofertadas, o que é feito em módulos. Há carência de 

professores, principalmente nas séries finais da educação básica e no ensino médio, 

em que a presença de professores não-índios é maior. Em longo prazo, essa 

dificuldade tende a diminuir porque, em 2013, dos 37 professores indígenas 

indicados na Tabela 2-3, 10 eram alunos do magistério indígena ofertado pela 

SEED; 12 haviam concluído a formação em magistério; 8 estavam cursando a 
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Graduação no Curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal 

do Amapá e 7  já eram formados pelo referido Curso, mas esse número ainda é 

insuficiente para atender a demanda.  

 Contudo, nos últimos anos houve um aumento do número de professores 

Aukwayene atuando nas escolas de suas aldeias, o que tem contribuído para a 

melhoria do ensino. Hoje, discussões sobre a valorização da língua e cultura dos 

Palikur, bem como a importância de uma escola que atenda as suas demandas e 

respeite suas especificidades são frequentes. Há ainda um grande percurso a ser 

percorrido. Antigos problemas persistem, como a falta de material didático específico 

e na língua; implementação nas escolas indígenas de um projeto político pedagógico 

e curricular próprios e diferenciados,  que atendam aos anseios e especificidades 

dos Aukwayene; formação e acompanhamento dos professores indígenas para lidar 

com a realidade multilíngue de seus alunos; e precariedade da infraestrutura 

escolar. Desde 2014 o projeto "Saberes Indígenas na Escola Palikur" (SIEP) vem 

trabalhando junto com os professores e sábios indígenas na elaboração de material 

didático. Cada vez mais "pensar a escola" ocupa os Aukwayene, o que pode se 

converter em ações efetivas em prol da melhoria do ensino em suas escolas. 

2.5 Conclusão 

 Neste capítulo apresentamos o modo de vida e a atual forma de organização 

dos Aukwayene na região do Uaçá. Vimos que o contato histórico deste povo com a 

sociedade não-indígena provocou mudanças em seu modo de vida, dos quais a 

conversão religiosa  e a dissolução dos clãs são os que mais se destacam em uma 

observação inicial. Apesar disso, os Aukwayene mantêm em suas aldeias muitos 

elementos de seu modo de vida tradicional, como o plantio das roças, pesca e 

organização em mutirões. Hoje, como muitos povos indígenas, anseiam por se 

apropriar dos conhecimentos "de fora", ao mesmo tempo em que assumem a 

necessidade de preservar sua história, língua e modo de vida.  
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3 Sociolinguística 

3.1 Introdução 

  O objetivo deste capítulo é apresentar e discutir dados sociolinguísticos 

referentes aos falantes e línguas nas aldeias aukwayene. Nesse intuito, relatamos 

nossas observações iniciais em campo sobre o uso das línguas Parikwaki, 

Portuguesa e Kheuól; detalhando os procedimentos e métodos empreendidos para o 

levantamento de dados sociolinguísticos nas aldeias; apresentamos os dados e sua 

análise; e concluímos com considerações sobre a vitalidade das línguas faladas 

pelos Aukwayene. 

3.2 A importância do levantamento de dados sociolinguísticos  

 O Brasil sempre foi um país multilíngue, mesmo que o português seja a 

única língua oficialmente reconhecida em todo o território nacional. Recentemente o 

país tem feito iniciativas importantes no sentido de reconhecer e promover sua 

diversidade linguística, como a criação do Inventário Nacional da Diversidade 

Linguística (INDL), através do decreto federal 7.387/2010. Contudo, um grande 

entrave, quando tratamos de línguas indígenas no Brasil, permanece: o 

desconhecimento existente até hoje sobre quantas línguas nativas são faladas em 

território nacional e o número de falantes de cada uma delas. Além disso, pouco se 

sabe sobre o grau de vitalidade e propagação dessas línguas, fatores indispensáveis 

para discussão e planejamento de políticas linguísticas de registro e proteção. 

Assim, a realização do levantamento da situação sociolinguística em que se 

encontram as línguas indígenas faladas no Brasil é imprescindível para a 

implantação de ações em prol da salvaguarda e revitalização destas, bem como 

para o planejamento de políticas linguísticas, tanto em âmbito local (comunidade, 

aldeia, região) quanto em esfera nacional.  

 Durante meus primeiros contatos com os Aukwayene qualquer atividade de 

valorização e preservação do Parikwaki esbarrava no discurso da "língua forte", cuja 

vitalidade não era fator de discussão. A comunidade Aukwayene estava mais 

preocupada em melhorar o ensino do Português em suas escolas, a fim de garantir 

que eventuais dificuldades no aprendizado desta língua não limitassem o acesso 

das crianças aos recursos da sociedade não indígena.  Embora os indícios de 
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enfraquecimento do Parikwaki fossem claramente perceptíveis, considerando-se a 

própria valorização do Português, não havia dados concretos que pudessem 

embasar uma discussão com a comunidade sobre tal situação. Não havia nem 

mesmo dados que me permitissem quantificar o número de indivíduos e de falantes, 

muito menos descrever a situação sociolinguística. A  vitalidade da língua era 

claramente superestimada pelos Aukwayene e isso implicava em sua pouca 

disposição para a discussão de questões relativas ao ensino de língua materna, por 

exemplo. Dado o contexto, o levantamento de dados sociolinguísticos entre os 

Aukwayene impôs desafios: (1) a identificação de graus de vitalidade distintos do 

Parikwaki,  por indivíduo e  aldeia, considerando-se que os casamentos interétnicos 

são mais presentes em algumas aldeias do que em outras; (2) e a identificação das 

outras línguas faladas pelos Aukwayene.  

 Sobre o desafio (2) é importante destacar que há entre os Aukwayene o 

discurso do Parikwaki como língua única do povo,  principalmente proferido pelas 

lideranças e professores indígenas. Para eles, a língua tem uma importância que é 

também política, pois o fato de a terem preservado lhes proporciona um status 

diferenciado entre os demais povos da região que, como veremos a seguir,  são 

hoje, majoritariamente, falantes de Português, embora o Kheuól ainda tenha forte 

presença entre algumas famílias Galibi-Marworno e Karipuna, como pudemos 

obsevar ao visitar aldeias como Kumarumã, Espírito Santo e Santa Izabel. Mesmo 

assim, o Kheuól seria uma língua "adotada", o que torna os Aukwayene o único povo 

indígena do Oiapoque a preservar sua língua materna, fato bastante explorado por 

eles. 

3.3 O Kheuól dos Karipuna e Galibi-Marworno 

 Historicamente, a região do Oiapoque sempre foi um mosaico de línguas, 

pois antes da chegada dos europeus já era habitada por diversos povos indígenas 

(cf. 1), falantes de línguas distintas, a maioria extinta ainda nos primeiros séculos de 

colonização europeia e das quais há pouco ou nenhum registro. Desses povos, 

vivem hoje na T.I. Uaçá, além dos Aukwayene, indígenas Karipuna e Galibi-

Marworno.  

 Os Karipuna são citados em relatos de viajantes já no século XVII, como 

moradores do Oiapoque (Mocquet, 1617 in Arnaud, 1984). Nimuendaju (1926:11) 
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refere-se aos Karipuna como um número "bastante grande" de falantes da Língua 

Geral do Brasil, também chamada Nheengatu. Já os Galibi-Marworno são, ainda 

segundo Nimuendaju (1926), remanescentes de várias etnias indígenas, tais como 

os Aruã, Galibi, Itoutan e Maraon. A eles também se misturaram negros, chamados 

de crioulos,  vindos da Guiana Francesa e que migraram para a região no século 

XVIII , fugindo da perseguição dos portugueses. Atualmente os Karipuna são 

aproximadamente 2000 pessoas (DSEI, 2010), concentradas às margens do Rio 

Curipi, principalmente no seu baixo e médio curso. Também há uma aldeia Karipuna 

no rio Oiapoque e outra no igarapé Juminã, dentro da T.I. Juminã. Já os Galibi-

Marworno, também conhecidos como Galibi do Uaçá, espalham-se por aldeias às 

margens do rio Uaçá e também na T.I. Juminã, constituindo um grupo de 

aproximadamente 2.254 pessoas (DSEI, 2010).  

 Originalmente falantes de uma língua Caribe, da qual não há muitos 

registros, os Galibi-Marworno, assim como os Karipuna, consideram o Kheuól 

(Patois) como sua língua materna. Embora não se possa negar as semelhanças 

entre o Kheuól e o Crioulo Guianense (Créole) falado na Guiana Francesa, há na 

formação do léxico do Kheuól uma significativa contribuição das línguas Caribe, 

principalmente do Galibi Antigo, como os Galibi-Marworno se referem à sua língua 

originária. Contudo, como ocorre com muitas línguas indígenas no Brasil, o Kheuól 

também vive um processo acelerado de obsolescência. Em muitas das aldeias 

desses dois povos o Português já é a língua materna, cabendo ao Kheuól à posição 

de segunda língua. Mesmo nas aldeias em que o Kheuól prevalece, como 

Kumarumã e Espírito Santos, pode-se observar a pressão exercida pelo Português, 

a língua nacional, que é usada na escola, nas relações cotidianas e nas interações 

com os não-índios.  

 A ausência de dados concretos quanto ao número de falantes de Kheuól 

entre os Karipuna e Galibi-Marworno, e à vitalidade dessa língua, limita a discussão 

sobre a presença do Kheuól no Uaçá. O que podemos afirmar é que alguns espaços 

de uso continuam a ser mantidos, como é o caso das Assembleias e reuniões nas 

aldeias, em que os Galibi-Marworno e Karipuna sempre se manifestam em Kheuól, 

mesmo que haja participantes não-indígenas ou de outros povos. Contudo, trata-se 

de um contexto político, em que o uso do Kheuól é interpretado pelos participantes 

como uma afirmação de pertencimento e indianidade.  
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3.4 Procedimentos e métodos  

 Para levantar os dados que serão analisados na sessão seguinte, utilizamos 

unicamente o questionário elaborado pela Área de Linguística do Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG) dentro do relatório do Projeto Piloto "Levantamento da 

Situação Sociolinguística da Língua Ayuru na Terra Indígena Guaporé", sob a 

coordenação dos linguístas Ana Vilacy Galúcio e Denny Moore, que nos cederam 

tanto os questionários quanto o detalhamento da metodologia por eles adotada. 

Acrescentamos as informações sobre o clã22 de cada um dos indivíduos 

pesquisados, uma vez que a divisão por clãs é um elemento importante da 

organização social dos Aukwayene; também incluímos no formulário dados do sexo, 

que juntamente com a faixa etária nos permitem observar aspectos pontuais em 

relação ao domínio de línguas. Para a realização do levantamento executamos as 

etapas descritas em seguida. 

3.4.1 Explicação para a comunidade dos objetivos e métodos do projeto 

 Em abril de 2013 foi realizada na aldeia Kumenê uma grande reunião com a 

comunidade. O intuito era apresentar aos Aukwayene a proposta do levantamento e 

explicar seu  objetivo, além de pedir a autorização para a realização da pesquisa. 

Após a anuência todos discutimos a melhor forma de abordar as famílias para a 

coleta dos dados. Ficou decidido pelos pesquisadores que atuariam na coleta dos 

dados a formação de equipes de duas ou três pessoas e que as visitas às aldeias 

mais distantes seriam realizadas nos finais de semana, para que não coincidissem 

com as atividades da roça.  

3.4.2 Treinamento dos pesquisadores:  

 Antes da aplicação dos questionários os indígenas participaram de um 

treinamento de dois dias, durante o qual foi explicado cada um dos itens do 

formulário, seu objetivo e forma de preenchimento. As informações a serem 

preenchidas foram apresentadas de forma simples e clara e, nessa etapa, utilizamos 

o manual Instruções para o levantamento sociolinguístico de casas,  previamente 

elaborado pelo MPEG e, parcialmente, reproduzido a seguir. Os pesquisadores 

                                            

22
 Na Tese não discutiremos os dados relativos aos clãs. Embora sejam importantes para o 

conhecimento da organização social dos Aukwayene, tal discussão não é o nosso objetivo atual, o 
que poderá ser feita posteriormente. 
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também receberam uma cópia do manual para que pudessem consultá-lo durante a 

pesquisa. 

Figura 3-1: Manual criado pelo MPEG com as instruções necessárias para o correto 
preenchimento do Formulário de Casas. 

 

Fonte: Instruções cedidas pela Área de Linguística do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 
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 As orientações constantes no Manual  objetivavam o correto preenchimento 

pelas equipes do Formulário de Casas, reproduzido abaixo. Cada casa representa 

um núcleo, com diversos moradores, cujos dados foram coletados individualmente, 

independente da idade.   

Figura 3-2: Formulário de Casas, utilizado pelos pesquisadores para o levantamento de dados 
sociolinguísticos nas aldeias aukwayene. 

 

Fonte: Formulário cedido pela Área de Linguística do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 

  

 Durante o treinamento os pesquisadores receberam orientações quanto ao 

preenchimento das informações e  tiraram dúvidas, além de fazerem perguntas e 

exercitarem o preenchimento do formulário. Nesta etapa ficou decidido pelos 

participantes que as informações referentes a etnia seriam acompanhadas da 

identificação do clã do entrevistado. Isso gerou questionamentos, pois na tradição 

deste povo, aqueles nascidos da união de mulheres aukwayene com indivíduos 

provenientes de outras etnias ou não-indígenas não possuem clã, uma vez que o clã 

é dado pela parte paterna. Assim, ficou decidido que, nessas situações, não haveria 

identificação do clã e seria feita uma observação explicando cada caso.  
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 Todos os pesquisadores que  participaram da coleta de dados são falantes 

fluentes também de português, além de residirem e/ou terem contato com as aldeias 

pesquisadas, o que facilitou a obtenção das 

informações e o acesso aos registros. Em alguns 

casos, as informações de nascimento/filiação 

presentes no registro não correspondiam à 

realidade, principalmente entre os mais velhos, 

pois era comum na região que os indígenas 

tirassem suas certidões de nascimento somente 

na idade adulta e, em geral, as idades eram 

apenas aproximadas. Nessas situações colocava-

se uma observação com as informações do 

registro, mas prevaleciam aquelas dadas pela 

família. Os pesquisadores também verificavam o 

grau de fluência dos pesquisados nas línguas 

Parikwaki, Português e Kheuól. Era comum que os 

Aukwayene, principalmente as mulheres, 

dissessem que não falavam português por achar 

que "não falavam direito", mas, com frequência, 

estas pessoas conseguiam entender diálogos 

cotidianos e fazer atividades básicas, como 

compra  e venda, se expressando na língua 

nacional. Especial atenção foi dada ao 

preenchimento das informações referentes a segunda e/ou terceira língua, pois é 

comum entre os Aukwayene o domínio do português, e/ou Kheuól. 

3.4.3 Levantamento dos dados e elaboração de mapas 

 O levantamento de dados foi realizado entre abril e junho de 2013 nas 

aldeias Amomni, Flexa, Kamuywa, Kuahi, Kumenê, Kwikwit, Mangue, Mangue II, 

Puwaytyeket, Tawary, Urubu, Yanawa e Ywawka, período em que foram aplicados 

os formulários e elaborados os mapas referentes às aldeias. Os formulários foram 

preenchidos por casa, independente do número de famílias residentes. Foram 

necessários quase dois meses para finalizar todo o levantamento nas aldeias 

aukwayene da T.I. Uaçá.  Esse tempo poderia ter sido menor, mas como estávamos 

Figura 3-3: (1) pesquisadores 
durante o treinamento; (2) aplicação 
dos questionários; (3) equipe de 

pesquisadores. 

Fonte: Acervo Palikur 
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em pleno período chuvoso muitos dias foram inviáveis para a pesquisa. Além disso, 

algumas casas precisaram de mais de uma visita para completar, confirmar e/ou 

corrigir informações.  

 Todos os formulários foram lançados no programa Access, em uma planilha 

de tabelas vinculadas, uma para casa e outra para residentes. O cruzamento dos 

dados dessas duas tabelas nos permite identificar e cruzar informações presentes 

nos formulários, tais como: número de indivíduos por aldeia, a língua predominante 

em cada casa, os falantes de português, Kheuól ou outras línguas, a idade, etnia e 

clã dos pesquisados, etc... Após o lançamento dos dados, os pesquisadores 

indígenas desenharam mapas etnográficos de todas as aldeias onde o levantamento 

foi feito. No caso da aldeia Kumenê, em função do tamanho e da quantidade de 

casas, o mapa levou mais de um mês para ser concluído. Durante esse período foi 

necessário confirmar o número de casas e checar todos os nomes de seus donos 

com  aqueles lançados no Access. Essa tarefa, embora lenta e repetitiva, foi 

fundamental para o mapeamento e a correta configuração das famílias no espaço 

das aldeias. Na Figura 3-4  temos  um exemplo de mapa etnográfico, no qual é 

reproduzida a aldeia Puwaytyeket23. 

                                            

23
 Os mapas serão utilizados, posteriormente, para o estudo da organização e distribuição espacial 

dos clãs nas aldeias aukwayene. Todos os mapas foram digitalizados e fazem parte do Acervo 
Palikur. 
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Figura 3-4: Mapa da aldeia Puwaytyeket, elaborado por Azarias Ioiô Iaparrá 

 

Fonte: Acervo Palikur 

 

 Chamou a atenção durante esse processo o detalhamento da divisão do 

espaço. No mapa da aldeia Puwaytyeket (acima) podemos observar os canais que 

cortam os campos alagados e que os Aukwayene utilizam para chegar com suas 

embarcações até a parte firme da aldeia. As casas de farinha, a igreja e a escola da 

comunidade também foram reproduzidas. O desenho de cada casa é acompanhado 

da indicação do respectivo dono, da mesma forma como lançado no Access. 

3.5 Análise e Discussão dos resultados 

 A tabulação dos dados obtidos com o levantamento sociolinguístico nas 

aldeias aukwayene nos permitiu numerar o total de indivíduos, identificar as línguas 

faladas e o total de falantes de cada uma dessas línguas. Os resultados são 

apresentados e discutidos nas sessões seguintes.  

3.5.1 Demografia das aldeias aukwayene 

 O levantamento de dados sociolinguísticos identificou 1326 indivíduos 

vivendo nas 13 aldeias. A população masculina (M=664)  é ligeiramente maior do 
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que a feminina (F=662). Nas aldeias Amomni, Puwaytyeket e Urubu não há distinção 

quantitativa entre a população masculina e feminina.  

Tabela 3-1: População total das aldeias aukwayene por sexo  

Aldeias População 
total por aldeia 

Sexo 

M F 

Amomni 72 36 36 

Flexa 61 39 22 

Kamuywa 81 36 45 

Kuahi 34 16 18 

Kumenê 791 401 390 

Kwikwit 22 10 12 

Mangue 1 29 14 15 

Mangue 2 16 6 10 

Puwaytyeket 74 37 37 

Tawari 54 22 32 

Urubu 30 15 15 

Yanawá 5 3 2 

Ywawka 57 29 28 

Total  132624 664 662 

 

 A Tabela seguinte mostra a população aukwayene dividida por sexo e faixa 

etária, nela podemos observar que, do total de 1326 indivíduos, 973 estão abaixo de 

25, o equivalente a 73% do total da população, que demonstra que os Aukwayene 

vivem hoje um processo de expansão populacional.  

Tabela 3-2: População total das aldeias aukwayene por sexo e faixa etária 

Faixa etária 
(anos) 

Total População / sexo 

M F 

0 - 7  354 168 47.46 % 186 52.54 % 

8 -14  305 140 45.90 % 165 54.10 % 

15 - 25  314 170 54.14 % 144 45.86 % 

26 - 40  217 111 51.15 % 106 48.85 % 

41 - 60  107 56 52.34 % 51 47.66 % 

> 60  29 19 65.52 % 10 34.48 % 

Total  1326 664 50.08 % 662 49.92 % 

 

                                            

24 
Do total de 1326 habitantes das aldeias pesquisadas apenas 25 não são reconhecidos como 

aukwayene (Tabela 3-3). Em geral, utilizamos os dados da população total, em que esse pequeno 
contingente está incluso. 
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 Ainda com relação à distribuição etária, observe na tabela acima que a 

população feminina é superior à masculina nas duas primeiras faixas (0-7 e 8-14 

anos); contudo essa diferença é drasticamente invertida na terceira faixa (15-25), em 

que a população masculina é superior, e mantêm-se maior nas faixas seguintes. 

Embora não tenhamos dados concretos para explicar tal discrepância, acreditamos 

que esta possa estar relacionada, principalmente, a dois fatores: o óbito de mulheres 

em idade fértil, principalmente aqueles decorrentes de complicações na gravidez e 

parto; e o casamento interétnico e com não-índios. É costume entre os Aukwayene 

que as mulheres que se unem a pahna25 sejam expulsas, e seus filhos não sejam 

reconhecidos como legítimos Aukwayene. Além disso, aquelas que casam com 

indígenas de outros povos costumam ir morar junto à família destes. Há também o 

hábito do casamento com os parentes da Guiana Francesa, nesses casos é sempre 

a mulher que vai juntar-se à família do marido.  

 A Tabela 3-3  apresenta os dados referentes aos indivíduos residentes nas 

aldeias aukwayene e que não fazem parte do povo. Estes 25 indivíduos têm origem 

diversa, sendo a maior parte formada por Galibi-Marworno, principalmente mulheres, 

o que comprova o hábito do casamento entre os dois povos.  

Tabela 3-3: Total de não-aukwayene vivendo nas aldeias, divididos por origem e sexo 

Origem Total 
Sexo 

M F 

Galibi-Marworno 11 3 8 

Karipuna 6 4 2 

Tiriyó 1 - 1 

Waiana 1 1 - 

Masaka 2 2 - 

Não-indígena 4 4 - 

Total  25 14 11 

 

 Apenas em seis das treze aldeias aukwayene há indivíduos que não são 

"reconhecidos" como membros deste povo; a maioria habita a aldeia  Kumenê (10) e 

os outros estão no Kuahi (6), Tawari (5), Ywawka (2), Kamuywa (1) e Amomni (1).  

                                            

25 
Pahna é a forma utilizada pelos aukwayene para se referir aos não-indígenas brancos.  
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Tabela 3-4: Total de não-aukwayene divididos por aldeia 

Origem 
Aldeias 

Amomni Kumenê Kamuywa Kuahi Tawari Ywawka 

Galibi-Marworno 1 4 1 3 2 - 

Karipuna - 1 - - 3 2 

Tiriyó - 1 - - - - 

Waiana - 1 - - - - 

Saramaka - 2 - - - - 

Não-indígena - 1 - 3 - - 

Total  1 10 1 6 5 2 

 

 Chama atenção nos dados da Tabela 3-4 a ausência da aldeia Flexa, 

localizada próximo à confluência dos rios Urucauá e Uaçá,  mas em um território 

aukwayene. Segundo Capiberibe (2007:52) essa aldeia foi formada por um grupo 

que migrou da aldeia Kumarumã na década de 1920 e 1930 em decorrência de 

brigas internas e que pediu autorização ao cacique pajé Maximilien Ioiô para 

permanecer no Urucauá. Ainda segundo a autora, "nessa aldeia vivem hoje também 

alguns poucos Palikur, que se casaram com Galibi-Marworno" (2007:53). Ouvi várias 

vezes os Aukwayene do Kumenê relatarem a ascendência Galibi dos habitantes do 

Flexa,  por isso meu estranhamento quando observei nos dados que todos eram 

Aukwayene. Quando questionei Azarias Ioiô Iaparrá, atual cacique da aldeia 

Kumenê e um dos responsáveis pelo levantamento dos dados na aldeia Flexa, este 

justificou: 

Os parentes do Flexa são palikur. Eles vivem no Urucauá. Quem nasce no 

Urucauá é palikur, assim como quem nasce no Uaçá é galibi e quem 

nasce no Curipi é karipuna. É assim que é. Se eles não fossem palikur 

agente tinha que mandar eles embora do Urucauá, porque aqui é nossa 

terra. Eles tinham que ir viver com os galibi. Mas eles são palikur (Azarias 

Ioiô Iaparrá, Kumenê, 20/04/2013) 

 A fala do cacique Azarias Ioiô Iaparrá revela um aspecto importante da 

relação dos Aukwayene com os moradores do Flexa. Politicamente, principalmente 

nas assembleias e reuniões mistas, os indígenas do Flexa são Aukwayene, inclusive 

os Galibi-Marworno os identificam deste modo. Contudo, quando as assembleias 

são internas e estão reunidos os caciques de várias aldeias aukwayene, a posição 

dos indígenas do Flexa não é de igualdade, principalmente por não dominarem a 

língua Parikwaki e não possuirem clã, o que os torna menos Aukwayene. Presenciei 
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algumas reuniões na aldeia Kumenê em que as lideranças discutiam e tomavam as 

decisões em Parikwaki e depois traduziam em português para os parentes do Flexa 

o que havia sido acordado, ou seja, estes eram excluídos da discussão. Assim, os 

moradores do Flexa vivem em uma posição delicada diante dos povos da região: 

apesar de sua origem Galibi-Marworno, narrada pelos mais velhos e comprovada, 

inclusive, pela utilização dos sobrenomes Narciso e Santos, não são reconhecidos 

como Galibi-Marworno por terem nascido e viverem às margens do Urucauá; por 

outro lado, embora sua localidade de nascimento os torne, oficialmente, 

"aukwayene", não são considerados "verdadeiros" e por isso costumam ter sua voz 

calada pelos demais Aukwayene.  

 Em junho de 2014, durante uma reunião na escola da aldeia Kumenê em 

que discutíamos a(s) língua(s) em que iríamos trabalhar e publicar os materiais 

provenientes das ações do Saberes Indígenas na Escola Palikur (SIEP), Aldiere 

Orlando26 questionou os presentes sobre a possibilidade de fazer o material em 

Parikwaki, português e Kheuól, de forma a contemplar os parentes do Flexa, 

representados pela presença de três professores da referida aldeia. Depois de uma 

intensa e acalorada discussão em Parikwaki, que teve alguns trechos traduzidos 

para que nós e os professores do Flexa pudéssemos entender, os Aukwayene 

disseram que o material não seria feito em Kheuól, pois eles falavam Parikwaki. 

Assim, os alunos do Flexa deveriam receber o material em Parikwaki para aprender 

a língua do seu povo: "se vocês são palikur, tem que falar palikur e conhecer os 

costumes palikur". Discussão similar não foi feita em relação ao português e todos 

apoiaram a elaboração de materiais bilíngues: Parikwaki e português. Pouco tempo 

depois os professores do Flexa abandonaram o projeto. 

