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RESUM O 

Este estudo trata da descriçlO prévia da fonologia e de aspectos da morfologJl da 

lmgua mdlgCTII Umutina, da Familia Bororo. do Tronco Macro-Jt. consoante uma 

abordagem te6rico-metodol6gJcl estruturalista dlSlribuclOn.al 

Os dados foram colei_dos nl aldeia Umulma localizada no municlpto ck Barra do 

SUgTes. Mato Grosso, JuntO ao ulumo "falante" da hngua Este ,ndio, chamado ),,1/1 Par", 

~ eocontlll ha aprOJumadamcnle qUlref111 aoos sem falar I hngua materna, em razio do 

pr~sso de cantato vivcnciado pelo grllPO desde o irucio do seçul0, rcsponsavcl pelo quase 

extemunio dos Umutina Como fonna de registrar o drama social desse povo, realizou-se 

um breve estl.ldo da situaçao do grupo. que precede;' anlÍlise lingUlstica 

No estudo da fonoloSJI foram depreendidos doze fOllemas COn!lORlnlalS lpi, /1, I'.J. 

1..,11i, {}I. 1m. In/, Ir!, N. fwl t Iyl, e 0110 "ocâlicos (Ii, {tiN. f i . lai. lul. iI) e .':/-' Os 

dnongo5 obscn'ados forlm cinel) cre$Cmtes ' 'foi J'fe . lyaJ, I",e t"'l.. e cinco 

decrescentes luy.,./oy , 'n". (1)'1 e lew/ RegIStrou-se linda os seguintes padrões sillblcos .. 
V, CV. ccv. CVC e VC Na hngua a accntuaçlo e predizj,-el na ul"ma s,laba. t ponanto 

fonetica 

Quanto a morfologia -erificou-se duas classes dc palavras as 'arla\'eL~ e as 

IAVlnaVetS As pnmeiras compreendem o~ substantivos (al,enhe,s e IAlhenl"ctsL o~ 

pronomes pessoais (casos fetO e obhquo) e po~sesSlvoS. e os 'erbos A segunda diSSo! 

engloba as pantcuJas. WbdlVld,das t'Il1 sele subclasses II saber descnh\'lIs., locau,as 

'eSp.aC,al~ e temporais), de negaç/io. de resgate. de relaç/io. numeraIS e ,nlenSlflCadOfas 

O obJeti,o Ultimo deste lIabalho c documenta, para o po'o l'mu1lO1 asp«IOS de sua 

hngua_ como forma de contnbu,r na luta de seus d"ettos ctntCOS 
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LlSI'A Di' ABREVIAÇÕES E SÍMBOLOS 

FUNAI - Fundação Nacional do Indlo 

SPI - Serviço de PrOleçiO ao 10010 

PI • POSIO Ind'gtl'\a 

PIN • POSIO Indlgtn. 

V - \'ogal 

(' - Consoante 

. ou ' - inlensidade (pr~edc silaba acentuada) 

• - dlVlsio ~ I áb;ca 

facI • factivo 

loe • locluVQ 

mtens • mlerlSlficador 

1 p ~ - pnmelra pe§$08 do singular 

2 p s - segunda pessoa do singular 

3 ps· lercelra pessoa do Singular 

I pp mel • primeira pessoa do plural .nclUS1\O 

I p P e,c1 - pnmclr. pessoa do plural e"clu~\o 

2 pp. segunda pessoa do ph.ral 

co-ref • co-referenclal 

". morfema urQ 

l$p com - l'peçlO conl1nualivQ 

_sP ce$ • aspttlo c~sall\O 

a c - açlo condmda 

a 11 c - a,lo não conch"da 

comI' - companhia 

Inlr • mMrumento 

~ - morfema nlo elucidado 
• 

.. 
• 
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1 - INTRODUÇÃO 

l:.Sle Irabalho trila da descnçlo preliminar da fonologll e de aspectos morfolog'eos 

da hngua md'lIena brasileira Umulina 

Ha apro>umadamenle oitenta e quatro IIIOS os IIldios Umulml eSllo em contato 

mmlemJplo com a sociedade maJ0ril_ri. HOJe. os rernaroescentu do gr\lPO continuam na 

mesma aru geogrJofica ~ fOI desen~'oIvid. I frente de IlrlçJO pelo c.ainlo SP) - Semço 

lk Proleçlo lO !ndlo A fesen"a esta sllulda na .rea de C(Infiuênci. entre os rios Paraguai e 

Bugres, no rnllmClplO de Barra do Bugres· Maio Grosso 

A hngua Lmullna foi classificada como pertencente i. Faml!.' 80rOTO do TrOIlCO 

\bcro-lê pelo lingUista Chestmi. l..u~Oll •• pa'1If dos dados hngulSllcos coletados por \1a~ 

Schm,dl. durante a sua estada entre os Umutina em 1928 1\0 penodo de 19-13 • I9-lS o 

elnologo Harald Scoolu. realizou pesqUIS .• elnografica entre estes IIld'05. momento em que 

rc&!strou novos dados do Urnutma Baseado neste malenal o lingUIsta Aryon Dall'lgna 

Rodngues confimla o parentesco genétIco antes referido, airaves de corrcspodênci( ~5soal 
ell\1adaa Harald Schuhz (1962 100) 

/'rt'://dQ amlFo Sehllll=' Rcc"hl li M!JUfflIO d.' Mil ""cah"lorlo 

"mlfllIlO. CIIJO em'Io "'"110 Ih.' Oj...,.adi'í o. e fi: o <'ompurUl, I"' leXIcal do 

mal<'rlo!,li:fc cO/llldo ,:om o mOU'rlO! 8or6ro or"'lIml pllh"n~/{/ par 

COI HACCHIlI/! f ALBISf, n7 f()1 80r6ro.' Orll'lI/(I/I, S 1'111110. 19./;') 

o r<","lIflOuo .·(mlO "e'" e ,)(HIIIl~)' "<IlW l"If""'."';O ba~/Q"'t' 

1111"""" 0\ el""'f'mm ('(Imllm '" d",,, II/Ijllll/\ ( ... ·na d..' J{}'%J "dI! 

l~r"'II<'''' d"\"Idar -/KlfN ,'·mt· - '1,1<' " , "(11" "'. ofimJ.:,,4- il"'It'II«, 



UFP[ B,blioleca Cenll~1 

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

nativo da IIngua Umutin&, de nome Julá Pare. durante o mês de Janeiro de 1994 Neste 

penodo foram realu.<tdas vinte e sete sessões, variando entre duas a quatro horas cada, 

re>penando-se as disponibilidades do informante A lista de perguntas constantes na~ 

entrevistas foi baseada no questionário do Setor Lingu,stiC() do Museu Nacional, e ampliada 

de acordo com as necessidades apresentadas 1/1 loco 

Na C()leta dos dados, eram eliciad05 os enunciados ('TIl ponugues com "tradução" 

em Umutina gravada ('TIl fita cassete e transcrita de oiliva, observando-se os movimentos 

articulatorios do informante Durante os trabalhos procurou-se instaurar um clima favorhe] 

e aproveitar os habituais momentos de digressão e reflexão do indio acerca de sua hngua e 

de seus antepassados, C()m vistas a enriquecer os próprios dados. assim como tomar 

conhecimento da história e da vida do povo Umutina Ao término das gravações fez-se a 

pratica inversa. com a pesquisadora eliciando em Umutina e o informante traduJ.:indo para o 

português, com o fim de avaliar os dados coletados e proceder, em tempo, as devidas 

COITCções 

I:.m se tratando de uma hngua ágrafa, o embasamento teorico alicerçou-se na 

abordagem da linguistica estruturaliSTa distribucional , que permite a anlÍltse mterpreta!lV3 

das formas de uma hngua numa perspectiva sincrónica, atraves do processo de deJokna 

Seguiu-se particularmente às orientações teórico-metodol6gicas encontradas em PIKE 

(1947), GLEASOl\' (1961), I"IDA (1949), KIl'DELL (1977) e CÂMARA Jr (]981. 

]989) 

No percurs,o da análise, evitou-se discorrer sobre teorias lingulslicas, bem como 

aple~ntal conceituaçÕt's troricas. por considera-las desnecessarias para t~refas desta 

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

questões extremamente pontuais 



" 
o corpo do trabalho e$li d1\100 mi duas panes. I saber 

I - O VO"Q Umulina, em que se apresenta mformações concernentes. hIstoriografia e 

J1tuaçlo atual do grupo'; 

2 - A lingua UmUlin. , subdIVIdida cm 

• fanoto!!'., contendo a análise dos segmentos con!iOlW'lla is c vocllicos, dos ditongos, c 

cios padrões silablco e acentual, 

• aspectos morfologlC05. nos quaIS se fu • depreensão das seguintes classes de palanas 

suMllnti"o, pronome. "C'fOO c plfllcula, alem de observações no imbuo da 

morfofonol0811 

.. 

Apc .. , ~ p",,,,".a w" um NUdo Ion~"I .... lCo """""'S< pen11>""1< Iprtl<I., ... , ~ "P>'!"".<1>do ""~ 
wol>tnlJ' O pro:nw de 00II1310 ,,,tl'lC,300 pelo< UmUl1n.:l " .... dcnocad:l ",hu"'1. p;fJ'l'OIt.nt'ltnL. 
hn",,~uc~ rt'SpOnsá,el pela SltUOloÇOO al..:.1 de 31"'''''' um -fala"'o- nall\o . c Ipn:lo<'nIJr uma b<1:,. rcn'.,:kl 
Il1u;oc,onal d.l rtahd.:>do pr .. "nl. <lcl~ ;00,0<. E~c a.P!lulo fOI frulo 00 lr.bóllbo ckstn,·oh,<.Io Junto" 
dlsc,pl".. de Emolog .. Br."I."a· Mc"':odo cm Anlropologla. 5ob. Onentaçlo do Prof Dr P-lm Sc<lIl 



, 
2 - UNICO D 

o POVO UMUTINA 

Somos uma nação subjugado pelos 
pot~nles, umR nação espoliado, 

uma nação que está morrendo aos 
poucas sem encontrar o caminho, 
porque aqueles que nos tomanlrn 
este chio nio têm dado condições 

pal7J a nOJSll sobrevivêncis. 

Marça/ de SOUZlI (índio Guarani) 

Tem muito pouco bntnco que goslll 
de indlO. 

juJá I'sf'é (indio Umutinn) 

•• , 
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2. 1 + DADOS HI STÓ RICOS [ ETNOG RÁFICOS 

As primeiras notícias documentais sobre os índios Urnutina 1 remontam a 1797 -

"ExtraIO da descriçio geographica de Malto Grosso" de Ricardo Franco de Almeida Serra 

(SCHUL TZ, 1962 75) O registro da época aponta para a localiuçao destes índios nas 

margens do rio Sepoluba, afluente do medio Paraguai 

Conhecidos pelos nao-indios como barbados devido 80 uso de barbas e 

cavanhaques, os Umul;na mantiveram contatos pouco amistoi>OS com os neobrasileiros, 

nUm sucessão de conflitos, decorrendo dai a freqüente migraçlo dos índios rumo ao alio 

ParaguaI Segundo relatos dos próprios índios. o grupo, de tradiç.ão agricola. era forçado a 

abandonar seus roçados e se deslocar continuamente. pois suas terras eram 81.'0 de variu 

Invasões Tais depoimentos ratificam também as informações da ocupação anterior do 

grupo, no medio Paraguai 

No ano de 1862 tem-se ja os dados indicadores da fixação destes mdios nas 

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

Ipud SCHULTZ (1962 76) 

... 3 tegrms ma" ahmxo. fl//m pela margem d/rerla. um riacho d,' 

callOllll que algrm)' chamam N/o Brallco. o/(/ro N/O do .• 8,,[['",>.1 011 

dos Barbados e lambem de TOfJl,apoan 

Nu)' cabeceira. des/i> rtacho. ".lia o o/deamewo d",' 1mb", 

Borbado5. Sell lIúmero Ullda por ·IOQ. S/welllam-!H' dr cara, da 

pí'lCll. dus frutos espolllO/IeOS do só/u e de milho. manduxa, 

balalal, e clIrás que p/nntam, c/tIIl''OlIdo lI/errll cmll iIISIrl,memm 

, 

A ,",na do!; """"" do< P'M)' lndigenas e de .... , !lngu .. o,tJ do acordo com. conlOnç.1o op'O\ad;l 
pela AuocIaÇão B .. ~,k, .... do AnltopoloGlI - 19~3 

2 AuguSlo u,,'Op:1 RoteI/O da Na,.~ do RIO Paf.~~ dc5de a rOl do RIo ScpoIuba a,~ a do!; RIos SOO 
Lourcn<;<l. RIo óe )011(1'0. 11!62 



!<'''Ol th· pedm. í' eJ.' modem' tk """1/' J ',,~m .. m pa:. com outra, 

I/U("ilt,< ",d/~'(',lCll POllO quI' pouco timo,., .. _,- da.' '1O.'-'1I.' 

fJU''OtJÇUe>.\, "U/lCO "'~ram .. em procllraram Il!f ft'JaçiNl com,IO.\Cl' 

lN"'.,,,, 11.1 ''C':.t'S 0/; t I motgl'm do Paraguai Tem slKtdul<J 

atae",l'm amour quI' .om do DIlUTlantmo para "'fia MaTla, t' 'i' 

,1110 '/Os hos"J.::am mail jrt'qunllemellle j do medi, das 11l)$..'ilJJ 

armtl!> 

" 

Alem destas noticias sobre os mdlos Umutina, poucas inronnaçOcs • mais foram 

reSlstr.das Sabe-~, entretanto, que. pelo menos. desde fins do século XIX ja o<:upa\am I 

arca compreendida entre o no BLlgTes e o rio Paraguai Supõe-se, alem diSSO. ser a bacia do 

PtIlKUal o ponto de refercncla mhimo destes índios, deWc épocas ImemoriaiS, a ju1t!ar-s.c 

pela presença constante deste no em seus rdatos c lendas 

Em 1911 , um ano apenas após I criaçlo do SPl, deu-se o imCIO da paclficaçlo dos 

Umulml . que. neSIC penodo, ii estavam situados entre os dOl~ nos (cr Ane~o I, Mapa di 

Localil,llçlo di Area Indlgena, p 116) ViViam, neste lempo, espalhado~ em íP"ande~ 

mlloclS, somando urna populaçlo de pelo menos 400 pessoas Segundo SCIIUL Tl os 

lI«Ibrasiltlros .firmavam. e~islência de 1 000 lndlOS. lU oeasilo dos primenos COntalOS A 

supt'f-eSllmaIlH decorreu, prov.velmente. dos constantes OOIInuos entre as duas pl"es t 

do "mêdo que eSles Indios ,,\splra~ .. m .05 neobrasile.ros viZInhos" ( 1 96~ 98) Pari os 

!Ilo-mdlOS, os limullna eram consIderados aguerridos, mas tanto as nOlas do Pt ' IÇol.u 

BadanoU! ( 1898\. quanto os rel.tos de funclOnanos do SPI ( 1915), afirml"lm serem eSltS 

,OOl0S Imi,elS e recepllvOS HI I10llcils de que muitos Itaques contrl os md lOS dt'\I'U'~ 

10 $USIO dos nlo-mdlO$ quando erlm recepcionados com a . ...,.uda\tl .. a,:rt'''IH' . h.buo 

curioso e comum I ,'lrilS tribos da AmencI do Sul (BALDUS, 1954 643) Schultz (1%~ 

81) descrc\ c no dlano de campo uma ocorrencia da soluJa.,iiu "gr"l~/I'U. prc!oCl1clada por 

ele no PI do SI'I cm 1943 

!'(,fIlmm a ,mUI dJ)Hi",.'ia d.' "'" """a m.'rrOI, Le\'a/llaral1! b 



UfPf IIJblloteUCe ntr81 

"pomoJa IKIfU Illh. &lIum 100 $010 com w pés. $OIlalldo um /(r"o 

puo"OrOj(). f.m ~JrIII(Ja 00..,11-5<' O I's/alar da cnrda do arco. Mm 

qu.' "fll'clta fK"/lSJ<' 

NOI'Um('/l/I'. CM /rê.~ í,IlIIru.· :rollaram. 01'0 para jrl'lI/l'. 01'0 puro m 

I/Idm. IKII'/lrOm e o m('5m{J Ql/l('Uf'U com Q orro e flecha Jl(' U/~I,u 

hcoram purudtJ.~ Mm as IKllSO jr('/l/e. a um Iri~' melrOS. Arco> 

rl'le:udru·. fll'chas 1111.5 cordas. qur a <'Dfia _rmo pod/Om parl'r 

rm I'ÓO mOI'Il/rro. I' tlOI'Umm/1' o eSfOlar surdo tia COI'tIa. 5('m que a 

flecha -.ef(Um rllfrl' o "IlI,caJur e pcleKar. 5(' moW!sM'. 