3.5.2 Falantes e línguas nas aldeias aukwayene 

 Não é difícil observar nas aldeias aukwayene que a regra é o indivíduo 

dominar mais de uma língua. A identificação dessas línguas e de seus falantes será 

feita a partir dos dados obtidos com nosso levantamento sociolinguístico, os quais 

serão apresentados na ordem em que as questões relacionadas à(s) língua(s) 

                                            

26
 Aldiere Orlando é aukwayene e na época coordenava o Núcleo de Educação Indígena (NEI) ligado 

a Secretaria Estadual de Educação. Ele participou, como representante da SEED, das atividades do 
primeiro ano do Saberes Indígenas na Escola Palikur.  
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aparecem no formulário (Figura 3-2). As siglas PLU, POR e KMV são utilizadas 

quando nos referimos às línguas Parikwaki, Português e Kheuól27, respectivamente. 

Escolhemos tais siglas tendo como referência o código ISO 639-3, que padroniza a 

rotulação das línguas do mundo28. Nesse código a língua dos Aukhwayene é 

chamada de Palikur, por isso a sigla PLU.   

a. Qual a língua falada regularmente na casa? 

 A questão sobre qual língua é falada regularmente em determinada casa  

(LC-1) nos permite reconhecer a língua de uso efetivo nos ambientes domésticos29. 

Na Tabela 3-5 apresentamos números totais referentes à primeira língua usada por 

casa/aldeia.  Note que o Parikwaki (182 casas) que predomina como a língua mais 

falada, seguido do Kheuól  (16 casas) e do Português (9 casas). 

Tabela 3-5: Primeira língua usual nas casas das aldeias aukwayene 

Aldeias Total de casas 
Primeira língua usual nas casas (LC-1) 

PLU KMV POR 

Amomni 9 8 1 0 

Flexa 10 0 9 1 

Kamuywá 11 11 0 0 

Kuahi 7 0 5 2 

Kumenê 122 115 1 6 

Kwikwit 2 2 0 0 

Mangue 1 5 5 0 0 

Mangue 2 2 2 0 0 

Puwaytyeket 14 14 0 0 

Tawari 8 8 0 0 

Urubu 5 5 0 0 

Yanawá 1 1 0 0 

Ywawka 11 11 0 0 

Total 207 182 16 9 

 

  

                                            

27
 Optamos por escrever o nome das línguas com letra inicial maiúscula para destacá-las no contexto 

da análise. 
28

 Código ISO 639-3 disponível em www-01.sil.org/iso639-3.  
29

 Embora o levantamento tenha apontado a existência de falantes de Tiriyó e Waiana tais línguas 
não surgiram como faladas regularmente nas casas, por isso não foram elencadas nas tabelas.  
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 Embora o Parikwaki predomine na maior parte das aldeias, no Flexa e Kuahi  

o Kheuól é a língua mais usada, seguida pelo Português. Como dissemos 

anteriormente, o Flexa é uma aldeia aukwayene formada por índios de ascendência 

Galibi-Marworno, provenientes da aldeia Kumarumã, onde ainda hoje o Kheuól é a 

primeira língua de muitas famílias. Já o Kuahi é uma pequena aldeia, fundada 

recentemente, pelo ex-cacique do Kumenê, Gilberto Iaparrá, casado com uma 

Galibi-Marworno. Dito isso, o fato do Kheuól ser a língua corrente nas casas é 

justificado, mas é o Português que surge em segundo lugar,  como língua mais 

usada, em detrimento do Parikwaki, que não ocupa tal posição em nenhuma das 

casas dessas aldeias.   

 Somente na aldeia Amomni, o Parikwaki e o Kheuól são, respectivamente, a 

primeira e a segunda língua. O Kheuól predomina em apenas uma casa. No 

Kumenê, o Parikwaki prevalece em 115 casas, contudo, o Português (6 casas) é a 

segunda língua mais usada, enquanto o Kheuól é dominante em apenas uma das 

casas. Nas nove demais aldeias - Kamuywá, Kwikwit, Mangue 1, Mangue 2, 

Puwaytyeket, Tawari, Urubu, Yanawá e Ywawká - é o Parikwaki a primeira língua 

falada na totalidade das residências. Posteriormente, ao tratarmos conjuntamente de 

tais aldeias, utilizaremos a expressão Grupo-9. 

b. Fala outra língua regularmente em casa? 

 Quando focalizamos a utilização regular de uma segunda língua nas casas  

aukwayene (LC-2)  obtivemos os dados apresentados na  Tabela 3-6. Nesse caso a 

LC-2 é usada com regularidade nos lares, embora os indivíduos possam possuir 

níveis distintos de compreensão da mesma.  Observe na Tabela 3-6 que 96 casas 

declararam não utilizar uma segunda língua regularmente, o que corresponde a 

46.37% do total. Português e Kheuól ocupam o espaço de segunda língua regular 

em 55 e 53 casas, correspondendo a 26,57% e 25,60%, respectivamente. 

Diferentemente do que ocorre na primeira língua, o Português está à frente do 

Kheuól quando se trata de segunda língua regular. 
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Tabela 3-6: Segunda língua usual nas casas das aldeias aukwayene 

Aldeias 
Total de 
casas 

Segunda língua usual nas casas (LC-2) 

PLU KMV POR Nenhuma 

Amomni 9 1 3 5 0 

Flexa 10 0 1 4 5 

Kamuywa 11 0 5 3 3 

Kuahi 7 1 1 4 1 

Kumenê 122 1 30 32 59 

Kwikwit 2 0 1 0 1 

Mangue 1 5 0 1 1 3 

Mangue 2 2 0 1 0 1 

Puwaytyeket 14 0 0 0 14 

Tawari 8 0 7 0 1 

Urubu 5 0 0 0 5 

Yanawa 1 0 0 0 1 

Ywawka 11 0 3 6 2 

Total 207 3 53 55 96 

%   0,48% 25,60% 26,57% 46,37% 

 

 Os dados nos permitem estabelecer uma correlação entre primeira e 

segunda língua usuais a partir do Grupo-9, em que o Parikwaki é a primeira língua 

em todas as casas. Das aldeias que compõem o grupo, não há uma segunda língua 

usada correntemente no Urubu, Puwaytyeket  e Yanawa. Na aldeia Mangue I a 

segunda língua não é usual em três das cinco casas, o restante é dividido 

igualmente entre Português e Kheuól. Kwikwit e Mangue 2, ambas com duas casas, 

tem segunda língua corrente em apenas uma e, nos dois casos, é o Kheuól. No 

Tawari o Kheuól é a segunda língua corrente em sete das oito casas, e nas 

restantes não se fala uma segunda língua. No Kamuywa o Kheuól é falado em cinco 

das onze casas, em três não há segunda língua e o Português domina em apenas 

três residências; Ywawka é a única das aldeias do grupo em que o Português 

prevalece como segunda língua corrente, estando presente em seis das onze casas, 

mesmo assim o Kheuól prevalece em duas casas, e as três residências restantes 

não utilizam segunda língua.  

 A aldeia Amomni destaca-se como sendo o único caso em que o Parikwaki é 

a primeira língua e o Português domina como segunda língua corrente nas casas. 

Nas aldeias Flexa e Kuahi, em que o Kheuól predomina como primeira língua, é o 
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Português a segunda língua utilizada. No Kumenê, das 122 casas, 59 não utilizam 

uma segunda língua, enquanto o Kheuól exerce essa função em 30 casas, e o 

Português em 32.  

 Na tabela Tabela 3-7 tabulamos apenas os dados referentes ao Grupo-9. A 

partir deles é possível observar que, quando em uma casa o Parikwaki é a língua 

corrente, existe a tendência de não se falar uma segunda língua. Isso pode ser 

comprovado observando na Tabela 3-7 que o percentual de casas em que não é 

falada uma segunda língua é de 52.53%, superando o Português (16.94%) e o 

Kheuól (30.50%). 

Tabela 3-7: Segunda língua falada nas casas do Grupo-9 

Aldeias Total de casas Língua 1: PLU 
Língua 2 

KMV POR Nenhuma 

Kamuywá 11 11 5 3 3 

Kwikwit 2 2 1 0 1 

Mangue 1 5 5 1 1 3 

Mangue 2 2 2 1 0 1 

Puwaytyeket 14 14 0 0 14 

Tawari 8 8 7 0 1 

Urubu 5 5 0 0 5 

Yanawá 1 1 0 0 1 

Ywawka 11 11 3 6 2 

Total 59 59 18 10 31 

%  100% 30.50% 16.94% 52.54% 

 

 Os dados da Tabela 3-7 também demonstram que, quando uma segunda 

língua está presente nas casas em que o Parikwaki é corrente, o Kheuól destaca-se 

diante do Português.  Essa  situação modifica-se nas aldeias em que o Parikwaki 

não é, exclusivamente, primeira língua, mesmo que este seja a língua mais falada, 

como demonstrado na Tabela 3-8, em que foram tabulados apenas as aldeias em 

que o Parikwaki é dominante, embora não exclusivo.  

 Observe na Tabela 3-8 que o percentual de casas em que não existe uma 

segunda língua é menor (45.03%) em relação aquele apresentado na Tabela 3-7 

(52.54%). Outro dado importante é que o Português surge como a segunda língua 

mais falada, enquanto na Tabela 3-7 essa posição era ocupada pelo Kheuól. Essa 
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relação entre a primeira e a segunda língua é confirmada na Tabela 3-9, na qual 

tabulamos unicamente os dados das aldeias em que o Kheuól é a primeira língua 

falada nas casas.  

Tabela 3-8: Aldeias onde o PLU é dominante, mas não a primeira língua exclusiva das casas 

Aldeias Total de casas Língua 1 
Língua 2 

PLU KMV POR Nenhuma 

Amomni 9 PLU (08) 1 3 5 0 

Kumene 122 PLU (115) 1 30 32 59 

Total 131 
 

2 33 37 59 

% 
  

1.52% 25.19% 28.24% 45.03% 

  

 Note, na Tabela 3-9, que o percentual de casas em que não é falada uma 

segunda língua cai em relação àqueles apresentados nas tabelas anteriores. Da 

mesma forma, é do Português, com grande margem (47.05%), o espaço reservado à 

segunda língua nas casas em que o Kheuól predomina. Podemos concluir, após a 

análise dos dados e considerando a totalidade das casas e das aldeias aukwayene, 

que o Parikwaki é a primeira língua nas casas e que Português (26,57%) e Kheuól 

(25,60%)  disputam, com leve vantagem do primeiro, a posição de segunda língua. A 

análise da Tabela 3-7 mostrou que a tendência, quando a língua que predomina é o 

Parikwaki, é que não seja utilizada correntemente uma segunda língua. Por outro 

lado, se o Kheuól predomina na casa (Tabela 3-9), o Português ocupará a posição 

de segunda língua. Nossa hipótese é que para o falante de Kheuól o aprendizado do 

Português é facilitado pela proximidade entre essas duas línguas, uma vez que o 

Kheuól é uma língua crioula, de base francesa, cujo léxico é formado por muitas 

palavras oriundas do Português. Além disso, os sons do Português não são 

estranhos aos falantes de Kheuól.  

Tabela 3-9: Aldeias aukwayene onde o KMV é dominante como primeira língua 

Aldeias Total de casas Língua 1 

Língua 2 

PLU KMV POR Nenhuma 

Flexa 10 KMV (09) 0 1 4 5 

Kuahi 7 KMV (05) 1 1 4 1 

Total 17  1 2 8 6 

%   5.88% 11.76% 47.05% 35.29% 
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3.5.3 Fala ou entende Português? 

 A questão Fala ou entende Português? objetivou identificar, 

quantitativamente, o número de falantes desta língua nas aldeias aukwayene e o 

tipo de proficiência. Aqui considera-se não falantes os indivíduos que não 

conseguem entender uma conversa corriqueira em Português. Aqueles que 

entendem, mas possuem pouca fluência, pertencem ao grupo entende mas fala 

pouco; os que entendem e falam, mesmo que apresentem limitações, pertencem ao 

grupo fala razoável; enquanto os que não tem limitações quanto a compreensão e 

fala em Português são identificados como fala tudo. Os dados obtidos com tais 

questões são apresentados na Tabela 3-10: 

Tabela 3-10: Proficiência do total de falantes de POR por aldeia  

Aldeias 
Pop. 
total 

Não 
falam 
POR 

Falam POR 

Proficiência em POR 

Entende, fala 
pouco 

Fala razoável Fala tudo 

Amomni 72 15 57 79.17% 21 36.84% 32 56.14% 4 7.02% 

Flexa 61 11 50 81.97% 32 64.00% 6 12.00% 12 24.00% 

Kamuywa 81 27 54 66.67% 23 42.59% 26 48.15% 5 9.26% 

Kuahi 34 2 32 94.12% 6 18.75% 10 31.25% 16 50.00%| 

Kumenê 791 245 546 69.03% 274 50.18% 206 37.73% 66 12.09% 

Kwikwit 22 11 11 50.00% 6 54.55% 5 45.45% 0 0.00% 

Mangue 1 29 12 17 58.62% 5 29.41% 9 52.94% 3 17.65% 

Mangue 2 16 11 5 31.25% 4 80.00% 1 20.00% 0 0.00% 

Puwaytyeket 74 37 37 50.00% 14 37.84% 23 62.16% 0 0.00% 

Tawari 54 9 45 83.33% 8 17.78% 30 66.67% 7 15.56% 

Urubu 30 15 15 50.00% 8 53.33% 6 40.00% 1 6.67% 

Yanawá 5 2 3 60.00% 2 66.67% 1 33.33% 0 0.00% 

Ywawka 57 12 45 78.95% 27 60.00% 14 31.11% 4 8.89% 

Total  1326 409 917 69.16% 433 47.22% 369 40.24% 118 12.87% 

 

 Inicialmente temos que considerar que os 409 indivíduos não-falantes de 

Português apresentados na Tabela 3-10 não indicam, necessariamente, que estes 

sejam monolíngues em Kheuól ou Parikwaki. Por isso, retornaremos a esse dado na 

Tabela 3-12, na qual faremos o cruzamos com a faixa etária de tais falantes. Nas 

aldeias aukwayene os falantes de Português constituem 69.16% da população total, 

sendo esse percentual maior no Kuahi (94.12%), Tawari (83.33%) e Flexa (81,97%), 

que também possuem o maior índice entre os que falam tudo: Kuahi (50.00%) , 
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Flexa (24.00%) e Tawari (15.56%). No extremo oposto estão as aldeias Kwikwit, 

Mangue 2, Puwaytyeket e Yanawá, com 0% dos que falam tudo em Português. Não 

por acaso, nessas aldeias o Parikwaki domina nas casas e os falantes não 

costumam utilizar o Kheuól como segunda língua. Contudo, a maior parte dos 

falantes de Português nas aldeias aukwayene declararam apenas entender a língua 

(47.22%) ou falar razoavelmente (40.24%) o que corresponde a 87,46% do total. 

 Embora os dados da Tabela 3-10 já nos forneçam uma visão geral sobre o 

domínio de Português nas aldeias aukwayene, especificar a idade dos falantes desta 

língua é interessante para tentarmos estabelecer relações entre o aprendizado do 

Português e fatores externos, como a escola por exemplo. Para tanto, dividimos a 

população total das aldeias aukwayene em seis faixas etárias: (1) 0 - 7 anos, é a 

fase pré-escolar, uma vez que nas aldeias o início do ensino formal costuma ocorrer 

aos sete anos; (2) 8 - 14 anos, coresponde ao início da adolescência, fase em que, 

comumente, os Aukwayene finalizam o 5o ano escolar, pois nas aldeias, devido à 

falta de professores e de condições nas escolas, as crianças não conseguem 

concluir o ano letivo no tempo regular e chegam a levar dois anos para passar à 

série seguinte;  (3) entre 15 - 25 anos os jovens concluem a educação básica e 

ingressam no ensino médio, período em que as aulas passam a ser, 

majoritariamente, em Português, e ministradas por não-índios. Corresponde também 

à época em que os jovens formam suas próprias famílias; (4) entre 26 e 40 anos os 

Aukwayene são adultos produtivos e muito participativos na vida da comunidade, 

alguns ainda frequentam a escola, mas o abandono desta na faixa anterior é 

acentuado; (5) entre 41 e 60 anos os Aukwayene dedicam-se exclusivamente à 

família e às tarefas e atividades da aldeia; (6)  acima de 60 anos são considerados 

idosos e costumam ter uma família extensa, com filhos e netos, muitos ainda 

executam os trabalhos na roça.   

 Na Tabela 3-11 apresentamos os dados referentes aos falantes de 

Português divididos por sexo e faixa etária.  Nesta tabela pode-se observar que na 

faixa de 0-7 anos o percentual de crianças que falam Português é de apenas 

17.86% (M) e 16.67% (F), na faixa seguinte há um salto para 77.86% (M) e 75.17% 

(F). Consideramos que o significativo aumento de falantes de Português na faixa 8-

14 anos está relacionado com a educação escolar ofertada nas aldeias. Embora nas 

séries iniciais todos os professores sejam Aukwayene, a escola carece de materiais 
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didáticos em Parikwaki. Os professores costumam usar o material em Português e 

"traduzir" para o Parikwaki, o mesmo ocorre com os conteúdos lecionados.  Além 

disso, o ambiente escolar privilegia o Português como língua franca, que as crianças 

passam a falar  cada vez mais cedo. 

Tabela 3-11: Total dos falantes de POR divididos por sexo
30

 e faixa etária  

Faixa Etária 
(anos) 

Total / Sexo Falam POR 

M F M F 

0 - 7  168 186 30 17.86% 31 16.67% 

8 -14  140 165 109 77.86% 124 75.15% 

15 - 25  170 144 162 95.29% 136 94.44% 

26 - 40  111 106 110 99.10% 96 90.57% 

41 - 60  56 51 56 100.00% 43 84.31% 

> 60  19 10 17 89.47% 3 30.00% 

Total 664 662 484 72.89% 433 65.41% 

Total Geral 1326 917                     

 

 A proporção de falantes de POR do sexo feminino na tabela acima é inferior 

à do sexo masculino (M= 72.89%; F=65.41%), embora em números absolutos as 

duas primeiras faixas (0-7; 8-14 anos) mostrem que a quantidade de falantes do 

sexo feminino seja ligeiramente superior (0-7 anos M=30, F=31 ; 8-14 anos M=109, 

F=124). Na faixa >60 anos, somente 30% das mulheres falam Português, contra 

89,47% dos homens. Uma análise possível é a de que a população >60 anos 

constitui um grupo que aprendeu Português pelo contato, principalmente aquele 

decorrente do comércio e das relações políticas, atividades predominantemente 

masculinas. As mulheres permaneciam na aldeia ou acompanhavam os maridos, 

mas a comunicação era feita pelos homens.  

 Vimos na Tabela 3-10 que 409 indivíduos não falam Português, o que 

corresponde a 30.84% do total geral. O cruzamento desse dado com a faixa etária, 

apresentado na Tabela 3-12, mostra que o percentual mais elevado de não-falantes 

de Português corresponde à faixa entre 0-7 anos, formada por crianças em idade 

pré-escolar (M=82.14%; F=83.33%). 

                                            

30
 No texto nos referimos aos sexos Masculino (M) e Feminino (F) como sinônimo de Homem e 

Mulher.  
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Tabela 3-12: Falantes e não falantes de POR divididos por sexo e faixa etária 

Faixa Etária 
(anos) 

Sexo Falam POR Não falam POR 

M F M F M F 

0 - 7  168 186 30 17.86% 31 16.67% 138 82.14% 155 83.33% 

8 -14 140 165 109 77.86% 124 75.15% 31 22.14% 41 24.85% 

15 - 25  170 144 162 95.29% 136 94.44% 8 4.71% 8 5.56% 

26 - 40  111 106 110 99.10% 96 90.57% 1 0.9% 10 9.43% 

41 - 60  56 51 56 100.00% 43 84.31% 0  0.0%          8 15.69% 

> 60  19 10 17 89.47% 3 30.00% 2 10.53% 7 70.00% 

Total / Sexo 664 662 484 72.89% 433 65.41% 180 27.11% 229 34.59% 

Total Geral 1326 917 409 

 

 Entre 15 e 60 anos o percentual de pessoas que não falam Português é 

baixo, chegando a zero entre os homens de 41-60 anos. Por outro lado, das 

mulheres na faixa >60 anos, 70% não falam Português, contra 10.53% dos homens 

na mesma faixa, ou seja, quanto maior a idade maior a interferência do fator sexo no 

aprendizado da língua portuguesa, enquanto nas faixas iniciais tal fator é pouco 

significativo. 

 Apresentamos na Tabela 3-13 os dados referentes à proficiência dos 

falantes de Português, divididos por sexo e faixa etária. Note-se que o maior 

percentual total de falantes (M = 46.07%; F=48.27%) "entende, fala pouco" a língua, 

e é maior na faixa de 0-7 anos (M = 80.00%; F=64.52%). Chama atenção nessa 

faixa que entre os que falam razoável as mulheres correspondem a 32.26%, 

enquanto os homens somam a metade disso, 16.13%. As mulheres também 

apresentam maior fluência na faixa seguinte, 8-14 anos (fala razoável - M=34.68%, 

F=38.71%; fala tudo - M=0.92%, F=4.84%). Na faixa 15-25 anos homens e mulheres 

têm percentuais de proficiência semelhantes (entende, fala pouco - M=48.15%, 

F=40.44%; fala razoável - M=52.21%, F=50.00%; fala tudo - M=8.02%, F=9.56%), 

mas a partir da faixa 26-40 anos são os homens que mais dominam o Português. 
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Tabela 3-13: Proficiência em Português conforme o sexo e faixa etária 
Faixa  
Etária 

Falam POR Entende, fala pouco Fala razoável Fala tudo 

 M F M F M F M F 

0 - 7 30 17.86% 31 16.67% 24 80.00% 20 64.52% 5 16.13% 10 32.26% 1 3.33% 1 3.23% 

8-14 109 77.86% 124 75.15% 65 59.63% 70 56.45% 43 34.68% 48 38.71% 1 0.92% 6 4.84% 

15-25 162 95.29% 136 94.44% 78 48.15% 55 40.44% 71 52.21% 68 50.00% 13 8.02% 13 9.56% 

26- 0 110 99.10% 96 90.57% 30 27.27% 46 47.92% 41 42.71% 36 37.5% 39 35.45% 14 14.58% 

41- 60 56 100.00% 43 84.31% 20 35.71% 17 39.53% 17 39.53% 22 51.16% 19 33.93% 4 9.3% 

> 60 17 89.47% 3 30.00% 6 35.29% 1 33.33% 4 23.53% 1 33.33% 7 41.18% 1 33.33% 

Total 484 72.89% 433 65.41% 223 46.07% 209 48.27% 181 37.40% 185 42.73% 80 16.53% 39 9.01% 

 

 Os dados da Tabela 3-13 nos permitem refletir sobre o impacto da educação 

escolar no aprendizado do Português. Se até os 25 anos as mulheres destacam-se 

no aprendizado desta língua, a faixa 41-60 anos apresenta a maior distorção entre 

homens e mulheres (fala tudo - M=33.93%, F=9.30%).  Embora não tenhamos 

coletado dados específicos sobre a escolarização dos Aukwayene, sabemos que a 

escola na aldeia é recente (2.4) e que a maior parte da população que hoje está 

acima de 40 anos não é alfabetizada, poucos conseguem ler e escrever em 

Português ou Parikwaki, e estes são, em geral, homens. A introdução da educação 

escolar certamente contribuiu para a homogeneização do aprendizado de 

Português, mas deve-se considerar também que a ampliação do acesso à televisão 

e às mídias digitais tem aproximado ainda mais os jovens desta língua e ampliado o 

interesse em seu aprendizado.  

3.5.4 Fala ou entende uma língua indígena?  

 A questão fala ou entende uma língua indígena? objetivou verificar somente 

se o indivíduo fala ou entende alguma língua indígena, independentemente do nível 

de proficiência. A pergunta era fechada, do tipo "sim ou não". Dos 1326 habitantes 

das aldeias aukwayene, 1247 (94.04%) indivíduos afirmaram falar ou entender uma 

língua indígena, enquanto 79 (5.96%)  responderam negativamente a questão, 

conforme Tabela 3-14 em que a distribuição por faixa etária está relacionada aos 

não falantes.  
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Tabela 3-14: Falantes e não falantes de línguas indígenas (LI) por aldeia 

Aldeias 
População 

total 
Falam 

LI 

Não 
falam 

LI 

Não falantes de LI por faixa etária 

0-7 8-14 15-25 

M F M F M F 

Amomni 72 68 4 2 2 -  -  -  - 

Flexa 61 56 5 3 2  -  -  -  - 

Kamuywa 81 75 6 3 2 1  -  -  - 

Kuahi 34 33 1 1 -  -  -  -  - 

Kumenê 791 746 45 22 17 3 1  - 2 

Kwikwit 22 19 3 1 1 1  -  -  - 

Mangue 1 29 28 1 1 -  -  -  -  - 

Mangue 2 16 15 1 1  -  -  -  -  - 

Puwaytyeket 74 70 4 2 2  -  -  -  - 

Tawari 54 48 6 2 3 1  -  -  - 

Urubu 30 30 - - -  -  -  -  - 

Yanawá 5 5 - - -  -  -  -  - 

Ywawka 57 54 3 1 2  -  -  -  - 

Total 1326 1247 79 29 20 9  - -  2 

% 100% 94.04% 5.96%  

 

 Vimos na Tabela 3-14 que a faixa etária 0-7 anos concentra a quase 

totalidade dos não falantes e que apenas 11 indivíduos compõem as faixas 

seguintes. O baixo percentual de não falantes de línguas indígenas e sua 

concentração na faixa 0-7 anos são aspectos positivos que apontam, em princípio,  

para a vitalidade da(s) língua(s) indígena(s) falada(s) pelos Aukwayene, mas deve-

se considerar também a proficiência dos falantes nessas línguas. 

a. Qual língua indígena fala ou entende?  

 Aqui trataremos das línguas indígenas que surgiram como respostas a 

pergunta "qual língua indígena fala ou entende?". As repostas correspondem à 

primeira língua indígena falada pelo indivíduo (LI-1), e alternaram entre as línguas 

Parikwaki, Kheuól, Tiriyó e Waiana31.  

 Os dados na Tabela 3-15 mostram que o Parikwaki (93.66%) é a LI-1 dos 

habitantes das aldeias aukwayene, seguida pelo Kheuól (6.17%). Contudo, quando 

visualizamos os dados individualmente, é o Kheuól a língua indígena dos moradores 

                                            

31 
Na análise não discutimos, individualmente, os dados referentes as línguas Tiriyó e Waiana porque 

cada uma delas é falada por apenas um indivíduo adulto, número pouco significativo para uma 
análise detalhada. Por isso elas são rotuladas como "outras". 
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do Flexa (85.71%) e Kuahi (72.72%), corroborando os dados da Tabela 3-5, em que 

o Kheuól foi a língua predominante nas casas destas aldeias. Assim, podemos 

verificar que há paralelismo quando observamos as línguas que predominam nas 

casas e o total de falantes de LI-1 por aldeia (Tabela 3-15). 

Tabela 3-15: Falantes de LI-1 por aldeia 

Aldeias 
 

Total 
Falam 
 LI-1 

Língua Indígena 1 (LI-1) 

PLU KMV Outras 

M F M F M F 

Amomni 72 68 34    50.00 % 33     48.53%  0       -    1     1.47  0         -    0          -    

Flexa 61 56 6    10.71 % 2       3.57 % 29  51.79%  19   33.93%  0         -    0          -    

Kamuywa 81 75 33    44.00 % 42     56.00 % 0       -    0        -    1      1.33%  0          -    

Kuahi 34 33 4    12.12 % 4     12.12 % 11  33.33 % 13   39.39 % 0         -    0          -    

Kumenê 791 746 375    50.27 % 369     49.46 % 0       -    1     0.13 % 0         -    1     0.13%  

Kwikwit 22 19 9    47.37 % 10     52.63 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Mangue 1 29 28 13    46.43 % 15     53.57 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Mangue 2 16 15 5    33.33 % 10     66.67 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Puwaytyeket 74 70 35    50.00 % 35     50.00 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Tawari 54 48 20    41.67 % 28     58.33 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Urubu 30 30 14    46.67 % 15     50.00 % 1    3.33 % 0        -    0         -    0          -    

Yanawá 5 5 3    60.00 % 2     40.00 % 0       -    0        -    0         -    0          -    

Ywawka 57 54 27    50.00 % 25     46.30 % 1    1.85 % 1     1.85 % 0         -    0          -    

Total 
 

1326 1247 
578 46.35% 590 47.31% 42 3.37% 35 2.81% 1 0.08% 1 0.08% 

1168 93.66% 77 6.17% 2 0.16% 

 

 Também pesquisamos a proficiência dos falantes nas duas principais 

línguas indígenas declaradas (PLU e KMV). Embora estejamos conscientes de que 

a aplicação de questionário não seja o método mais adequado para tal objetivo, 

acreditamos que os dados podem nos fornecer indicativos relevantes quanto à tal 

proficiência e subsidiar posteriores estudos sobre a temática entre os Aukwayene, 

principalmente porque todos os pesquisadores que trabalharam no levantamento 

dos dados eram fluentes em Parikwaki e Português, alguns também em Kheuól, o 

que os ajudou a identificar se o pesquisado conseguia se expressar e/ou entender 

tais línguas.  As tabelas seguintes apresentam a proficiência dos falantes na LI-1, de 

acordo com o sexo e faixa etária. Na Tabela 3-16 temos os dados relativos à LI-1 

Parikwaki, enquanto na Tabela 3-17 são apresentados os dados referentes ao 

Kheuól como LI-1.   
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Tabela 3-16: Proficiência em PLU como LI-1 
Faixa  
etária 

LI-1 
 PLU 

Total 
Sexo  
LI-1 
 PLU 

Proficiência em Parikwaki LI-1 

Entende, fala pouco Fala razoável Fala tudo 

M F M F M F M F 

0 - 7 282 127 155 14 11.02% 16 10.32% 4 3.15% 5 3.23% 109 85.83% 134 86.45% 

8-14 276 125 151 0 - 2 1.32% 0 - 0 - 125 100.00% 149 98.68% 

15 - 25 286 157 129 0 - 0 - 0 - 0 - 157 100.00% 129 100.00% 

26 - 40 196 100 96 1 1.00% 0 - 0 - 1 1.04% 99 99.00% 95 98.96% 

41 - 60 102 52 50 0 - 0 - 0 - 1 2.00% 52 100.00% 49 98.00% 

> 60 26 17 9 1 5.88% 0 - 0 - 0 - 16 94.12% 9 100.00% 

Total 
 

1168 578 590 
16 2.77% 18 3.05% 4 0.69% 7 1.19% 558 96.54% 565 95.76% 

34 2.91% 11 0.94% 1123 96.14% 

  
 
Tabela 3-17: Proficiência em KMV como LI-1 

Faixa 
Etária 

Falam 
LI 

LI-1 
KMV 

Total 
Sexo 
LI-1 
KMV 

Proficiência em Kheuól LI-1 

Entende, fala pouco Fala razoável Fala tudo 

M F M F M F M F 

0 - 7 297 15 10 5 1 10.00% 2 40.00% 3 30.00 1 20.00 6 60.00% 2 40.00% 

8-14 293 17 9 8 0 - 0 - 0 - 1 12.50 9 100.00% 7 87.50% 

15 - 25 304 18 6 12 0 - 0 - 0 - 0 - 6 100.00% 12 100.00% 

26 - 40 217 19 12 7 1 8.33% 0 - 1 8.33 0 - 10 83.33% 7 100.00% 

41 - 60 107 5 1 4 0 - 0 - 0 - 0 - 1 100.00% 4 100.00% 

> 60 29 3 2 1 0 - 0 - 0 - 0 - 2 100.00% 1 100.00% 

Total 
 

1247 77 40 37 
2 5.00% 2 5.41% 4 10.00% 2 5.41% 34 85.00% 33 89.19% 

4 5.19% 6 7.79% 67 87.01% 

  

 Em se tratando da LI-1-Parikwaki, Tabela 3-16,  o fato de 96.14% 

pertencerem ao grupo fala tudo é esperado, principalmente quando tal língua é a 

que prevalece nas aldeias. O mesmo pode ser observado entre os falantes de LI-1-

Kheuól, Tabela 3-17,  em que 87.01% do total falam tudo na referida língua.  Mesmo 

que o total geral de falantes de LI-1-Parikwaki seja significativamente superior aos 

de LI-1-Kheuól, em ambos os casos os dados apontam que o domínio da língua 

ocorre já nos primeiros anos, por isso os falantes de LI-1 declararam, em maioria, 

terem sido criados falando (Tabela 3-18). 
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Tabela 3-18: Criação dos falantes de LI-1 

LI-1 Total 
Falantes 

Criação 

Falando Ouvindo Nem falando, nem ouvindo 

Parikwaki 1168 1139 97.51% 29 2.49% 0 - 

Kheuól 77 71 92.20% 2 2.59% 4 5.19% 

3.5.5 Fala ou entende outra língua indígena?  

 A questão fala ou entende outra língua indígena?,  semelhante à de 3.5.4, 

objetivou verificar se o indivíduo fala ou entende alguma língua indígena além da LI-

1, independente do nível de proficiência. Do total de habitantes das aldeias 

aukwayene,  547 responderam afirmativamente a essa questão.  Os dados na 

Tabela 3-19 mostram que 41.25% da população das aldeias aukwayene falam ou 

entendem uma segunda língua indígena (LI-2). Nesse caso, o Kheuól predomina 

como segunda língua (94.69%). Os maiores percentuais de falantes de LI-2 são das 

aldeias Tawari (72.22 %) e Amomni (70.83 %), embora o Kumenê apresente o maior 

números total de falantes de LI-2.  

Tabela 3-19: Falantes de LI-2 por aldeia 

Aldeias 
População 

Total 

Falam 
LI-1 

 

Falam 
LI-2 

 

Língua Indígena 2 
LI-2 

PLU KMV Outras 

M F M F M F 

Amomni 72 68 51      70.83 % 0 1 25 25 0 0 

Flexa 61 56 13      21.31%  7 3 2 1 0 0 

Kamuywa 81 75 53      65.43 % 0 0 23 30 0 0 

Kuahi 34 33 19      55.88 % 7 7 2 3 0 0 

Kumenê 791 746 308      38.94 % 0 1 176 130 0 1 

Kwikwit 22 19 8      36.36 % 0 0 5 3 0 0 

Mangue 1 29 28 11      37.93 % 0 0 5 6 0 0 

Mangue 2 16 15 4      25.00 % 0 0 2 2 0 0 

Puwaytyeket 74 70 16      21.62 % 0 0 10 6 0 0 

Tawari 54 48 39      72.22 % 0 0 18 21 0 0 

Urubu 30 30 4      13.33 % 0 0 3 1 0 0 

Yanawá 5 5 2      40.00 % 0 0 2 0 0 0 

Ywawka 57 54 19      33.33 % 1 1 10 7 0 0 

Total 1326 1247 547 41.25% 
15 13 283 235 0 1 

28 5.11% 518 94.69% 1 0.18% 
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 Considerando-se que o Kheuól é uma língua ameaçada, e que em muitas 

aldeias Galibi-Marworno e Karipuna esta língua já deixou de ser transmitida e 

utilizada, identificar (Tabela 3.19) que há um número significativo de Aukwayene 

falantes de Kheuól amplia às possibilidades de ações de promoção e proteção do 

Kheuól falado na T.I. Uaçá. Quanto à proficiência em Kheuól como LI-2, os dados da  

Tabela 3-20 indicam que é pequena a diferença entre os que falam tudo (42.85%) e 

aqueles que entendem, falam pouco (36,87%), ou seja, de um lado os que possuem 

fluência em Kheuól e dominam a língua em todos os contextos; do outro aqueles 

que apenas entendem tal língua, mas que não possuem fluência na mesma, nesse 

caso, embora o percentual mais elevado dos que entendem, falam pouco esteja na 

faixa 0-7 anos, os índices são significativos nas demais faixas e, em números 

absolutos, a faixa 15-25 anos é a que mais concentra os indivíduos desse nível.  

 Tabela 3-20: Proficiência em KMV como LI-2 
Faixa 
Etária 

  
  

LI-2 
KMV 
  

Total  
LI-2 
KMV 

Proficiência em Kheuól LI-2 

Entende, fala pouco Fala razoável  Fala tudo  

M F M F M F  M   F  

0 - 7 28 14 14 7 50.00 7 50.00 4 28.57 1 7.14 3 21.43 6 42.86 

8-14 78 33 45 13 39.39 18 40.00 8 24.24 11 24.44 12 36.36 16 35.56 

15 - 25 164 93 71 41 44.09 29 40.85 18 19.35 13 18.31 34 36.56 29 40.85 

26 - 40 150 81 69 27 33.33 22 31.88 16 19.75 14 20.29 38 46.91 33 47.83 

41 - 60 80 42 38 11 26.19 12 31.58 9 21.43 8 21.05 22 52.38 18 47.37 

> 60 18 13 5 3 23.08 1 20.00 1 7.69 2 40.00 9 69.23 2 40.00 

Total 518 276 242 
102 36.96 89 36.78 56 20.29 49 20.25 118 42.75 104 42.98 

191 36.87% 105 20.27% 222 42.85% 

 

 Quando o Parikwaki é a LI-2 (Tabela 3-21) a maior parte dos falantes 

(57.14%) fala razoável, enquanto os que entendem, falam pouco e falam tudo 

representam 21.42% cada. Digno de nota é o fato que, entre os que falam tudo, as 

mulheres representam 33.33% dos falantes, e estão concentradas, principalmente, 

na faixa acima de 15-25 anos, Já os homens que falam tudo  somam 12.50%, e 

encontram-se na faixa etária até 15-25 anos.  
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Tabela 3-21: Proficiência em PLU como LI-2 
Faixa 
Etária 

  
  

LI-2 
PLU 
  

Total 
Sexo 
LI-2 
PLU 

Proficiência em Parikwaki LI-2 

Entende, fala pouco Fala razoável  Fala tudo  

M F M F M F  M   F  

0 - 7 3 2 1 0 - 0 - 2 100.00% 1 100.00% 0 - 0 - 

8-14 5 2 3 0 - 1 33.33% 1 50.00% 2 66.67% 1 50.00% 0 - 

15 - 25 7 3 4 0 - 0 - 2 66.67% 2 50.00% 1 33.33% 2 50.00% 

26 - 40 7 5 2 3 60.00% 1 50.00% 2 40.00% 1 50.00% 0 - 0 - 

41 - 60 3 2 1 1 50.00% 0 - 1 50.00% 0 - 0 - 1 100.00% 

> 60 3 2 1 0 - 0 - 2 100.00% 0 - 0 - 1 100.00% 

Total 28 16 12 
4 25.00% 2 16.67% 10 62.50% 6 50.00% 2 12.50% 4 33.33% 

6 21.42% 16 57.14% 6 21.42% 

 

 Quando se trata de LI-2 (Tabela 3-22), diferente do que ocorre com a LI-1, é 

ouvindo que os falantes estabelecem contato com a língua e conseguem aprendê-la, 

o que pode indicar que tal aprendizado ocorre em outros ambientes e através de 

outros contatos, foram do núcleo familiar. 

Tabela 3-22: Criação dos falantes de LI-2 

LI-2 
Total 

Falantes 

Criação 

Falando Ouvindo Nem falando, nem ouvindo 

Parikwaki 28 9 32.14% 17 60.71% 2 7.14% 

Kheuól 518 216 41.69% 291 56.17% 11 2.12% 

 

3.6 Conclusão: considerações sobre a vitalidade das línguas faladas pelos 

Aukwayene 

 Até agora os dados discutidos em 3.5 nos deram uma fotografia das línguas 

faladas pelos Aukwayene e mostraram que 93.66%32 deste povo fala o Parikwaki, 

sua língua materna. O alto percentual de falantes nos leva a acreditar que se trata 

de uma língua forte, que não apresenta vulnerabilidade. Para Hale (1998) todas as 

línguas com menos de cem mil falantes estão ameaçadas, nesse caso, não existem 

línguas indígenas no Brasil que não estejam correndo sério perigo de desaparecer. 

Contudo, é possível estabelecer graus de ameaça a uma língua, o que faremos a 

partir das classificações de Wurm (1998) e Fishman (1991).  

                                            

32
 Esse número é geral, considerando-se os três níveis de proficiência apresentados: entende, fala 

pouco; fala razoável; fala tudo. 
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 A classificação de Wurm destaca o papel do falante como elemento 

indicativo da vitalidade de uma determinada língua. Para ele, as línguas  

potencialmente ameaçadas (1) começam a perder falantes infantis e sofrem pressão 

de uma língua mais forte, com frequência tais línguas também se encontram em 

desvantagem social e econômica; as línguas ameaçadas (2)  são aquelas em que 

poucas ou nenhuma criança adquire a língua nativa e os bons falantes são adultos 

jovens; são consideradas línguas seriamente ameaçadas (3) aquelas em que os 

melhores falantes estão acima dos 50 anos; enquanto línguas moribundas (5) são 

aquelas em que os poucos falantes existentes são idosos e as línguas extintas (6) 

são as que não possuem mais falantes.  

 Os estágios que Fishman (1991:88-109) utiliza para caracterizar vitalidade 

ou perda de língua acrescentam critérios relacionados ao uso da língua na escola e 

ao reconhecimento desta em esferas governamentais. São oito níveis e o grau de 

ameaça é dado em ordem decrescente, sendo o estágio 8 o indicativo de maior 

ameaça: 

 Estágio 8: somente alguns mais velhos usam a língua; 

 Estágio 7: somente adultos usam a língua; 

 Estágio 6: há algum uso intergeracional da língua; 

 Estágio 5: a língua está viva e sendo usada na comunidade;   

 Estágio 4: a língua é utilizada no ensino básico (séries iniciais)  

 Estágio 3:  a língua é utilizada nos locais de negócios; 

 Estágio 2: a língua é usada pelo governo local e na mídia; 

 Estágio 1:  a língua é usada pela esfera governamental mais alta e para a 

educação. 

 O Parikwaki atende aos critérios de Wurm (1998) para línguas 

potencialmente ameaçadas, principalmente pela pressão que sofre do Português, 

língua nacional e dominante cujo conhecimento é solicitado na escola, atividades 

comerciais e mesmo nos contatos com outros povos indígenas, uma vez adotada 
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como língua franca; e encontra-se no Estágio 4 de Fishman por ser a língua usada 

na escola durante as séries iniciais.  

 É válido também avaliar a vitalidade do Kheuól como LI-2,  pois se trata de 

uma língua seriamente ameaçada entre os Karipuna e Galibi-Marworno e que, entre 

os Aukwayene, tem perdido para o Português o status de LI-2.  Na classificação de 

Fishman, e considerando-se somente a situação do Kheuól no Urucauá, a língua 

está no Estágio 6, em que ainda há algum uso intergeracional pois, como vimos 

anteriormente, há falantes de Kheuól nas faixas 0-7 e 8-14 anos. Contudo, mesmo 

no Flexa e Kuahi, onde o Kheuól prevalece como a primeira língua dessas aldeias, 

há grande  pressão do Português, que é a língua utilizada nas atividades escolares, 

relações comerciais e reuniões entre os povos indígenas da região. Nessas aldeias, 

as crianças têm contato com o Português logo nas séries iniciais e não há 

alfabetização em Kheuól, o que contribui para o enfraquecimento da língua. Leite e 

Franchetto afirmam que: 

 Um dos principais fatores que acarretam a morte de dada língua é a 

pressão das línguas nacionais, dominantes, em situações de um poder 

superior sócio-econômico, de assimilação, através de meios e canais, 

como escolarização, mídia (rádio, televisão, etc.), e a sedimentação de 

atitudes valorativas positivas, para a língua do colonizador, e negativas, 

para a língua dos colonizados. (Leite e Franchetto, 2006:19) 

 Embora a vitalidade do Parikwaki entre os Aukwayene seja superior à do 

Kheuól, não podemos deixar de ressaltar que todos os fatores citados por Leite e 

Franchetto podem ser observados na atitude dos falantes em relação, também, a 

esta língua. Com relação aos dados discutidos em 3.5, estes nos permitem 

afirmar que os Aukhwayene são um povo multilíngue, em que Parikwaki, Kheuól e 

Português disputam espaços nos lares, escolas e aldeias. O gráfico abaixo mostra o 

percentual de falantes/línguas considerando o total de habitantes das aldeias 

aukwayene.  
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Figura 3-5: Percentual de falantes monolíngues, bilíngues e multilíngues em PLU, POR e KMV a 
partir dos dados do levantamento sociolinguístico.  

 

 No gráfico podemos observar que o bilinguismo e o multilinguismo 

prevalecem (total=70%) entre os Aukwayene, em detrimento do monolinguismo 

(total=30%). Com base no gráfico podemos fazer a seguinte correspondência: 

quando os Aukwayene são monolíngues, a língua é o Parikwaki (23%); se falam 

duas línguas, a segunda será o Português (Parikwaki-Português 26%), que já 

prevalece como L2, posição antes ocupada pelo Kheuól. No entanto, o maior 

percentual é relativo aos falantes multilíngues em Parikwaki, Português e Kheuól 

(37%).  

 O contexto multilíngue dos Aukwayene não se reflete nas escolas das 

aldeias, onde a educação escolar é constantemente interrompida pela falta de 

professores ou infraestrutura, principalmente fora da sede. Mesmo no Kumenê a 

realidade é que não há professores para atender as demandas da escola, o que se 

agrava a partir do quinto ano, período em que as turmas e disciplinas ficam a cargo 

dos professores do Sistema Modular de Ensino Indígena (SOMEI). Do quadro 

docente apenas dois professores são Aukwayene e ministram as disciplinas Cultura 

Indígena e Língua Indígena; as demais ficam a cargo dos não-índios, que pouco 

conhecem sobre o povo ou a língua da aldeia onde, eventualmente, trabalham em 
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períodos modulares de até cinquenta dias. Nesse contexto não há espaço para as 

línguas indígenas e o "ensino bilíngue" resume-se à tradução de conteúdos para o 

Parikwaki, quando o professor é indígena. Mesmo que os professores Aukwayene 

passassem a ocupar todos os espaços do SOMEI, isso seria insuficiente para uma 

mudança em prol da valorização das línguas indígenas, pois a escola carece de 

materiais didáticos e paradidáticos que atendam as demandas de seu público 

multilíngue.  

 Nesse contexto as perspectivas não são boas, principalmente em relação ao 

Kheuól, que tende a cair em desuso entre os Aukwayene, pois o Português já se 

tornou a língua franca para o contato destes com os Karipuna e os Galibi-Marworno. 

Não há políticas e ações de valorização e promoção desta língua, ao contrário, os 

espaços de usos são bastante limitados, geralmente relacionados ao cotidiano 

familiar em casas de origem interétnica. Como falar Parikwaki é considerado 

diacrítico de "indianidade", o Kheuól sofre dupla pressão.  

 Quanto ao Parikwaki, a situação é de alerta. O Português avança nas 

aldeias, impulsionado pelos conteúdos televisivos, mídias digitais e a própria 

educação escolar. Se os Aukwayene dominam o Parikwaki, isso não significa que 

estejam sendo preservados os espaços de fala e que a transmissão dos diferentes 

tipos de discurso esteja mantida. O diálogo seguinte mostra que os Aukwayene 

sabem dessas perdas:  

Eu: Adonias, porque você marcou na ficha que você fala razoável? 
Adonias: Porque sim professora. 
Eu: Mas como Adonias, você não fala palikur desde criança? Você não dá 
aulas em palikur? Como você fala razoável? 
Adonias: Ah professora... eu falo palikur, mas eu não sei falar direito 
não... eu não sei falar como o seu Wet...  
Eu: Mas Adonias, você é um falante fluente, além de escrever e ler na sua 
língua... 
Adonias: Eu sei professora, mas eu falo um palikur diferente, pra mim é 
mais fácil, não é como o palikur de antigamente. Meu avô fala bem, ele 
sabe muita coisa, agora eu não falo não professora, ainda tenho que 
aprender a falar palikur direito. (Adonias Guiome Ioiô, Aldeia Kumenê, 
20/04/2013) 

 



114 
 

 A ideia que Adonias Guiome Ioiô33  faz de "falar bem" está relacionada ao 

uso de uma variedade que hoje está restrita aos mais idosos, mas que também 

envolve o conhecimento dos cantos, narrativas e saberes tradicionais. Essa opinião 

é compartilhada por muitos adultos e difundida, inclusive, entre os professores. 

Talvez o primeiro passo esteja sendo dado quando os Aukwayene começam a 

reconhecer a vulnerabilidade de sua língua materna. Essa atitude abre espaço para 

que sejam estabelecidos diálogos com a comunidade sobre a necessidade de se 

discutir, criar e implementar ações que objetivem a preservação do Parikwaki e a 

sua ampla transmissão nas aldeias, em todas as suas formas de realização 

linguística. 

 O levantamento de dados sociolinguísticos aqui apresentados certamente 

contribui para o maior conhecimento do Parikwaki e também do Kheuól.  Tais 

informações poderão subsidiar a discussão e elaboração de políticas linguísticas 

entre e para os Aukwayene, isso porque a preservação e a revitalização de línguas 

demanda procedimentos diversos, que perpassam pela formulação e a 

implementação de políticas públicas afirmativas. 

 

                                            

33
 Adonias é professor indígena, formado pelo Curso de Licenciatura Intercultural Indígena, sempre 

viveu na aldeia. O Parikwaki é sua língua materna, e somente aprendeu a falar português na 
adolescência.  
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4 Aparato Teórico e Metodológico 

4.1 Introdução 

 A análise linguística dos capítulos seguintes teve dois objetivos: (1) a 

descrição e análise do inventário fonológico das consoantes e vogais do Parikwaki;  

e (2) a descrição e análise dos padrões silábicos e da atribuição do acento nesta 

língua. Para alcançarmos tais objetivos nos valemos de métodos e teorias de análise 

distintos que serão apresentados e discutidos neste capítulo. 

4.2 O princípio:  identificação e análise dos sons do Parikwaki 

 Quando Trubetzkoy (1939) propôs a instituição da Fonética e da Fonologia 

como duas ciências diferenciadas, ambas dedicadas ao estudo dos sons da 

linguagem, mas com objetos de estudo distintos, ele também mostrou que estas 

duas áreas estão vinculadas e são complementares, segundo a perspectiva em que 

são abordados os fenômenos da linguagem: a Fonética dedica-se a descrição dos 

fatos físicos que caracterizam linguisticamente os sons da fala, dizendo quais 

mecanismos e processos estão envolvidos na produção de um determinado 

segmento da cadeia sonora da fala (Cagliari, 2002:17); enquanto a Fonologia faz 

uma interpretação dos resultados apresentados pela Fonética em função dos 

sistemas de sons das línguas e dos modelos teóricos que existem para descrevê-los 

(Cagliari, 2002:18). Há três ramos da Fonética, cujas áreas são delimitadas: (1) a 

Fonética Articulatória, que descreve e classifica os sons da fala em face da maneira 

como são produzidos pelo aparelho fonador; (2) a Fonética Acústica, que investiga 

as propriedades físicas dos sons linguísticos e do percurso que as ondas sonoras 

trilham para chegar aos ouvidos do interlocutor; e (3) a Fonética Auditiva, que estuda 

a maneira como os sons da fala são captados pelo aparelho auditivo e interpretados 

pelo cérebro humano (Cavaliere, 2005:25-26).   

 A descrição dos sons vocálicos e consonantais do Parikwaki é feita de 

acordo com suas características articulatórias, e a análise fonêmica desses sons e a 

descrição de alguns dos processos fonológicos existentes é pautada em uma 

abordagem estrutural.  Antes de ser uma opção teórica, nossa escolha por tal 

abordagem nesse nível da análise se deu por acreditarmos que, sendo este um dos 

primeiros estudos sobre a fonologia do Parikwaki, não poderia excluir uma descrição 
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física dos sons desta língua e de como eles se estruturam. Além disso, uma 

descrição estrutural também pode ser facilmente acessada por outros pesquisadores 

com o objetivo de empreender uma análise tipológica, histórica e descritiva entre 

línguas Arawak ou de outras famílias linguísticas.  Não devemos considerar, 

entretanto, que tal abordagem descritiva seja um impedimento à utilização de 

modelos teóricos distintos, aos quais recorremos de acordo com os objetivos desta 

Tese.  Assim, a descrição dos sons do Parikwaki no nível segmental é feita de 

acordo com suas características articulatórias. A metodologia de análise segue os 

princípios básicos da fonologia descritiva, presentes em Pike (1976), mas 

amplamente utilizado por pesquisadores de campo que trabalham com línguas com 

pouca ou nenhuma descrição; e difundido por autores posteriores, mesmo que com 

algumas alterações (Cagliari, 2002; Cristófaro Silva, 2003).  