" 

Esa mesma saudaçlo sel'VlU como desculpa às dlvenas .grcssôe~ do~ 

neobrasllelros contra os Umutina, Transcorridos durante ciclo CltTrallvrsta de poala3 c 

mllltnos na regilo 

Inromlantes locaIS ~ltphcam que os primeiros contatos oficiais da ComissAo Rondon 

com os Umutllla decorreram dos pedIdos dos polaeiros da irea. que \wiarn temerosos c 

ressentidos com araques dos IIIdlos. ao chefe da ComissAo. Coronel de Engenharia CândIdo 

'tanano da S,lva Rondon A ConussAo estava encarregada da expansAo das linhas 

!clegraficas do "ta!o Grosso a Amazônia En!retan!o. "segundo o paI salesiano '1,coIIU 

B.,jlnoU!. escrt\.C'!Ido em 1898, erl ;nl~rlÇlo do govemo do Mala Grosso orglnlllr u~ 
CJ(prdlçiO de e'l:lerrruruo conrr. esses IIIdios. dada a rCS!su:ocla que opunham I ~ne1flçlo 

ele CI\1hndos em suas terru" 4 

AS~lm. I"lda no ano de 1911 foi ins!alado pelo SPI um POSto de "'!rlçio 

denomll'lado h(ll"rmdllÓ<' I,IlI'KI'IIlI. localizado na~ prO>:Jmidades da oonI1uêocla ~tre os 

nos Paraguai e Bugres. Em 1919 os IndloS foram lIComendos por uma fone epidemia que 

\111R'1011 1 'J da populaçlo - Relatorio do SPl de 1920 (SnIUL TZ. 1962 85) 

, PIl:i,. 0<1 1pocXu:lnlla I I'l> !J<hoIra IpociKUJnlla) C uma planla da famlha <1>. ruboa.-ea, d.1 q.p.1 ~ <"ro. 
a lrnrl"" mlllhçamçnlC par) li Inlebla .. cn!te O<Ilra, <locnça, ESIa p!anl:] fOI ",manl< <,i>Io,ad.l 110 
finai ele sta.lc XIX e prln\l:l"" ~ad.l, 00 s6:u lo x.x 

~ Inf~)c IndJAlcna 1.I:11lcallll n' 14ll!!l-AGESPIFUNAI 



Temos qUI' lammar ii perde dr j 3 da população desla ald"I<l, qUi' 

COn/m'i1 com umaS 300 almas, quando '''.\'IOm I1I1ICamem" du:el/lw 

co"valeKeme.<. !-y,m uspec/O$ de ciJLla>.v:re.\' e ,Iào do.5 valelll!.'! 

Bar/>adm' qu<' fKlcifiqun Com q"" pt'Si" mm Rut,plÍ Jolar. 

momemos depoIs de suo mulher Paurpi expIrar I/OS braços do 

boram Kuripi &cureul ." 'De que nos sen'l' /anla fannh<, e roupa 

.'i,' morremos, você que diz ser 1I0S.W amigo, porque ".lo nos cura?' 

r, "ramos ImpQ/emes poro dt>helar O mal. 

" 

o~ Umutina, muito sucepllveis ao cornato com os nio-índios, foram 

progressivamente aderindo ao Posto do SPI Em meIO .is moléstias que os acometiam, o 

grupo passou de bravio e altivo a frlÍgil e desagregado O PI de Atração foi deslocado cm 

poucos quilómetros, por fins estratégicos de contalO, para uma locahdadc denorrunada 

Humaita Os órftos, jovens solteiros e velhos enfermos - em grande maioria nas maloca.s da 

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

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

Imposlçlo de um chefe de Posto - Otaviano Calmon _ ficaram Impossibihtados, sob 

ameaças e castigos, de falarem a hngua materna e de realizarem suas festas e rituais E foi 

.ssim que os indlos, em um periodo relativamente curto, abandonaram mu;(o~ dos 

costumes tribais Dai. apenilS em trinta anos de contato. os Umulina residentes nO ?l 'terem 

perdido boa parte de seus costumes nativos Um fato d'gno de nOla são os relatos locais d~ 

testemunhas oculares. ao afirmarem que os índios Umutina se entregavam a uma tTlSteza 

profunda, e passavam várias noites seguidas a chorar a perda dos parentes, cOstume 

proveniente da tradição do cuho aos monos, que ainda entre a decada de 1930 ate meados 

da de 1940, cra praticado pelos índios da mata Por outro lado. o chefe do Po,to Otaviano 

('almon fOI primaz admini_~trador . florescendo o patrimõmo indígena e a economIa local , 

propiciando aos índios qua'ie completa autonomia dos bem; e serviços pro'ementes da 

cidade mais proxima - Barra do lIugres 



" 
Assim. enquanto os Umutina da mata, chamados independentes, resguardavam. na 

medida do possível, seus costumes e tradiçõcs. preservando habitos tais como vestimenta, 

a1Jmer\1ação. moradia. fonnas de produção. ele, os índios do PI. conhecidos como os da 

Ilde,a, adaptaram-se 80 modus v"""rd, da sociedade majoritária Estes se vestiam, falavam 

c trabalhavam como os não-mdios Foi lambem neste penodo que, em tomo dos anos 30. 

"com a proxima extinção do grupo, o SPI, proocupado com a terra e para !!oBran!ir 

C.t>amento para seus órfãos e continuidade para o PI foi buscar em Uliamy os Pareci c 

alguns Namblquaras que ali residiam" 5 

Essa allludc culminou cm grandes problemas entre os grupos, inclusive com os 

llmuuna que não ha\1Sm aderido ao Posto Fraternidade Indigrn8 No inicio dos anos 40 . 
• 

contavam-se cinquenta índios Umutina no Posto e vime e três em três mal ocas na mata Em 

1945, dos vinte e três indios da mata, completamente inadaptados ii realidade do Posto, 

reMaram apenas qmnze Estes, todos enfermos e sem condições de se manterem 

mdependentes, acederam ii infra-estT\ltuta do SPI, composta, alem do PI, por uma escola e 

uma farmacla Amda no micío dos anos 50 quase lodos sucumbiram ao IragJco percurw de 

!tU povo, e:<ceto um, chamado lufa Par,;6 , que na hngua materna, também Umutma. quer 

dlZcr"homem valente" 

Este homem. imico sobreVIvente c depositário de uma história c 

. 
. " cosmo\1são que , 

olo pôde ser compartilhada pelos seus parentes "educados"' no PI. represema e retrata a 

pr6pria memona de sua gente lufa f'ari', último falante de uma hngua sem usuários, tem 

eJ ,eu tempo de vida o suspiro final de toda uma e"iSlência 

, R.I.,orJO 00 elido 00 Pos,o Indigona Un'ut,,,,,. "0 Grando C,,"'" do Pos,o Indlgon. Umu''''''; PI' 
Lmu~n~' FUNAl 1977 

6 As 'nformaçl'><' <lo SCIIUL TZ (I %2. 97) atesta", qLlO Jula Pari ICrJa . • n' 19~~ 3 ,dado: <lo 1 ~ ,,"'" la ()<, 

da.do!. do <,lIn,o SPl • atual Fund3ç!o N..,;,onal do IndlO. em seu L,,",o do Na",j""'"lo n' l-A- RegtSl.o 
n' J7 , Folha l~. apOnta", paro um, .dado do 2~ ali'" 110 "",.mo r>=nodo Ta" r<&lm"" ,epte"mano 
Ir>="'" eslIm3IU"" S um. ' .. ' que n3 C\lh~'a do grupO n~o "" rIOulieJ • O"'IÔ""" ~ ' l"ema nunocrJ"o 
Pa .. O!i Umuuna. r>='(<:bc.", • e""""",. do, numera .. cqu,,·.I.nle, • um • "'-" •. enfa'uondo 
p<",",ol""'"le .. pc...,., do dl"""so eu. lu N. doma .. noç .... , do quant,<Iadr na C\llIu'. de!M po,o. 
e",m .'P''''\.óI' .lra' es <ic pal.,-ra, ,ntenSlflcado •• , .... " como "'"'w. p"uco. etc (,f p 1(0) ~ UmullnJ. 
porunlO. não ,on ... ,.no tenopo ""gundo" ,-".;10 de mundo oc,dental ,como Jui<i Pote ~ an'e> do. 
prime""" contalo.. nâo ""!3b.! ao ceno 0.110 de "'" na""mento 



!~tP( 8.D .. ot~ e~Cen(,at! 

o PI. 1\0 fim da decada de 1930. fOI ptla segullda vez transferido. desta \'U para as 

JII0>;tmld.des de um riacho com nascente na arca. denominado COrrt'im 1:k:mlO. com 

'1S11'i a facilitar aos Ind,oS e fimClonanos ace~so a agua de beber e banhar Hab,ta\'am 

t.m~m na aldeIa. alem dos Umutlna, Pareci e Nambiquara, outras etmas Indlgenas. em 

menor numero, que espontaneamente ou arrigimentadamente se fixaram no PI Este eh~gnu 

•• bngar uma médIa de ~s ou sete representantes de grupos dlferentes COnStllulram. 

mtlo, uma 1\0\'1 comunidade, oom leis e OOTmIIS alhe,as a cada grupo, mas OO!lVJnS entre si 

li," rltn como este d~A(:adeou um estado de confino IIterlte7 Por outro lado. o rTIQSIJeo 

de culturu em estâgios diferenciados de contato, favoreceu, entre IS deeadas de 30 e 70, 

sobrtludo. ~canto e desestruturlçlo nas fonnas originais a cad, grupo Apesar de 

confl'los InternoS, foi Crf:$Cenle o índIce de cas.amento Interétnico. em rvJo, munas vezes. 

di f.lta dc opções 

ApOs a gestão de Otaviano Calmon (sem dala pr~isada), I aldeia caIU em um 

estado de ptnuna laSllmá"el InformaçÕC's locllls evidenciam um clima de grande desespero 

cios lnd105. entlo ja acostumados I uma hierarquia e~ogâmlCl S DaI, o estado de 

dCJ,OIgarnuçlo ter aumentado c contribuldo para o é"odo de mulheres pari I CIdade, 

rugindo da fome, e em busca de oo~as oponumdades Em meados dos lOOS 70, oo'll\'arn 

par. Iru. multas vezes, maridos e filhos Quinto aos homens. regist,ou·se um aliO nl\el de .. 
aIeoohsmo. ocaSionando \'ános confrontos com os nlo·mdios. na CIdade 

E foi nesta situação que se "enfieI o apelo de um chefe dn PI. cm 1977 

f ~'·.\(I f a I'fmJodrlfU !iIllIllÇi)(} do 1'1 I (nU/IIllO_ Homm_, fru,.,mduI, 

d"".presadru 1Jt'/ru prOf"'(I$ mull"YI!_', mulh;>r~.\ ({II<' lIilo ma" 

7 SCHl!L Tl (1%2 l!81 decbra Rio "', Ilb!cn:ldo ntm QDd' "tncl~ '00<:1111 nem IoIm!XKKO "'ntolo tn .. e o. 
IJUpOO ma. WdD!. da n "AI 'CS .... am e\aUmtmc O <;Onlrano (1'0510 1..wB"1I.I Lmu"n&_ (911) 

I Dosanlculado. c ..,m hdmlnça. rcsulloldG da praUQ de cnnUI" d:I ,n~lIlulçio o(kl~1 o. Ihdlo. ..:'enaram 
• ImpOOlçJo adI1llru~u-.u ... do ~F'I po' U"' 1:Ido como fom", <lo pr">Cn~r ull\.l eot~ IJUp,)J c 1"" 
olmo do pranlll uII\.I COfldlçJo <lo 1Obr"''''~"0I' F~l.3 j.I'uaç-Jo ~",,"dcoo, um "'\tl de dop('l4!I",~ 
dos .ndIo> _ p::rdr&:. c fo,II\.I~ de prod ... ~ ad\ 11\da~ do pr= de do""n:oçlo pCII' elo. ",f"do 'o 
momenlO cm q1>O fallou o dtmtmo 01"'1'1".<10' .,nda que C\Urno ao grupo. ot 11\dr0'i I"',de,o", sua, 
dI'eI", •• do Ir.bolno C afunda",,,, 110 óc'o. ccn,lcma,k> 



CO'l/,'/I/(lm c(Jm uma "ida dr pem,na e tk alcoolismo, IHromhulam 

tk,prrparadas pdas c/dad.'.' rm b/lsca do ntlda. 9 

SC HULTI (1962 88). que conVIVeu com os Umulma durante um penodo de OIto 

meses. entre os anos de 1943. 1944 e 1945. junto às maloeas. ~\"ol\"endo trabl.lho 

c1nografico. resume esta tr8Jet6ria dizendo 

o 1'l'.~ullaJo do "comacfo com os mmbro..tlelTos " 101 para 0.1 

( Imu/wlI lIe~I(), como o I para a m/JIorUJ daI /rI1Jos IItdll{<'Illl$, 

Na primeira 1a.'I< fOi (I guerra r rks",.,ção pela5 bolas do.~ 

1I.'obT(m/~lro~; IIlI s"~'l"IlkI, "11m' ti pactjicação, a IIIlroduçilo di' 

r"/~rm/dode.r pam ii .... · mrxllfero.~, qu.' ,,~. diZimaram, qlldWllldo. 

IM5 () ãlllmo paro I'IWf I'.W tkfl!,ttJer. 

o em610go Harald Schultl., funcionario do SPI. desenvolveu a pesqUIsa na Iftl 

IIIdlgena LmulIna, nos ultmlOS momemos de VIda dos tndios Independenles O estudo de 

Huald Schultz. legou i elnografia e à hmorilgrafia brasileir~ o regiStrO do~ Indlos barbados 

Uldepeooenles nos IIlhmos momentos de reSIstência na mata E~'idenc,ar os d,ferentes n"els 

de conlalO emre os Umutina do PI e os da mala nlo signIfica valonr.ar por demaIS # ~ 

calegonzaçlo da cultura como traço de Idenhficaçlo ctnica, antes. possibilita a verificaçlo , 

de 11m po'o ffi1 estiglOs diferenciados de compreensão do universo J\eSle sentido. 

OOsen;am·se os Umullna da maloc::a. em seu moo,,\ '·n~·,tdl pecuhar em opos'Clo ao~ IndlO~ 

do PI. $UJenos a uma nova ordem de ~ida. ad'ersa aos seus padrões seculares l\esse 

contraste pode ser avistado um r,o condutor entre as duas realidades Umuuna fU'IIlmeme 

afumladas em um !lO come>;to fislco admimstrau,'o. a partIr de 1945. quando e,",,"gu1u-se 

toda POSSibilidade de $Obre,',\ênc,a na mala. e o, L,;ml,lhna mdependentes transfenram-se 

pari o Posto Fraterrudade Indlgena do SPl \enficac poiS. a co«mência de estaglos de 

"da d"ersos de um mesmo povo. e obscn·ar seu trajcto em\?-rustorico a partlf das malhas 

~ RtllIuxO(I do Old. do PosIo Ind!~na Um""",, · 0 Gr~nd.: (""m~ do f'\)sto lnd&I"Ra Umllllna PI' 
Lmll1lnaJR:I'AJ 1~77 
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de lima uansmutaçlo • mesmo que m(CrallVa - marcada pela mone !isica e/ou cultural de 

sua geme 

E ceno, poiS, que os mdlOs Umutina. entre 1911 • ano do inicio da pacifica,lo - e 

1945, data cm qu," os índios Independentes ~ entregaram dcfiniuvamenlc 10 orgão lutor, 

expenmenllrlm uma expenênc:ia blSlante pa:uhar, no sCluido de ser estranha I SUl ordem 

nalu .. l tnquanto que uns poucos mdlOS permaneciam na mala, defendendo saiS costumes 

e tradiÇõeS. os do PI. sem opções ou condições de defesa, mais rlpidlmeT1le assimilaram I 

ordenaçAo estabalecida pelo SP] Tal circunstância desencadeou um proces$O de derrocada 

cuhurll. associada, por um lado. ao monicmio. e por OUITO .• imposiçlo de um comalo e 

Con~1\'10 forçado com outras etnias amenrnhas 

A Julgar pelos estudos etnológicos desenvolvidos por SCHULTZ (1952 8~) , os 

Umullna se caracterizavam como mrllos da mata e desenvolviam a caça. pes.ca e lavoura 

Stgundo as ruSlonas dos 111(100" ~1C'S manunham conlalO com 05 Bororo r Guato no medlO 

P;uaguai, ~ I'arttl e '\amblquara 10 No"e l ambem relalam pasSlgen~ e mItos nos quaIs 

IjlI.I.-.:em os 10,1105 denOll1lnld05 J/ahust'lO, com quem esllbel.-.:~ram ContalOS n~m 

sempre ammOlOS 

, 
Quanto I habitaç1o, na Ildeia ant'ga, IS malocas ~ram erIgidas em Ireas alta!.. h'll!~ 

das enchentes e enchurradas Mudavam de Cisa semp.e que esta estava velha c estragada, 

rmbora durant~ algum t~mpo contmuassem a frequenta-la. para ,'Isnas rotlne,ras a~ 

\ejlulturas dos parentes, enterrados dentro da maloca Os monos, 8nles de serem 

enterrados eram enrolados em esteIra de buril! 

Por ocasilo do C.lsamento o homem pass'l.\l I morar na casa da espos.a, JuntO aos 

famiha.~~ da mulher As mulheres de uma mesma casa eram parenles consangumco. 