 Para a análise linguística foi necessária a constituição do corpus. Contudo, 

realizamos uma etapa anterior, que foi a pesquisa bibliográfica de estudos sobre a 

língua Parikwaki (c.f 1.6 e 1.7) e outras línguas da família Arawak; e o povo Palikur 

(c.f. 1.1 e Cap. 2). Para a obtenção dos dados linguísticos foram empreendidos 

trabalho de campo34. Inicialmente, a coleta foi realizada utilizando a Lista de 

Swadesh e o Formulário do vocabulário-padrão para estudos comparativos 

preliminares nas línguas indígenas brasileiras, do Museu Nacional. Os dados iniciais 

obtidos com esses dois formulários foram transcritos foneticamente para a 

identificação dos sons da língua. Elaboramos uma tabela com os segmentos 

fonéticos e procedemos à identificação dos sons foneticamente semelhantes 

(SFS).  Nessa tabela pudemos observar, por exemplo, que o Parikwaki apresentava 

pares de consoantes oclusivas [p,b], [t,d] e [k,g]. Como cada par distingue-se apenas 

pela sonoridade, são considerados sons foneticamente semelhantes, para os quais 

procuramos encontrar pares mínimos, a fim de identificar se eles constituiriam 

fonemas distintos. São considerados pares mínimos palavras em que a única 

distinção entre si é o segmento sob análise. Assim, ['kaza] 'casa' e ['kasa] 'caça' do 

português são pares mínimos, pois se distinguem somente pela oposição entre [z] e 

[s].   

                                            

34
 Sobre o trabalho de campo realizado cf.1.10. Ver também o Acervo Palikur (1.9) 
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 A identificação de pares mínimos para os SFS é um procedimento 

importante para a análise de uma língua. Se dois sons se opõem em contexto 

idêntico, ou seja, distinguem significado, trata-se de dois fonemas distintos. É o que 

ocorre em português com /'pala/ e /bala/, pois não é possível a alternância entre os 

fonemas /p/ e /b/ sem mudança de significado. Contudo, se não são encontrados 

casos em que os SFS estão em oposição, consideramos a hipótese dos segmentos 

suspeitos estarem em distribuição complementar, situação em que é possível 

prever a ocorrência de um ou outro segmento. Em Parikwaki há distribuição 

complementar entre [p] e [v], dois SFS: [p] ocorre em início de palavra e [v] entre 

vogais. Nesses ambientes não se verifica alternância entre eles e ambos são 

considerados alofones de /p/. Quando dois sons podem alternar, livremente, em um 

mesmo contexto, dizemos que eles estão em variação livre. Em português é o caso 

de [o] e [u] em sílabas átonas no final da palavra. É possível a pronúncia de ['matu] 

ou ['mato], sem que o sentido da palavra seja alterado. Todos esses procedimentos 

foram adotados no Capítulo 5 para a identificação e descrição dos segmentos 

vocálicos e consonantais do Parikwaki e postulação do inventário fonológico desta 

língua. Contudo, durante a descrição segmental das vogais e consoantes do 

Parikwaki surgiram algumas questões, cuja investigação nos levou a recorrer à 

análise acústica, sobre a qual discorreremos a seguir.  

4.3 Análise Acústica 

 A teoria acústica da produção de fala é também conhecida como teoria 

fonte-filtro e está assentada na relação  existente entre a articulação dos sons da 

fala e características acústicas específicas. Se a Fonética Articulatória identifica os 

sons de acordo com o a maneira como são produzidos pelo aparelho fonador; para a 

Teoria Acústica esse aparelho funciona como  um sistema de fontes sonoras que 

geram o som e de filtros que modelam o som produzido. Através da análise acústica 

é possível a observação de correlatos acústicos, que são aspectos relevantes para a 

percepção de diferentes sons presentes no sinal acústico (Lieberman  e Blumstein, 

1988:221). Na Tese, nosso objetivo não foi empreender uma análise acústica 

completa e aprofundada dos segmentos vocálicos e consonantais do Parikwaki, mas 

utilizamos essa ferramenta em questões pontuais: (1) medição da duração vocálica; 

(2) dispersão das vogais; (3) identificação e medição dos segmentos de contorno, a 
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saber: as oclusivas [p] e [b]; e a nasal [m]. Dito isso, trataremos especificamente dos 

pressupostos e métodos que nos guiaram durante essas análises específicas.  

a. Medição de vogais 

 Quando o objetivo é identificar a qualidade vocálica de um segmento, os 

principais correlatos acústicos a serem utilizados são os formantes e a duração. Os 

pulsos de ar que passam pelas cordas vocais vibram no trato vocal e as 

ressonâncias aí ocorridas são chamadas de formantes (Ladefoged, 2001:33). Os 

dois primeiros formantes, F1 e F2, respectivamente, são os que melhor sinalizam 

sob uma perspectiva acústica a posição da língua no eixo horizontal e no eixo 

vertical no momento da produção de um segmento vocálico.  

 A altura da língua é auferida através da medição do primeiro formante (F1); 

enquanto o avanço e retração do dorso da língua são auferidos pela medição do 

segundo formante (F2). Os valores de F1 são inversamente proporcionais à altura 

da língua; vogais baixas possuem valores de F1 mais elevados, enquanto as vogais 

altas apresentam valores menores (Ladefoged, 2001). Já o segundo formante está 

associado à posição de anterioridade e posterioridade do dorso da língua em 

relação aos lábios; observa-se, nesse caso, um valor de F2 mais elevado para as 

vogais anteriores, e que vai diminuindo progressivamente conforme as vogais sejam 

centrais ou posteriores. Mensurar o valor dos formantes para caracterizar as vogais 

é um método que tem como vantagem o fato dos formantes serem facilmente 

identificados durante a análise acústica de dados, além de suas trajetórias estarem 

relacionadas aos segmentos adjacentes. 

 A duração é outro correlato importante para a descrição das vogais. Há 

línguas que distinguem vogais longas e breves, nelas a observação da variação de 

duração é importante para descrever e opor tais segmentos. Contudo, não é 

possível estabelecer uma duração média das vogais nas línguas do mundo, isso 

porque a duração é relativa, pois depende da velocidade da fala, do grau de 

estresse que a sílaba recebe na palavra, da posição desta na frase e até mesmo do 

contexto de discurso espontâneo ou de discurso lido (Lieberman e Blumstein, 1988).  

 Além dos formantes e da duração há outros parâmetros utilizados para a 

caracterização acústica de vogais: frequência fundamental (F0), que varia 
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proporcionalmente conforme a altura da vogal; a largura da banda, relacionada com 

o abafamento das ondas sonoras; e a amplitude, que se relaciona com a frequência 

dos formantes, com a largura  da  banda  e  com  a  fonte  de  energia.   Na Tese, 

trabalhamos apenas com os valores de F1 e F2 e a duração da vogal, através dos 

quais identificamos a dispersão das vogais no espaço acústico do Parikwaki; e 

discutimos a existência de sequências de vogais nesta língua.  

 A metodologia utilizada para a verificação da distribuição das vogais 

consistiu em medir os valores em Hertz (Hz) dos dois primeiros formantes (F1 e F2), 

de cada vogal. Os áudios selecionados para a medição foram recortados no 

programa Sound Forge35, depois, com o programa Praat36, versão 6.0.13, os áudios 

foram concatenados em um único arquivo de som. O Praat permite visualizar 

simultaneamente a onda sonora e o espectrograma de cada vogal e foi utilizado 

tanto para a medição dos formantes (F1 e F2) quanto para a duração das vogais. 

Nesse programa criamos um TextGrid em que foi possível marcar um ponto estável 

na configuração dos formantes, geralmente no meio do ciclo das vogais sob análise, 

o que corresponde a uma área livre dos efeitos da transição entre segmentos.  

 Após as marcações utilizamos o script "analyse_tier.praat37" para obter os 

valores dos formantes, automaticamente. O script gerou um arquivo em txt contendo 

dados de duração, frequência fundamental, F1, F2 e F3 de cada ponto marcado. 

Esse arquivo foi salvo e transportado para o Excel, onde uma tabela foi elaborada 

apenas com os valores de F1 e F2 para cada vogal sob análise. Essa tabela foi 

salva em txt e aberta novamente no Praat, que utilizamos para proceder a plotagem 

das vogais e a geração dos gráficos discutidos em 5.6. 

 Quanto à duração das vogais, em milisegundos (ms), esta pode ser 

determinada com a medição da onda sonora a partir do primeiro até o último ciclo 

completo, considerando-se o começo e o fim dos formantes. As medições foram 

realizadas também com o auxílio do programa Praat, depois os valores foram 

                                            

35
 O Sound Forge é um programa da Sony  que permite fazer marcações nos áudios e extrair os 

trechos necessários,  mantendo integralmente o arquivo original 
36

 O Praat é um software livre elaborado para análises acústicas e que pode ser obtido gratuitamente 

no endereço www.praat.org. Para mais informações, ver Boersma et al. (2002). 
37

 Script criado por Daniel Hirst, versão  [2012-10-30]. O script fornece também os valores de F0 e 
duração, que não serão discutidos aqui. 

http://www.praat.org/
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transportados para uma tabela do Excel, na qual pudemos identificar os valores 

médios de duração dos segmentos sob análise.  

b. Correlatos acústicos para a análise de oclusivas e nasais 

 Articulatoriamente, nasais são consoantes idênticas às oclusivas, 

diferenciando-se apenas quanto ao abaixamento do véu palatino para as nasais 

(Cristófaro Silva, 2003:33). Ou seja, ambas são produzidas com uma obstrução 

completa  da corrente de ar através da boca, mas nas oclusivas orais, que em 

Parikwaki são /p,b,t,d,k,g/, o véu palatino encontra-se levantado e o ar sai 

completamente pela cavidade oral; enquanto nas nasais /m,n/ o véu palatino 

encontra-se abaixado, o que faz com que a corrente de ar proveniente dos pulmões 

dirija-se às cavidades oral e nasal.   

 De forma geral, Ladefoged (2001) afirma que consoantes oclusivas são 

caracterizadas por uma fase de oclusão que resulta de um período em que o ar está 

“preso” no trato vocal; e por uma explos o de energia, “burst”, que ocorre no 

momento da soltura, após a oclusão. Este burst aparece na onda sonora como um 

pico de energia, curto em duração, após o período de silêncio, sendo mais visível 

para as oclusivas surdas do que para as sonoras. Na figura abaixo a seta aponta 

para o burst, a explosão da oclusiva [d]. Note que a vibração está presente em todo 

o período anterior a explosão, o que indica tratar-se de uma oclusiva sonora.  

 Fonte 4-1: Oscilograma da palavra parikwaki [dug], 'arroz' 

 

 No caso das consoantes nasais existem pistas  acústicas  evidentes  que 

podem ser observadas. Tais pistas estão relacionadas à mudança no  

espectrograma  no  momento  de  formação  da  obstrução  articulatória, que decorre 

do movimento de junção dos lábios no caso da nasal [m] observada nos segmentos 

de contorno. Consoantes e vogais apresentam  formantes com estrutura similar. 
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Contudo, o formantes das nasais apresentam bandas mais fracas e suas 

freqüências depende das características de ressonância das cavidades nasais, que 

variam entre os indivíduos. 

 Nesta Tese a análise do espectograma dos segmentos de contorno [mp] e 

[mb] nos permitiu caracterizá-los como tal, uma vez que foi possível observar a 

inexistência de outro segmento fonético entre a primeira e a segunda consoante que 

o compõe. Além disso, a mensuração da duração de cada um dos elementos desses 

segmentos possibilitou rotulá-los de acordo com suas propriedades acústicas, pois 

segmentos desse tipo podem ser rotulá-los oclusivas  orais  pré-nasalizadas;  

oclusivas  orais pós-nasalizadas; oclusivas nasais pré-oralizadas e oclusivas nasais 

pós- oralizadas, o que dependerá da duração do componente oral e do nasal 

durante  a fase medial da oclusiva complexa (Laver, 1994:228). 

4.4 Teoria(s) da Sílaba 

 Quando tratarmos dos segmentos vocálicos e consonantais de dada língua, 

fazemos referência a correlatos fonéticos, contudo a sílaba não possui tais 

correlatos claramente definidos, motivo que levou este constituinte a ser 

negligenciado no início dos estudos gerativos, embora hoje seja considerada uma 

unidade essencial  de organização prosódica (Kentowicz, 1994:250). Mas, o que se 

entende por sílaba? Talvez esta seja a primeira questão a ser considerada quando 

pretendemos analisar os padrões silábicos de dada língua, isso porque o conceito 

de sílaba adotado tem importantes implicações teóricas. Considerando-se que a 

sílaba é um constituinte prosódico, a discussão é direcionada para a forma como 

este constituinte se organiza.   

 Outra questão concernente à análise da sílaba se dá com relação a sua 

estrutura: a sílaba possui estrutura interna? A resposta a tal pergunta vai distinguir o 

tratamento dado à sílaba. Há modelos38 que pressupõem que a sílaba possui uma 

estrutura plana, ou seja, em que a relação dos elementos se dá de forma linear 

(Kahn, 1976; Clements e Keyser 1983; Itô, 1986; Nespor e Vogel, 1986). Nesses 

casos os segmentos estão ligados diretamente ao nó silábico. Em outros modelos a 

sílaba possui uma estrutura interna organizada hierarquicamente, constituída por 

                                            

38
 Esses modelos estão especialmente ligados ao Estruturalismo Clássico e ao Gerativismo.  
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elementos distintos, que são unidades consideradas menores que a sílaba (Pike, 

1967; Pulgram, 1970; Kiparsky,1979; Selkirk, 1982; Harris, 1983).  

 Poderíamos argumentar favoravelmente quanto às duas propostas, mas, 

como veremos em Parikwaki, a estrutura interna da sílaba é determinante para a 

atribuição do acento. Nesse caso, concordamos com Nespor e Vogel (1986), que 

observam que, quanto à determinação do acento, parece haver a necessidade de 

uma divisão interna à sílaba, tendo em vista que, em línguas sensíveis ao peso 

silábico, uma rima ramificada contribui para o peso, mas um ataque  ramificado não. 

Dito isso, para a análise da sílaba do Parikwaki assumimos que esta é uma unidade 

hierarquicamente organizada e pode ser constituída por um Onset (Ataque), seguido 

por uma Rima; que, por sua vez, pode ser formada por Núcleo e Coda, sendo o 

Núcleo o único componente obrigatório (Fudge, 1969; Halle and Vergnaud, 1980; 

Selkirk, 1982; Steriade, 1982; Harris, 1983, Levin, 1985 e outros). Dessa forma, a 

sílaba teria uma estrutura básica correspondente ao exemplo abaixo (Zec, 

2007:177). 

(01)  

 

 A estrutura da sílaba foi uma das alternativas apontadas por estudiosos, 

como Clements e Keyser (1983); Selkirk (1984); Nespor e Vogel (1986); entre 

outros, para determinar regras e exceções, considerando que há estruturas silábicas 

suscetíveis ao acento em detrimento de outras não suscetíveis. Há também o 

pressuposto teórico de que a sílaba acentuada tende a manter sua estrutura, com 

menos variações fonológicas internas ao contexto lexical.  

 Além de considerar que a sílaba possui uma estrutura interna hierarquizada, 

Hayes (1995) assume que elas possuem pesos distintos e descreve princípios 



123 
 

considerados universais em relação ao peso silábico e que podem ser aplicados às 

línguas naturais. São eles: (i) sílabas leves possuem núcleo simples, ao qual é 

atribuída apenas uma mora, ou seja, são monomoraicas; (ii) sílabas com núcleo 

complexo são sempre pesadas e constituídas por duas moras (bimoraicas). As 

moras são atribuídas sempre à R (rima), uma vez que segmentos pré-vocálicos, ou 

seja, em posição de Onset, são inertes prosodicamente.  

 De acordo com Hayes (1989), o peso silábico é uma oposição binária, no 

nível prosódico, em que se atribuem moras (μ) às sílabas. Assim, o máximo de 

moras atribuídas a uma sílaba são duas (μμ). Nos exemplos a seguir, compilados de 

Zec (2007:176-178), podemos observar que a consoante em Onset não atribui peso 

à sílaba, ou seja, não recebe mora. Em (a) temos uma sílaba leve, do tipo CV, em 

que o Núcleo é constituído por uma mora; em (b) são atribuídas duas moras à sílaba 

CVC, uma ao Núcleo (V) e a outra à Coda (C); em (c) são atribuídas duas moras à 

posição de Núcleo, o que corresponderia à representação de uma vogal longa ou 

uma vogal nasal; em (d) a sílaba CVVC também recebe duas moras, mas observe 

que a segunda vogal esta ligada diretamente à sílaba (σ) e compartilha a mora com 

a consoante em Coda; enquanto em e) não é atribuída mora à consoante em Coda, 

que também está ligada à sílaba. 
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 Blevins (1995) também contribui para a classificação das sílabas em relação 

ao peso, sugerindo que existem três grupos de sílabas: leves, pesadas e muito 

pesadas. Nem todas as línguas naturais fazem essa tripla oposição, contudo 

estruturas com núcleo complexo são sempre muito pesadas. A seguir, 

apresentamos as estruturas silábicas reunidas em três grupos, conforme a proposta 

de Blevins (1995): 

 Leve Pesada Mais pesada 

Tipo 1 rima não-complexa  rima complexa 

Tipo 2 núcleo não-complexo  núcleo complexo 

Tipo 3 rima não-complexa rima complexa núcleo complexo 

  

 Analisando o esquema acima, podemos constatar que línguas do Tipo 1 

opõem sílabas com rima não-complexa (C)V a sílabas com rima complexa (C)VC. 

No Tipo 2, a oposição é feita entre sílabas com núcleo não-complexo (C)V(C) e 

sílabas com núcleo complexo (C)VV(C). No Tipo 3, ocorre a tripla oposição entre 

sílabas com rima não complexa (C)V, sílabas com rima complexa (C)VC, e sílabas 

com núcleo complexo (C)VV(C). Assim, é possível obtermos desse quadro um 

esquema mínimo que leva à análise do peso a partir da estrutura da sílaba, da mais 

leve até a mais pesada, da seguinte forma: núcleo complexo > rima complexa > 

rima não complexa > núcleo não complexo. Essa estrutura será retomada ao 

analisarmos a constituição das sílabas do Parikwaki.    

4.5 Acento 

 Em Metrical Stress Theory (Hayes, 1995), o acento é considerado como uma 

propriedade relativa à rima silábica (Núcleo e Coda). Assim, a rima segue uma 

hierarquia prosódica, que abrange domínios maiores do que a sílaba, como os de pé 

e de palavra. A proposta de Hayes, assim como a de outros que adotaram o modelo 

paramétrico (Liberman e Prince, 1977; Prince, 1983; Halle e Vergnaud, 1987; Halle e 

Idsardi, 1995), é uma evolução da grade paramétrica postulada por Liberman (1975) 

e representada a seguir com um exemplo do Português.  Na grade acima, cada 

sílaba é caracterizada, conforme sua posição,  como forte (s-strong) ou fraca (w-
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weak), de modo que o sistema pode ser notado de forma binária (s-w). Assim, 

sempre receberá o acento primário uma sílaba rotulada como s.  

(02)  

 Para a descrição do padrão acentual de dada língua é necessário considerar 

algumas propriedades tipológicas do acento, que são elencadas a seguir, de acordo 

com Hayes (1995:24-26), que concebe o acento como “uma estrutura rítmica 

hierarquicamente organizada”. Assim, resumimos as quatro propriedades tipológicas 

do acento, de acordo com o que foi postulado por Hayes: 

a) Culminatividade: é uma característica fonológica do acento, segundo a qual 

cada palavra ou frase tem uma única sílaba mais forte, à qual o acento é atribuído. 

Este princípio considera a palavra fonológica e não se aplica a palavras gramaticais.  

b) Distribuição rítmica: sílabas igualmente proeminentes tendem a ser distribuídas 

em distâncias, evidenciando um padrão.  

c) Hierarquia acentual: o acento é hierárquico, no sentido que muitas línguas 

possuem múltiplos graus de acento: primário, secundário, terciário.  

d) Ausência de assimilação: a  presença  de  proeminência  em  uma  sílaba  não  

torna  as sílabas  adjacentes  proeminentes.  

 Com base nesses princípios a proposta de Hayes (1995) é uma teoria 

essencialmente paramétrica e restritiva, com o intuito de tornar menos complexa a 

descrição dos sistemas de acento das línguas.  Uma das maiores  contribuições  de  

Hayes é explicar os padrões acentuais encontrados nas línguas naturais a partir de  

um inventário relativamente pequeno de pés métricos. Ainda segundo Hayes 

(1995:62) o ponto crucial para qualquer teoria métrica paramétrica refere-se às 

formas básicas dos pés que ela permite. Além disso, segundo o princípio da 
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culminatividade, postulado pelo autor, cada palavra ou frase possui apenas uma 

sílaba portando o acento principal.  

 Hayes (1995) estabelece os pés como parâmetro responsável por dar ritmo 

às línguas e descreve um inventário de estruturas métricas básicas, com os quais 

seria possível descrever o ritmo de todas as línguas do mundo. Tal inventário 

apresenta três tipos de sistemas de pés: (a) aqueles insensíveis ao peso silábico, 

com constituintes binários de cabeça à esquerda, ou seja, com pé troqueu silábico; 

(b) os sistemas sensíveis ao peso silábico, com constituintes binários de cabeça à 

esquerda, chamados pé troqueu moraico; e (c) os sistemas com constituintes 

binários de cabeça à direita, chamados pé iambo ou iâmbico, e que só ocorrem em 

línguas que consideram o peso silábico (Hayes, 1995). Estes três sistemas estão 

ilustrados a seguir: 

a) Troqueu Silábico b) Troqueu Moraico c) Iâmbico 

(*    .) (*    .) ou ( * ) (.    *) ou ( * ) 

σ  σ -   ᵕ          - ᵕ   -          - 

 

 No Troqueu Silábico (a) apenas as sílabas são contadas, independente de 

sua estrutura interna; enquanto no Troqueu Moraico (b) uma sílaba pesada  funciona  

como equivalente  a  uma  sequência  de  duas  sílabas  leves,  levando  em  

consideração  o  fato  de comportar duas moras. Contudo, a primeira sílaba é 

sempre a mais forte, ou seja, a proeminência acentual é à esquerda. Já o Iâmbico 

(c) possui proeminência à direita, e é composto, no máximo, por duas sílabas. Ao 

contrário do Troqueu Moraico, o Iâmbico requer que a sílaba da esquerda seja 

sempre leve. O Iambo pode ser constituído por uma sílaba leve mais uma sílaba 

pesada, duas  sílabas  leves ou  por  apenas  uma  sílaba  pesada. Como vimos ao 

tratar das sílabas, o peso  silábico é  representado  através  da  quantidade  de  

moras e o pé é um constituinte prosódico formado por pelo menos uma sílaba que 

apresente proeminência. De acordo com a teoria paramétrica de Hayes (1995), os 

passos essenciais para identificação do padrão rítmico de uma língua são: 

1. Direção da segmentação: sempre direita/esquerda; ou esquerda/direita. 

2. Segmentação: pode ser interativa ou não-interativa; persistente ou não-

persistente; e fortemente local ou fracamente local. 
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3. Localização da construção das camadas da grade de baixo para cima 

(botton-up) ou de cima para baixo (top-down). 

4. Pés degenerados: proibição forte ou fraca 

5. Regra final: direita ou esquerda 

 Ainda dentro da teoria paramétrica proposta por Hayes é preciso destacar a 

Lei Trocaico-Iâmbica (Hayes, 1995: 80) postulada a partir da percepção de que os 

agrupamentos rítmicos dependem de como os elementos em jogo se opõem, se por 

duração ou intensidade. Segundo essa lei, há tanto elementos que contrastam em 

intensidade e formam naturalmente agrupamentos com proeminência inicial quanto  

elementos que contrastam em duração e formam naturalmente agrupamentos com 

proeminência final.  

 Além dessa lei, Hayes desenvolveu o conceito de pés degenerados, que são 

os menores pés possíveis em uma dada língua natural. Em sistemas insensíveis à 

quantidade, como o Troqueu silábico, estes pés são constituídos por uma única 

sílaba. Para as línguas que respeitam o peso da sílaba (troqueu e iambo), os pés 

degenerados são constituídos por uma única sílaba leve. A formação de pés 

degenerados pode ser restrita e variável entre as línguas. Hayes postula dois tipos 

de proibições aos pés degenerados: (i) proibição forte, quando os pés degenerados 

são absolutamente proibidos em determinada língua; e a (ii) proibição fraca, que 

permite que os pés degenerados ocorram em posição forte, isto é, quando 

dominados por uma outra marca de grade. 

 A noção de Extrametricidade também é discutida por Hayes. Ela determina 

que alguns constituintes da hierarquia são invisíveis à atribuição de acento em 

línguas onde essa esteja presente. De acordo com essa proposta, as regras 

analisam uma sequência linguística como se a entidade extramétrica não estivesse 

presente. Hayes39 (1995, 56-61) faz restrições à ocorrência de extrametricidade. 

Segundo o autor: (i) apenas constituintes (segmento, sílaba, pé, palavra fonológica, 

afixo) podem ser marcados como extramétricos; (ii) um constituinte pode ser 

extramétrico somente se estiver em uma margem específica (direita ou esquerda) de 

seu domínio (condição de perifericidade); (iii) a margem não marcada para a 

                                            

39
 Em Hayes (1995ː56) o autor retoma as condiç es de extrametricidade já postuladas em sua obra 

de 1991  
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extrametricidade é a margem direita; (iv) uma extrametricidade não pode exaurir o 

domínio das regras de acento (não exaustividade). 

 Nos capítulos seguintes retornaremos ao pressupostos aqui apresentados 

enquanto analisamos os dados do Parikwaki.  
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5 Fonologia Segmental 

5.1 Introdução 

 O objetivo deste capítulo é apresentar, na primeira seção, uma análise 

descritiva segmental das realizações fonéticas vocálicas e consonantais do 

Parikwaki, partindo de suas características articulatórias. Nas seções seguintes, 

introduzimos o inventário fonológico do Parikwaki; descrevemos os fonemas 

consonantais, suas oposições e a distribuição de seus alofones. Em seguida 

tratamos da descrição dos fonemas vocálicos orais e de seus alofones, mostrando a 

oposição entre vogais orais e nasais.  Como algumas questões não foram 

possíveis de analisar no nível segmental, procedemos à análise fonética acústica 

das vogais orais. Os processos fonológicos serão arrolados nas descrições que 

apresentaremos nas seções seguintes, quando discutimos as relações vocálicas e 

consonantais internas dos itens lexicais, nos níveis segmental e, posteriormente, 

autossegmental.  

5.2 Descrição dos Fones e Fonemas Consonantais 

 Desde os postulados de Saussure, apresentados no livro Curso de 

Linguística Geral, publicado em 1916, que os linguistas buscavam transcrever a fala 

humana e descrever os sons possíveis produzidos por ela. Somente com o 

surgimento do  International Phonetic Alphabet40 (IPA), em 1987, que os linguistas 

tiveram acesso a um quadro fonético abrangente que se tornou um instrumento 

padrão para análises fonéticas e fonológicas segmentais, sendo usado também para 

registros digitalizados. Utilizamos os símbolos fonéticos propostos no IPA, quando 

situamos as consoantes Parikwaki de acordo com o maior ou menor grau de 

obstrução da passagem do ar em quatro modos de articulação: oclusivo, fricativo, 

nasal e aproximante; e em cinco locais de articulação: bilabial, alveolar, pós-alveolar, 

palatal, velar e glotal, como demonstramos nos dados abaixo. Porém, antes, 

justificamos que, na descrição da oposição entre os fonemas consonantais, 

priorizamos contextos idênticos com pares mínimos; mas, em alguns casos, dada às 

limitações dos dados e/ou da língua, tivemos que recorrer aos pares análogos. O 

                                            

40
 Para mais informações sobre como usar o IPA, ver International Phonetics Association (1999). 
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sinal (') antes da sílaba indica o acento; (.) marca fronteira de sílaba; e os segmentos 

em análise são destacados em negrito. Seguem os dados. A numeração dos 

exemplos é reiniciada aqui e segue contínua até o final desta Tese. 

5.2.1  Oposição entre os fonemas consonantais 

/p/ - /b/    

(01)  ['pa.ka] /'paka/ 'domingo' 

(02)  ['ba.ka] /'baka/ 'dividir' 

    

/p/ - /t/    

(03)  ['pak˺] /pak/ 'gado, boi' 

(04)  [a.'tak˺] /a'tak/ 'vir, atender ao chamado' 

    

/p/ - /k/    

(05)  [pa.'sis:] /pa'sis/ 'cupiúba' 

(06)  [ka.'sis:] /ka'sis/ 'formiga' 

    

(07)  [i.'bug˺] /i'bug/ 'lama' 

(08)  [i.'dug˺] /i'dug/ 'arroz' 

    

/b/ - /g/    

(09)  [gi.'but˺] /gi'but/ '3M.dente (dente dele)' 

(10)  [bu.'gut˺] /bu'gut/ 'beiju' 

    

/b/ - /m/    

(11)  [ba.'tɛ.ka] /ba'teka/ 'alegre, feliz' 

(12)  [ma.'ta.ka] /ma'taka/ 'alcançar, conseguir' 

    

/t/ - /d/    

(13)  [tat˺] /tat/ 'tatu' 

(14)  ['dat˺] /dat/ 'forte, firme' 



131 
 

    

/t/ - /k/    

(15)  [tu.'ku.gu] /tu'kugu/ 'cabaça'' 

(16)  [ku.'ku.βi] /ku'kupi/ 'queixo' 

    

/t/ - /s/    

(17)  [a.'vit˺] /a'pit/ 'osso' 

(18)  [ha.'vis] /ha'pis/ 'atirar (no alvo)' 

    

/d/ - /g/    

(19)  [i.'duk˺] /i'duk/ 'peito' 

(20)  [mu.'guk˺] /mu'guk/ 'grito' 

    

/d/ - /n/    

(21)  [dug˺] /dug/ 'arroz' 

(22)  [nog˺] /nog/ 'aquela' 

    

/k/ - /g/    

(23)  [ku] /ku/ 'caranguejo' 

(24)  [gu] /gu/ 'velho, usado' 

    

/m/ - /n/    

(25)  [meg˺] /meg/ 'quatimirim' 

(26)  [neg˺] /neg/ 'aquele' 

    

/m/ - /w/    

(27)  [tʃi.'map˺] /timap/ 'ouvir, escutar' 

(28)  [i.'wap˺] /iwap/ 'buscar' 
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/s/ - /ʃ/    

(29)  [was] /was/ 'açaí' 

(30)  [aʃ] /aʃ/ 'comida' 

    

(31)  [wa.'sisː] /wa'sis/ 'piramutaba' 

(32)  [wa.'ʃit˺] /wa'ʃit/ 'anfíbio' 

1.     

2. /s/ - /h/    

(33)  [si.'kas.ka] /si'kaska/ 'cigarro' 

(34)  [hi.'kak˺] /hi'kak/ 'vomitar' 

 

 Depois dessa descrição prévia das ocorrências dos sons consonantais na 

língua Parikwaki, apresentamos abaixo o quadro de fonemas consonantais que 

servirão de base para as análises descritivas das seções seguintes. 

Quadro 5-1: Inventário dos fonemas consonantais do Parikwaki 

 
 

Lugar de Articulação 

M
o

d
o

 d
e
 A

rt
ic

u
la

ç
ã

o
 

 
Bilabial Alveolar Pós-alveolar Palatal Velar Glotal 

Oclusivos /p         /b/  /t/           /d/   /k/       /g/  

Fricativos  /s/ /ʃ/   /h/ 

Nasais             /m/              /n/     

Glides           /w/           /j/   

 

 Cabe ressaltar que /w/ e /j/ serão considerados por nós como sons 

consonantais quando estiverem em posição de início de sílaba (ou ataque). No 

entanto, quando ocorrem em posição final de sílaba (ou coda), serão considerados 

semivocálicos. Essa distinção é importante para nossa análise, pois as regras de 

ditongação serão válidas somente para a situação em que /w/ e /j/ estão depois do 

núcleo silábico, como veremos na seção 5.6.1. Quando ocorrem antes do núcleo 

silábico, não interferem nas características do núcleo e, portanto, se comportam 

como fonemas consonantais.  Na próxima seção, apresentaremos uma análise 

descritiva segmental do ambiente de realização dos sons consonantais, com o 
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objetivo de verificarmos os casos de alofonia e a distribuição fonológica das 

consoantes em Parikwaki. Empregaremos os símbolos de análise fonológica 

segmental para a formulação de regras fonológicas, de acordo com os ambientes de 

realização, como será possível observar a seguir. Contudo, não se trata da análise 

da estrutura da sílaba, a qual será retomada no capítulo seguinte.  

5.2.2 Análise e distribuição dos segmentos consonantais oclusivos 

 A classe das consoantes oclusivas do Parikwaki é a maior e a mais 

produtiva. As seis oclusivas distribuem-se em três grupos, de acordo com seu ponto 

de articulaç oː (1) bilabiais  p/, /b/; (2) alveolares /t/, /d/; e (3) velares /k/, /g/. Trata-se 

de uma classe bastante equilibrada, em que as oclusivas desvozeadas /p/, /t/ e /k/ 

possuem sua contraparte vozeada /b/, /d/ e /g/. Os fonemas oclusivos /p/, /b/, /t/, /d/, 

/k/, /g/ são realizados como os fones [p], [b], [t], [d], [k], [g], respectivamente, em 

início de sílaba. 

/p/→ [p] 
 

  

(35)  [pa.'hat˺] /pa'hat/ 'um' 

(36)  ['pis:] /pis/ 'você' 

(37)  [pu.'k ] /pu'k / 'contar, enumerar' 

 
 

  

/b/→ [b] 
 

  

(38)  [u.'bi] /u'bi/ 'boca' 

(39)  [ba.'jag˺] /ba.'jag/ 'aruanã' 

(40)  ['aj.but˺] /'ajbut/ 'dente' 

 
 

  

/t/ → [t] 
 

  

(41)  [tat˺] /tat/ 'tatu' 

(42)  [i.'tej] /i'tei/ 'lagarta' 

(43)  [tu.'kus:] /tu'kus/ 'beija-flor' 
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/d/ → [d] 
 

  

(44)  [dug˺] /dug/ 'arroz' 

(45)  ['dat˺.ka] /'datka/ 'cobra' 

(46)  [pu.'du.ku] /pu'duku/ 'espinho' 

(47)  [pa.'dak˺] /pa'dak/ 'jogar' 

 

 

  

/k/ → [k] 

 

  

(48)  ['aʃ.ka] /'aʃka/ 'comida' 

(49)  [ka.'baj] /ka'bai/ 'bom, certo' 

(01)  

 

  

/g/ → [g] 

 

  

(50)  [mi.'gat˺] /mi.'gat/ 'sangue' 

(51)  [ma.'gu.je] /ma'guje/ 'gostoso' 

(52)  [gu.'kig˺] /gu'kig/ '3F.bico - bico dela' 

 

 Em posição final de sílaba, as oclusivas /p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/ são realizadas 

como fones não-explodidos [p˺], [t˺], [k˺], [b˺], [d˺], [g˺]. Os sons consonantais em final 

de sílaba podem ocorrer tanto no interior quanto no final das palavras que, neste 

corpus, são itens lexicais: 

/p/→[p˺]     

(53)  ['ip˺.tʃi] /'ipti/ 'banco, tamborete' 

(54)  [hi'.gap˺.ka] /hi'gapka/ 'bebida' 

(55)  [u.'hɛp˺.ka] /u'hepka/ 'face, rosto' 

(56)  [u.'tʃip˺] /u'tʃip/ 'alma, espírito' 

    

/b/→[b˺]    

(57)  [hub˺] /hub/ 'arraia' 

(58)  [a.'kab˺.dat˺] /a'kabdat/ 'colar,cordão' 
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/t/→[t˺]    

(59)  [tat˺] /tat/ 'tatu' 

(60)  [ja.'kɔt˺] /ja'kot/ 'flexa' 

(61)  [tʃi.'kɛt˺] /ti'ket/ 'fogo' 

(62)  ['mat˺.ku.sa] /'matkusa/ 'curto' 

    

/d/→[d˺]    

(63)  [i.mu.'ad˺] /imu'ad/ 'alto' 

(64)  [i.'med˺.git˺] /i'medgit/ 'arco' 

(65)  [mi.'had˺] /mi'had/ 'fundo' 

    

/k/→[k˺]    

(66)  [u.'kuk˺] /u'kuk/ 'pé' 

(67)  [hi.'kɛk˺] /hi'kɛk/ 'experimentar,provar' 

(68)  [i.'sik˺] /i'sik/ 'fezes' 

(69)  [pak˺] /pak/ 'gado, boi' 

    

/g/→[g˺]    

(70)  [ɛg˺] /ɛg/ 'ele' 

(71)  [i.'bug˺] /i'bug/ 'barro, argila, lama' 

(72)  [u.'kig˺] /u'kig/ 'bico, focinho' 

(73)  [u.'kag˺.ma.da] /u'kagmada/ 'amigo, companheiro' 

5.2.3 Lenição e vozeamento de /p/ 

 Lenição é um processo pelo qual um segmento passa por uma série de 

estágios, sendo o último deles o seu cancelamento (Harris, 1994:120), em outras 

palavras, é um fenômeno fonológico em que ocorre a mudança no modo de 

articulação de fonemas consonantais em determinados ambientes de realização. No 

caso do Parikwaki, há lenição quando a oclusiva bilabial /p/ ocorre em ambiente 

entre vogais. Como observamos nos exemplos abaixo, /p/ é realizada como [v] entre 

vogais: 
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/p/ → [v] / V __ V 

(74)  [i.'veg˺] /i'veg/ 'olhar' 

(75)  [a,'vak˺.ɲi] /a'vakni/ 'gavião' 

(76)  [pa.'vaj ] /pa'vai/ 'mamão' 

  

 O mesmo fenômeno fonológico ainda agrega um caso de variação livre entre 

[β] e [v] quando o fonema  p  realiza-se diante das vogais /i/ e /u/.  

/p/ → [v] ~ [β] / V __ [i. u]  

(77)  [i.'βu.tʃi] ~ [i.'vu.tʃi] /i'puti/ 'flor' 

(78)  ['tʃi.βu ] ~ ['tʃi.vu] /'tipu/ 'sapo' 

(79)  [a.'βis.ka] ~ [a.'vis.ka ] /a'piska/ 'nervoso' 

(80)  [u.'ku.βi] ~ [u.'ku.vi] /u'kupi/ 'garganta, goela' 

(81)  [tʃi.'βik˺] ~ [tʃi.'vik˺] /ti'pik/ 'ir embora' 

(82)  [a.'βit˺] ~ [a.'vit˺] /a'pit/ 'osso' 

(83)  [tʃi.'βik˺] ~ [tʃi.'vik˺] /ti'pik/ 'gordo' 

(84)  [a.'βit˺] ~ [a.'vit˺] /a'pit/  'embaixo' 

  

 Entretanto, não observamos nenhum caso em que /p/ ocorra como [v] em 

início de palavra, a não ser em empréstimos linguísticos, como mostram os dados 

abaixo. Nestes casos, [v] n o alterna com [β]. 

(85)  ['vak˺.s n] 'vacina' 

(86)  [visː] 'parafuso' 

(87)  [vi.jo.'l ] 'violão' 

 

 A lenição em que /p/ realiza-se como [v],  em Parikwaki, é 

claramente observada quando nomes que começam com /p/ recebem a marca 

morfológica de pessoa e passam a ser possuídos, como nos exemplos abaixo: 
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(88)  [pu.'dʒig˺]  /pu'dig/ 'rede' 

(89)  [gi.'vud.ga] /gi'pudga/ 'rede de alguém' 

    

(90)  [p .'mad˺]  /po'mad/ 'pomada' 

(91)  [nu.'v .ma.da] /nu'pomada/' 'minha pomada' 

    

(92)  [pa.'ak˺]  /pagak/ 'tábua' 

(93)  [gi.'va.a.ka] /gipagaka/ 'tábua de alguém' 

    

(94)  [pu'k ]  /pu'k / 'contar, enumerar' 

(95)  
[a.'v .kak˺] ~ 

[a.'β .kak˺] 
/a'p kak/ 'número' 

    

(96)  [pi.'joʃ]  /pi'joʃ/ 'picareta, ferramenta' 

(97)  [gi.'vi.jo.ʃa] ~ [gi.'βi.jo.ʃa] /gi'pijoʃa/ 'picareta de alguém' 

    

(98)  [pu.'dub.du]  /pu'dubdu/ 'prego' 

(99)  
[gi.'vu.du.da] ~ 

[gi.'βu.du.da] 
/gi'pududa/ 'prego de alguém' 

    

(100)  ['pe.ʃe]  /'peʃe/ 'pecado' 

(101)  [gi.'ve.ʃe.ga] /gi'peʃega/ 'pecado de alguém' 

5.2.4 Hipótese de apagamento de /g/ 

 Desde o início desse estudo que nos chama atenção em Parikwaki a 

ocorrência de sequências de duas ou três vogais no interior de uma mesma palavra. Na 

ortografia, contudo, esses 'espaços' são preenchidos pelo grafema <r>. No quadro 

fonêmico de Dooley e Green (Figura 1-2) vimos que esse grafema representaria o 

fonema /g/, segundo a análise dos autores. Contudo, nossos dados iniciais não 

demonstravam a existência de tal fonema no interior da palavra. Para entender melhor 

essa questão fizemos um levantamento de 110 palavras que eram grafadas com o <r> 

intervocálico no Dicionário Palikur (Green e Green, 2008). Então gravamos todas as 
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palavras que haviam sido selecionadas com cinco consultores: 4 homens e uma mulher 

entre 40 e 60 anos. As palavras foram repetidas duas vezes por cada um dos 

consultores, totalizando 1100 repetições. Depois dessa etapa analisamos os áudios no 

Praat, com o intuito de observar as características acústicas dos segmentos presentes 

nos dados selecionados. Com isso pudemos observar que não havia, de fato, nenhum 

segmento fonético consonantal entre as vogais sob análise nas palavras gravadas. Em 

todas elas, o que visualizamos foram sequências vocálicas, como na figura abaixo, em 

que temos o oscilograma e o espectograma de /kuguku/ → [kuuku], 'rato': 

Figura 5-1:  Oscilograma e espectograma de 'rato' [kuuku] 

 

 Na figura observamos uma sequência de vogais idênticas que constituem 

hiatos fonéticos. Nela observamos que não há realização de consoante entre [uu]. 

Na análise do espectrograma, com o objetivo de verificar a existência de vogais 

longas em Parikwaki, pudemos concluir que a língua não possui vogais longas, mas 

sim hiatos. A duração do hiato [uu] é de 217ms, quase o dobro da duração de [u] 

realizado na última sílaba do mesmo evento (118ms).   

 Também é possível ocorrer uma sequência de três vogais, como 

exemplificamos no espectrograma seguinte, em que tratamos do termo /tagaga/ → 

[taaa], 'nadar'. Na análise acústica, pudemos observar as distintas durações de cada 

vogal, bem como o fato de o acento tônico proeminente recair na segunda vogal, 

que também é a que possui maior duração (259ms).   
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Figura 5-2: Oscilograma e espectograma de 'nadar' [taaa] 

 

 Após essa primeira análise, passamos a considerar a hipótese de apagamento, 

um processo fonético que consiste na supressão de um segmento ou uma 

sequência de segmentos de determinado contexto fonológico sem que isso 

prejudique ou altere o significado inicial do item em análise (Cagliari, 2002:101). Em 

nossa hipótese, consideramos ainda que o apagamento de /g/ ocorre somente no 

interior da raiz e, embora seja mais frequente em nomes e entre vogais idênticas, 

pode ser observado também em alguns verbos e entre vogais distintas, como 

mostram os exemplos a seguir: 

(102)  [pa.'ap˺]  /pa'gap/ 'pente' 

(103)  [ta.ka.'ak˺] /taka'gak/ 'galo' 

(104)  [ku.'u.ku] /ku'guku/ 'rato' 

(105)  [wa.'uw]  /wa'guu/ 'espelho' 

(106)  [ta.'va.a˺] /ta'paga/ 'mantim-pescador' 

(107)  [te.'is]  /te'gis/ 'atirar' 

(108)  [ta.'is] /ta'gis/ 'puxar' 

(109)  [as.'it˺] /as'git/ 'reto' 

(110)  [i.'up˺]  /i'gup/ 'aninga' 

  

 Apesar de o apagamento do /g/ ser bastante produtivo, as exceções, ou 

seja, os não apagamentos, nos impediram de chegar a uma conclusão mais 

definitiva por meio da análise segmental. Os dados abaixo foram testados entre os 

falantes e são provas de que a regra do apagamento de /g/ não é recorrente.  
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(111)  [a'.gas.wa] *[a'.as.wa] /a'gaswa/ 'espécie de peixe' 

(112)  [mi.'gat˺] *[mi.'at˺] /mi'gat/ 'sangue' 

(113)  [i'.gi.je] *[i'.i.je] /igije/ 'verde, não maduro' 

 

 Novos estudos são necessários para a compreensão desse fenômeno, pois 

ainda não foi possível formular uma regra que dê conta das ocorrências do 

apagamento e dos casos em que não há queda de /g/. Também não podemos tratar 

tais casos como variação livre, pois, como vimos nos dados acima, as realizações 

assinaladas com (*) nas quais o [g] não está presente, não são possíveis em 

Parikwaki.  

5.2.5 Análise e distribuição dos segmentos consonantais fricativos 

 No sistema fonológico do Parikwaki há somente fricativas desvozeadas. 

Assim, /s/, /ʃ/ e /h/ distinguem-se unicamente quanto ao ponto de articulação, sendo 

classificadas como alveolar, palatal e glotal, respectivamente. Todos os fonemas 

fricativos podem ocupar as posições de início ou final de sílaba. No entanto, apenas 

para constar, verificamos que em final de sílaba no final da palavra, o fonema /s/ é 

foneticamente alongado, sendo realizado como [s:], mas este fato não interfere nas 

considerações fonológicas da língua. Seguem alguns exemplos: 

/s/ → [s] 

(114)  [ka.'sis:] /ka'sis/ 'formiga' 

(115)  ['kus.kus:] /'kuskus/ 'gato' 

(116)  [si.'kas.ka] /si'kaska/ 'cigarro' 

(117)  [ka.'kus:] /ka'kus/ 'agulha' 

 

 Ao contrário de /s/, não foram encontrados dados em que o fonema /ʃ/ ocorra 

em coda no final de palavra. Como mostram os dados abaixo, /ʃ/ ocorre no início e 

no final de sílaba, mas não em contexto de final de palavra: 
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/ʃ/ → [ʃ] 

(118)  ['aʃ.ka] /'aʃka/ 'comida' 

(119)  ['daʃ.bɛt˺] /'daʃbet/ 'camisa' 

(120)  [ku.ʃi.'waj] /kuʃi'wai/ 'cutiara' 

(121)  ['aʃ.tʃig˺] /'aʃtig/ 'monstro, fera' 

 

 Analisando nossos dados, observamos que a ocorrência de /ʃ/ em início de 

palavra está limitada a empréstimos linguísticos. O mesmo já foi observado quanto a 

/p/ → [v], como tratamos na seção anterior. Encontramos alguns poucos nomes de 

animais iniciados por /ʃ/ e acreditamos que tais palavras, possivelmente, são  

provenientes do contato dos Aukwayene com outros povos que viveram na região.   

/ʃ/ → [ʃ] / #__V 

(122)  [ʃi.'nu.wa] /ʃi'nuwa/ 'chinês' 

(123)  [ʃ n˺] /ʃen/ 'corrente' 

(124)  ['ʃa.ʃe] /'ʃaʃe/ 'sacola' 

(125)  [ʃu.gu.'tub˺] /ʃugu'tub/ 'boca-de-fogo, espécie de peixe' 

(126)  [ʃu.gu.'waj] /ʃugu'wai/ 'caracol-do-mar' 

(127)  [ʃu.'wɛt˺] /ʃu'wet/ 'espécie de coruja' 

 

 O fonema /h/ ocorre tanto no início quanto no final da sílaba, como já 

dissemos anteriormente. Ao contrário de /ʃ/, ocorre livremente em início e final de 

palavra também, como mostram os dados abaixo: 

/h/ → [h] 

(128)  [hi.'gap˺.ka] /hi'gapka/ 'bebida' 

(129)  [huh] /huh/ 'peneira' 

(130)  ['hɛp˺.ɲi] /'hepni/ 'ralado' 

(131)  [pa.'hat˺] /pa'hat/ 'um' 
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5.2.6 Análise e distribuição dos segmentos consonantais nasais 

 No inventário fonológico do Parikwaki, temos a nasal bilabial /m/ e a alveolar 

/n/. Ambas podem ocorrer tanto em início quanto em final de sílaba e/ou palavra. 

Observamos que ao ocorrer em final de sílaba, independentemente da posição da 

sílaba na palavra, o segmento nasal espraia a nasalidade para a vogal 

imediatamente anterior, tornando-a nasal. O mesmo não ocorre quando o segmento 

consonantal nasal está no início da sílaba, como mostram os dados seguintes: 

/m/ → [m] 

(132)  ['mat˺.ku.sa] /'matkusa/ 'curto' 

(133)  [i.'n  m] /i'nam/ 'nambu' 

(134)  [ku.'map˺] /ku'map/ 'feijão' 

(135)  [im] ~ [ m] /im/ 'peixe' 

 

/n/ → [n] 

(136)  ['nop˺sesa] /'nopsesa/ 'pequeno' 

(137)  [tʃi'nuki] /ti'nuki/ 'surubim' 

(138)  [ n] /un/ 'água, líquido' 

(139)  [ma'd  nk n ] /ma'dankuno/ 'viúva' 

 

/n/ → [ɲ] 

(140)  [a.'vak˺.ɲi] /a'vakni/ 'gavião' 

(141)  ['neg˺.ɲi] /'negni/ 'irmão' 

5.2.7 Glides 

 Articulatoriamente, o que caracteriza um segmento como vogal ou 

consoante é o fato da existência ou não de obstrução da passagem da corrente de 

ar pelo trato vocal, pois enquanto na produção de segmentos vocálicos essa 

passagem é livre; quando ocorre a produção de segmentos consonantais há 

obstrução ou fricção em algum ponto da passagem do ar pelo trato vocal. Glides, 

podem apresentar características fonéticas de segmentos vocálicos ou consonantais 

e é a função dos segmentos na estrutura sonora que justifica a análise mais 

adequada para os glides em cada língua (Cristófaro Silva, 2003:73). Outra 
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característica dos glides é que eles são assilábicos, ou seja, não podem ocupar o 

núcleo da sílaba. Em Parikwaki é justamente essa função que nos levou a classificar 

os glides que ocupam a posição anterior à vogal como segmentos consonantais, 

pois estes não atribuem mora à sílaba, tal qual as consoantes (6.2). No sistema 

fonológico do Parik aki há dois glidesː o labial /w/ e o palatal /j/, ambos vozeados. 

Como segmentos consonantais, os glides ocupam somente a posição de início da 

sílaba, sempre acompanhados por vogal.  

/w/ → [w] 

(142)  [wa.'dʒit˺] /wa'dit/ 'reto' 

(143)  ['ka.wi] /'kawi/ 'veia' 

(144)  [wis] /wis/ '3SG.EXC' 

(145)  [was] /was/ 'açaí' 

 

/j/ → [j] 

(146)  [jis] /jis/ 2PL 'vocês' 

(147)  ['jɛt˺] /jet/ 'piolho' 

(148)  [ja.'kɔt˺] /ja'kot/ 'flexa' 

(149)  [ja.'gak˺] /ja'gak/ 'aberto' 

5.2.8 Palatalização de segmentos consonantais 

 O termo “palatalização” n o descreve apenas uma articulação secundária, 

mas também o processo que deriva um segmento mais palatal, com mudança 

articulatória da região alveolar para a palatal (Cagliari, 2002:103). Essa distinção é 

muito importante em Parikwaki que, foneticamente, possui três palatais plenas, 

originárias de processos distintos, engatilhados pelas vogais /i,  /. São eles: a 

africação das alveolares /t/ e /d/, que gerou as africadas [tʃ],[dʒ]; e a palatalização de 

/n/, originando a nasal palatal [ɲ]. 
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/t/ → [tʃ] / __ /i   /  

(150)  [tʃ .'há.ki] /'t 'haki/ 'pranto, choro' 

(151)  ['ip˺.tʃi] /'ipti/ 'banco, tamburete' 

(152)  [tʃi.'n ] /tʃi'n / 'mulher' 

 

/d/ → [dʒ] / __ /i   /  

(153)  [pu.'dʒig˺] /pu'dig/ 'rede' 

(154)  [wa.'dʒit˺] /wa'dit/ 'reto' 

(155)  [ma.'dʒik˺.tɛ] /ma'dikte/ 'todos juntos' 

(156)  [dʒi.'muk.˺ɲi] /di'mukni/ 'derramar, transbordar' 

(157)  [ku.'dʒip.je] /ku'dipje/ 'fervente' 

 

/n/ → [ɲ] / __ /i   /  

(158)  [a.'vak.˺ɲi] /a'vakni/ 'gavião' 

(159)  ['neg.˺ɲi] /'neg˺ni/ 'irmão' 

(160)  [ka.'tʃiw'.ɲ .] [ka'tiu'ni.] 'pagamento' 

5.2.9 Segmentos de contorno [mp, mb] 

 Em Parikwaki os segmentos de contorno são sequências homorgânicas 

formadas por Nasal + Oclusiva,  e podem ser rotulados como oclusivas  orais  pré-

nasalizadas; oclusivas orais pós-nasalizadas; oclusivas nasais pré-oralizadas e 

oclusivas nasais pós- oralizadas, o que dependerá da duração do componente oral e 

do nasal durante a fase medial da oclusiva complexa (Laver, 1994).  