~nuo de uma meM111 rc~dêncla SClIUL Tl (195~ 84) chegou a encontrar representantes 

lU bu na.;Ic! nJo OOn"" cm ~"'u'" ofic .... De\e ," .... ·100 de uma ,*,r""",~ rbd:I pel", Lmuuna 3 
.11111":,0 11100 ,,,,nh. lnrorm~ '''l,;Il~ di: .I&"n. ,ndlO'> dolQ 00<11.1 <kw naçIG oomo sendo '" 
N,mbrquarl 



I 

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

falecia e o viúvo com raia novas nupcias. os filhos ficavam aos cuidados da família da 

esposa morta 

Os adornos e indumentárias dos Umulina eram marcados pela riqueu de plumaria 

L'savam grandes brincos de penas variadas e ooloridas. com uma altura a alcançar os 

ombros FOI registrada a c:<istencia de um distintivo tribal \ I _ xuad na hngua materna 

Este consistia em um ~nacho de penas de arara vermelha e de rnutum afixadas em reZIna 

aplicado naface crlfema do bra\,o supeflor (SCHCL TZ, 1962 118) Era costume o rone 

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

compridos. fazendo com eles um coque no alio da nuca la conheciam a tecelagem e com 

leares verticais Tcciam !NIias tubulares de fio de algodlo para as mulheres Assim que 

naf>Ciam eram logo cobertas com as saias, chamadas aml'tá O homem usava o estoJo 

~niano, tirando-o apenas para os banhos de rio e para suas necessidades pnmarias A 

pmtura corporal lambem era prática entre esses indios Coloriam seus corpos, 

principalmente comjenipapo e urucu, quase que diariamente 

Enlre os Umutina apenas os homens, após a pnmelfa infância, faziam uso do enfeite 

labial Este apresentava o fonnalO de um prego, confeccionado com caules de algumas .. 
O 

plantas O enfeite era colocado num orificio abaixo do labio inferior 

Alem de lecelfos os Umutina também eram ceramislas e desenvolviam o trançado 

A base alimentar desses mdios era o milho. com o qual fuiam migaus. caldos. beiju, pães, 

etc Cuhivavam cara, batata doce, mandioca, feijão , fava. abobora, p,menta, algodão e 

melanc!a O tabaco e bebidas fennentadas não eram conhecidos pelos !.jmuttna 

A pesca de arco e flechas c com lImbo consistia na fonte de alimento mais 

!mponame depois da lavoura A caça reprc>emavB uma fome secundaria para os Umutina 

ti Schulv 11%2 1181 ~prt..cnlll a !,""LIÇão da p:i1ô\f3 r"a," como f de rod", n()' E pOf >(:, usado por 
toJo! OS "><1,, id"", <lo ambos "" ""~"" c ww, aI ldaOC\ fOI con<u:l<fado como uma o<pi:clC oc dJlllnll\ o 
do ,"'pO 



" 
Pau o oonilUmo. o peixe era cozido 0\.1 assado cm folha de paca". ou banallC1ra, e I caça 

era moqucada 

Os Umullna acredlllv.m na vida após. monc, e dentro de Cisa, após a monc de 

algum parente próximo, criavam preferencialmente o mutum além da arara, jacu, jabul\l, 

p,~50. etc , sendo e!>les oS ponadores das almas dos parentes ralecldos ESlas a\'es eram 

tratldas com muito carillho e bem ahmentadas pelos moradores da cna 

As manlfestaçõcs rehglous tinham seu ponto aliO no grande rilo aos monos 

dt-norrunado u/OI.' com uma duraçl0 de cinco I sei, semanas e composto de dezoito danças· 

mUlis A fCSlI tinha inicio no começo da eSllÇl0 chuvosa Paniclpavlm dela aproas os 

,ndlOS conSiderados adultos Os monos cuhuados enm aqueles falecidos !\(I ultimo Ciclo 

iIllual. marcado. possivelmente. pelas plamaçôcs Cada dança IInlla um fim espeCifico. e OS 

dançannas com rica indumentána e adornos. cobriam I face com seus próprios cabelos ou 

com misclra confeccionada de cabelo humano Os dançarinos encarnavam vanos csplMtOS 

dos parentes. simultaneamenle 

Em 1944 não foi Identificado um chefe tnba! As infonnaçÕts eram de qu~ elegiam 

algum IptnlS em ptnodo de guerra SCHUlTZ (1952 84) regi~tra. tambem. a força 

"' m.lIUIlle de uma \'ellla que onenlav. e go\'erna\,. as famlhas nas malocas OUltas 

mfonnaç6ts. maIs lecentes l2 dlo conla de um chefe Inbal . roo mesmo ptnodo. de nome 

jwkllf{XJ, paI de jula P'lft, que governava lodos os ,ndios independcnles, na mata. alem de 

e~ercer grandc força c desfrular de multo rCSpCltO por pane de lodo o pessoal do PI, 

II'IclusiH de IndloS de oulru elnias e fi.mÓonirios locaIS ESlt Irl(1I0 usava. para vlS11as lO 

POl.tO t durante cerimoruas na mala. o dlsUnt1VO do chefc. cons,sllIIdo no couro <k onça 

preso no pescoço e ptndurado sobrc as costas 

Infom,aç6es maIs dtlal~d;l§ !.Obre os lmu!lna lIIdcpendcnlcs constam da pe~Ulsa 

reall<tlda por SCIIULTZ. na qual dt5em'ol\C\I uma dcscnçAo eu)OgrafiCiI ITUnuclosa e 
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eX'lIJ!!" Quanto lOS Umullna do PI , o IUlor ofere.:t pouquissimos dados. nitre nln O~ 

de que. ~ meados dos IMS 40. 05 remanescentes Umuuna" em sua maior parte' orBos. 

educados no Pósto f raternidade Indtgena. ~ tomaram trabal lladores plc,llcos e dWICadOS, 

"trndo. no emBnto. tsquHido IOI.lm .. nl.. I uhura c u lradiem df nus 

Inlep.n.dos-. (SCHUL TZ, 1962 88) (grifo nosso) 

• 

• 

" , 
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2.2 - BRt:Vt: ANÁLISE DA SJ'l1JAçAO 

A .!uação de uma agência ofie,al de oon1110 cm arca ind'gena 5ef\"C de instrumento 

orgaruUh\'O de uma novI o.-dem SOCial, f.IIOfectda pelos fins pobllCO$ do próprio Of8"0 A 

s.ituaçlo do processo histórico demonstra que da imposiçlo de novos valores e mleres~~ 

lOS alores JQCiais participantes do con1110 deriva uma dlstribuiçlo de normas e autoridades. 

baseadas em relaçOes e interdependêl'lCias entre IS partes alvo no contato 

Es!.e (On10110 e compreendido como .muação tk UMnu. (OLIVEIRA F",1988 \3. 

]4)13 A 11fr«~'OO Ik ruuwl propiciada J'C'I •• çlio do orglo tUlOr. no caso dos mdlO~ 

UmuIIIII. no 10lcio o SP\ e depoiS I I'UNA! como orgia oficial conllnuador. f.\oreçeu a 

formação de relações económicas e políticas. comunS a outros grupos lamocm assistidos 

pdo mesmo orglo 

IX acordo com OLIVEIRA P (1988 14) C$le quadro l<:arrrta um mudo ,J.. ~r 

comum a ViniS etruas mdigenas. normalmcl'l1e produlo de RlIUre1.a pohllca, noneadOI de 

uma poslura macIO panilhada que se opõe ao arlJllf(jna ""'/lIral de cada grupo alvo Esse 

falO resulta em um estado de mdmmckld.' Tal falO, dependendo do processo hlJtltnco do 

grupo, esta mllmarrn:nle hgado i luta pcla terra l4 ESSiI mesma mdlClllldade pcm;lIe uma 

\,sio maiS elaborada da etnicldadc. transeendendo ao puro asp«lo de conllnuum Iuslonco 

de um po_o Agora percebe-se a eln'Cldade • panir du relações pohllcas preSt'tlles no 

jl úu obu cI< Oh,c"o Filho 1r3 .... cI< um c~1I<Io de.;;1l.., """o os ,ndios TI~u~ no alio SoI,m6ci As 
obi<"naçOcs !<Ibtc os '-"'uu ..... apro".,n~~ ,,",o 10"0 10<.", ropaJIbdJ. nos '011<0'''''' ,oorlCll'l <I:i 
AnIO\'»lOJl~ 1'011".:3 ~~ fIG I" 10 de 01".". filho. p"""'" di: !>Orom apl~ a ""I~ do<. 
Indtoo '-mu"!\,) 

I~ S.",1Ido LLlTl ( I '191 I I) h:I uma dllo",nço enlro lOna ,ndi~na. lornlonohd;ldc E~. uI .. "", ufou-loO 
o uma Iienom,~1o d:ocb ii ar .. h:lboUI\LI p:.>r <l<1.rm,n)ÓO i"'P<'> !<IClal e romprttndid;o em runçio d.:I 
Iopca ,nltlnl«o deI;!>O """fIlO sruP<'> OLIVEIRA f" 11 ~~, I rompl.""'n .... af1nnancjo 'I'" • I""' 'ndJjlCn3 
.,t.O .na'gld.1 a ~ jund'ca o .ua OIIOiOtl/.aç1o Iie bem I: ad1 'nd.:l de uma 01"",,;\0 adllun,mJtll a 



Também os Umutina foram alvo de semelhante processo Verifica-se na trajetoria 

vivenciada por estes indios dois fatores que particularizam sua historia, configurando o 

quadro de contato I a isenção de problemas territoriais. desde a emrada oficial do orgão 

tutor na area de ocupaçio dos índios. há 83 anos Esse privilégio está associado. por um 

lado. ii localização geográfica da area. permitindo um relativo isolamento. e. por outro. li 

demarcaç~o da terra no ano de 196015 • correspondente a 24 625 ha (cf Anexo II . \lapa 

da Area Demarcada. p 117). 2 a entrada em suas terras, nos anos de 1930, de outras etnias. 

provenientes da atuaçio da agência oficial Essa agência exerceu papel. em linhllS gcrais. 

comum a sua atuação em outros grupos indígenas do país A tentativa de apagamento 

cultural estava subjacente à idéia de pacificação A medida que o orgão se opunha a cena~ 

praticas sócio-pohtlco-religiosos e culturais do grupo. na tcntativa de alcançar uma adeslo e 

assimilação dos ,"dlos aos costumes dos "civilizados". oferecia uma serie dt vantagens 

e\:onômlcas e sociais. respaldadas nas condições facilitadoras da sobrevivência do grupo 

Dessa forma. os Umutina. correndo o risco de quase extermínio. devido às doenças 

que os assolavam. e se acomodando ii sua nova condição de 'ndios aldeados. ti"eram 

também que se ajustar ao eonvivio dos Pareci e NBmbiquara entre outros grupos Es\.3. 

mesma reahdade permitiu o estabelecimento de relações diversas e. as VCT.CS. adver\.3.s entre 

ali dlferenles etmas. mas encaminhadas por uma nccessidade geral dos tndios. me<liame o 

accsso a tais vantagens Claro que ao &dotarem e intemahzarcm cOStumes diferentes d: tllas , 
próprias instituições nativas. do não-indio. se condicionavam a esses bens. tomando-se em 

pouco lempo sellS dependentes 

Para 11m /IId/1 'idllo "x'a/i:ado em limo suuaçdo de COlllaIO. ollde 

estão /'1/\'O/,'uJa.' iK/",lmelllr "!ferenl/" cU/lllra,. (I aJ..:xlo (la '·~II 

I'ropno código cU/I/,ral ""O i 11m fa/o all/omal/Co. ,·"mp/d.,,,.,. m(l, 

fx,-,.m pela pan.'pçiio da dl(/'remou. da nmsw/açiio d,' ,'ri ~I~,,('W de 

oll/ro, lIadrÕt'., e cr~l1çu,. que podem <a lit,wlmeme w,,,,h:od(H 

1~ Do CumenlO da Furoda<;âo /IoaclOn.) do mdJo· Informa,ão n' UltlIOFIOP1IK~ 
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W/(Jf'Wll. (OLIVEIRA F·, 198& 58) 

E oompreenSlvcl, par:tanto. que uma situação do: contam mteretnico. marcada por 

relloÇÕe5 do: lRterdependências16 • tru em si I possibilidade do: desnaturalizar 1$ c .. lturas 

nela a1\"ol,idu No caso Umulln •. parece ler ~ constituído. sobretudo. partll dos anos 30 

quando os IndlOS do PI esta".m, de cena rorma. já bem diSlantes de sua pri.llca cultural 

NU" ... uma mlscelinea de IlnbulOS das etnias amenndils presentes. conjugadas em funçlo 

do piocesso do: donunaçlo Imposto pela agência de conlllO Tal enquandramenlO ocoITeu 

como forma de atender tanto a uma ordem externa - dle'.ido às cobranças do PI. quanto a 

nete'lsld.de particular de cad. gl'\lpo. consll1.undo um sincretismo de natureza rellS'osa ou 

pagl Euc smeTellsmo. ao ser evidenciado. pode coincidir com as caractens\;cas da 

mdlUuukJik comuns a um llrupo t sujeIto ao mesmo sistema de contalO 

o que se .presenta com grande relevo. na perspeçtiva de OLIVEIRA F" (1988 I O) 

e I percepç~o de que os alores panlcipanles do processo, mesmo domInados, n~o slo 

SUJeltos pass"'os de sua tllst6na 011 se estabelece uma relação bluruvoca, na qual o polo 

dOl!l.inant~ e donunado têm seus papêis bem estabelecidos e dehmitados Cada qual e~erce 

SUl funçl0 no conlato. com maIor OU menor grau de consciêncIa da $lluaç50, mas a~u • ., 
IIIUmeTIte. obedecendo a propna dll'limlca d"elora de qualquer processo socI11 A pane 

dOl!l.in.ada tem seus pesares, mu se compru de acordo com sua Jl'OSlçiO 110 cOnte~IO, 

enlletlnto resguarda por ser um p6\0, I capacIdade de conjuntamente scleclOfla. e 

IClllterpretl' as pressões do lado domanale Essa l1OÇ~o quebra o nulO da !õUJelçio absoluta 

dos Inlhos. frente lO contlto com IS II'Itlluiçlks coloruas 

AS normn de condu\l dc cada grupo ganham feição e perfil defirudos pela snuaçlo 

Ik oontato A tradlçlo ""0 representa o umeo modelo de mamfestação cultural Essa no\'a 

!lgruficaçl0, atnbulda ao SImbolismo grupal, "em monitor.r a transmutação do saber 

-
16 Entollde.!O' PI" ftl"Cloo (lo Intordop:rnJ,,;""3 "m:I Ilmetn. entro O< .tO'OI ""'a" 'Iuo ''''''pollCln .. nt • 

.. ~"' 00 OO"l:ItO <: Junl<>\ óer.lIOm O< "'~ da Inlor",.ic Ess. "meln' C b.llaOC",d,. nJo s'l>f1,fleanOo 
~",,".mcnl. oom peso tq\'11.011\O aos ,nlc'agentes do proe,,,!oO 



L;!...!:!. blbhnleCi Central I 

lnlemallzado de um povo AssIm.. verifica-se que a situação históncl aprtsenta·se como 

uma noção de b.se ,nra •• nàhse desse prOl:esso de contato O tempo de presslo exercido 

pela -Sineia oficial. dentro dos dommios do grupo Indlgena .• traves dt um modtlo de 

mlpoSIÇÔC'S. produz "'11m uno esquema de distribuição de poder c IUtondade entre 

dlfnenles .tores JOC'lIS li exislenteS, baseado em um conjunto de InterdcpendencLas e no 

eslabele<:iamento de detemunados canlJS para resoluçlo de conflitos" (OLlVELRA P 1988 

18) 

Denllo desse mesmo pensamento, OLIVEIRA P ( 1988 59) defende que I 

Ul!;lIuraçlo relfUlat da dommaçlo, rewhando em uma SC'fle de interdependências, I partir de 

eS'rll~g,as e Interesses d,~'ersos entre os atores, pressupõe a fonnaçlo de um comprom,sso 

enllC as panes tnvolvldu, tm diferentes nJ\/eis Advém desse quadro a lcg'l1maç!o, de cena 

forma, da natureza do contato 

No grupo ,nd,gena Umutina, a SII!WfOO de reser.'a, com o reconhecimento da arca 

lnd'l!ena enquanto lerra Jl,mdicamente resguardada, e marcada pela s,\uaçlo p]unctn,ca, 

desencadedou, a longo prazo, o estabele<:imenlo de práticas cultura,s comuns a lodos o~ 

grupos exIstentes na re5elVa No desenvolvimento desse prOl:C'SSO. os L.mutma c os Pareci 

roram se finnlndo como grupos nUflK'Ocamente majorilários n.a arca Em outra mSlinc\a. o 

propoSIIO de unifiuçlo dos alnbulos culturais nali\ 'os. a panor da ml!ICIgenaçÍo, 

ItpreSCTItou uma das tancas de controle da agencia de contam l ambem os Ind'Oi. com o 

p.aSSlr do tempo e aptsa. dos confluos latentes enlre SI foram se aprol(Jmlndo. 

rsllbelectt1do laços de plrenu:!lCo, e se COIISlUuindo como urndade COó''otI Tal aUII..de 

tonSIJ!.b5tanc.ou I formaçlo da mdlumdotk na reserva Essa reahdalk ,cio Itcnder lOS 

Inlnesscs e5peÇ,licos dos dOIS grupos· t.: mulml t Pareci. uma \ez que lpena~ esses se 

manll\nam em nudeos famihares e com as cond.ções n~sarias para permanecerem 

enqu!mo elmlS dlsnmas 

Parece claro que como fonna de estrategia c com \'lStBS a garanttr set.lS mtcleS5e1 

espccllicos. eues dOIS grupos se ajustaram a um sistema co·parllcipado e co-construldo s.ob 

o Jugo da açio do orglu na aldeia A aulo-alirmação etnica. como atllude conjunta dos 



" 
grupo~ reforçou 8. elaboraçlo de atributos decorreT1ltl dessa I/Idw/IIdatk A def"($II de seus 

dlrf'1to~ legaiS de assistencI8 e preservação da terra contribuiu para o .funil.mente de 

m1eresses e aliança dos IIIdl05 frente i sociedade maJonlar1a Por OUlro lado, cm meio a eSII 

no'. ordem social. puderam ser vC1ificados dois subSIstemas que se inlerpentlrlfanl mas 

C(\IC' se p~servaram em funçlo de disputas pohucas loc&ls 

A sl1uação. hoje na área. é de 263 II1d'05. dos quais 48 sAo Umutina. 75 sAo Pareci e 

63 slo Umulllta-Parec, A$ 77 pe5soas reSlam~ sJ.o de um ou de outro grupo. 

misclgcnadl5 com variadas etnias arnenndias Nambiquara. Borora, lranlxc. TnC1\&. en1fC 

outras A grande maIOria dos mi!iClgenado5 sio jovens que vêm interrompendo 8. ordenaçlo 

!\lU" das duas panes. conjugando e precoruundo uma unificaçio contumaz dos Interesses 

da comurudade como um lodo. em pouco tempo Estes nlo se posicionam eSJXlnlancamelllc 

quantO a SUl ongem e quando mtcrpelados sobre 8. qual grupo "pene~em" afirmam nlo 

s.aberem Os poucos IIWI!OS jovens, sobrnudo limutlnl. solteiros c ll,1Ida Rio nusc'gcnados, 

J4 nJo dIspõem de pares do mesmo grupo para dar contml.Hdade li etnJa Entretanto. as 

forças IocaJs. agrupadas para o pleno e'l(CTcicio da cobrança e manuntençJo dos dneltos 

wmuns, se opõem circunstacialmente a nivel inter-grupal. de fomu. declarada ou ~o. de 

IOOrdo com o contoto e estado de conflito que se apreSCl1te cnne eles A resoluçlo de 

queslOes de ,meresse da cOITIurudade e de compnência da liderança represcntame de todN f 
grupo, e quando alguma das panes se sente lesada. se Instaura um clima de desconfiança e,a 

latmela do e$lado de conflno se revela. culnunando. fatalmente. na mudança do hdcr ,,"o 

presente momento a liderança ê representada por um indio Umutma. cntrellnto. de acordo 

tom dados locaiS. ha anos se mantinha com os Pareci Por questões Internas. os Umu\lna 

dt$blllCaram os Pareci por se autQolegitimarem como urucos dnentorC!i do podt1' e 

propnetanos da arca Isso ê agravado quando apropria tlerêncill local do orglo tutor 

I~~~ os L'mutrna como mdlQS "autênIrCOS" da re!plo Mas os Umutma nlo apresentam 

nenhum I"'fu marc/IIJI,·17 de !lUa cultura nat1~a Como MO h~m prauea de muars e li. hngua 

t1E»> ,,!.lo Ç\lh .... ~h§u propoc13 "ma MIto. ~\(1'O<)tlp:od.J sotn o.!\doo '."'nll1 ,""umld:l pot .t~ 
_ de\1<k> ao proo;nIoO ri: ron~'Q ""\.1m, p~"a dn C çor.dlçJo p<tCIpu.l • SU3 aUIc-:tfinll3ÇJo • 
tuSltJ>ÇJ3 ri: ".10' •• culturaIS nall\Olo como fO'n\lI do:: compro> ar SU3 Idonnd.1de "lcuo 5enluio 5enlCm-st 
...,....,.,..., cm ...a condIçIo do eln .. "lO I.Imbtm f:nOf= I comtnoI;io • ~ • CIOfIOO ,'&lO<H 
_rKJt.p4n. I"'~n_es" esll\l!~ra ba.1QI da JJOÇIo do ""h",d.1de A .,.mplO disso ,·.nfio ...... no 
\jQfdtsJC • dlfus;\o do uma dança donon1lnad> 7"" que: JO<ios ~ J1IIp05 a Jul&am 00 a a~m c:omo 
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repousa na memoria de um único falante. último remanescente dos índios Umutma 

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

UMUTINA, e se julgam os legítimos herdeiros. de ocupação imemoria1. em contraposição 

com os Pareci Estes. por sua ve:r., são em maior número. e desfTutam de um s(atus por eles 

mesmos defendido Isso se devc. ademais. ao fato de penen~rem a um grupo mais vasto 

com referenciais ainda bastante concretos, mesmo que e5tcjlllTl fora de seus domínios 

ancestrais O fato de resguardarem e praticarem mwúfestações nativas. com função social 

na area, tais como ~nos ritos e o uso da língua, parece alimentar um ~no complexo de 

mfmorl(JaJe por pane dos Umutina, sobretudo nos mais velhos Assim, politielllTlente 

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

perame a outra), mas, por fim, adequadas e unidas em defesa de seu~ interesses comuns, 

diante da agência oficial e da população circundante 

Se as duas etnias são Interdependentes oa auto-afirmação e sobrevivência fisica, ha 

tambem uma razão maior que viabiliza e assegura suas condutas a distribuição dos direitos 

e deveres tribaIS, operacionalizados através de uma autoridade jumo ao não·mdio c da 

manunlenção de lideranças entre IS panes Internamente os indios entendem o comproTrusso 

niSll'flle de grupo a grupo, e lançam mão desse eixo de inlerdependéneias, lambem 

encontradas entre eles, para a elaboração de normas p!'nmentes à comunidade como um 

todo, passiveis de promoverem resoluções em contextos de fricçlo .f j 

, 
O que se confirma, então. é 8 existência de clivagens redefinidas ou apoiada~ nas 

circunstâncias do convivio interctnieo E assim, de acordo com OU VElRA FO (1988 46) o 

conflito ou fricção suplanta o ideario disjuntivo, dlsfuncional e disruptivo ames nele 

implicado, d~orTente de uma interação contmua emre sociedades ]'\,a arca mdlgena 

UmUllna tal situação transcende às questõe, compreendidas no facclonali~mo, por Iratar-se, 

""I"" Uma oo"a e"dOno,. ma .. marcanlo ~ • ""l1.'.açâo '='nl:! de UITI:! figuro .num,do ""mo i"'lC 
ti"", c""'qu< comum ao< ,ndJo> do B,."I o.. indt", d:l, margen, do PJ,.,u .. larnbtrn comungam de 
trOÇO'! "'''''fiCO<, Cm pnnr:ipoo, própn.,. do ,eg'lo OU que .k'lI<;.,om I.". di.fu~ entrC '" grupos loc,,,, 
N",~ ~IO pode-~ C'rtar a ~,,,~_ conSI~"ndo en, um caldo de nulho 00 arro/, quo 0' ipd'''' bettn, 
/IOITIIalmcn\c na.. fe ... "d.:>dios do grupo [)e,'e·><; ficar alento Ian'OCm p'''' o rOlo de 'III< al,un • • ,ribulO> 
comuns a "ano> ,rupas loçalv3do!, ern oocnllln.da ar., &""g'aflc;! pWi:nI_"" prende, a '1""'10.:. de 
l"',enleKo 0\1 à ",,!oItnc,. de """lal'" ,nlemonal' enlr. des 
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como j3 foi colocado. de grupos étnicos que v~m pennitindo a implantação de uma nO\3 

ordem social, em fimclo do convivio siSlematico e de seus propósitos particulares. em 

consonância com a atuaçAo do órgilo tutor 

Essa malha emrecruzada, imercambiada e tecida por atores sociais bem distintos foi 

apenas visualizada quando se observou o campo mlenlX,elarw (OUVElRA F". I Q88 14) 

que alualiza as açôes e reclama um olhar sobre a situaçlo histórica, propiciando, assim. uma 

melhor compreensão da realidade alvo É no mmpo Iruefsac,etárlO, portamo. que se pode 

verificar certas tramas do contato Umutina, além da visão simplista e dual do contexto. 

Conclui-se, enfim. que RS relações interétnicas dos grupos na área concorrem para uma 

simbiose cultural integrante do sistema hierarquizado da agência de comalO oficial 

Partindo da trajetória de cor1!ato antes traçada, e tendo em ~;sta o processo de 

dOffilnação Imposto sobre os Umut\na, compreende-se a sua situação atual Com efelto 

esse~ tndlos passaram por um percurso comum a vlÍrios grupos indlgenas do paiS, atraves de 

uma rotina de massacres e espoliaç!o O resultado disso e a reclamaçào sobre a sua lustoria 

em meiO ii dor e a nostalgia E e nessa situação que buscam marcas culturais capazes de 

evidenciarem, para eles mesmos, a sua propria etnicidade 

A volta ao passado, para os Umutina, repol.lsa em uma esperança I.Iltima a lFilsua 

Ena, com um sO falante já pode ser considerada como mona, do ponto de vistá da 

comunicação Mas, apesar de não poder mais exercer Sl.Ia função social pnmima, guarda na 

sua vinualidade o orgulho de um povo tambem quase extinto 

A n"ça que uma hngus tem para um povo advém de sua postura frente ao resto da 

cultura, representa "o seu resultado 01.1 sumula, o meio para ela operar, a condição para ela 

roubslstlr A sua função e englobar a cultura, comunica-la e transmiti -la atrs\'es das 

geraçõcs" (CMIARA Jr, 1989 22) 

• 

i 
, 
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Considerando a lingua como pane e veiculo de uma cultura representa ver .fula Pari 

como o ultimo e unico detentor "legitimo" do imaginaria Urnutina E5te índiO guarda em SI 

() complexo mundo e a história de Ioda uma etnia 

Um ponto CritiCO desse fato li a posiçi\o marginal de Jula Puré, que ",venclOu a 

trajelória de seu grupo. nOS dois estágios extremos de realidade etniC8. Amalmente ,;vc SÓ, 

uma vu que no momento histórico do ano de 1945. quando se mudou da mata para o PI, 

com a idade de mais ou menos 20 anos, já que não tinha com quem casar18 

A lembrança da língua para Jufá Paré, após quase quarenta anQS sem falar 

comunicaüvamente o Umulma, e um falO bastante peculiar e parece representar o ponto 

máximo da sua resistência pessoal ao processo de contato A estimativa acima te"l.' por base 

os dados caletados na area em janeiro de 1994, através do Livro de Registro de Obitos do 

SPI n" 111941, no qual foram observadas as datas das mOr1es dos illtimos Umutma 

Independentes, poucos anos depois de terem se transferido para o PI bsas datas chegam 

ate a primeira metade da década de 1950 Alem dos mdios da mata, foi regiSlTada a 

eXIstência de uma Umulina conhecedora da hngua malerna, de nome Ku:akaru. Esta india, 

mOr1a acerca de dois anos atrás, nascera na mal oca. mas fora criada no PI, e por lSs.o 

provavelmente não consta na relação dos Ummina independentes feita por Schultz (1962 

97) Quanto a esta india .Iulá Paré afirma que não manlmha con\ersação em Umuti.J~om , 
ela, uma vez que Ku:okaro e\itava falar a hngua, pois lamentava muito a perda dos parentes 

e punha·se a chorar sempre que se lembrava deles 

Os registros de óbito dos parentes mais pró)(Jmos deJ"I" Part' datam de 11/05/50. 

J,I/(IIl!f!O (pai). 29/04/53. KUlolOlô (mãe). 15111/50 Kali/lá (irmão maIs velho). c 2)/04151 

Harukololô (irmã mai~ velha). os \rés primeiros sob o laudo de tuberculose ,h,lá Par.' conta 

que apos o falecimento de sua mãe. momento em que o pai e os irnlilos ja eSlavam mortos, 

enuegou-se a uma enonne mSlcza.. c saIU da reserva Umutina. ~cm data precisa. para 

esquecer o passado do povo. pois jil não encomra\a razões para a sua própria cXJS!ência 

18 r-,;. mal"" • . par:l e.", indJo p n~ 0".113 Indla d"pomycl par" ~"",I A ~ru"" era.ua pnma de: pn""'''o 
Iro" rulo podendo CO",r~ l , nup::las com ela por !oe trata, de: "", •• 10 paru O grupo 

• 

• 



" 
Dunnle o período que se aUilCntou do 1'1 Fraternidade Indlgenl Juhi /'rlfl! pcrambulou 

entre IS cidades Circunvizinhas. Barra do BlIgTes, chegando ~ alcançar Porto Velho. cm 

Rondônia Rellla tambem que neste pcl'lOOO trabalhou no ganmpo e na agricultura Junto 

aos l\Io.-ond,os. assunundo o cognome de Jeo\'i. Diz Julu Par; que M'UI estada fOIll da 

aldeia aprendeu de raIo, falar a lmgua ponuguesa e a conhecer um mundo 00"0. cheio de 

pengos, mas e,,'r~te fascmante Ao que parece. este índiO "lo linh.a muitas ruOcs 

para retornar ao grupo. entretanto • lembrança constante d. sobrinha E1za. filha de 

KOIO!Qlô, jushficou a resolução do regresso EI~a atu.lmcnle e casada com Joaquim. 

liderança da re~a (cf p 29) e filho de KupockHwpá, que fOI o mfonnanle pnocip.l de 

Schulu durante I pesquisa etnológica reahzada na maloca. .5e1'Vindo de interprete 10 

pt'SquisadOf InformaÇÕf'S Ioclis dia conta de que Kupodontpo lefUI sido o primeiro mdlo I 

estibdecn conlllO com o PI de AtracAo, em 1<111, com • Idade entre sete a dez IlI\()S 

)"/a "flré assim como O§ Indios do PI nlo sa~m ao certo quanlo tcmílO o ult,mo 

falante do Umutma pas5O\J fora da comunidade Tam~m nlo têm certeza de qual ano Jula 

"arl? lena retomado. area Acrednl-se. eotretanto. baseado nas conversas com este IIldIO, 

que ele lena se ausentado pelo menos uns Vlote anos A O\IIOnl do!; velhos morreu no 

pmodo da ausênCia de JI/la Pari. e os poucos ainda hoje vi~os. e emre eSles reglml-Iit 

Enuliano Parec,· que foi para o PI no fim da decada de 1930· afirmaram que ja nAo ma,s 

esperavam ./rtlá "are, pois o tinham como morto " 
FlOalmente quando Jufil Pau re50l\eu retomar do litU e"ho "\,oluntano", conta 

ha,'er eSlranhado tudo e lodos """aquela t'pOCl era muno diferente Agora eu cheguei aqUI 

II esse po\O lodo diferente Eu nAo conheço mais ningu~m" 1t I'are.:e que, de volta lOS 

limutlnl, ,/rtlá 1'1Irt' continuou. de certa manClTa, eXilado Isso porque, lambem na Tese,..,_, 

nAo encontrou espaço e mOllvos para que se integrasse a realidade encomrada Taku, 

dn'ido a essa SltuaçAo, não tenha lido Interesse, como ele mesmo afirma. de contra" 

nup<:'u edil \wa !lO entre os IleuS A solidão cultural e el(lS!eoc,al IOhma enio 

compart,lhadl de J"I" Pare e agrtl\lda pclo fit o de n10 desfrull' de Ilgum prest,glO RI 



comunida!k • exce!.o o de saber a lmgua, principalmente entre os mau Jo'en~ que estio 

amda mais Inseridos num contexto de vida e d~ memoria particularmente dlslIrltos do dele 

I: aSSIm, por mars extraordinilrio que pareça, compreende·se o fato de jula I'arr tt'f 

resguardado timo tempo em SUl memóri. uma hngua Km uso Possivelmente .• lembrança 

da hngua deve ter representado ou servido para ele como o maior elo de ligação com ai 

lmepassados Independentes E de certa fonna Jula Pa,~ connnua independente 

Verifica·se, pon.nto, que par •• hngua Umuuna jufa Par~ t O depositario do 

mIcrocosmo cultural que a hngua veiculou um dia, na qUII se manifestam os padrões e 

formas estabelecidas entre lingulgem e pensamento num grupo humano Pira o homem 

jN/lI Pare a hngul e o ulnmo refuiPo memorial que o sustenta. e que so a part1f dele poderl 

transmlllr lOS seus, certos upt(;tos de sua cultura ainda poSS1\'eis de ~em tradundos por 

um muco Integrame deste complexo 

Toda Htl cosmoll1!11o, nio maIS possl"el de ser conheçida de,~damentc. tem guanda 

no dIscurso monologai de um homem Hoje, .fu/1I Pare e seu grupo Têm consclI:ncia que o 

tempo da hngua Umu1!n. e o mesmo que o da sua propria cXlstencia Este fato. 

posSIvelmente, le\()U o grupo. como um todo .• assumir uma poscura panlallar na busea da 
< , 

esenta da hngua Dessa forma. para eles· o Informante e os que aSSIStiam as entrevistlS , 
reahzadas na P'C'5quisa de campo· era fundamental verem os dados transcntos. supt'rando 

rompletamente em força e p.pel os mesmos dados grlwldos em fita clSsete Justlfica·se, 

ISSlm, a PQstura de Ju/a Paré durante .s seç/les de IrabaJlIo, com. qual apenas da,. 

continuidade a errusslo dos dados solicitados quando os Imediatament~ amenor~s hal'iam 

51do r~glstrados no cademo de c.mpo 

"lesse senl1do. obser ..... ·se que refletir sobre a Imponància de um. IlnSUa em ,'IIS de 

extlnçio para um povo e tambem avaliar e repensar os ",veis de sua função dentro da 

SOCIedade Tal poSTura fu pensai que apesar da ITTtlerSlb,hd.de do prOCfi!lO d~ 

manutençio d. hngua. pari o gA.lPQ, o seu re8'5trO e eSludo poden reforçar nas geraçOes 

futuras Umutma o auto·respcno e reconheclmcnlQ de sua IdentIdade etn,ca 



UF P[ 1l101lolcca Cec,tral 

, 
3 ULTIMO ATO: 

, 
A LINGUA UMUTINA 

-

••• II contribuição dos dados de 
línguas ameríndias para II 

fOllologia, c com islo para a 
lingüística em geral, foi snmde c 
tulvez essencial. t de se fomentar 
apenas que boa parte dos nossos 
Iingüisfas mio tenha consciência 

deste fafo. Por quanto tempo einda 
leremos oportunidade de 

enriquecer nossa mente com o que 
os indio.~, igualmente equipados, 

nos podem ensinar? 