 Acusticamente a parte nasal é identificada como um murmúrio nasal que 

precede a consoante. Observe na Figura 5-3 que antes do início da realização da 

nasal inicial da palavra [mp  na], 'três', há ocorrência de formantes, o que exclui a 

existência de uma vogal anterior a [m]. Imediatamente após a realização de [m], 

inicia-se um período de silêncio, típico de sons desvozeados, e que se encerra por 

uma pequena explosão, indicada pela seta, que caracteriza o fim da realização da 

oclusiva. Não há, portanto, nenhum segmento vocálico entre [m] e [p].  
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Figura 5-3ː  Oscilograma e espectograma de [mp  na], 'três' 

 

 Na Figura 5-3 vemos que a duração do segmento nasal é superior à do 

segmento oral, o que é esperado em se tratando de nasais e oclusivas. A duração 

superior da nasal foi observada em todas as ocorrências de segmentos de contorno 

analisadas. Não realizamos um estudo estatístico, mas as 34 ocorrências dos 

segmentos de contorno presentes em nossos dados nos permitiram comparar a 

duração dos segmentos oral e nasal, o que nos permite afirmar que a média da 

porção nasal é superior à média da porção oral. Em virtude da maior duração da 

parte nasal, rotulamos os segmentos de contorno como nasais pós oralizadas. Nos 

dados em que identificamos os segmentos de contorno, este ocorrem somente no 

início da palavraː [mp] é seguido pelas vogais [a,   , i, u], enquanto [mb] é seguido 

por vogal + [j], como apontam os exemplos a seguir: 

[mp] nasal pós-oralizada bilabial desvozeada  

(161)  ['mp  .na] 'três' 

(162)  ['mpad˺gu] 'sanguessuga' 

(163)  ['mpavu] 'pororoca' 

(164)  ['mpat˺] 'pulga, bicho-de-pé' 

(165)  ['mpit˺bɛt˺] 'ocupado' 

(166)  ['mpuj˺] 'enxada' 
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[mb] nasal pós-oralizada bilabial vozeada  

(167)  ['mbaj] 'mau, ruim, maldade' 

(168)  ['mbejvʲe] 'feio' 

(169)  ['mbejn ] 'crise, castigo' 

(170)  ['mbajtɛ] 'pior' 

 

 Como vimos, a distribuição dos segmentos de contorno é bastante restrita. 

No entanto, torna-se produtiva quando consideramos um contexto morfológico 

específico, que é a presença do morfema de oposição {ma-}. Analisando os dados, 

chegamos à hipótese de que os segmentos [mp] e [mb], provavelmente, tenham 

surgido da elisão da vogal /a/ do morfema {ma-}, o que pode ser observado nos 

dados a seguir:  

(171)  {gi-bunuga} 'sorte dele' 

(172)  {ma-bunuga-ki} → [mbunugaki] 'azar' 

 
 

 

(173)  {ga-bai} 'bondade' 

(174)  {ma-bai-ka}→  ['mbaika] 'maldade' 

 
 

 

(175)  {ka-baitɛ} 'melhor' 

(176)  {ma-baitɛ} → ['mbaitɛ] 'pior' 

 

 Ainda precisamos aprofundar as análises desses segmentos, a fim de 

confirmar ou não nossa hipótese. Em caso de confirmação, os segmentos de 

contorno seriam, na realidade, sequência de segmentos.  

5.2.10 Casos especiais: os empréstimos  

 Vimos no Capítulo 3 que é significativo o número de Aukwayene que fala 

Português e/ou Kheuól e que mantém contato histórico com os falantes dessas duas 

línguas. Também vimos (1.1) que os Aukwayene foram, durante séculos, aliados dos 

franceses, com os quais, ainda hoje, mantêm relações de afinidade. Nesse contexto 

de contato os empréstimos linguísticos são comuns e foram adaptados à estrutura 

fonológica da língua Parikwaki e, a depender do grau de adaptação fonológica, se 
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tornaram, de fato, neologismos. No âmbito fonético há quatro fones que só ocorrem 

em empréstimos: [f], [l], [ʒ] e [z].  A seguir descrevo tais fones, seus ambientes de 

ocorrência e a língua de origem. Apenas os dados do Parikwaki estão transcritos 

foneticamente, para os demais utilizamos a ortografia da língua de origem41.  

[f] fricativa labiodental desvozeada: ocorre somente em início de sílaba. 

 Português Parikwaki Empréstimo Origem 

(177)  festa ['fɛt˺] 'fet' Kheuól  

(178)  funil [f 'ɲiw] 'funil' Português 

(179)  trigo [fa'h n] 'fahin fhãs' Kheuól 

(180)  fábrica [fa'bʰrik˺] 'fabrique' Francês42 

(181)  enfermeira ['f mje] 'infirmier' Francês 

(182)  queijo [fɔh'maʒ] 'fhomaj' Kheuól 

 

[z] fricativa alveolar vozeada :  ocorre somente em início de sílaba. 

 Português Parikwaki Empréstimo Origem 

(183)  isopor [i'zopo] 'isopor' Português 

(184)  cebola [zɔ'j ] 'z i ' Kheuól 

(185)  zinco ['z k˺] 'zéng' Kheuól 

 

[ʒ] fricativa pós-alveolar vozeada : ocorre em início e final de sílaba. 

 Português Parikwaki Empréstimo Origem 

(186)  polícia ['ʒ  dan] 'jandam' Kheuól 

(187)  água sanitária [ʒa'vɛl] 'javel' Kheuól 

(188)  injeção [ʒɛ'son] 'injeção' Português 

(189)  janela [ʒ  'nɛlʲ] 'janél' Kheuól 

(190)  tijolo [tʃi'ʒolʲ] 'tijolo' Português 

 

                                            

41
 Os dados do Kheuól foram obtidos através do Vocabulário Português-Palikur-Kheuól (SIL, 2003). 

As palavras que não constavam nesse vocabulário foram gravadas, transcritas e testadas com 
falantes de Kheuól (Karipuna e Galibi-Marworno) durante minhas viagens ao Oiapoque.

 

42
 É difícil identificar se os empréstimos do Parikwaki foram provenientes do Francês ou Kheuól, dada 

a proximidade entre tais línguas e o contato que os Aukwayene mantiveram, historicamente, com os 
franceses, o que pode ter resultado na incorporação direta de léxico da língua francesa. Contudo, o 
mais comum é que os Aukwayene incorporem os empréstimos com a mesma pronúncia do Kheuól.  
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[l] lateral alveolar vozeada: ocorre no início e final de sílaba. Também pode ser a 

segunda consoante de uma sílaba com onset complexo43. 

 Português Parikwaki Empréstimo Origem 

(191)  cerveja [la'bje] 'bière' Kheuól 

(192)  porta [la'pɔt˺] 'lapot' Kheuól 

(193)  calça [ki'lɔt˺] 'txilót' Kheuól 

(194)  bolacha [bu'laʃ] 'bulax' Kheuól 

(195)  janela ['ʒ  nɛlʲ] 'janél' Kheuól 

(196)  igreja [le'glis:] 'legliz' Kheuól 

(197)  gripe [la'grip˺] 'lagrip' Kheuól 

 

5.2.11  Síntese da distribuição dos fonemas e alofones consonantais 

 Apresentamos a seguir o quadro da distribuição dos fonemas e alofones 

consonantais do Parikwaki. Por terem suas ocorrências limitadas a empréstimos não 

incorporamos os fones consonantais [f], [l], [ʒ] e [z] ao quadro: 

Quadro 5-2ː Distribuição dos fonemas e alofones consonantais do Parikwaki 

Fonemas Alofones Contextos 

/p/ 

[p˺] Final de sílaba 

[v] Entre vogais 

[β] ~ [v] Variando livremente entre vogais, diante de [i] e 
[u] 

[p] Em início de palavra 

/b/ 

[b˺] Final de sílaba 

[b] Início de palavras e sílabas 

/t/ 

[t˺] Final de sílaba. 

[tʃ] Diante de [i] e [ ] 

[t] Início de palavras e sílabas 

/d/ [d˺] Final de sílaba 

                                            

43 
Como discutiremos no Capítulo 6 não há sílabas com onset complexo  no âmbito fonológico em 

Parikwaki, padrão que ocorre em empréstimos.  
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[dʒ] Diante de [i] e [ ] 

[d] Início de palavras e sílabas 

/k/ 

[k˺] Final de sílaba 

[k] Nos demais contextos 

/g/ 

[g˺] Final de sílaba 

[g] , [ ]44 Entre vogais 

[g] Início de palavras e sílabas 

/s/ [s] Em todas as posições 

/ʃ/ [ʃ] Em todas as posições 

/h/ [h] Em todas as posições 

/m/ [m] Em todas as posições 

/n/ 

[ɲ] Diante de [i] e [ ] 

[n] Início e final de palavras e sílabas  

/w/ [w] Início de sílaba, seguido por vogal 

/j/ [j] Início de sílaba, seguido por voga 

5.3 Descrição dos fones e fonemas vocálicos 

 Ainda com base no Quadro Fonético do IPA, identificamos os fonemas 

vocálicos do Parikwaki. No eixo vertical podemos agrupar os fonemas vocálicos 

de acordo com a altura da  língua na cavidade oral: alta, média e baixa; enquanto no 

eixo horizontal é a posição da língua em relação aos lábios durante a produção do 

segmento vocálico que nos permite rotulá-lo como: anterior, central e posterior. Em 

Parikwaki há também distinção entre vogais orais, produzidas com o véu palatino 

levantado, o que impede que a corrente de ar vinda dos pulmões suba até a 

cavidade nasal; e vogais nasais, que são produzidas com o abaixamento do véu 

palatino, possibilitando que parte da corrente de ar escape através da cavidade 

nasal (Ladefoged, 1982). As vogais do Parikwaki estão descritas a seguir, da mesma 

forma que descrevemos as consoantes, ou seja: por meio de pares mínimos e, na 

                                            

44
 Como apresentamos em 5.2.4, não é possível prever a ocorrência de /g/ entre vogais ou os 

ambientes em que este não pode ser realizado, por isso não utilizamos o símbolo indicativo de 
variação (~).   
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inexistência desses, pares análogos. O segmento a ser observado é destacado em 

negrito. 

5.3.1 Oposição entre os fonemas vocálicos orais 

/i/ - /e/    

(198)  [ig˺] /ig/ 'ela' 

(199)  [ɛg˺] /eg/ 'ele' 

    

/i/ - /u/    

(200)  [ha.'kis:] /ha'kis/ 'aceso (fogo)' 

(201)  [ka.'kus:] /ka'kus / 'agulha' 

    

/e/ - /a/    

(202)  [ba.'tɛ.ka] /ba'teka/ 'alegre, feliz' 

(203)  [ma.'ta.ka] / ma'taka / 'alcançar, conseguir ' 

    

/e/ - /o/    

(204)  [neg˺] /neg/ 'aquele' 

(205)  [nog˺] /nog/ 'aquela' 

    

/a/ - /o/    

(206)  [w  .'nak˺] /wa'nak/ 'amarrar' 

(207)  [m  .nok˺] /ma'nok/ 'cobrir (a casa)' 

    

/a/ - /u/    

(208)  [a.'kak˺] /a'kak/ 'igual' 

(209)  [u.'kuk˺] /u'kuk/ 'pé' 

    

(210)  [pa.'dak˺] /pa'dak/ 'jogar' 

(211)  [pa.'duk˺] /pa'duk/ 'fazer roupa' 
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/o/ - /u/    

(212)  [ja.'kɔt˺] /ja'kot/ 'flecha' 

(213)  [ɲi.'kut˺] /ni'kut/ 'velho, usado' 

5.3.2 Oposição entre os fonemas vocálicos orais e nasais 

/i/ - / /    

(214)  [gu.'kig˺] /gu'kig / 'bico dela' 

(215)  [u.'g .gi] /u'g gi/ 'marido' 

    

/e/ - / /    

(216)  [i.'he] /i'he/ 'está bem' 

(217)  [ki.'h ] /k'ih / 'escorregar' 

    

/a/ - /ã/    

(218)  ['kai] /kai/ 'dançar' 

(219)  ['k  j] /kãi/ 'areia' 

    

(220)  [hi.'ka.ka] /hi'kaka/ 'vômito' 

(221)  [bu.'k  .ka] /bu'kãka/ 'queimado' 

    

/u/ - /ũ/    

(222)  [si.'ku] /si'ku/ 'cana-de-açúcar' 

(223)  [si.'gũ] /si'gũ / 'opor-se, ser contra'  

    

/o/ - / /    

(224)  [ma.'hi.kɔ] /ma'hiko/ 'difícil' 

(225)  [ma.hi.'k ] /mahi'kõ/ 'estranhar' 

    

(226)  ['bo.bo] /'bobo/ 'maresia, ondas' 

(227)  [bo.'b ] /bo'b / 'abanar' 
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 A partir das oposições entre vogais apresentamos abaixo o quadro de 

fonemas vocálicos que servirão de base para as análises descritivas das seções 

seguintes. 

Quadro 5-3: Inventário dos fonemas vocálicos do Parikwaki 

 Anteriores Centrais Posteriores 

Altas  i    /   u    / 

Médias  e    /   o    / 

Baixa  /a/ /ã/  

  

5.3.3 Análise e distribuição dos fones e fonemas vocálicos orais 

 Em 5.2 procedemos à análise dos fones e fonemas consonantais. Nesta 

seção realizamos a análise fonológica dos fones e fonemas vocálicos orais e 

definimos que ocorrem 5 fonemas vocálicos orais /i, e, a, u, o/, de acordo com a 

altura da língua, posição da língua e arredondamento dos lábios, cuja análise e 

distribuição são apresentadas a seguir. 

/i/ - Vogal anterior alta não-arredondada 

 O fonema /i/ é uma vogal anterior alta não-arrendonda, realizado como [i] em 

início, meio e final de palavra, em sílabas acentuadas ou átonas.  

(228)  ['ip.˺tʃi] /'ipti/ 'banco, tamburete' 

(229)  [i.'bug˺] /i.'bug/ 'barro, argila' 

(230)  [i'sik˺] /i'sik/ 'fezes' 

(231)  [u.'ku.βi] /u'kupi/ 'garganta' 

/e/ - Vogal anterior média não-arredondada 

 O fonema /e/ é uma vogal anterior média não-arrendonda, ocorre em início, 

meio e final de palavra, em sílabas acentuadas ou átonas. Este fonema pode ser 

realizado como [e] ou [ɛ].  
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[ɛ]- Vogal anterior média-baixa não-arredondada 

 A vogal anterior média-baixa não-arredondada [ɛ] pode ocorrer em início, 

meio e final de palavra, em sílabas átonas ou acentuadas. Essa vogal não ocorre 

seguida por [j]. 

(232)  [ɛg˺] /eg/ 'ele' 

(233)  [u.'hɛp˺.ka] /u'hepka/ 'face, rosto' 

(234)  [ba.'tɛ.ka] /ba'teka/ 'alegre, feliz' 

(235)  [ki.'ki.ɛ] /ki'kie/ 'liso' 

(236)  [tʃi.'kɛt˺] /ti'ket/ 'fogo' 

 

[e] - Vogal anterior média-alta não-arredondada 

 A vogal anterior média-alta não-arredondada pode ocorrer em início, meio e 

final de palavra, em sílabas átonas ou acentuadas. É realizada após consoante 

nasal, precedida e/ou sucedida por [j].  

(237)  ['kuj.eg] /'kuieg/ 'colher, concha' 

(238)  [neg˺] /neg/ 'aquele' 

(239)  [i'med˺git˺] /i'medgit/ 'arco' 

(240)  [i'tej] /i'tei/ 'lagarta' 

/a/ - Vogal central baixa não-arredondada 

 O fonema /a/ é uma vogal central baixa não-arrendonda. Essa vogal foi 

rotulada como central por causa de sua distribuição no espaço acústico do Parikwaki 

(5.4). Ela pode ser realizada sozinha, em sílaba átona ou acentuada, precedida por 

consoante oral ou nasal.  

(241)  [a'kab˺dat˺] /a'kabdat/ 'colar,cordão' 

(242)  [hi'gap˺ka] /hi'gapka/ 'bebida' 

(243)  ['aʃka] /'aʃka/ 'comida' 

(244)  [k 'mat˺] /ku'mat/ 'feijão' 
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 A vogal /a/ é realizada como [  ] quando seguida por consoante nasal45. 

Nesse contexto observei que alguns falantes alternam entre [  ] e [a].  

(245)  [ta.'mak˺] ~   [t  .'mak˺] /ta'mak/ 'colar,cordão' 

(246)  [a.'ham.na] ~   [a.h  m.n  ] /a'hamna/ 'bebida' 

(247)  [i.'nam] ~   [i.'n  m] /i'nam/ 'feijão' 

/u/ - Vogal posterior alta arredondada 

 O fonema /u/ é uma vogal posterior alta arrendonda que é realizada como [u] 

em início, meio e final de palavra, em sílabas acentuadas ou átonas. 

(248)  [u.'kig˺] /u'kig/ 'focinho' 

(249)  [hub˺] /hub/ 'arraia' 

(250)  [tu.'kus:] /tu'kus/ 'beija-flor' 

(251)  [pu'du.ku] /pu'duku/ 'espinho' 

/o/ - Vogal posterior média arredondada 

 O fonema /o/ é uma vogal posterior média arredonda, ocorre em início, meio 

e final de palavra, em sílabas acentuadas ou átonas. Este fonema pode ser 

realizado como [o] ou [ɔ].  

[o] - Vogal posterior média-alta arredondada 

 A vogal posterior média-alta arredondada ocorre somente no interior da 

palavra. Sua posição prototípica é em sílaba acentuada, mas pode ocorrer em 

átona, desde que o núcleo da sílaba acentuada também seja ocupado por [o]. 

(252)  [nog˺] /nog˺  'aquela' 

(253)  [u.'bow] /u'bou/ 'joelho' 

(254)  [ko.'hog.˺bad˺] /ko'hogbad/ 'grosso' 

                                            

45
 Em 5.3.5 discutiremos a distinção entre vogais nasais e nasalizadas em Parikwaki.  
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[ɔ] - Vogal posterior média-baixa arredondada 

 A vogal posterior média-baixa arredondada ocorre somente no interior da 

palavra, em sílaba acentuada ou átona.  

(255)  [ma.'hi.kɔ] /ma'hiko/ 'difícil' 

(256)  [já.'kɔt˺] /ja'kot/ 'flexa' 

(257)  ['wɔ.ka] /'woka/ 'abrir algo' 

 

 As vogais /a/, /i/ e /u/ estão presentes na maior parte das palavras Parikwaki. 

Por outro lado, entre as médias a ocorrência é menor, sendo que a anterior /e/ é 

mais  produtiva do que a posterior /o/.  A pouca frequência das vogais médias, 

principalmente as posteriores, não é uma especificidade do Parikwaki. Em outras 

línguas Arawak, como em Paresi (Silva G, 2009:43), a ocorrência de [ɛ] e [ɔ] é muito 

baixa. Em Terena as médias anteriores [ɛ, e] e as posteriores [o, ɔ] variam 

livremente em todos os ambientes (Silva D, 2009:57-58); este mesmo processo 

ocorre com as médias anteriores do Apurinã (Facundes, 2000:57-61), embora na 

posição posterior a variação livre seja entre [u]~[o]~[ʊ], pois [ɔ] não ocorre nesta 

língua. Tanto em Terena quanto em Paresi, as médias-baixas são mais produtivas 

que as altas, o que também pudemos notar em Parikwaki. 

5.3.4 Análise e distribuição dos fones e fonemas vocálicos nasais 

 De forma geral, vogais nasais são menos frequentes nas línguas do que as 

orais. É comum um sistema em que o número de vogais orais supere o de nasais, 

como acontece com Kuruaya, língua Tupi da família Munduruku que possui seis 

vogais orais e quatro nasais (Barros, 2009:82). Como vimos, o Parikwaki apresenta 

oposição oral x nasal para todas as vogais, como ocorre em Apurinã, outra língua 

Arawak que possui cinco vogais orais e cinco nasais (Facundes, 2000:56), além de 

fazer distinção entre vogais curtas e longas. Importante ressaltar que em Parikwaki 

vogais nasais são pouco frequentes em início de palavra. Por outro lado, somente 

vogais nasais podem formar palavras sozinhas, em forma livre, o que ocorre com /ã/. 

'árvore, pau', como podemos observar nos exemplos seguintes. Nesta seção 

descreveremos a ocorrência e distribuição das vogais nasais do Parikwaki. Não 

repetiremos a rotulação dos fonemas vocálicos, já apresentada na descrição das 

vogais orais.  
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/ /  

(258)  [u.'g .gi] /u'g gi/ 'marido' 

(259)  [u.'k .bi.ga] /u'k biga/ 'unhas' 

 

/ /  

(260)  [du.u.'w ] /dugu'w / 'vermelho' 

(261)  [k ] /k / 'fazer, fez' 

 

/ã /  

(262)  [  ] /ã/  'árvore'       

(263)  [k    ] /kãi/ 'areia'       

 

/ũ /  

(264)  [i.'vũ.tʃi] /i'pũti/ 'anzol' 

(265)  [na'gũ] /na'gũ/ 'minha mãe' 

 

/ /  

(266)  [tʃi.'n ] /ti'n / 'mulher' 

 

5.3.5  Vogais nasais e nasalização 

 Há distinção entre vogais nasais e nasalizadas em Parikwaki. A nasalisação 

é um processo de assimilação que ocorre de forma regressiva e atinge a vogal em 

sílaba não acentuada. Também é percebido em sílaba final, após consoante nasal, 

mas em variação com a vogal oral. 

(267)  ['kaj.b .n ] ~  ['kaj.b .ne] /'kaibune/ 'cobra' 

(268)  [k  .'neg˺]  /ka'neg/ 'mandioca' 

(269)  [gu.k  m.'k  j] /gukam'k i/ 'filho dela' 

(270)  [k  .'maʃ] /ka'maʃ/ 'pegar, segurar' 

(271)  [p  '.ma.ha.ki] /pa'mahaki/ 'salgado' 
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 Pode ocorrer da vogal ser nasalizada em sílaba acentuada, desde que a 

sílaba seja CVC e a coda preenchida por uma consoante nasal. 

(272)  [ku.'n  n'] /ku'nan/ 'tucunaré' 

(273)  [p  m] /pam/ 'sal' 

(274)  [a.'m  n] /aman/ 'lagarto' 

 

 Em Parikwaki a distinção entre vogais nasais e nasalizadas é claramente 

perceptível quando observamos o padrão acentual da língua. Segundo análise de 

Cruttenden (1984), o padrão acentual é descrito em três níveis: acentual ou stress 

(força); moraico ou pitch (duração); proeminente ou accent (altura). Considerando 

essa teoria, podemos dizer que a língua Parikwaki possui os três níveis de acento, 

que vamos desenvolver em uma melhor análise na seção sobre Acento em 

Parikwaki pela Teoria Métrica. Nesta seção, cabe dizer que em estruturas 

dissilábicas ou trissilábicas monomoraicas, o acento (') é atribuído à penúltima 

sílaba, como mostram os exemplos abaixo:  

(275)  ['hi.hɛ] /'hihe/ 'forno' 

(276)  ['pa.ka] /'paka/ 'semana' 

(277)  [ma.'ta.ka] /ma'taka/ 'alcançar, conseguir' 

(278)  [ga.'vi.ta] /ga'pita/ 'osso' 

 

 Nesse contexto, quando ocorre de os segmentos vocálicos serem 

nasalizados pelo ambiente de realização, eles não alteram o padrão acentual da 

palavra, como demonstramos a seguir:  

(279)  [ũ.'ɲi.ka] /u'nika/ 'suor' 

(280)  [  .'ma.a] /a'maga/ 'voar' 

(281)  [  .'mu.we] /a'muwe/ 'brilhanter' 

(282)  [h .'ma.ka] /hi'maka/ 'sono' 

 

 Entretanto, quando o núcleo silábico é ocupado por um segmento vocálico 

nasal pleno, este atrairá o acento para si. Note que, nos dados seguintes, o 
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segmento vocálico nasal atraiu o acento para a sílaba final. O asterisco (*) em frente 

da palavra fonética indica que tais realizações não são possíveis. 

(283)  [pu.'w  ] *['pu.w  ] /pu'w / 'remar' 

(284)  [sa.'g  ] *['sa.g  ] /sa'g / 'varrer' 

(285)  [u.'m ] *['u.m ] /u'm / 'canoa' 

(286)  [a.'v ] *['a.v ] /a'p / 'enterrar, sepultar' 

(287)  [du.u.'  ] *[du.'u.w ]  dugu'  / 'vermelho' 

 

 Outra distinção entre segmentos vocálicos nasais e segmentos vocálicos 

nasalizados é que os primeiros nunca alternam com suas contrapartes orais.  

5.3.6 Harmonia vocálica 

 A harmonia vocálica é um tipo especial de assimilação que faz com que 

vogais tornem-se mais semelhantes entre sim, em geral por alguma razão 

morfológica (Cagliari, 2002ː104). Trata-se de um fenômeno linguístico bastante 

produtivo nas línguas amazônicas. Em se tratando de línguas da família Arawak, 

Aikhenvald (1999ː79) afirma que tal fenômeno está presente em muitas línguas 

dessa família, e pudemos constatar sua ocorrência em Terena (Silva D, 2009),  

Paresi (Silva G, 2009), Wapixana (Santos, 2006), Baré (Oliveira, 1993) e Kinininau 

(Souza, 2008).  Em Parikwaki a harmonia vocálica é um processo que ocorre com a 

transformação regular da vogal /a/, presente na raiz verbal, quando da adposição de 

sufixos com /e/.  

(288)  a.  [wa.'tak'] /watak/ 'desatar' 

 b.  [wa.'te.ke] /watake/ 'desatou' 

     

(289)  a.  [k  ] /kã/ 'puxar' 

 b.  ['ke.he] /'kahe/ 'puxou' 

     

(290)  a.  [ka.'tap.ta] /ka'tapta/ 'embarcar' 

 b.  [ka.'tɛp.tɛ] /ka'tapte/ 'embarcou' 
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(291)  a.  [ma'kaa] /makaga/ 'secar' 

 b.  [ma'kɛɛ] /makage/ 'secou' 

 

 O que podemos constatar nos dados acima é que a harmonia vocálica 

modifica a qualidade da vogal precedente, mas n o todas as vogais da raiz. Ela 

também é responsável pela mudança da vogal nasal   / (289). Desta forma, 

completamos a análise segmental dos fonemas em Parikwaki, sintetizada na sessão 

seguinte.  

5.3.7 Ditongos 

 Como vimos (0), glides são segmentos ambivalentes que podem possuir 

características articulatórias tanto de vogais quanto de consoantes. Em Parikwaki a 

distinção entre a vogal e o glide se dá no nível fonológico. Os segmentos [j, w] que 

antecedem a vogal comportam-se como consoantes: não atribuem peso à sílaba e 

não podem ocupar núcleo silábico; enquanto as sequências [j ,w] que sucedem a 

vogal são analisadas, fonologicamente, como vogais /i, u/, formando ditongos, 

considerados aqui como sequência de vogais que tem qualidades distintas e que 

permanecem na mesma sílaba (Ladefoged e Maddieson, 2008:321; Clark e Yallop, 

1995:74). As sequências de vogais do Parikwaki observadas foneticamente em 

[ku'uku] /ku'guku/ 'rato,' não são consideradas ditongos, pois cada vogal da 

sequência é realizada em uma sílaba diferente, enquanto nos exemplos abaixo 

podemos observar que os ditongos permanecem na mesma sílaba.  

 Os ditongos do Parikwaki podem ter na primeira  posição  as  vogais /i, e, a, 

u, o,/  e na segunda posição apenas as vogais  altas /i, u/ são permitidas. Nesta 

língua as combinações de VV são descritas a seguir. Sequências /ii/ e /uu/ são 

permitidas, e percebidas, no nível fonético, pelo alongamento da vogal. O asterístico 

(*) antes delas indica que não foram identificadas ocorrências de tais sequências.  
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Ditongos 

/i/ 

(292)  /i/ /ii/ ['i.tʃi] /iiti/ 'gordura' 

(293)  /e/ /ei/ [i.'tej] /itei/ 'lagarta' 

(294)  /a/ /ai/ [kaj] /kai/ 'dançar' 

(295)  /u/ /ui/ [i.'vuj.tʃi] /ipuiti/ 'flor' 

 /o/ */oi/    

   /    i/    

   /    i/    

(296)    /   i/ [k  j] /kãi/ 'areia' 

   /    i/    

   /    i/    

/u/ 

(297)  /i/ /iu/ [ka.'tʃiw] /katiu/ 'dor, doer' 

(298)  /e/ /eu/ [u.ku.'tew] /ukuteu/ 'nuca, cangote' 

(299)  /a/ /au/ [pa.'aw.tu] /pagautu/ 'gaivota' 

(300)  /u/ /uu/ [tʃi.'tu:] /tituu/ 'caracol, espécie' 

(301)  /o/ /ou/ [u.'bow] /ubou/ 'joelho' 

   /    u/    

   /    u/    

 / /    u/    

   /    i/    

   /    i/    
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5.3.8 Síntese da distribuição dos fonemas e alofones vocálicos 

 Apresentamos a seguir o quadro da distribuição dos fonemas e alofones 

vocálicos do Parikwaki. 

Quadro 5-4ː Distribuição dos fonemas e alofones consonantais do Parikwaki 

Fonemas Alofones Contextos 

/i/ 
[ ] Antes de consoante nasal 

[i] Nos demais contextos 

/ / [ ] Em todos os contextos 

/e/ 

[ ] Antes de consoante nasal 

[e] Depois de nasal ou glide; seguido por /i/ 

[ɛ] Nos demais contextos 

/ / [ ] Em todos os contextos 

/a/ 
[  ] Antes de consoante nasal 

[a] Nos demais contextos 

/ã/ [  ] Em todas as posições 

/u/ 
[ ] Antes de consoante nasal 

[u] Nos demais contextos 

/ũ/ [ ] Em todas as posições 

/o/ 

[ ] Antes de consoante nasal 

[o] Depois de nasal ou glide; seguido por /u/ 

[ɔ] Nos demais contextos 

/ / [ ] Em todas as posições 

  

 A seguir, introduziremos uma análise autossegmental, utilizando-nos de 

instrumentos da fonética acústica, com o objetivo de identificar a dispersão dos 

segmentos vocálicos. 

5.4 Análise acústica de vogais  

 A análise acústica aqui apresentada objetivou a medição dos formantes (F1 

e F2) a fim de identificar a dispersão das vogais no espaço acústico do Parikwaki e 

caracterizá-las quanto à sua altura e posição.  
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5.4.1 Materiais e métodos 

 Para a análise da qualidade vocálica das vogais utilizamos dados gravados 

com cinco homens, todos entre 30 e 55 anos e residentes na aldeia Kumenê. As 

gravações foram realizadas em formato .wav, na frequência de 22 KHz, utilizando 

gravador Zoom H4N e microfone de cabeça unidirecional Shure. Para esse estudo 

os dados foram obtidos em "carrier sentence", elaborada com o intuito de isolar o 

termo sob análise para que este tenha o mínimo de interferência possível. Assim, 

em "eu digo canoa  três vezes", o termo em negrito seria sempre substituído por 

outro, mantendo o contexto. No estudo em questão utilizamos a sentença "nah awna 

ukuk akiw",  para cada vogal sob análise obtivemos 10 repetições por falante, 

totalizando 50 repetições para cada palavra.     

 Todos os áudios foram analisados no Praat, versão 6.0.13. Para a análise foi 

criado um TextGrid  em que pudemos determinar o ponto exato em que as medições 

seriam realizadas e que correspondem à região mais estável dos formantes. Na 

figura abaixo temos um exemplo dessas marcações.  

Figura 5-4: Tela do Praat em que aparecem os pontos marcados para a medição dos formantes 
da vogal [u] na palavra [u.kuk] 'pé'. 

  

 Depois que os pontos foram marcados no Praat, o script analyse_tier.praat 

pode ser utilizado para obter os valores dos formantes, automaticamente. O script 

gerou um arquivo .txt contendo dados de duração, frequência fundamental, F1, F2 e 

F3 de cada ponto marcado. Esse arquivo foi salvo e transportado para o Excel, onde 

uma tabela  foi elaborada apenas considerando os valores de F1 e F2 para cada 

vogal sob análise. De acordo com os dados constantes nessa tabela, relativos às 
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medições de F1 e F2, pudemos elaborar um gráfico com a plotagem das vogais e 

gerar os gráficos discutidos na seção seguinte.  

5.4.2 Resultados e discussão 

 O contexto ideal para a identificação da qualidade vocálica é a análise deste 

segmento em sílabas acentuadas46 CVC, em que (C) corresponda a uma consoante 

oclusiva, preferencialmente desvozeada. Contudo, devido à restrição de ocorrência 

de [o]47, não foi possível manter esse ambiente para todas as vogais orais. Dadas as 

limitações, a série selecionada para a análise foi a seguinte: 

(302)  [i] [a.'kig˺] /a'kig/ 'bico' 

(303)  [e] [hi.'kek˺] /hi'kek/ 'experimentar, tentar' 

(304)  [ɛ] [ba.'tɛk˺] /ba'tek/ 'alegre' 

(305)  [a] [a.'kak˺] /a'kak/ 'igual' 

(306)  [u] [u.'kuk˺] /u'kuk/ 'pé' 

(307)  [o] [nog˺] /nog/ 'aquela' 

(308)  [ɔ] [ja.'kɔt˺] /ja'kot/ 'flexa' 

 

 Os valores médios obtidos com as medições de F1 e F2 na série acima 

estão ilustrados na Tabela 5-1, em que consta também o desvio padrão relativo à 

realização de cada vogal. Antes, porém, apresentamos a plotagem das vogais 

analisadas, em que é possível observar sua dispersão no espaço acústico do 

Parikwaki.  

                                            

46
 Tratamos do padrão acentual do Parikwaki em no Capítulo 6.  

47
 Nos dados não há ocorrências de [o] entre oclusivas.  
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Figura 5-5: Dispersão das vogais orais do Parikwaki a partir dos valores de F1 e F2. 
Quantitativo de 50 repetições para cada vogal sob análise.  

 

Tabela 5-1: Média e desvio padrão das vogais orais do Parikwaki 

 [i] [e] [ɛ] [a] [u] [o] [ɔ] 

F
1

 Média 

DP 

303.02 414.32 521.23 615.34 341.58 451.93 473.67 

23.03 48.91 10.77 32.39 38.38 56.77 34.72 

F
2

 Média 

DP 

2221.98 2094.23 1996.83 1618.66 693.88 908.59 1015.82 

131.85 100.08 32.56 66.30 45.44 134.05 98.50 

 

 Na tabela, as médias de F1, eixo vertical, correspondente à altura das 

vogais, mostram que a vogal  [a] (615.34Hz; DP=32.39) é realizada em uma região 

baixa, distinta da área de realização das médias [ɛ] (521.23 Hz; DP 10.77) e [ɔ] 

(473.67; Hz; DP= 34.72), na Figura 5-5 podemos observar que, embora haja 

realizações de [a] espalhando-se em direção a uma região ao centro do espaço 

acústico, a área ocupada por esta vogal é bem definida. Os valores de F1 indicam a 

realização da vogal alta [i] em uma região prototípica, ligeiramente mais elevada do 

que àquela que corresponde à realização de sua contraparte, a vogal alta posterior 

[u] (341.58 Hz; DP =38.38), o que também pode ser observado na Figura 5-5. 



165 
 

Contudo, o que é mais relevante de observar no eixo vertical são os valores de F1 

relativos às vogais médias. Na região anterior as vogais [e] (414.32 Hz; DP 48.91) e 

[ɛ] (521.23 Hz; DP 10.77) possuem valores médios de F1 que apontam áreas de 

realização distintas, embora seja possível observar na figura que algumas 

realizações de [e] ocorrem em uma zona prototípica da vogal [ɛ]. Na região posterior 

as médias [o] (451.94; Hz; DP= 56.77) e [ɔ] (473.67; Hz; DP= 34.72) possuem 

valores médios muito próximos e o DP indica que há áreas de interseção entre elas, 

o que pode ser observado na figura, em que observamos que as realizações de [o] 

espalham-se em direção ao espaço ocupado por [ɔ]. Também é possível observar 

Figura 5-5 que as realizações de [u] também espalham-se em direção ao espaço 

ocupado por [o] e também [ɔ], embora com menos ocorrências.  

 No eixo horizontal, os valores  médios obtidos com a medição do segundo 

formante revelam que a região anterior é ocupada por  [i] (2221.98Hz; DP = 131.85),  

[e] (2094.23 Hz; DP = 100.08) e [ɛ] (1996.83 Hz; DP = 32.56), sendo que as médias 

[e] e [ɛ] parecem movimentar-se em direção a uma área mais central do espaço 

acústico, embora a movimentação da média [e], como podemos observar na Figura 

5-5, também se dê em direção à uma região mais anterior. Em Parikwaki  os valores 

de F2 para a vogal  [a] (1618.66Hz; DP= 66.30) indicam que sua dispersão ocorre 

no centro do espaço acústico, o que corrobora nossa classificação dessa vogal 

como central. Considerando-se os valores de F2, as vogais [i] e [u] representam os 

pontos extremos de dispersão no espaço acústico do Parikwaki, o que pode ser 

claramente observado na Figura 5-5. Na região posterior, os valores médios 

relativos à vogal [u] (693.88Hz; DP=45.44)  indicam que tal vogal é realizada em 

uma região claramente mais posterior, quando comparada com [o] (908.59Hz; 

DP=134,05) e [ɔ] (1015.82Hz; DP=98.50), mas também podemos observar na 

Figura 5-5 que há realizações dessa vogal ocorrendo em uma região paralela àquela 

ocupada por [o] e [ɔ] no eixo horizontal. Com relação às médias, são as posteriores 

[o] (908.59Hz; DP=134,05) e [ɔ] (1015.82Hz; DP=98.50) que apresentam 

comportamento mais irregular em relação à F2, considerando-se o DP, a partir do 

qual podemos inferir a existência de zonas claras de interseção entre ambas (Figura 

5-5). 

 Em virtude das interseções observadas na Figura 5-6 os valores obtidos com 

a medição de F1 e F2 para as vogais posteriores foram submetidos à uma Análise 
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de Variância (ANOVA) de fator único, realizada no programa GraphPad Prim48. A 

Análise de Variância (ANOVA) é um procedimento utilizado para comparar três ou 

mais tratamentos. Diferentemente do DP, que mede quanto as amostras estão 

distantes da média, a ANOVA identifica o quão distantes as amostras estão 

relativamente à variabilidade de observações individuais, isto é, o teste verificar se 

as amostras possuem uma distribuição normal. No caso das vogais, o objetivo da 

aplicação desse teste foi verificar se existem, de fato, três alturas (F1) e três 

posições (F2) distintas para as vogais posteriores. O ANOVA tornou-se necessário 

pois, como vimos, a distinção entre as posteriores não é clara.  Os resultados 

obtidos com o teste são apresentados abaixo: 

Quadro 5-5: Resultado do teste ANOVA-Fator único para F1 

One-way analysis of variance -F1 

  P value < 0.0001 

  
  P value summary *** 

  
  Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 

  
  Number of groups 3 

  
  F 21.65 

  
  R square 0.2843 

  

    
ANOVA Table SS df MS 

  Treatment (between columns) 115557 2 57779 

  Residual (within columns) 290887 109 2669 

  Total 406444 111 

  

 

 

 

 

 

                                            

48 
O Excel também pode realizar esse tipo de análise. Para tanto, é necessário baixar o pacote de 

dados do Windows. 
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Quadro 5-6: ANOVA-Fator único para F2 

One-way analysis of variance - F2 

P value < 0.0001 

  
P value summary *** 

  
Are means signif. different? (P < 0.05) Yes 

  
Number of groups 3 

  
F 21.65 

  
R square 0.2843 

  

    
ANOVA Table SS df MS 

Treatment (between columns) 115557 2 57779 

Residual (within columns) 290887 109 2669 

Total 406444 111 

  

 

 Os resultados do ANova nos permitem concluir que, tanto para F1 quanto 

para F2, temos 3 grupos distintos, ou seja, as vogais posteriores [u], [o] e [ɔ] 

distinguem-se tanto pela altura (F1) quanto pela posição da língua (F2). A Figura a 

seguir mostra a dispersão das vogais orais do Parikwaki considerando apenas os 

valores médios obtidos a partir das medições de F1 e F2.  

Figura 5-6: Triângulo das vogais orais do Parikwaki, obtido a partir dos valores médios de F1 e 
F2 nas medições das vogais [i], [e] [ɛ], [a], [u], [o] e [ɔ]. 
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 Na Erro! Fonte de referência não encontrada. vemos a tendência do 

Parikwaki de produzir as vogais médias no limite do espaço acústico, delimitado a 

partir das vogais [i], [a] e [u], que correspondem aos pontos mais extremos da 

dispersão vocálica.  

5.4.3 Conclusões 

 A média dos formantes obtida com a análise acústica das  vogais  orais  do 

Parikwaki e o teste ANova realizado com as vogais posteriores [u, o, ɔ] nos permitem 

concluir que, de fato, esta língua possui seis segmentos vocálicos distintos em seu 

espaço acústico, [i, e, ɛ, a, u, o, ɔ]. A análise fonológica (Erro! Fonte de referência 

não encontrada.), entretanto,  nos mostrou que  apenas  /i, e, a, u, o/ são 

contrastivas. A análise acústica também corroborou a divisão dos segmentos 

vocálicos do Parikwaki, de acordo com os valores de F1, em quatro alturas: altas [i, 

u]; médias-alta [e, o]; médias-baixa [ɛ,ɔ] e baixa [a]; e em três posições, de acordo 

com os valores de F2: anteriores [i, ɛ, e]; central [a] e posteriores [u, o,ɔ]. Por ora, a 

análise realizada aponta a existência de sete qualidades vocálicas para o Palikur e 

revela a tendência da língua de produzir as vogais orais em uma área limite do 

espaço acústico.  
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6 Fonologia Autossegmental 

6.1 Introdução 

 Neste capítulo apresentaremos a análise autossegmental da língua 

Parikwaki com o objetivo precípuo de descrever a distribuição do acento e sua 

interferência em questões fonológicas determinantes como casos de alofonia e 

nasalidade. Vamos demonstrar, primeiramente, como se comportam alguns 

fenômenos de acordo com a estrutura da sílaba e o peso silábico. Na sequência, 

apresentaremos uma análise do acento pela teoria métrica, cujo peso silábico é 

menos relevante do que a distribuição do acento em pés moraicos. Finalmente, 

concluímos a nossa análise ao apresentarmos os padrões silábico e acentual do 

Parikwaki, os quais deverão nortear futuras análises fonológicas e morfofonológicas 

do léxico dessa língua.   

6.2 A sílaba em Parikwaki 

 Inicialmente, introduzimos alguns conceitos de sílaba, segundo propostas de 

análise encontradas em Clements e Keyser (1983); Selkirk (1984); Nespor e Vogel 

(1986). Assumimos (4.1.3) que a sílaba é uma unidade hierarquicamente 

organizada, sendo constituída por um Onset (Ataque), seguido por uma Rima; que, 

por sua vez, pode ser formada por Núcleo e Coda, sendo o Núcleo o único 

componente obrigatório (Fudge, 1969; Halle and Vergnaud, 1980; Selkirk, 1982; 

Steriade, 1982; Harris, 1983, Levin, 1985). Agora trataremos, especificamente, da 

constituição das sílabas do Parikwaki. 

6.2.1 Estrutura das sílabas abertas em Parikwaki 

 O conceito de sílabas abertas está relacionado com a estrutura da sílaba, 

mais especificamente com as posições dentro de R (rima). Assim, consideram-se 

sílabas abertas aquelas que possuem a rima composta apenas pelo núcleo, sem 

Coda, ainda que o núcleo seja complexo. A seguir, mostramos exemplos de sílabas 

abertas em Parikwaki, com núcleo simples e com núcleo complexo: 
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a. Sílabas de estrutura em /V/ 

 Sílabas do tipo /V/ ocorrem, preferencialmente, em início de palavra. Em 

Parikwaki, qualquer vogal pode formar uma sílaba do tipo V. 

(309)  ['i.su] /'isu/ 'urubu' 

(310)  [  ] /ã/ 'árvore, madeira, pau' 

(311)  [i.'n  m] /i'nam/ 'nambu' 

 

b. Sílabas de estrutura em /VV/ 

 Sílabas  do  tipo  /VV/  costumam ocorrer no início da palavra e, em geral, 

são acentuadas. A segunda vogal é sempre /i/ ou /u/, correspondendo, 

foneticamente, à [j] e [w] pós-vocálico.  

(312)  [aj] /ai/ 'aqui' 

(313)  ['ew.ka.ki] /'eukaki/ 'bagagem, carga' 

(314)  ['aw.ke] /auke/ 'tomar banho' 

 

c. Sílabas de estrutura em /CV/ 

 Sílabas do tipo /CV/ são muito comuns em Parikwaki e podem ocorrer em 

qualquer posição da palavra, independente do acento.  

(315)  [pu.'du.ku] /pu'duku/ 'espinho' 

(316)  [ma.'hi.kɔ] /ma'hiko/ 'difícil' 

(317)  [pi.'t  .na] /pi'tana/ 'dois, duas' 

 

d. Sílabas de estrutura em /CVV/ 

 Sílabas do tipo /CVV/ são formadas por consoante mais ditongo. Nesse caso 

a segunda vogal é sempre /i/ ou /u/. Embora possam ocorrer em qualquer posição, 

tal padrão é mais comum em sílaba final de palavra.  
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(318)  [ka.'tʃiw] /ka'tiu/ 'dor, doer' 

(319)  [u.'bow] /u'bou/ 'joelho' 

(320)  ['tew.kis.bɛt˺] /'teukisbet/ 'arredondado' 

 

6.2.2 Estrutura das sílabas fechadas em Parikwaki 

 As sílabas consideradas fechadas são aquelas cuja estrutura em R (rima) 

apresenta, obrigatoriamente, segmento fonológico em posição de Núcleo e de Coda, 

podendo ser complexos, tanto o núcleo quanto a Coda, ou não. Em Parikwaki, a 

posição de Coda das sílabas fechadas pode ser ocupada por qualquer consoante, 

com exceção dos glides /w/ e /j/. 

a. Sílabas de estrutura em /VC/ 

 Sílabas do tipo /VC/ ocorrem em início de palavra. Se houver uma sílaba 

posterior, esta deve, obrigatoriamente, ter a posição de Onset preenchida.  

(321)  [aʃ.'kab˺.dʒi] /aʃ'kabdi/ 'alimentação' 

(322)  ['ɛg˺.kis] /'egkis/ '3F.PL - elas' 

(323)  [ik˺] /ik/ 'dar' 

 

b. Sílaba de estrutura em VVC 

 Sílabas do tipo VVC são pouco frequentes e, em geral, ocorrem em palavras 

monossílabas ou dissílabas. É interessante observar para corroborar nossa análise 

do acento da língua Parikwaki pela teoria métrica que todas as sílabas dessa 

estrutura, ou seja, com núcleo complexo e Coda, tendem a atrair o acento para si. 

(324)  ['ajg˺] /'aig/ 'cigarra' 

(325)  ['ewk˺] /'euk/ 'trazer, buscar' 

(326)  [ijt˺] /'iit/ 'veado' 

 

c. Sílaba de estrutura em CVC 

 Sílabas do tipo CVC são muito produtivas em Parikwaki e podem ocupar 

qualquer posição da palavra, independentemente da estrutura da palavra fonológica 

ou prosódica, no que se refere ao nível acentual. 
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(327)  ['kus.kusː˺] /'kuskus/ 'gato' 

(328)  [pu.'kup˺.ku] /pu'kupku/ 'coruja' 

(329)  [a.'kab˺.dat˺] /a'kabdat/ 'colar, cordão' 

 

d. Sílaba de estrutura em CVVC 

 Sílabas do tipo CVVC são pouco frequentes. No entanto, assim com as 

sílabas VVC, elas também tendem a atrair o acento. Entretanto, por serem 

monossilábicas, não há como testar a distribuição do acento no nível lexical e não 

vamos, neste momento da análise, entrar no mérito da palavra fonológica. Os 

monossílabos serão considerados em estudos posteriores, quando pretendemos 

investigar seu comportamento métrico em contextos maiores do que a palavra 

lexical. A seguir, apresentamos exemplos de monossílabos de estrutura em CVVC.  

(330)  [pajt˺] /pait/ 'casa' 

(331)  [kajg˺] /kaig/ 'lua' 

(332)  [kawk˺] /kauk/ 'não' 

(333)  [wajk˺] /waik/ 'solo, terra' 

 

6.2.3 Padrão Silábico em Parikwaki 

 Como observamos, temos que as sílabas em Parikwaki são V, VV, CV, CVV, 

VC, VVC, CVC, CVVC. O padrão silábico pode ser representado da seguinte forma: 

(C)V(V)(C), em que somente o núcleo é obrigatório. Apresentamos a seguir o 

diagrama que representa o padrão silábico em Parikwaki:  

 

 

 

 

 

 
(C1)  V1      (V2) (C2)    

 

N 

O 

C 

R 

σ 
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Ondeː 

C1 =   /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /ʃ/, /h/, /m/, /n/, /w/, /j /              (Onset) 

V1 = Todas as vogais orais e nasais  (N simples) 

V2 = /i/, /u/ (N complexo)   

C2 = /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /s/, /ʃ/, /h/, /m/, /n/ (N simples + Coda) 

C2 = /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/  (N complexo + Coda) 

 

 O Onset (C1) pode ser preenchido por qualquer consoante do inventário 

fonológico Parikwaki; a primeira posição do núcleo, V1, é obrigatória e pode ser 

ocupada por vogal oral ou nasal; mas a segunda posição, (V2), é restrita a /i/ e /u/. A 

posição (C2), seguindo núcleo simples, pode ser ocupada por qualquer consoante, 

exceto os glides /j/ e /w/, mas somente as oclusivas podem ser Coda de núcleos 

complexos. A língua inibe a formação de Onsets e Codas complexas no nível 

fonológico, mas permite que o núcleo seja complexo.   

6.2.4 Peso silábico 

 Segundo Hayes (1995), há alguns princípios considerados universais em 

relação ao peso silábico e que podem ser aplicados às línguas naturais. São eles: (i) 

sílabas leves possuem núcleo simples, ao qual é atribuída apenas uma mora, ou 

seja, são monomoraicas; (ii) sílabas com núcleo complexo são sempre pesadas e 

constituídas por duas moras (bimoraicas). As moras são atribuídas sempre à R 

(rima), uma vez que segmentos pré-vocálicos, ou seja, em posição de Onset, são 

inertes prosodicamente. Blevins (1995) também contribui para a classificação das 

sílabas em relação ao peso, sugerindo que existem três grupos de sílabas: leves, 

pesadas e muito pesadas. Nem todas as línguas naturais fazem essa tripla 

oposição, contudo estruturas com núcleo complexo, segundo o autor, são sempre 

muito pesadas. A seguir, apresentamos as estruturas silábicas reunidas em três 

grupos, conforme a proposta de Blevins (1995): 
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 Leve Pesada Mais pesada 

Tipo 1 rima não-complexa  rima complexa 

Tipo 2 núcleo não-complexo  núcleo complexo 

Tipo 3 rima não-complexa rima complexa núcleo complexo 

  

 Analisando o esquema acima, podemos constatar que línguas do Tipo 1 

opõem sílabas com rima não-complexa (C)V à sílabas com rima complexa (C)VC. 

No Tipo 2, a oposição é feita entre sílabas com núcleo não-complexo (C)V(C) e 

sílabas com núcleo complexo (C)VV(C). No Tipo 3, ocorre a tripla oposição entre 

sílabas com rima não complexa (C)V, sílabas com rima complexa (C)VC, e sílabas 

com núcleo complexo (C)VV(C). Assim, é possível obtermos desse quadro um 

esquema mínimo que leva à análise do peso a partir da estrutura da sílaba, da mais 

leve até a mais pesada, da seguinte forma: núcleo complexo > rima complexa > rima 

não complexa > núcleo não complexo.  

 De acordo com Hayes (1989), o peso silábico é uma oposição binária, no 

nível prosódico, em que se atribuem moras (μ) às sílabas. Assim, o máximo de 

moras atribuídas a uma sílaba são duas (μμ). Nessa perspectiva, (C) em posição de 

Coda, representadas nas sílabas do tipo CVC(C) e CVV(C) seriam agregadas à uma 

única mora e não acrescentariam mais peso à sílaba. Abaixo temos a representação 

da estrutura das sílabas do Parikwaki. Nos exemplos, observe que a consoante em 

onset não agrega mora à sílaba, enquanto a consoante em coda é moraica nos 

núcleos simples, exemplificados em (c) e (d).  
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 São atribuídas duas moras ao núcleo complexo, que pode ser constituído 

por vogal nasal ou ditongo. Nas estruturas abaixo o núcleo complexo é representado 

apenas por V, ao qual são estão ligadas duas moras. Note que a consoante em 

posição final de sílaba com N complexo não agrega uma mora ao núcleo que, por 

ser complexo, já é bimoraico.  