J. PhilipSOl1 

• 

" , 



3. J • fONOLOGIA I 

t-:a ana.llse fon01og1CA os fonemas foram depreendidos a panlr das segumtes 

técnicas 

• opollçlo .• traves de pares RUrumos - depreen~o de 5On5 sernellwlIes usados nos 

mcsmo~ contextos - se na comuntaçl o de um Klm pelo outro houver mudança do valor 

semântico do oontexlO sob anãlise Se 1'110 houvcf. e5tabelece-se uma a1ofoma em 

flutuaçlo 

• opollçlo, atrB\'ês de ambientes anâlogos, caKl 010 haja no CfX'ptl5 contextos iguaIS Esta 

oposlçAo e venficada pela distribuil,'!o dos Klns semelhlln tes em panes de contextos que 

apresentem aptoximaçio foneuca entre si 

• dlstnbulçAo dos sons semelhantes, na qual se observa uma alofoma posicloanl ou 

amblemal. quando nio se \enficar a oposil,'!o 

3. 1. J - FONEMAS SI:CMENTAIS: Consostllc# 
" 

Na hngua Umutma foram Iden tificados del. fonem8~ consonantalS Quamo ao modo 

IR articulação, eles se apresenlatam como ocluswos (três). fncat1\os (três), na5llis (005). 

vibrante (um), c lateral (um) Ademais, venficou-.se, com postura fonêmlca, a presença das 

duas semlvogalS - y e .... , que ocupam funcIonalmente a poslçlo dc consoantes 

Pau .cOllO do:Sl:I a~h5C nio se fe.- w,unç~ .nlr. '"lo IIOÇÓ<> <.II: ,on,,~ ... OfJO$>i;Jo 1'0 .....,,,., ~ 
titU:llonolCIIJco a !bcnçlo do!. segmmt'" foi r"", apo:lI31> 113 pnmelr;l OCOI'.'"'' 110 ~\l" <.II: cad:! 
"III'I"'MO 

!'ati a Idonllfica.;So ~ .. nlrol", u~ 113 repre .. n",,~ <;Ias "Oj;al! çf P 49 



Quadro 1- FOI\'EMAS CONSONAI\'TAlS 

PnnIO de 
An,cul~ 

BILABlAL ALVEOLAR rALATAL VELAR 

"""'" M~ 

OCLllSI\'O P , , 
, 

FRICATIVO , ) 

NASAL m " 
VIBRANTE: , 

LATERAl. , 

SDUVOGAL w I 

o fonema Ipl aprcsenln dOIS alofones [fi] . vibrante bilabial surdo aspIrado, e [p]. 

oclu5"'o bilabial \.Urdo O fone [~l. ocorre diante de lei em dislrib(1,ção complementar com 

o [pI. e flutua com eSle fone dllme de rll'. em algumas reahza,ôts dos dados encontrados 

no coq>ll\ 

Ipl [fi) (01) Iplk1na! 

(02) Ipupli 

(03) /hapc; 

• 

• 

[p"klna] [pi"kfna] ""0 
",' 



o fone (p] forma silaba com todas as "ogais e pode seT seguido da s.cmivogal /v. I 

IpI Ipl (04) laliptlltv [ati' piti'ti] .. ada 

(05) IpiWkaJ [pitu ' k~al hom, bmlllQ 

(06) frekapul [heka 'puJ ,raira 

(07) fjirikopol Üiriko'po] Imha 

(08) lipalol • [i ' palo) mell machado 

(09) Iip",eI • (I ' p .... e] ~~ 

o fonema ItI apresenta duas a1ofonias (I"'] , oclusivo alveolar surdo labIalIzado, que 

flutua com [r] , oclusivo alveolar surdo, diante de [ ~], 

(tO) Irar'l/ • qUfbror 

c [r] que precede qualq~ vogal 

• 
lu 1<1 (I I) IltZorul [u 'zowru] 1r'1:O ""'r 

(12) latiptlit il [ati'ptti ' Ii] ,'t'ado 

( 13) lalukal [alu ' k~a] 1110 cOl/rhll 

( 14) fi1<ololukaJ • [,kOlolo'k-a] ,.,/.'II bulwa 

( 15) lalrula! (aku'la] w.o:i MIJ,: 

( 16) Irotu"o ' • (holu' )'o] ""'''I</",c{I 

• 



" 
o fonema lkJ apresenta. OOOITência de Ires alafonias o fone [1<.]. ocluSlvo pOs.velar 

surdo, que c$li em nUluaçlo com o [kl , oclusivo VdM surdo, dllme da$ vogais ahas lu! t 

" , 
I\.J Ik. ] (17) lakil 

(III) likulaf 

(a' l::,i ) la' !.:i ] 

(ik,u'taJ - (Iltu'ta] 

o fone (k'1, oclusivo velar surdo labiahzado, que se realiza em distribuiçlo complelTlerulr 

com o (1::], qUarldo estiver ,simultaneamente, preçedido das vogais lui e seguido da vogal 

I., 

II; ~ J (19) Iiko101ukaf 

(20) lpuruka./ _ 

[ik01olo'k~al 

[pllru' k ~al 

meu bafmo 

á".,m 

e o fone [k) que ocorre dllnle de lodl5 IS vogais e das SClTlIVOgalS f~ 1 e /"' / 

IIJ '" (21) Itmakil [lha 'ki] ""'. 
(22) I1ruk'" [ku'kuJ mmlO 

(21) (neto! [ale' tol .'OCé "II'}."'" 
(24) lall'et" [akye'{:» "m 
(2S) fik"'lmtt t! [ikwami ' h] ru rrto~ ",mado 

• 



o foncn.a /U reahado I ~I. fricativo palalal surdo, esü em oposiçAo aos fonemas/v 

q~ ocorre como [ti. Ihellivo alveolar sonoro, e ao fonema I r) que se real1U [I). eonformt 

os exemplos abanto 

I. 

h1 

I. 
h1 

I. I. 

(26) Juaie! 

(27) Iu.e! 

(28 ) l torul 

(29) Il.OruI 

(30) IJarnalil 

(31) Ilamalil 

I ... a·kl - ( ... a ' sel 

la ' u l 

f'~I>TU] 

I'zowru] 

[!ama·til 

[tama'ti] 

colo, rtsmo 

ele lo:, pr,'para 

'IOCisla:em, prt'paTl1m 

o fonem, IV apresenla três aJofones em flutuação o fone Is], d,ante de (II ele.', 

(32) ll<uJ.:uSlpakewa/ _ [ku'kusipake· ... a) (lr:ukus.pal..e·wl) mllllO 

(3J) luakl • (wl'sc-1 - Iwa ' Sc) 

a SUl homorg.inica II), frente is vogais, (II e 1-;,.'. 

(34) !l.u~ip'>rf1 

(JS) !,w 
Il.:u lipJ 'rt) [ku!.lpm] 

la'h] la'~] 

mlllm 

, Embora conlflnanôo II oondJçOc~ do n,IIUIJ1,.:I"do dlscu"da, om SIOOI tI at I J 91~ IO~ I. decldlu-se por 
dc1~rmm:1f III oomo fORCI!I,1 por.u.:. n""UT dll1nbolç.\o no. dado,. 



" 
c o [tI. que precede qualque!'" vogal, tmdo ponanlO nwor distribuiçio 

,. 1' 1 (J6) Ii~pa/ ri~'pal mmhuctJSD 

(37) l1Ik1rel • (la'torc] oomPrI(Jn 

(J8\ lmihl [bi'bj 1'11 ma/o 

(39) IibiW • I lbi'~1 mmhuf!'PWO 

o fOllema IzI realiu-se: [1:J. meativo alveolar sonoro, c forma silaba com todas IS 

'" 1.1 (40) lizikamul [irika'bu] mll/ha SObrUIICI'lha 

(41 ) Iu.ol [8o 'zo) 11m cah;>ç" 

(42) lizc)'kil [izey'ki] mmha canoa 

(43) fZ&I\llo1 [nru',o] bagr,' 

(44) Imoza! rOO'ul hur(K() 

, 
• 

• 



.. ~~~-----------------------------------

o fonema r,J que se realiza UI. mcatl\'o palatal 5OI\OfO, diante de qualquer vogal e da 

SC1llIvogal /y!, esta em opMIçIo em ambientes analogos, com os fonemas '" e Ir'; 

Ijl 

I. 

Ijl 

hJ 

'i' 
I. 

(45) lij elal 

(46) lizeymil 

(47) lizel 

(48) 

(49) 

IjokomiSinat • 

ho'''''''' • 

(SO) lijokol • 

(5 I ) Ii!~k:>p:.ll • 

(52) /ÍAoribl • 

[ije'la] 

[izey'bi] 

[i ' l.t] 

Uokomi'Sina) 

[zol.:o'no] 

(i)o'ko] 

lit:>k~'JPl 

ri~ri'bl 

mmhi, mdo 

meu.! clhw 

"..." 'OSlO 

lrU'u pm 

mcu Ue",,' 

m/llha f'spo.\l1 

1'00ou-se, nos dados, que o fonema fy apresenta 11 a1oroni. com [r), SoeITlJvogal palatall , 

rem u:ahuç1o m.J.i5 produtiva em ImCIO de enunc13do 

Ijl b 1 (53) Ijokol 

(54) Ijol • 

[ro'lo1 [io'ko] 

['yol [io] 

• 
p'" 
rO«I 

• Opou-sc COmo reprt!ClllaÇAo della Jloforua pelo fCM bJ 't'Prescnt.ando "Qcó"lc ~llaboco t nJo 1'1 . 
• to:ó,(je lnlCnor aliO. modJaMlC a po»lÇ!Io 00l\5')1Iont.ll o<~J'o'da por csle .lofone. lI(lS enunciado> 



-

o fonema ImI que se realiza [mI. nasal bilabial, ocorrI': diante de qualquer vogal 

Iml Iml (55) limil • [i'mi] " 
(>6) {mul",1 (ima"koJ mmha /lido> 

(57) fimamua/ • [imamt'ta] eu ouro 

(58) I~", [me' tu) P'OOIJaU bomba 

(59) 1i~:I\a/ [ib!"~' IHl eIlJOfl" 

(60) '''''''''' (mI.'mõ] -
R~5trOU-K. lambem. uma urtlCI ooorrfnci. de f1utuaçio enlre os fones [mI e [b) , 

ocll.lsivo bilabIal sonoro riTe mo'tO] Incbo'lo) - eu enCO<ltro Embora a flutuação lenha 

K apresentado extrem.mefllt restrita e o fone (bJapresenlaclo largl dluribUlçlo no axPII'. 

decidiu-se considerlll' o fone [b] como alofane do fonema ImI 

I no cotcJo entre 01 fones [mI c [b] nlo IIC encontrou ~i.dellCias de opo§içAo entre eles. 

2 dIante das vogaIs o fone [mJapresenta maior dlstribuiçiio que o fone [b]. 

1 I nlo eXistência de voglJ$ nasais {anêmicas (cf p 67), e neste caso • nasahzaçlo 

fonetica observada n.tS vogais deve-se ao fenômeno da asslm,laç/io em contextos de 

consoan[tS nasais Soma+sc a esse falO o registro das ocorrências de VOgaIS nasahudl5 

em ambientes oraIS quando 5eguidu 0Il pr~e(hdas do fone [b] (ef p 61), reallUÇÕeS 

estas que vêm corroborar a escolha do 1m! como fonema subjacente, 

4 considerando o [b) como alofone do 1m!, "erifka'5e uma possl\el dis'nbl.llçlo 

complementar, na qual o fone [b) reahza-se d,ante das duas 5emivogals, /wl c Iy', 

enquan,o que o fone ImJ ocorre apenas diante de vogais, 

5 • notlÇ!O do etnólogo Harlld Schultz,(1952 86), na qual regIstra "Todos os "m" e "b" 

"anam entre a pronuncia defirudameme "m"e ''b'', conforme ° II1d'\1duo em qUl'Stlo 1m 

b)" 

Com base nos argumentos acima. os enunciados realizados com O fone [b) forlm tranSCnlOS 

fonologicamente com ° 'mi, apesar de nIo se ter reglS!rlda a flutulçlo nos dados 



Os fones [mJ C' InJ, nuaI alveolar, dC'finC'm-se como fonmuos dlsunlos ImI e In/, a 

partir da oposiçlo abaixo descrita 

Iml 

'" 
ImI 

loi 

(61) Imonukal 

(62) Inolukal 

(63) liminual 

(64) lin ikil 

• 

• 

• 

[mono'k-a] 

[nolo ' k-a) 

[lIIunu'a] 

lirn'ki] 

"n,Cl/ 

o fonema ln! se opOt ao fonema lti, rulludo It], oclusiva alveolar surdi, C' ao /IJ 

rullzado IIJ, lalaal alveolar, como nos seguulles txC'mplos 

,,, 
'" 
loi 

'" 
1,1 

N 

(65) lamonukal 

(66) lamotukal 

(67) lrnC'nul 

(68) '~ru/ 

(69) ImonukBl 

(70) Inolukal 

• 

• 

IllmÕnoYaJ 

lamõlo'k-a] 

1rnC"nuJ 

[me'tuJ 

[mono'k-aJ 

[nolo'k-a] 

'YJCi amamflllQ 

'YJCi Imga 

.. 
""Ula 

p/c"pa" bombo 

,\t'1O 

• 



• 
., 

o fonema In/ pode pre«der qualquer vogal 

/" / 1"1 (7 J) Ikapanul • (ka 'panu] ClJ"t' 

(72) Iraktamani/ {hakl'amã'ni] a/-
(73) lnolubl (nolo'I;».) 

"~~ 

(74) Imwen'-' ('b .. 'eT\?] clrum 

(75) lie .. naI (ye ... ' naJ {NfI'UCO 

Os fonema s Ir/ que se realIZa [r] , vibrante alveolar ",noro, e fIJ 510 fonemas 

dIstintos, Identificados nos seguintes ambientes 

/, / 

11/ 

'"~ 

III 

'"~ 
{U 

(76) lila!'(/ 

(n) lib.halal 

(78) famarukal 

(79) Imeorukal 

(80) lerok&f 

(81) /zarukaf 

(82) lomolukll 

(83) InoIukal 

'8<1 lmalokel 

• 

• 

• 

(ila"rt:] 

[ib.bs'JaJ 

[.baru '''-_] 

[be .... -ru·"·a] 

[enJ'J,:-aJ 

[zaro' ''-,} 

IOOolo' ''-a ] 

(nolo'''-'] 

[balo'lel 

meu cummho 

/"U abanada, 

[beoru'''-aJ ]empapo mllih,ro 

Imgu" , 
baJl(I'ltl 

p,mltnll' 

UnK'1I 

estrado 

o fonema/rI eSll cm opos.çl0 ao ItI, conSll1uindo-se em dOIS fonemas d,sunto$ 

(85) Imalarol 

(86) Imala lu/ 

[ba'laruJ 

[ba'latu1 

"':'1''' 

urubu 



o fonema Irl apresenta dois aIof~ em diS\nbuiçJo comp~lar O foroe [h]. 

mcalivo glot81 surdo. com rea.lizaçlo condicionada em início palavras' • 

,., 'h' (87) !rumel • [oo'bel mil/11m 

(8S) INapo! [hul ' po) redondo 

(89) IrelOlu~W • {heIOl:u~i' ~ I pr~to, '-fCIITO 

(90) fray! ['hly] ~~mà 

e o fone (ri que se reali1.l nos dCTT\lis ambienles 

,., ,., (91) /1.orul (' w ... ,,, ] fogo 

(92) ! .... ril I'wan] la/II peoo 
(93) Ijirikopol • [jiriko'poJ 1 .. 1100 

(94) l irem:llJJ [irem)'I)] fU i!l>CQt!frn 

(95) Ijurtl [ju 'rt1 JuC,," 

(96) ''''''' [art'kl J /1m Ilpó1t+ , 

• No "'''1'''' apar=m p!lUIXK cn~nc,adI)s nos qua"loI: , 'cnra a OCOI"1'tnc~ do: I" 1'lln..:~1 em n",,":.çJo 
oom ° Ihl - 1~,o~""l l"o b rtl - pQ.\.""" c (li) Ihl cm po>lçJc mcdi~l cm lo!! Iralando do'romPOSll;«1 
por )"Sl.aposl~ OU p:lJ~,-"., n."ona.c,bs 1().I~ · hu ",) - . ..,I,,'a ollde lo'nl SI&nlfica boca e j-'hul\Il "'1W"Jo 
11IIOtOII'- ' ,I- f"N"'" oncIc: Imo:'-'ol qutr dvc. c,,",,>c l-h, lo! ()I"r'D, t ]i'hol "l"lficanlJo n.--o. na qual 
1'-1 c pdh" de pnmcol"1l >U~ e I-boi oom" Dlan,e 00. fa'05 conclUI-st QIIt embon esso. almo"", 
ClltJ"'m cm dJslnb,,,~ o;omplemenLar poilClOn.al ele. lInda nu' .... m cm alJUns chdo! 



" 
Diante dos dados acima o [II] e o [r] sio aJofones do fonema Irl. e corno o [II] e o (lI 

estilo em oposiçilo em ambientes idênticos. confonne pode·se verificar abai:oto 

Ihl 

III 

"" III 

(97) l rumatakal 

(98) l1umatakill 

(99) f ru o! 

(100) f1uol 

[humala'ka] 

[IUrn!lla'ka] 

[hu 'oJ 

[Iu'o] 

nambll galinha 

~J' 

reforça-se a interpretaçlo de que Ir! e fi! se constituam em fonemas distintos 

Observa-se que os pares de fonemas InJ e fII, e fII e Ir! estão em oposição. _ 

exemplos (69) e (70), e (97) e (98) respectivamente·, deduz-se, então. que os fonemas ln! e 

Irl constituem-se também em fonemas distintos um do outro 

t, 
O fonema fII, [1). forma silaba com qualquer vogal, conforme exemplos abaixo. 