 

 Uma outra possibilidade de representar um núcleo complexo seria a 

proposta de Zec (2007:176-178), que copilamos a seguir. No exemplo a segunda 

vogal do ditongo não compartilha o núcleo, ou seja, não há núcleo complexo.  

 

 Na análise de Zec (2007)  para as sílabas CVVC, a segunda vogal de um 

ditongo ocupa a posição de coda e não de núcleo. Se esse fosse o caso do 

Parikwaki teríamos que assumir que as sílabas (C)VVC, (C)VV e (C)VC são 

equivalentes, ou seja, possuem o mesmo peso, duas moras. No entanto, os dados 

desta língua mostram que trata-se de estruturas com pesos distintos, em que 

(C)VVC>(C)VC>(C)V como mostraremos em 6.3.4, com exemplos do Parikwaki. 
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6.2.5 Sobre a posição do acento lexical em Parikwaki 

 Antes de tratarmos das oposições entre os padrões silábicos é de extrema 

importância considerar que a posição padrão do acento lexical em Parikwaki é a 

penúltima sílaba de palavras de duas ou três silabas. Nos exemplos seguintes 

demonstramos essa constatação, obtida através dos dados selecionados, cujas 

sílabas são constituídas pela mesma estrutura. 

CV.CV 

(334)  ['mi.gu] /'migu/ 'machado' 

(335)  ['hi.ka] /'hika/ 'cheirar, inalar' 

(336)  ['bo.bo] /'bobo/ 'maresia, ofndas' 

(337)  ['hi.ka] /'hika/ 'cheirar, inalar' 

    

CVC.CVC 

(338)  ['kus.kus] /'kuskus/ 'gato' 

(339)  ['bɛt˺.kɛt˺] /'betket/ 'assento' 

(340)  ['dat˺. ok˺] /'datwok/ 'mão forte' 

(341)  ['nop˺.sad˺] /'nopsad / 'grande' 

    

CV.CV.CV 

(342)  [gi.'ma.ku] /gi'maku/ 'colo' 

(343)  [gi.'ku.βi] /gi'kupi/ 'garganta' 

(344)  [hi.'ka.ki] /hi'kaki/ 'laço' 

(345)  [ma.'tʃi.βi] /ma'tipi/ 'parado' 

 

6.2.6 Oposição entre padrões silábicos 

 Para que possamos analisar a distribuição do acento em Parikwaki, 

precisamos considerar a oposição entre padrões silábicos porque nos permite 

verificar a hipótese de que o comportamento do acento pode variar se os itens 

lexicais forem formados por sílabas de estruturas distintas.  
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a. Itens lexicais compostos por (C)VC e (C)V 

 As sílabas CVC e CV são as mais produtivas em Parikwaki e os itens 

lexicais formados pela combinação desses dois padrões são os mais frequentes. 

Nesses casos, o acento é sempre atribuído à sílaba (C)VC e está diretamente 

relacionado ao peso de C em posição de Coda, independentemente da posição das 

duas estruturas silábicas na formação do item lexical, como demonstram os dados a 

seguir:  

 CV.'CVC  

(346)  [bu.'sip˺] /bu'sip/ 'estragado, podre' 

(347)  [ku.'gub˺] /ku'gub/ 'espécie de anu' 

(348)  [gu.'βit˺] /gu'pit/ 'vagina' 

(349)  [ka.'kus] /ka'kus/ 'agulha' 

 

 CV.CV.'CVC  

(350)  [da.ke.'bɛt˺] /dake'bet/ 'frouxo' 

(351)  [ki.se.'βip˺] /kise'pip/ 'esfriar' 

(352)  [pa.ha.'kap˺] /paha'kap/ 'outro mundo' 

(353)  [sa.wa.'kuk˺] /sawa'kuk/ 'japim' 

    

 'CVC.CV.CV  

(354)  ['bɛb˺.dʒi.vi] /'bebdipi/ 'esmagado' 

(355)  ['bɛk.bɛ.tɛ] /'bekbete/ 'destroçar' 

(356)  ['daʃ.bɛ.ta] /'daʃbeta/ 'manchar' 

(357)  ['mat˺.ku.sa] /'matkusa/ 'curto' 

 

b. Itens lexicais compostos por (C)VV(C) e (C)VC 

 Ao contrário do que vimos nos dados anteriores, nesses apresentados 

abaixo verificamos que a sílaba (C)VC deixa de receber o acento na presença de 

outra sílaba de N complexo, constituído por nasal ou ditongo.  
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(358)  [wa.'g  .kis] /wa'gãkis/ 'fazer subir' 

(359)  ['aj.but˺] /ai.but/ 'dente' 

(360)  ['aw.na.'kit˺] /'au.na.kit/ 'calúnia, intriga' 

(361)  ['ajd.hap˺.tʃi] /aidhapti/ 'consolar' 

(362)  [ba.tak˺.βi.'taw] /batakpi'taw/ 'passar sobre' 

(363)  ['h .pak˺tʃi] /'h pakti/ 'fotografia' 

(364)  [a.'h .tet˺] /a'h tet/ 'medida' 

  

 Em Parikwaki, sílabas CVVC são pouco frequentes e constituem nomes 

simples, passíveis de derivação morfológica. 

(365)  ['pajt˺] /'pait/ 'casa' 

(366)  ['majg˺] /'maig/ 'ar, vento' 

(367)  ['majk˺] /'maik/ 'milho' 

(368)  [ka k˺] /kauk/ 'não' 

(369)  [ajg˺] /'aig/ 'fumo, tabaco' 

(370)  [ijg˺] /'iig/ 'traíra' 

(371)  [ijt˺] /'iit/ 'veado' 

 

 Em todos os casos de sílabas (C)VVC encontrados, a adjunção de um sufixo 

iniciado por vogal faz com que a consoante em Coda passe a Onset da sílaba 

seguinte. 

(372)  [ijg˺] /'iig/ 'traíra' 

(373)  ['ij.gad˺] /'iigad/ 'traíra grande' 

    

(374)  [ijt˺] /'iit/ 'veado' 

(375)  ['ij.tad˺] /'iitad/ 'veado grande' 
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 As oposições entre os padrões silábicos do Parikwaki são evidências de que 

o peso silábico é significativo para a distribuição do acento nesta língua. Dessa 

forma, a gradação de peso das sílabas em Parikwaki, em que a ramificação do 

núcleo é o elemento de maior peso, seguido pela ramificação da rima e pela rima 

simples é a seguinte:  

 

 

6.3 Acento 

 Para a identificação da posição do acento nas palavras lexicais do Parikwaki 

partimos da análise de palavras de uma a cinco sílabas, em que todas as sílabas 

eram equivalentes em peso. Nesta língua a palavra mínima é constituída por duas 

moras. Assim, a língua restringe a existência de palavras lexicais com a estrutura 

(C)V.  Por outro lado, permite que vogais nasais, sozinhas, constituam palavras 

(C) , uma vez que estas são bimoraicas. Os monossílabos são sempre acentuados. 

Exemplos da atribuição do acento em Parikwaki são apresentados a seguir, de 

acordo com o número de sílabas49ː 

1 Sílaba11 Sílaba 11 

(376)  ['  ]  ' / 'pau, tronco, madeira' 

(377)  [' m] /'im/ 'peixe' 

(378)  ['n  ]  'n / '1SG-eu' 

(379)  ['pup˺] /'pup/ 'paxiúba' 

(380)  ['sig˺] /'sig/ 'cigarra' 

(381)  ['gub˺] /'gub/ 'ninho' 

(382)  ['kajg˺] /'kaig/ 'lua' 

(383)  ['p  m] /'pam/ 'sal' 

    

                                            

49
 Em Parikwaki é pouco comum que palavras com mais de três sílabas sejam constituídas por 

estruturas silábicas com o mesmo peso. Por isso não apresentamos exemplos com mais de cinco 
sílabas.  

(C)VVC > (C)VC > (C)V 
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2 Sílabas 

(384)  ['mi.gu] /'migu/ 'machado' 

(385)  ['hi.ka] /'hika/ 'cheirar, inalar' 

(386)  ['bo.bo] /'bobo/ 'maresia, ofndas' 

(387)  ['kus.kus] /'kuskus/ 'gato' 

(388)  ['bɛt˺.kɛt˺] /betket/ 'assento' 

(389)  ['dat˺. ok˺] /'datwok/ 'mão forte' 

    

3 Sílabas 

(390)  [pu'du.ku] /pu'duku/ 'espinho' 

(391)  [ka'ha.u] /ka'hagu/ 'tucupi' 

(392)  [gi.'ku.βi] /gi'kupi/ 'garganta' 

(393)  [hi.'ka.ki] /hi'kaki/ 'laço' 

(394)  [ma.'tʃi.βi] /ma'tipi/ 'parado' 

    

4 Sílabas 

(395)  [ma.'bi.m .nɛ]  ma'bim nɛ/ 'fraco' 

(396)  [ma.'sa.a.ki] /ma'saaki/ 'moquear' 

(397)  [bu.'ku.tu.gu] /bu'kutugu/ 'cotia' 

(398)  [ka.'i.su.n  ] /ka'isuna/ 'sonhar' 

(399)  [ka.'tu.na.sa] /ka'tunasa/ 'enganar' 

    

5 Sílabas 

(400)  [ki.'ne.tʃi.hu.wa] /ki'netiihuwa/ 'conversar' 

(401)  [ka.'si.si.βi.tɛ] /ka'sisipite/ 'manchado' 

(402)  [ka.'to.ma.i.kɛ] /ka'tomagite/ 'curvo, com relevo' 
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 Como vimos nos dados acima, monossílabos são acentuados; palavras de 

duas e três sílabas recebem o acento na penúltima sílaba; enquanto em palavras de 

quatro e cinco sílabas o acento é atribuído à segunda sílaba, da esquerda para a 

direita. 

6.3.1 Representação do  acento do Parikwaki 

 A representação da posição do acento em Palikur pode ser esquematizada 

da seguinte forma, em que (σ) indica sílaba; (x) marca a sílaba forte, (-) a sílaba 

fraca e < > indica a sílaba extramétrica. 

 (a) (σ )     'gub 'ninho' 

 (x)        

 (CVC)     

    

(b) (σ )    <σ> 'mi.gu 'machado' 

 (x)      <‒>   

 (CV)  <CV>   

    

(c) (σ σ )        <σ> 'gi.ku.pi 'tacacá' 

 (-  x)         <x>   

 (CV.CV)  <CV>   

    

(d) (σσ)        σ    <σ> bu.'ku.tu.ku 'cotia' 

 (-  x)       (-)    <x>   

 (CV.CV) (CV) <CV>   

    

(e) (σσ)  (σσ)  <σ> ka.'si.si.pi.te 'manchado' 

 (-  x)  (-  x)   <x>   

 (CV.CV) (CV CV) <CV>   

 

 O padrão acentual do Parikwaki é analisado da esquerda para a direita. O 

ritmo é sempre fraco-forte, com proeminência à direita, formando pés Iâmbicos 
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dissilábicos.  Como vimos nos dados acima, a sílaba final da palavra é extramétrica 

< > e não são permitidos pés degenerados, como observado em (d).  

 O que descrevemos anteriormente foi a posiçao default do acento em 

Parikwaki. Contudo, os dados seguintes demonstram que trata-se de uma língua 

sensível ao peso silábico. Assim, quando a palavra é constituída por sílabas de 

diferentes pesos, o acento é atribuído a sílaba mais pesada.  Nos três primeiros 

dados a sílaba (CVC) ao final da palavra atraiu o acento para tal posição; em (406) o 

acento permaneceu na primeira sílaba, formada por ditongo (VV); em (407) a nasal 

levou o acento para a sílaba inicial (CVV); mas a vogal nasalizada (CV) em (408) 

não é acentuada, sendo o acento atribuído à sílaba (CVC). 

(403)  [mi.'gɛt ] /mi'get / 'carvão' 

(404)  [ma.'tap ] /ma'tap/ 'tipiti' 

(405)  [ma.gi.'kas] /magi'kas/ 'igapó' 

(406)  ['aj.but] /'ai.but/ dente' 

(407)  ['h .pak.tʃi] /'h paktʃi/ 'fotografia' 

(408)  [k .'map ] /ku'map/ 'feijão' 

  

 Os dados nos permitem demonstrar importantes acepções acerca do acento 

na língua: sílabas pesadas atraem o acento; vogais nasais são sempre pesadas 

(VV), enquanto a nasalização não atribui peso maior a vogal. Com base no que foi 

discutido até agora, o acento em Parikwaki apresenta as seguintes características: 

 1. Quanto ao tamanho: pés vinculados, binários  

 2. Quanto à sensibilidade ao peso: é sensível ao peso e sílabas pesadas (coda 

ou núcleo complexo) atraem o acento. 

 3. Quanto ao núcleo: sempre à direita, formando pés iâmbicos.  

 4. Pés degenerados: proibido a formação de pés degenerados.  

 5. Quanto à Direção: esquerda para a  direita.  
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7 Considerações finais 

 Como apontamos desde o início, os objetivos desta Tese são: (1) a 

descrição do sistema fonológico do Parikwaki, considerando-se a relação existente 

entre fonética e fonologia; (2) a observação e análise dos aspectos sociolinguísticos 

que contribuem para o conhecimento do Parikwaki e de seus falantes. Sobre a 

análise sociolinguística destacamos que o levantamento realizado constitui uma 

importante fonte de informações sobre os Aukwayene e a língua Parikwaki e 

ressaltamo que nos permite, pela primeira vez, ter uma visão claro sobre o total de 

falantes desta língua , além de mensurar a presença do Kheuól e do Português entre 

este povo.    

 Nossa descrição fonológica atestou a existência de treze fonemas 

consonantais e cinco vogais, além da oposição entre vogais orais e nasais. Vimos 

que vogais podem ser nasalizadas diante de consoantes nasais e que a nasalização 

não torna a vogal pesada, ou seja, não possui implicações na atribuição do acento. 

Também tratamos de outros processos envolvendo vogais, como a harmonia 

vocálica. Na descrição dos fonemas consonantais destacamos a lenição de /p/, 

fenômeno bastante produtivo em Parik aki e que gera as variantes [v] e [β]. 

Também discutimos o apagamento da consoante /g/ intervocálica e os processos de 

palatalização e africação engatilhados pela vogal /i/. 

 Discutimos a estrutura silábica do Parikwaki e propomos o padrão 

(C)V(V)(C) para esta língua, argumentando que o Parikwaki proíbe a formação de 

onsets e codas complexas, mas permite que ditongos ocupem o núcleo silábico.Por 

fim, apresentamos a ocorrência do acento lexical e descrevemos sua posição, que 

nos permitiu classificar o acento em Parikwaki como Iâmbico, constituído por pés 

binários e proeminência acentual à direita. Também mostramos que o acento é 

sensível ao peso e que a língua proíbe a formação de pés degenerados.  

 Esta Tese não esgota as possibilidade e objetos de análise dentro da 

fonética e fonologia desta língua. Antes disso,  ressaltamos a necessidade de um 

estudo mais aprofundado do acento, incluindo sua análise acústica . Há  pontos que 

merecem ser retomados, principalmente por sua importância para os estudos 

comparativos, e serão objeto de análises futuras, como a distinção entre nasalização 
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e nasalidade e a harmonia vocálica. Contudo, nosso objetivo inicial de contribuir 

para a descrição do Parikwaki, bem como fornecer dados e análises que subsidiem 

os estudos sobre as línguas indígenas foi cumprido. Passaremos agora ao que vai 

além da Tese.    

7.1 Para além da pesquisa linguística 

 O trabalho descritivo de línguas indígenas no Brasil não se resume, e nem 

deve ser resumido, a coleta de narrativas e à produção de dicionários e gramáticas. 

Em muitos casos, faz-se  necessário que o pesquisador se envolva com atividades 

que vão além do seu objeto de estudo, principalmente porque as comunidades 

indígenas expressam demandas variadas, que nem sempre convergem com os 

objetivos da pesquisa linguística.   

 Para além das necessidades do pesquisador, é preciso ouvir, entender e 

trabalhar os anseios da própria comunidade. Assim, equilibrar as demandas da 

pesquisa com as necessidades da(s) comunidade(s), muito mais concretas e 

imediatas, é um grande desafio para o linguista de campo. Para além da pesquisa 

linguística, demonstrarei que as pesquisas e atividades realizadas extrapolam os 

objetivos da Tese e que, por isso mesmo, é necessário compreender as etapas sem 

as quais o presente estudo não teria sido possível, e que vão desde o contato com 

os Palikur; passam pela captação de recursos para a realização dos trabalhos de 

campo e a elaboração e execução de diferentes projetos, até a formação de 

pesquisadores indígenas na área de documentação, descrição e análise linguística e 

a constituição de um Acervo de documentação. 

7.1.1  Projetos e captação de recursos 

 Os altos custos do trabalho de campo e a dificuldade de aquisição dos 

equipamentos necessários para a documentação costumam ser obstáculos que o 

pesquisador precisa superar antes de chegar à aldeia. Dado o restrito fomento à 

pesquisa com línguas indígenas no Brasil, é comum que o pesquisador desta área 

vá para campo com recursos de projetos diversos, frequentemente ligados à escola 

e à formação de professores indígenas, e realize sua coleta de dados em paralelo à 

execução de tais atividades.  
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 A execução desses projetos consome um tempo considerável durante o 

campo e fora dele e nem sempre é possível vincular os objetivos dos projetos com 

os da tese. Contudo, tais atividades permitem que o pesquisador amplie e aprofunde 

o conhecimento sobre a comunidade, receba o apoio desta e, principalmente, 

retribua, atendendo aos anseios e expectativas do povo com ações concretas que, 

em raros casos, é possível fazer com uma tese, dado o caráter teórico-acadêmico 

desse tipo de produção. O que descrevo a seguir são as parcerias e projetos que me 

permitiram realizar este e outros trabalhos. 

a. Parcerias 

 Desde o início de minha atuação no Amapá a Área de Linguística do Museu 

Paraense Emílio Goeldi (MPEG), representada por Ana Vilacy Galucio e Denny 

Moore, cedeu os equipamentos necessários para a realização dos trabalhos de 

campo e treinamento de indígenas no Uaçá, sem os quais muitas atividades não 

teriam sido possível.  Em 2013 uma parceria do MPEG com a Pró-Reitoria de 

Extensão e Ações Comunitárias (PROEAC) da 

UNIFAP possibilitou a realização da extensão 

“Produção e Edição de Vídeos de Documentação 

com Povos Indígenas” ,   realizado na aldeia 

Kumenê. A extensão consistiu em uma oficina de 

dez dias para a formação dos pesquisadores 

indígenas, capacitando-os quanto a utilização de 

equipamentos audiovisuais, gravação e edição de 

vídeos. A oficina foi ministrada pelo linguista Julien 

Meyer, na época vinculado ao MPEG, e eu, e 

participaram  10  pesquisadores aukwayene. 

Durante a oficina os participantes aprenderam a 

utilizar câmeras filmadoras e fotográficas,  

microfones e gravadores digitais. Além disso, 

também foram ensinadas técnicas de edição de 

som e vídeo com o programa Pinnacle. Ao final, os pesquisadores criaram um DVD 

com gravações e edições realizadas por eles durante o curso. Todos os 

participantes dessa oficina continuam trabalhando em atividades de documentação 

Figura 7-1: Pesquisadores em 
atividades práticas de filmagem na 
aldeia Kumenê, durante a Oficina 
de produção e edição de vídeos de 

documentação, 2013. 
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em outros projetos por mim coordenados e usam as técnicas aprendidas nessa 

oficina para atividades de documentação de sua língua e cultura.  

 Ainda em 2013 coordenei a extensão “Levantamento de dados 

sociolinguísticos do povo Palikur na Terra Indígena Uaçá", em que a PROEAC 

custeou as despesas necessárias para o a realização do projeto e ofertou bolsas de 

extensão para os acadêmicos indígenas que me auxiliaram durante as atividades do 

levantamento sociolinguístico, cujo objetivo foi  obter dados referentes as línguas 

faladas pelos Aukwayene na T.I. Uaçá e que são apresentados e discutidos no 

Capítulo 3. Os dados coletados nos permitiram quantificar os habitantes das aldeias 

aukwayene e as línguas faladas por eles.   

b. Projetos 

 Os trabalhos de campo desta tese não teriam sido possíveis sem a ação 

Saberes Indígenas na Escola e meu projeto “Documentation of the Palikur (Arawak) 

Language” , financiado pelo Endangered Languages Documentation Programme 

(ELDP). A seguir descrevo os objetivos, atividades e resultados iniciais de cada um 

deles.   

 Saberes Indígenas na Escola Palikur 

 O Saberes Indígenas na Escola é uma Ação da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Inclusão 

(SECADI). Desde setembro de 2013 trabalho 

para a implementação desta ação entre os 

Palikur do Urucauá, que tem como objetivo a 

elaboração de material didático em língua 

materna para as suas escolas. As primeiras 

atividades do Saberes Indígenas na Escola 

Palikur (SIEP) começaram em junho de 2014, com 33 professores, 2 consultores e 3 

orientadores de estudos, todos indígenas. Inicialmente os participantes foram 

divididos em três grupos e cada um ficou responsável por pesquisar uma das 

temáticas: (1) as constelações palikur: Kayeb, Tavara, Waktxi, Kusuvwi, Wayãm; (2) 

Origem do mundo e dos palikur;  (3) narrativas de origem dos animais e coisas.  

Figura 7-2: Equipe do Saberes Indígenas 

na Escola Palikur (2014) 
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 Todas as narrativas foram gravadas em áudio e vídeo, transcritas e 

traduzidas no programa Elan pelos participantes. Para tanto fizemos um treinamento 

com todos os professores, dentro das atividades do SIEP. Após o treinamento foram 

formadas as equipes Elan e Filmagem, constituída por aqueles que mais se 

destacaram em tais atividades. Os demais ficaram responsáveis por elaborar as 

versões em Parikwaki e Português, a partir do material coletado e em conjunto com 

os consultores Manoel Antonio dos Santos e Manoel Labontê, com os quais foram 

coletadas as narrativas.  Atualmente estamos trabalhando na revisão dos dois 

primeiros livros de narrativas, corrigindo os textos e ilustrações.   

Figura 7-3: Ilustrações provisórias das narrativas trabalhadas pelo SIEP (2015) 

 

 Um dos livros contará a origem das cinco constelações palikur, sendo cada 

uma delas narrada de forma independente; o outro é composto por seis narrativas 

de temas variados, como o surgimento dos animais ou contato com os não-índios. 

Os livros servirão de material de leitura para os alunos aukwayene, que tem acesso 

a poucos textos produzidos em sua língua, a maior parte de cunho religioso.  

 Projeto de Documentação da língua Palikur - ELDP/SOAS 

 Meu projeto “Documentation of the Palikur (Arawak) Language”  foi aprovado  

em 2014 pelo  Endangered Languages Documentation Programme (ELDP), ligado 

ao Departamento de Linguística da Escola de Estudos Orientais e Africanos (SOAS), 

sediado na Universidade de Londres. O projeto previa a formação de pesquisadores 

indígenas e a documentação audiovisual de cantos e narrativas, além da construção 

de um banco de dados linguísticos do Parikwaki. Com os recursos pudemos adquirir 

um kit de equipamentos (notebook, filmadora, gravador digital e microfone) que 

estão sendo usados pelos indígenas em suas pesquisas. O produto gerado é 

constituído por narrativas, cantos, listas de palavras e análises linguísticas que, junto 

com os materiais obtidos em outros projetos, compõem o Acervo Palikur.  

http://www.soas.ac.uk/
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7.1.2 Formação de pesquisadores indígenas 

 Minha preocupação, desde o início do trabalho com os Aukwayene, foi 

formar um grupo de pesquisadores indígenas que 

pudessem participar, criar e  coordenar ações 

voltadas para a documentação, promoção e 

preservação de sua cultura e língua. Formar 

pesquisadores vai além de ensinar a utilizar 

ferramentas, equipamentos e tecnologias, trata-se de 

possibilitar que estes reflitam e atuem sobre sua 

própria realidade, tornando-se sujeitos autônomos e 

críticos.  A ideia era que os indígenas não fossem 

somente informantes ou  tradutores mas que, de fato, 

meu trabalho pudesse contribuir para a formação 

deles enquanto pesquisadores.  

 No início das atividades de pesquisa, em 

2010, eram apenas dois pesquisadores indígenas, 

alunos do CLII, que me acompanhavam e auxiliavam 

em campo, durante os quais pude ensiná-los a 

manusear os equipamentos (câmera filmadora, 

câmera fotográfica e gravador digital) e a utilizar 

alguns programas computacionais (Audacity, 

Pinnacle). Alguns indígenas se interessaram pelas 

atividades, embora não as acompanhassem com a 

mesma regularidade e, posteriormente, também 

aprenderam a manusear os equipamentos. Mas foi 

em 2013, com a oficina de Produção e Edição de 

Vídeos que o número de pesquisadores indígenas 

aumentou e estes passaram a realizar pesquisas com 

mais regularidade.    

 Quando iniciamos a atividades do Saberes 

Indígenas na Escola Palikur já havia uma equipe de 

cinco pesquisadores e todos ingressaram no projeto. 

Figura 7-4: Pesquisadores 
indígenas durante treinamento 
e atividades em campo. 
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Em dezembro de 2014 fiz uma oficina de gravação de vídeo e outra de ELAN com a 

equipe do SIEP. A partir daí as mulheres começaram a integrar a equipe de 

pesquisadores indígenas, atuando tanto nas gravações quanto nas transcrições no 

ELAN. Considero a formação de pesquisadoras indígenas, mesmo que ainda em 

menor número, um grande avanço, principalmente por tratar-se de uma sociedade 

em que os homens dominam os espaços políticos e intermediam os contatos com a 

sociedade exterior.  Hoje, nos projetos em andamento, estão atuando 22 

pesquisadores indígenas, dos quais sete são mulheres.  

 Ainda há muito a ser feito com e entre os Aukwayene, tanto no que concerne 

à pesquisa linguística quanto à documentação de uma forma mais ampla. Acredito 

que os próximos anos serão de trabalho e confio que os próprios Aukwayene serão 

protagonistas no processo de pesquisa, documentação e estudo de sua língua e 

cultura. É o que espero! 
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