'" 
(101 ) Ilumatakal [Iumala'h) j"l}ào fw'a 

( 102) lIem:lltpa,tó [lernJI;'pa] {'lIIrar em raso 

(03) linua loytil [inu'a loy',i] "" ~vlIlJ(} 

( 104) likimolol [kibo'1o] eu caço, pt'5<'O 

(105) labrubrcl [abru'bre) P"apllal1íN 

(106) Imalaru! [ba'laru] ~I~ 

o. in<!IOS Um~lIna, llrupo do lmelo agncola. conhCClOm Imemonalmente a fa' a c o nulN>. o qt>< ",fuLo , 
a !UP')SIç:!o do que. """,dha"". fonenel en1re •• duas pôll" ...... , pode". ",d"." um mesmo lIen,I.", .. 1 

• Em um '" . nunclado ,enfieou."" a nUl..a,:Io entn:: II I Irl. I nl c Idl (oc!u5l'" al,'ool., """"ra) Ilemoti' pai 
l,em:lli'p"1 Incmot,'p"1 Idem>" '",I· ~ntra, .'" ~""a [kst.a forma. não '" Inlerpre100 <:<U. 

real~ como 31,,(0r.es 00 fonema III 



.. 
M sem"'ogais [w). bilabial. e IYJ. palalal. definem-se como f01Ymas Iy cv. . 

ocupando a p<)slçlo consonontal, identificadas através da verificaçlo dos padr/':les Ioillbico e 

&eenNal d. hngua Umutina ""este sentido fOI observada a existêncIa de ditongos Crts.cenle~ 

t decr~cnle$. nos quais as dun scmivogais podem assumir as posições de ael",c e dttJi,"c 

silabico Observam-se, ainda, os $C'lIS contristes nos seguintes ambIentes, conforme 

demonstrado .1».,:<0 

1, 1 

1. 1 

/y/ 

"" 

1, 1 

(107) Imye/ 

(108) Im"" eJ 

(109) !mel 

(110) {mya! 

(111) {ma! 

(112) (miai 

(113) Ij yo! 

(11 4) Ijol 

( 115) Ikeo.o.'a/ 

(I1t.) fjowal 

( 117) fl~ ..... 1 

( I 18) M."c 

(I 19) Iip ,,'e1 

(] !O) flpw'UoI 

(121) Inoywh! 

(122 ) he)"1l 

(123) Ikaypol 

( 124) .. ~Ima\·e 

( 1 ~ 5) lma\'o'" 

• 

• 

• 

• 

I'byc) 

I'bl'oc) 

{'bel 

I'bya) 

['ba] 

lbi ' aI 

I'JYO] 

['jo I 

(kc'w.] 

[jo'",.] 

[i'~'" 1 
I,~'''e l 

[i'pv>c) 

[ip".'zoJ 

[noyk1 ' ~ ~al 

[zC\ 'ri] 

r~a"po] 

(Stma,e] 

(ba \'0] 

jO",lIga 

lomtmdua g"mdr 

O\~) 

bel)"-f1or 

"li" , 
CQllllu 

/'11 mnlhad" 

.... tnar 

fi' mil 

folho 

Mm1í" 

St'n, 

nll;o de I'lft; .. 

, '(H "ldfl~';" 

("''''00 



.. 
3, 1,2 - IV NF.MAS S/:GMENfAIS: Vo.gBl:f 

Foram Idtnt,ficadO$ o,to segmentO$ vocál1cos, dos qulUs três 510 voga's altas, duu 

mtd'n c trb balxlS, de acordo com o seguinte quadro 

AI.TO 

BAIXO 

Quadro II - FONEMAS VOCALlCOS 

ANTILRJO R 
nio-arndondo 

, 

, 

CILNTRA.L 
nio-a~ond.do 

, 

• 

, 

, 

Estes fonemas fonun usim imtrprdados a panir da analise dcmonmada a ~Ulr 

" 
Os fonemas Iii que se rtal iza rijo antenor aho, c Iii que se reaha li), central alto. 

CSlAo em coostraste identificado no mesmo amblcnlt 

" 
Iii 

/. 

Iii 

(126) lamil 

(127) lamil 

(128) tmatapi! 

(129) lrulapil 

[a ' nu) 

[a'mi] 

[mala'p,) 

[hula'pt) 

1'Q('(' JrllQ 

U'/IJ 



'" 

o fonema (Ii apresenta oposição ao!uI que se realiza [uJ. posterior alto, como se 

verifica abaixo 

lU 

1. 1 

lU 

1.1 

lU 

1. 1 

1. 1 

Iii 

(130) lin"" 

(131) /un'" 

(132) Ipiruk.a! 

(133) Ipuruka! 

(134) !rimei 

(135) /rumei 

[piru'k.~al 

[puru'k~al 

[tu 'bel 

[nu'bel 

mllloo UIlhil 

unha de/ .. 

mI'" 

água 

OI"IÇ" 

mil/11m 

o fonema lu! apresenta oposição ao Iii, conforme os exemplos abai~o 

(136) lril ul 

(lJ7) lzal i! 

[IIi ' tu] 

[za', i] bicho ,", 
, 

De acordo com os dados (126) e (127) e os dados (134) e (135), os fonemas iii e f~', 

e Iii e 11.11 são OPOSilivos entre si l"cste sentido pode-se conf,rmar que os fonemas Iii e lu/ 

5e)am dislintos um do oulro 
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" 
o fonema fel qu~ se realiu [eJ, Interior medio, apresenla oPOSlçio 101. segundo 

e>:.emplos abaixo 

lO 

/, / 

(138) lrumi! 

(139) IrumeJ 

(140) laminul 

( 141) IlTltnul 

• 

• 

[hu'biJ 

(lI u'bel 

[ami'nu] 

[~'nu) 

mame" bornghJo 

mumm 

Iocr alldo 

~QW 

Com o mesmo raClocmio conclui-Jc que se os pares de fonemas (II e lei _ dados 

(138) e (139), e (li e Iii· eKcmplo! (126) e (127), se opõem entre ~i. os fones [' 1 e leI SI' 

confirmam como os fonemu/i! e lei. d151,m05 um do outro 

Os foncmu IuI que se reahlu [LI), posterior alto. e foi que se rcahu [01. post~O! 
medlO. ('SIlo em oposiçAo em amblenle Id~mioo. oonf~ se verifica a seguir 

/" 

/, 

/,/ 

/01 

/, 

/01 

(142) Irwap u 

(143) frv.'apol 

(144) "nua! 

(145) tinoa! 

(146) ' ayku 

(147) , ay~o 

• 

• 

[h ..... ·pu[ 

[hwa'po] 

[mu'a) 

[mo' a) 

[a) ' kuJ 

(.}' ~ol 

corll(~l" 

rr'/rw<l" 

" 

I'/( ,',\/011 I.mho 

Jo!<I/fI 

OI~", I",rú;, 



" 
Ob~rva-se, ponamo, que se 05 dados (142) e (143) ~idern:iam a oposlçl0 entre os 

fonemas /ui e 10/, e tomo /ui e fil, ex~plos (136) e (137), lambem slo considerados 

fonemas d,stintos na hngua. pode-se dedUZir que os fones [.] e [o J sejam as repreKfltlÇÔeS 

dos fonemas Iii e foi ESIl intcrpretaçlo é confirmada ptl. oposlçlo em ambientes analogos, 

idenllfieada abaixo 

" 'o, 
(148) Im:ll:ll"ilil 

(149) lpourotil 

Im:ll~hi'til 

(pouho'u ] 

1\. hngua Umuuna os fonemas lei e lU que se reallu [t]o antcrior baIXO. estio em 

oposlçlo. identificada nos seguintes ambientes 

"~I 

'" 

'" 
lU 

,,' 
'" 

(150) Inme 

(151) laS,mU 

(152) Ir mo! 

(153) /tma"" 

(154) Imarepol 

(155) lartkaJ 

[c'bo] 

fIb.'''i] 

[bafe 'pol 

[an' ka ] 

surUl"KU 

mil< h" 

ma II/X'''' 

• 

• 



-

C."CJ 

(212) Imo) leu! crmIa 

(213) l1:.y moi cuptm 

(214) ' Iuy na! /UCaI"" ''erfl'H'lho 

(215) li zey li! mmhll ClIJlOn 

(216) {per jul cachorro do maIl) 

(211) li pewl I!Ii 1!5tOU moIhodo 

As consoantes N.laler.1 alveolar, e /Y. fricatica palatal surda, nlo ocupam I poslçlo 

C, A grande ocorrtocia das c()nsoantes neste ambiente 10::'0" a crw que esta e.~ceçlo deve-se 

maiS B lUMes Impostos pelos dados do que a condicionamentos fonolO8JCOs 

VC 

(218) lay kol O/Iça 

(219) f. pi ew/ (1,(',,,, 
(220) fi ew 1'1111 perereca 

(221 ) lu ey n"ll caJu 

, 

\'C define-se como o padrão menos produti,'o da lmgua Apesar de nele figurarem 

um elcoco de poucas O<:OfTmCIU. preferiu-se tnlerpr .... r como maIS um padrão de,'.do I 

uem (218) •• Sll.ba .y fOI deprttndlda cm uma umel emiss.ào de ar Alem diSSO. nlo 

poderia ser Interpretada como duas vogais, constituindo Silabas separadas. cm f1I21o de na 

hngua, ao !'IHel fonolog.co, apenas se encontram duas Silabas abenas em inIcio ou fin.l] de 

enuncIado quando tratl de fle<Oes ou afixos. ou quando a pronuncia silabada. atraves da 

.'cnfiea,ão da cmlSsão de ar, possibilita a Identificação de maIs de uma SIlaba _ e~emplo 

[hu'o)- I/{Imh" ,.,'(,1"'00 



-

• 

" 
nem (~19) - este dado fOI definido como tnssilabo I panir da ~cnficaçl0 do acento de 

intenSIdade. que reei; na ultima silaba Como fonna de melhor exam.na-lo. o enunciado foi 

cotejado com OU1rO. com que !Ie opõe a1rlvés da ausentia. no segundo. de um segmento 

la PI ewl - uc"" e la pc ..... ! - .'OCi "_~/6 molhado, () que confirma a sistcmalle,dade deste 

ditongo 

" 

• 



" 
3. 1.5 • ACINTVAÇÃO 

Em Umuuna o al:C1l10 d~ Imensldada e predlz,,~l na ultima silaba 

(222) l romi/ [hu"bi] macaco lxurl/:"do 
(22J) lmalarul [bala'ru] 

""'" (22<1) 1i~lakaf li.'.!la'k_] I""H.'''(' 
(225) Izokonol [zoko"l'IO] 'YlKUlllml? 

(226) Ijirikopol [jiriko'poJ ("""" 

Os dados evidenciam. ademais. o acento na pcnultina sílaba. quando ii vogal desta e 

mais baixa que ii da sílaba seguinte Apesar de não se figurar como um condicIonamento. 

venficou_se, lambem. que eSIIS ocorrincias se realizam preferencialmente quando ii 

conMlante da ull1ma Silaba for alvrolar 

(227) Ir.rel rhare] (J<'IU 

(228) I'palol [i "palo] me" f1UKhad" 

(229) lorul ('owruJ agora 
enO) ImO)'hnul [boy"kanuJ carrU{X1m 

(lJ I) lipwazol [i"p""uo] foiho 

(232) /"'i.W ['wa!.i] jlllOheJrQ 

(2))) Iz~ ['ze)-b,) nlms tkl" 

Regtstra-se, entretanto. que ii acenmaçio parOXJlona ilPfesenl1 flulUaçlo com I 

oxuona. nos mesmos enunciados, sobretudo quando I'slão cm come:o:!o 

(234) (azab~'ruJ 



(23S) 

(236) 

(237) 

(238) 

[i~':w !~'nl 

mlllha cam'í'(' doi 

[Iakl're] 

}lrullde 

[Ia'ka] 

()~so 

[a 'n] 

I~ 

['!m) 

du('f 

[ I'n~ la'~el 

mmJw. "Ilha I' ~.,.alld.: 

['laka m,(;'ü] 

os«}~sado 

['an 'l'klreJ 

U lwa 1'1ta afta 

Em palavTas compostas ou delÍ"ada$ e em vocábulos fonologieos, estes ulumo$ 

formados a pamr da combinação de part,eulas (ef pp 9S·103), \'enfica.se a ocolTt"ncia de 

um acentO 5tCUndano. dccolTeme do IcenlO OUlrOTll primano da pnmelTa T3Jz 

(239) 

(240) 

(241 ) 

[ku'ku . (, - pa - I.:e'wa] 

mu,IQ mUI/O 

)'zowru • ~i'~l 

JOKO mUNO 

I')'za 'huruJ 

boca liqmdf! 

, 

DIante das ocolTências. e oomo não se regL~tTOu opos.içlo acentual, reforça-se I 

ln!erprctlÇlo deSle supra-segmenlO como Urml reah~lÇlo slmplcsmenle fonellca. 

relacionada, possI\elmen!e. ao eSIlIo, nlmo e velocidade de fali 

• 



" 
3.1.6 • COMI:NTÁIllOS ADICIONAIS 

o falO de uma hngua estar hi cerca de quartma ar>(l! SC111 exercer sua funçJo 

cornURlC,I,\" • . e de se encontrar armazenada apenas na memona de um uruco r,lante nall~o. 

propIcia lU" certo grau de afrOl.lxamento em alguns padrões de sua eSIT\ltura 

Na analise fonologlcl. observa-se que muitos segmentos. fonetlCMTIl'Ille realizados. 

sobretudo os silábIcos. $lo $USCI'T1VefS de vanações com sons a eles semelhamn Apesar de 

se 'enlicar 11m nivel sigmfica tlvo de maleabilidade nas nutuaçõcs. suas ocorrências foram 

ldenuflcldu consoante um ajustamento ou adequaçlo ao que o sistema da hngua pemute. 

MO se configurando. ponanto, t'fTl agrl'Ss6c5 ao cerne de sua estrulUra 

Por outro lado, mesmo nAo se tendo registrado o uso comumcallvo da hnguI, o 

informante. em sua solidia hngtllstica.. espomaneamomle simulava situações de fala que. de 

cena fonn •• SC'l'Vl.ram como um TnelO para se infenr $Obre a sua realidade Pfcu:nta AS!Õlm, 

fOH.e construindo um paradigma entre a pronuncia silabada e as situações de 100eraçlo 

eocenadas pelo mformante 

" O contraste obsrrvldo nas realizações dos enunciados ehclados nesse paradll!JTla 

levou a um questionamento a propósito de quais variações acima menCionadas se de,'iam lO 

d~u$() continuo da hngua, ou B problcmu OOrICcmentes a regras morfofonolog1u.s. I 

,elocidade de fala e a OUtros aspectos de natureza prlgmat1ca capazes de inflUir e de 

modificar a qualidade dc algumas vogais C consoantes 

Para I elucidaçlo dessas duvidas. ~enficou-se a confirmaçlo fonemiea dos 

segmentos. suas COndiÇões de nalurahdade, SUIS OCQTTênCIU nos amblCTItes e suar; 

rC1::om!ncias nos dados dIsponíveis 

DII reglstrl-$<: uma notlvel rco:orr~1ICI1 de nutuaçOcs. aparentClllente irre!e'.antn, 

cnlre as vOgl15, e sobreludo com o Iii IS10 possivelmente rencte uma influenCia do 



lu~p( lI'l>llol~CUCentr311 

pol1ugues na pronuncia do UmutlOa. favorecIda pela não e"istênCla desta vogal no elenco 

fonologoco da hngua porIugueY 

Ademais. atnbul'se I \elocldade de fala e. poSSIvelmente. ao conlexlo pr.gmaneo 

no qual se oosef"lm repe1!l;ões de enunciados !OtClTOS a ni~el frasal. e repeuçõcs de 

enunciados a ru\el vocabular. o ensurdecimento de todas as vogais C a asplraçlo esporad,(a 

das oclusivas [pI. [I]. [k] 

A evidencIa das repetições coinCIde com a observaçlo do etnólogo HlIJald Schultz 

constante em seu d,ano de campo no qual relata I sua Impressio de que. "' hngua Umu!llla, 

qllando falada comllnicalivame01e. parecia nlo exisur vogais Neste trecho tambem regostra 

llm gmgado no corpo dos falantes. no txercttio de movimentos pendulares. ao tempo cm 

que palm'rll.f sel/M e frases mll!lras .. mm repelidas mUi/as ,i:e.f (1962 82~ Com este 

regostro pode-se entender que. postura e conduta do Informante durante as entrO!\<lStas. sqa 

uma quesllo de na,ureu fTIIIS cultural do que simplesmente idlO§$InCratlca, como se 

podcna supor 

:\esta bngua nlo foram verificados fonemas vocálicos nasaiS Ha ooorrcncias do 

traço de nasalidade apenas em vogais precedidas ou sucedidas de consoantes ""Jais \lesles 

ambIente$. ponan,o, III vogais sofrem ISs!ITulaç1o do traço de nasalidade, prefenencialmcn!c 

progressiva, embora se notem casos também de asSlmllaçlo regressiva Ainda assim pode·se 

depreender as ocorrências de aUlmilaçlo de acordo com a segum,e smemal1ca em \081l1S 

de Silaba tonica cons,iu,das por consoante nasal, em VOgaIS emre consoan1es nasaIS, e em 

vogais de silaba 10mea abcna Ioeguida de ~Iaba !nleiada com consoante nasal Ja as \ogais 

de $I1abJ, Itona quando precedIdas de consoantes nasais são menos sucesu\'eis 10 ptocnso 

de ass!nulaçlo 

(242) 

(243) 

lami! 

Inuku10nol 

[a 'mi] 

[nUkUtO'IIÕ] IfH1ft·' 



(244) 

(245) 

(246) 

I zokonol 

Irapanuf 

lanllnw 

[zoko'nõ] 

(Ila 'pinu] 

[amrnu1 

luxa/ume 

m(lmOO peqllflKJ 

eu uI/do 

Diame dos dados, como as realizações de vogais nasaIS eSllo condicionadas a 

amblenles de con5.Ol.nleS nasais, interpretou-se estc falo linguistJco como ocorrencia~ de 

caraler purameme fonetico 

Um asp«to que consubstaroo::,a esta perspecll\'l repona-se i JneXlstênc.a. na bngua 

BOfOro - geneticamente aparentada com o Umuun&. de: voglls nasail fonêmicas 

(RODRIGUES, 1993 509) 

Faz-se neçessáno, entretanto, ° registro da ocorrência no cvrprn de quatro 

.. ocabulos que demon,traram realizações vocálicas nasaIS em ambientes apenas oraiS, mas 

que não constituem dados suficientes para se considerá-las como fonemlcas na lingua 

.) (247) Ikuleynatol [Iru 'Ieyna 'tõ I I~"" 

b) (24&) ma"e\lla! [make'wl] mUIto 

,) (249) limotoka! (Iboto'kl] rutkpel/o 

d) (250) (maol p)!o] U/chado ti I 

Nos dados a) e b) pode ser suscl1ada a ideia de que a ass'mllaç!o progrc~si"a, mais 

produtiva na hngUB, tenha sido motivada pelas nasars [n) e [mI, respcct,\'amente, revelando 

lambem a ocorrência de uma au.irmlaçlo desconllgul Nos dados c) e d) a nasahl.AClo 

parece ser Justificada pelo fonema {mi que se realiza como lbJ'o (cr p 43) 

Admite-se, ponamo, que em clrcunSlillClas de fala. possI\elmmte, a hngua 

permrtlna uma maror ocorrencia de ass,milações de voga,s nasaiS quando em amb,entes de 

, .• E .... ,nl.rpr<Uçjo "a, ao .n<;OftlfO da obsç"'açãQ do SCHULTZ {\'i~2 86) na ' ..... 1 ...:larca: """ .... 
uos .w era o;oonum cada ,ndJ'idl.oo çl.,(r o fo,,", Iml ou Ibl. em seu '''''OleIO. OU UUhllI 05 400. 
,ndJsunumenlt Al;redo\1'5C Ç(lm blilse fIOS dóI<.Ios alU'lIS Lambém. q ... 111<] ... 10 momc:nlO. quarode I I!ngu.l 
311\d3 ... re,a u11\3 fuoc;lo çomun,cali"1 a .Iofon .. do 1m) e Ibl te". s,do baSLanl. produu,-. 



" 
nlllUaçto entre o [b] e o (m] Assim, os dados coletados no corpuJ demonmarilm I 

reahuçAo desta nasalidade, por sua vez motivada pela aJoforua, muno embora esta nio 

tenha SIdo amplamente observada dados 

Os fenõmenos da 511lCOpe e da epenlt'Se lambem foram ldenuficados. com ocorrencl' 

nos 5oegUII'ltt5 ambientes 

1- queda da $emt\'ogal palatallyl diante da fn<:IIIVi palatal rjl II 

(251 ) 

(252) 

(253 ) 

la~Jl kuyt&l 

18YJipo~ip&l 

layjipartl 

• [ajikuy'ta] 

[aJlposi'pa] 

[ajipa'n:) 

'>liça 

"",w 

~(/\ 'I(}() peq"""Q 

2- a ms.crçl0 da s.cmlvogal bilabial [w] entre a vogal /01 e a silaba frui. conslllumdo o 

dLlOngo 0'111 nao sl51em!hCo nl IIn"ua 

(254) r.!oru/ [i'~""TUJ mltlho rolo ,.. ... "" 

(2SS) Iwrul ['zowru] foJ..'O " 
(2.56) ·oruJ f'owru] ",~o 

(257) lrayorukaf rhayownJ'k~aJ ~I""" 
(258) InJoloru 'kal [JuJoJowruk~aJ ,ao 

" E~ '"lCrp<CQÇJo de<:oncu d.l Muw'Ç .... oboe,,-ada cnn. la'Ja.:u,· UlI J3JlkwI "1:11 1~'Jlpos, poli 
laJIP'S' pai la'I'",,",1 IlJlpll1:1 """ qu.all ~ oh!cr.-a • queda ~ senu,·"",l p:;II3lal '" quando $C1\llW oia 
.. I~ba JI conSUI1.11d.l p:;Ir $ClmenlOS ~n,,:ul~lO/UImenlo $Cmdltanu. ao 1)1 D1anle <i:il. rcalu~1 lena 
""""el ,nlCrpn:\.>t eMe ralO çomo um caso II< ql\'nlc$C. com a ' ..... rçjo da lemllopl Enl~nto" . p:;Inlt 
do cbdo IlI kol ""fa pn"'" hi C'I,do!l\C'" II< qu<: a rw,"",ora .. Iam a~ tqlfe.enlO' tatl da ]lII1'H. leSUlda 
p:;It II<n'~ Em ob!e,,"açIo Ó<\o-$C ao cotejO onUe la'JI~ "13 1 "".a o la,kOI OII(a paNla" de ,.Ior 
".m.SnllCO prO>()mo 1105 qualJ" ' .. nfica" fIl","", leStncnlO .. Iábloo no InicIO dos .nuncl~ 



-

[m deeom:ncia dos falos .cima.. mltrpretOu·se o segmemo '''o dos dados abaixo 

como nllo ditongo ~ hnguI Um outro erileoo uulizado refere-se a pronuncia Silabada do 

Informante, que pcrnuuu I confirmaçlo das duas vogais silabicas em cada enunciado 

(259) 

(260) 

[hu'ol 

(lu'oJ 

"lImbu çuJmho 

caramujO 

Como re~duo. registra-se uma unica DCorrencia. no corpus, da fricauv.li.b,()o-dnllll 

S(loor. - [v], cm [\oy'ba[ - ('upl\'aro Desta maneira, nio se pôde con:;.deri-la como 

fonema, devido a sua reahzaçio exm:mamenle linutada nos dados. nem tio pouco 

Identifica-Ia como alofone de alllum fonema. haja visla nlo se encontrar cm flutua,lo Ou 

dlslnbulçAo complementar com OUtro som da hngua Umulina 

• 

.. 
, 



• 

3.2 • ASPEOQS MORFOLÓGICOS Ll 

o mundo cultural de um povo, veiculado por seu Sistema tmgillstlcO de 

representações, pode ser considerado I partir da realidade funcional de suas unidadn 

mlnlmas significaJivas. que. conJu.gadas a outras, cm ultIma InstanclIl. constlluem o uniVerSO 

da cnunci.çlo 

CA.\IARA Jr (1989 93-94) esclarece que os ,'odbulos. em funçJo dos stuS 

componentes SLgruficall\'OS, podem se apresentar de forma plena ou simagmatlca, definido 

como urna "combinação de formas mmimas na base de um semanlema c um morfema 

(Simples ou complexo), ou seja um Sintagma CUjas panes componentes se finram numa 

forma maior, por aSSim dizer, cristali7..ada"~ ou de forma reduzida Ou indivislvel"consislindo 

de 11m $efTIlIntcma, ,solado. ou de um moncma nas mesmas oondiçÔC'S" 

A palavr .. depreendida a parur de monm1a5 constitu,dos de tontcuOOS rtOClOllI'S ou 

categonoos. foi a base dos estudos da morfologIa do Umuuna 

Quanto I fonna. hi palavas vanavelS e Invanaveis As pnmelras define~ \T\lpos 

que, quanto ii função, podem ser classificados como ~bstan!lvo, pronome e \'~ As 

Inv1lia~'C15 compõe I classe das plnlculas Nnta dasse as pal.nas $lo normalmente 

formadas por uma silaba, que, com realizaçio dependente :ti outras da mesma dasse, se 

combinam formando os ~'oclobulos fonologicos (PALACIO. 1984 74) 

As palavras. em geral, podem ser formadas de uma ou de ,'anas SIlabas 

A PiI"" deS1C CaPllulo O> .,cmplOS d;i IInlua UmulJ11.O tsWlio apr.~nlado< cm 1f'n!iCn~ ror.ol~ca 
1.:"1,,.11-5/:-. O smal di: ~lf.n. - Pilr:! 11,<110;;;" a JIInçjo 110 l"ltl'>Of di: palI' ru. 



" 
Os pronomes e verOOS rcçebem marcadores prefiuls de pesso» Os SUbSIIIllII'OS. 

alem deSle5 marcadores, pod~ re«ber morfemas denvaClon.ais. sufixais I raiz. 

Introduzmdo uma no\'. Ideia ii pala'Ta primIÜ'lI, podendo, lambem.. alterar li wa filllçlo 

SJnta,ica 

Em palaHI5 derivadas. o lema do substan,,,·o e con5111Uldo pela rau I1OCIOI'\a.I 

conjugada lOS morfemas presos derivacionaJS Uma raiz pode rcçeber mais de uma. 

dem'aç40. acumulando slgmlicaçoo Um morfema segmentaI. que se reahza como 

demaçlo. pode advir de uma forma mmina constituinle de uma partu:ula 

o~ !lUbSIBnUvos derivados podem ser formados por 

). substantivo '" (aclIvo (cf verbos normnai! p 94) 

f 261 ) 

(262) 

(263) 

(264) 

I-b .. t~ 

minha-flecha. flft . 

• '11 f11:cho, ""Jogo 

ooru- ,) 

fogo .. fUI. 

I~erfogo 

1-11"1:1 

nunha-unha .. ( ,,( I . 

.. " a"unho 

i-m)'. polo- , :> 

nunha orelha furo- fact o 

"It fllr"1 mmha "rdha 

• 

.. 
• 



2 - SllbSlanl1'O .. locallvo ' 

(265) 

(266) 

j-mmuI i-~mal-o"f 

eu-andar mInha-estrada II I 

l'" ílntk, lia mmoo fMnJd(, 

i-pI ;·kimolo .·uyki ulanP"l!Okf 

eu-Ir eu-pescar mmha-canoa rio Paraguai-no 

i 'lI 'VIl pesc,,, de canoa '10 TIO l'araf[1lai 

3 - SllbSlanl,vo -+ locativo (dentro de)" 

(267) 

(268) 

(269) 

II-Jcla-II-1J rare 

mmha-mlo-dtntro-fact peixe 

""Ik/{Uro Q lJe/XI' ,;kmro da mmoo mOO 

.-k010Iuka-u tuka 

meu ceslo-dtnlre frulas 

dmlro do me,. <'eS/(I lf'mjr"'IIS 

mar.>-zl 

ceu-dtnlro 

110 céu 

" 

" • 

, O k,,;:o",o <Okc t <ic:IC'''''!I3U' o lcf p;:anicuJa. I,)c:;un-u ""P"'''''~ p ~7). cal< oendo IX"p""0 11(1 """'" a 
que .., ~f~.c I'odt,,, JU ..... """'" 01> a&Juurw;lo ,,"o ",,",,"'plo (265) a aBlllunaçJa ,.. "cnf"" pd. chw d:I 
a>fHI)I~ Inoc~1 do IDcaIOCO que P()\O)a, ~ do 'opl fl!l3l cm, .. ] b.:o .... do ,Sillbala. P'" e.u 1icJ. enljo 
dlanle d.1 '0131 /01 
" cr pp 98-9') 



n 

4 - Substantivo + tamanho 

Registra-se uma larga ocorr,"nCllI nos dados do morfema preso \lO \ilo fOI posso\'cl 

,dcrmficlT li sua funçlo gramauca!. poIS se 'ealiza cm variados Itens representativOS de 

COisaS ou eltmemo~ do mundo real Aparece, ponamo, em nomeações de 8n1maIS. bens 

manuratuTados, panes do corpo. alimentos e Cfll cmas panlcul15 Entrl'lllflto, ha .nd,clos de 

que estCJ& relacionado" noçJo de tamanho. abStrllda li partir do ,-alar seminllCQ opo511.n\"o 

expresso nos exemplos abll~o 

(270) 

(271 ) 

jiki~ ukJI 

olho-~r. ndt' 

olho gralld .. • 

Jikisi kurÍkIt 

olho !>«Iucno 

olho peq"l1Io 

5 • Substanuvo + imenslfieador 

(273) 

llZo-~i si 
lua cabeça·;nttns. 

cabeça ch.'IiI. :all):wn 

ramu·~i t i 

gordura-;nltnl. 

!(fmJu d.:m(1I\' 

.. 
• 

o r~onh~nnenlo das delimitações das patallTl.$ fOI alcançado au._es da 

obsenânc18 do acemo de intenSidade, pred, .... vcl na uluma Silaba 



! m Umullna foram iden\lticadu palavras sImples e composus As compostas tm, 

por base duas raIzes nOCiOnal$, fonnadas através dos processos de justapos\çlo ou 

aglutrnaçlo 

As justapostas puderam ser elucidadas quanto aos seus morfemas constituintes Por 

outro lado. as que sofreram o processo de aglutinaçlo nlo foram Mncromcamente 

depreendIdas. razio pela qual nlo puderam Sl'r contempladas nesta análise J\lo Sl' 

\crificaram palavras compostas e dcnvadas 

(274) 

(275) 

(276) 

(277) 

Joko·rru~ina 

pai.velho 

m" 
na-ruru 

bQa,·lIquido 

ijela· laka 

minha mlo-os!iO 

meu d~do (da mllo) 

m;l\:)-rui 

chão·areia 

, 
, 
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3.2.1 • SUBSTANJ7vOS 

lia em LmUlI1\a dua§ sub-classes de substanti vos Uns que oolllC1am as COIs.aS da 

natureza c que nlo admJlcm o marcador dt pessoa, definidos como mahenayc,s. e os 

demais. de RaIUrCLlI ahena"e!. que recebem a noção de posse ExcclUa-K. a esta reg.a. li 

palavra fogo - 1.Qf\l. que adrnJle a marca de pessoa Acredita-Soe qllC, mediante a 

orgarulaçio das ,delas do povo Umutina. o f0tl0, por poder ser provocado ou produ7.ido 

pelo homem. e pel1amo. llribo, .. do a alguem. pennl 'a a noçlo de posse Alem disso. fogo ou 

fogueira e representado "do llIe1rl1O 'tem leXical. e como nlo se discute a sua Imponância 

vnal a SQbrevlvencla do ~omem, compreende-sc a existência da pcS5C nesta palavra Para os 

Lmullna. cada ram.lo. unha o seu fogo ou fogueira partICular As dC1TlalS representações 

para os elementos da nalureUl. quando. por ruôes culturaIs. necesslla de um marcador de 

posse. este se r~ah7.a através do prOllOm~ possessivo lexleahzado d~ poslçAo pOs-lemálica 

E" pUI'\l~"'a imi . mlllhaagua. 

o marcador de plural se evidencia, nos dados. a partir da reah7.açl0 de uma panlcula 

mtenslficadora posposta ao substantiVO EntrelanlO. ha IndlclOS da cx;stencia na hngua da 

nex10 sufixal de plural. sugerida pela mudança vocálica em rare 'pem: e rari 'I,,'/;r.,.. mas 

" que nAo roi suficient~ para se estabelecer generalizações 



J 2 I I - SUBSTANTIVOS I~ALIE)\;AVEI S 

m<>'"' "" 
~ f'l(' 

wru fogo 

mwem ,'hl/IYl 

olaript rI(} Paragl/at 

ryok:.rr fXlS.'iorn 

d"," _ .. 
jinkopo fe/lN' 

" flmbo 

kaymo cupim 

k0111klflpo cl~arr(! 

alopia ulâmpa1(O 

rapanu mmm}o peq"ellO 

m.~ cascolIgtl 

mari ~i macat'o prelo 

kotukaripo cIgarra " 
ruru~ mosca • 
~ "'YI 

• 



n 

32 I 2· SUBSTA:"\TIVOS AUE"IAVEIS 

0 , marcadores de pessoa OOS WbSlanllvO§ são prefixais 10 lema Eles $C" fll'XKlnam 

quanto ao nllmero e pessoa, compondo um grupo de oito morfemas. Inclumdo o co

referencial O paradigma depreendido apresen ta a mesma forma dos marcadores de pessoa 

encontrados nos verbos 

, p' 
,- "" m,,,lIa mOO 
;- puru minlrus crulaS 
i_i_ V" minha t;tJ~Ç(J 
i_~_ , ~. , 
;1 p s 
,- k, ,"' .. peito 
,- jda tUIl mào 
a j - P"ru lua.~ C(J,,'IlL" 

.,- .. " " . [, 

l p' ,- ''''I'' demo: dele 

"- k, barriga dele ,- ~ ,~ õutkfe 
I ppincl 

k'>- • , "0»0II ouo 
I P P e_~cI 
,,- " "OSUl ('a ,>ll .. 
2pp 
u - ~lpa nlln CO.IU.' 

la i- nu an sell'!.P!c....\Ct "' l pp 
,- nuplP peM:oçm ddl!l 
,- ruk, /", ",.,' deln 
cO-Tef 
I i_ pupoynu n/eira dei" mt!.~m(J 

,,- , k, canoa. .. lido mnmm 

• 



• 

Nos morfemas de primeira pessoa do singular. quando o lema é iniciado por vogal 

/a/. "criticou-se a cpêntese da consoante /§J As segundas pessoas do singular e plural 

demnnstram a alomortia a-ai e ta-tai respc\:lÍvamente. sem condicionamentos de ocorrencia 

elucidados. assim como as variantes de terceira pessoa do singular. rcpresentadas por 101. 

lu} e 151. O morfema co-referencial pode ser realindo referindo-se a terceira pessoa do 

elenco paradigmatico. sem apresentar flexão de numero. A pessoa a qllal ele se refere e 

apenas compreendida a panir do contexto lingü,stico ou pragmático da situação de fala 

•• 

" , 



3.2.2 • PKON OMI:S 

Reg'SHOu-se a ocorrêncIa de pronomes pessoais dos casos reto e obhquo. e dos 

pronomes poSseSSIVOS 

3 2 2 1 - PRONO~1ES PESSOAIS 

A)CASORETO 

1'\05 verbos. a rcahzaçAo m6rfica da noção de pessoa é I mesma venficada no 

marcador pre/haJ do substamivo Ex i-kimolo I!"U caço. i.ponkopo mmho palie/a. 

(cf p 77) Compreende-se. portanlO. que se lrata de um mesmo elenco de morfemas com 

conteudo nocional de pessoa. que quando estio presos ao substanli,o trazem I ideia de 

posse, e quando se reah~am JuntO ao verbo. podem ser depr~nd,dos como os pronom~ 

pessoaIS do caso reto COOdUI-~. portanto. que. neste CISO. I hngua apresenta uma mesma 

rea.hzaçAo morfologica em m~·tls gramallcais direJenC\ados 

.. 
Verificou-se, tambbn, que es~ pronomes têm realu:açlo obn811ona JUnto lOS 

,erbos. mesmo que a oraçlo apresente o SUjeito nommalll:Bdo 

(218) 

(279) 

( mllki t-~bp~m~ i 

cobra co-rd.-morder me 

(I cobrtl ...... \JOIO mI!" mor<.ku 

vrlh. rl a-dorrrur 

O wl!t<, OOrmm 

• 



'" 
' o dado (278). como o tema verbal irucia por vogal. "cllfica-w; • SII1oCOpc do .lt/ 

peneocente ao morfema de co-referenc,aJ!dade II" 

Primeir. ]IU laa do lingulu 

(280) 

(281 ) 

(282) 

(283) 

i-I,amolo 

tu-(:aça'. peSl;ar 

tU CUfO. 1~$Cf) 

i-malam J!J ru 

tu ·falar mulller? 

eu fi'/o com a ml/lher 

1-l.:warn'll 

tu-cansar 

eu <,Mau ca,,1Odo 

i-i-.malo i.~pa nul.:UlOno 

t u -fuer minha....çasa longe 

ell ,vI/lu:!!, mil/lia ca.'iQ fOi'1(~ 

Segunda pCUOI do lingu'.r 

(284) a-matam ramu., 

• O<"f.falar asp ces comigo 

'vxi IKITQ/, tk fi , fur ron,,~o 

" 

• 

-



(285) 

(~86) 

(287) 

(288) 

(289) 

(290) 

(291 ) 

a-kutu 

\ Ild-~r 

\'(Ici b.!fJ., 

U~Pf BI~IIOtecaCent'81 

a-ma kuku-k~a 

' "«t-correr muno-não 

.vâ cor.,.. muI/o. '-'>ÜQ parou de- corra" 

. ;-kuria kewa 

,·O(:t -estar ni!.o 

'"oco!'ldo nw Mm 

u-Iua u-tu makewa 

rl ~hol1lT ele-chorar muITO 

elj' chcwcm mllllO 

u-mukuh ilolo RI 

rie-bngar filho"J 

.-II' 'mga com afilho 

l-amalt I1Ife \l1 ~ 

rle- fuer pei"e asp conl 

elr rS/a p'I'parwKio o pt"XI' 

klmol0 makewa 

II caçar. pescar multo 

ele caça. pesca mlll/O • 

<> 
• 

" 



(292) 

(293) 

fla·aroatat. motololUKam~ 

Ilõ,·dallçar amanhã 

mí.t (klll\ar.'m".~ amatlM 

pa-lOto pupl 

nÓ!I-aooar dois 

1/6$ dois mwm()s 

" 

'lo dado (::92) , la ruvd fonetlCO obSCI">I-se a crase das '<0ga.5 baixaS ,' 1/ . 

n:ahzando-se [pama"l' ]IIQS dtmçamos. 

Prim .. iu p .. no. do plural - nclusi ... 

(194) 

(295) 

"'"fi"" r.mll! re-Sipa m 

,,1Is.,. asp ces nossa-casa ., 

1m l~rmlllam(J.~ nos5O caso 

rt'-I-Imati r .. ·mani~ til:> 

nÓI-fazer nossa-flauta asp cont 

/ló.! e,'/umo; fa:"",lo /lOssa 1"111/(/ 

.. 

No exemplo (295) "cnfiea-se que o morfema I reI quando seguido por tema miei ado 

por vogal, recebe a conl.Olnte de ligação III eSla ocorTinei. fOI observada apenas neste 

dado 



Sfgundl pnSOI do pi uni 

(296) 

(297) 

(298) 

(299) 

II-malaro kewl 

\'CH'k-falar Rio 

.'OC'f'5 ,/()o falllm. <,_voo calado~ 

11·1010 noke 

,lIth·andar po.- ., 

.'OC'b alldam ptX a; 

r-1:i -ki ~i makewa pai 

rlrl-ver multo nos (inei ) 

dc~- <,S/ilo 'l()l' olhalldo milito 

r-n:>koru makrwa 

rln-roncar muito 

d<" '(NICam mUI/O 
.. 

ReI9Slrl-se, no pnmelro e~emplo a tnSft"çlo do riJ emre o prOflOme e ° lema 

verbal. com oeorrentl. nlo SlSlemallca 

(100) Ii -mail!; 

ro-rrf ·dançar 

de.1 m<"mm dllllf,'{/m • 



(301 ) 

(30~) 

13) C ASO OBLIQUO 

l i-zabJIU make, •• a noh 

co- rer"-brincar mui lo loe 

1'/1' m(".<ItIQ brmcu milito po' ( II 

l ;' zOru-l~ 

c .. "r.-rogo-r,cl 

elt' m.'.~mo (/("c".ku o fOj.{Q 

Definem-se como posposiç6es flexIOnadas em numero e pessoa I:.las compÕem um 

paradIgma dc nove morfemas que recebem o marcador sufixal eSlatlvo l-ii Na forma 

oblIqua rOI obser ... da a realL7.-.ç1o de TnIl5 um prOnome, lpuil, indlcatl\O da noçio de 

companhia 

Pri meira ~uo. do , ingular 

(30J) 

(304) 

a -malaru raR1111 i 

você·falar asp ces comigo 

''OC"; parou d.' fillor ,"omlgf' 

fmaki !-JbpJm ~ i 

cobra co--ref -morder me 

u cobra mesmo m.' ntOr<ku 

" • 

'esta pessoa \"eri ficl _1-C I crase do pronome do CISO rClO lil com IITWCIL eSlal"". 

l-i I. COns1Uulndo o pronome obliquo I iI 



Stgund~ I)ruoa do singubr 

(30S) 

()06) 

i-ki~i kew. II i 

eu-ver nlo ,'oci 

eu Iklo fht· \'I 

i-zokotu makewa IIi 

eu-!lCnllr faha multo ,"oei 

,·u /ellno multtl 'lludade de .'OCi 

Primeira peno. do plural - inclusin 

(07) 

(308) 

i-pi riJo!oruka I'" pai 

eu-Ir Xl\ll 'sp cont pano nós 

eu e$/ou k'YIIJdo UCtl par" 11Ó} 

e-zl -klsl make,,"a pai 

eles-ver muno 110S 

elu nulo IH)} QfhlllJdo multo 

Primrin pruoa do plural - fldusi ... 

(309) re-zam,rua kuku-kewa rri 

nos-bnrocar muno-11I0 rntrr nós 

IKI_f hr",camo\ mm,o <tll/,." 110' 

"'H}."Jão /JUfllmol <Á' brlll<'Ur cmr,. llÓ' 

• 

" , 

" 



Staunda Pf'UOI do plural 

(310) 

(311 ) 

Co-rdtl'C'ndal 

(J 12) 

(lll) 

,-klt. tuk. 'P) I.i 

eu-trazer frula pan rei pira ,·OC" 

r lllrQU;rr .frutas poTO .ucê.,-

,·zokotu makewa t.i nukutono 

eu-sentir fal ta muito de vocês longe 

1'1/ reflho .'oOudode de .'tXf3 la 1(H,~ 

manul0, a-papuD Iii moyku ni 

meu filho, você-amarrar Co-l'C'f. corda ~ 

me., fi lho. ,'OCê mesmo amarrol. a corJ.:, 

Tr-mal_nu kuku-kewa pui 

OOS-fal.f mUito enlrt' nós 

-

•• 

, 

" CRQWEl.L 11977) .~glltr1 "'lia O llQ'OfO a noç!<) do:s ... pcS'oOO como rITipnX3 mal apc:!OI. do I,mulHl.1 
'pr<:~~"" o mesmo clcllÇO do pronomel t\'1dcnClado no BafOro. prcrennu-K ul,J,,~, a nomenclllur.J 
"coml"ln~I~" cm fu",JQ do valol scll'dnuco dos ,·crbo. ao. q""" ele ><: rcfcn: 



( 3 14) pa-amalll i pui 

nós-dançar enl~t nós 

nOs dtlllçum/J!l tll/re "ós 

" 

Posslvelmt'1lte devido i falIa de dados, MO foi oI»cn"ada I reahuçlo da lerttlll 

pessoa do sIngular e plural do caso obliquo 

Quadro V • PRONOMES PESSOAIS 

Pn lOI Gramaltc:al C ASORETO CASOOBUQUO 

I P • , , 
2 p' aI.i .. 
) p ' "'., não ha dado~ 

1 pp ind p' p" 

r pp e:<cl " ' 0 

2pp " '" 
'pp , 010 !la dadoi 

co-referencial " ln .. 
companhia n10 ha dados P"' 

A dt'preensAo dos paradIgmas ,clma fOI alcançada 'traves do uso pronommal em 

t'nunclado~ formados por diferenles palavras verba,s Este fito dl ficuhoo a eluc.daçlo dos 

condlcionamemos dos alomorfes idemlficados 

J 2 2 2 - PRO'O\l[S POSSESSI\ OS 

No L munoa foram observados poucos CIS<lS de pronome posseSSI'O lexicahudn. de 

forma que 010 se rcglSlrou wa ()(:orrênc,a em Iodas as pessoas correspondentes ao 



• 

paradigma pronominal Os possessivos apresentam uma realização mais sistematlca 

posposta ti coisa possuida. ell;ceto em um dado. podendo-sc. assim. atribuir a qucstlks 

concernentes a topicalil..ação no momento da fala remi resipa - 1I05Sil ca.\ll. 

CO ISl 'd 05SU ' • osseu.vo 

I. p.s ipaJo 
, , 
,~ 

meu machado m" meu machado 

ryok:m: 
, , ,m, 

~it.ss.aro 
, 

meu meu 5-'iaro 

l.p.s . at:.mke .mi 
I fósforo leU leu f"s(oro 

l.p.p. tul. rare remi 

'" 110S,\0 IIO.u~xe 

Diante dos dados verifica-se a ocorrênCia do pronome pOSseSSIVO nos substantiVos 

maltenaveis. que n~o recebem o morfema prefixai de pessoa. e nos substantivos alienaveis 

Nestes. observa-se a co-ocorrência do morfema preso e do pronome possessivo Conclui.${' 

dai que. apesar de ambos indicarem a noção de posse. seus valores semântiCOS, alem da 

funçlo gramatical. definem significaçõcs diferenciadas Possivelmente. o mor4ma preso 

representa uma noção de posse mais imanente ao valor semânl1co do obJeto. de r'eah7..ação 

obrigatoria na hngua, enquanto que o pronome lell;icahzado esta associado a uma atribU1ção 

de posse facullativa A co-ocorrência identificada. talvez, enfatize a ideia de posse 

Os pronomes possessivos tambem foram observados com reali~aç50 livre Podem 

ocorrer indet'C'ndente de outros morfemas. pois. além de apresent~r a possibilidade de 

mudan,a posicional na oração. realiza-se SÓ, como morfcma livre \lesle r.entido. quando se 

sohcitou ao infonnanle a primeira pessoa do stngular do pronome t'C'ssoal do caso reIO. em 

portugues. para se chegar ao ~qllivalente em Umuttna. obll.'" C-SI." como resultado o pronome 

posseSSI\'O Iml - ~II. 



.. 
3.2.3 · Vl1lBOS 

A pala\Ta ,'erbal fOI depreendida medlanre duas S\lbcll~onU ,·erbo smc,,, 5t',,~. 

indicando I dll1!mica de um processo ou um estado, de nllUrCl.II mais canõnica, c verbo 

nominal decorrenle de palavra derivada (cf pp 71 . 73) 

) 2 3 I -VERBOS C ANÓ'\ICOS 

Estes "erbos apresentam as seguintes caracrenscas 

a) marcador prefixai de pessoa, depreendido como pronome pessoal do caso relO. com 

morfologia .gual • do nome 

() 15) 

(316) 

imako • • -pu! 'k. lruo III 

m1e, ,'oci-pentear maJ cabelo ~ 

mamik, I'vâ f>l'1II"01l o m,'" ('om-/a 

miht~ II-I\Ulua 

vell1a c"·domnr 

a .~/ha dormm 

en:>p:.rt '; -zarmru makc". noke 

cnança fO-n'r.-brinc:ar muno por ai 

m <'rlm/I,'a.\ m",mll' fmm:am milito por w 

• 

" , 



(J 18) i-pi i-mataru make"'a 

eu-ir eu-falar muno 

1''' 'ou camar ,"ulfa 

b) 1110 apresernarem marcador de transltl\1dade ,'erbal, com I preSC1>Ç1 do objeto f.cuh'l\\'a 

IWI Ofaçlo 

(319) 

(320) 

(321 ) 

(l22) 

i-mataru makewa 

eu-falar muito 

"ufal" mullO 

i_mataru makewI.i 

eu-falar muito com você 

t'u fale. muI/O C(}II! ,vci 

i-klSa rulukl pupirika 

eu-ver macaco pouco 

eu '" por,,'o, mU"'K'fI.' 

a-kis,j kewa 

voce-vl'l nlo 

lV<:t> "ão ,~; 

cl reahurem-se pospoSto~ 10 sujeIto e .nt~stos ao objelo. quando e51(.' ocorrer 

(323) a_kimolo ulOln ~u~rp"lff 

\'oce peSl:ar surub,m murto 

,.x'i ""'CO" "1/11/0 ,,,rul>m, • 

.. 
• 



(324) 

UfP[ B'OI'ot~tl Centlll 

"noa f\ltuhno 1í0\lh RI 

eu-comer mlcaco carne: ~ 

t'U ComI cor"': d{' macaco 

" 

d) apresentam marcador sufiul de tempo, indicativo de açlo concluída· a c c açlo nlo 

conlulda - a n c 

Nos \'crOOs TIOS qual~ puderam ser depreendidos os marcadores temporal$,. estes se 

rcahum amlVcs da mudança dos monCITLIs i u I e 111 que nprcssam a açlo n!o OOIIClulda_ 

pelo monema l a) que representa Ilçlo conclmda Alguns vCl'bos Indtcam e:51a ultllTl8 açlo 

apenas com o Icrcsclmo do monema lal 

(325) a-matar-u 

(326) I-matar-. 

(327) r·líul· u 

(328) ,-líut-a 

(329) a·mal-i 

(330) I-mat-I 

(331) U-I-U 

(332) U-lU-a 

(333) H')I_ U 

(334) ;-nlu·a 

(31S) a·mln-u 

(36) a·mlnu·. 

você-falar, cantar~a.n.f. 

você-falar. cantar-a.c. 

cu-beber-a.n.r. 

cu-beber-a.c, 

IOC,' loli,. mil/a 

IOC,) ~" III/(!II . fil/OU 

{'II ".,h" 

,'II ""h, 

\'OCe-fazCf, preparar -a,n,r, ,oc" la:. pr{'!Jt"rtI _ .. 
voce-fazt'f, prepantr -a,e, IVH' fé:. prt·!Jt,Irf". 

ele·chorar-a.n.c . "~I,' <hom 

ele-chorar-I.r. "h' dumm 

eu-correr-a.n.c. 1'11 HJr/,() 

cu-correr-a.r. , 'II n>rrt 

voce-Indat·a.r. w .. " 11111/"" 



(331) lI-nul- lI 

(JJ8) lI_nutu_. 

(339) l-kur-i 

(340) i-kllri- I 

(HI) :K-i 

(HZ) :m-I 

ele-donrur-• . n.c. 

ele-dormir-• . c. 

eu-estar -I.n.e. 

eu·estaf-• . c. 

doer-' .n.c. 

doer-•. c. 

fIlI'S/aWI 

dÓI 

"",, 

e) Vlfem acompanhados de morfemas ISpeetll8lS continuativo e cessallvo 

Os aspectos sAo pank-ulas posposicionais que inchcam a durlção do pr()(:esso verbal 

Dos aspectos idenlificados. o cessallVO ~ real1Z8 siSlematlCl\mente. quando ha obJe\o 

prec~dldo da palavra verbal e $Uced,do do objeto O continuativo aparece sempre no final 

da oraçAo. podendo ser precc<Mo por pal1lculas localivlS O aspecto contllluall\O pode ~ 

reahzar em oraçôes que exprimem os doIS tempos verbllS IClma demonstrados 

AspeclO conunul"vo 

(J4J) 

(344) 

(J45 ) 

i-~amal- ' Takeopo 1;1) 

eu-fazer-I n c fio de agodlo np.cont . 

"U tI/aU fumdu Q a/J.:odtio 

a-mal-a a-mo)ka Iii ) 

\()(:ê-faztT-1 c leU-ilrco li ll.conl. 

/u "SIa>11.\ fa~'mdo o leu arC(. 

l-pi rijolonrka lil ~ pai 

eu·ir lI;J~1 up.conl. pilrl nO!i 

,'U ,'I/()I/ ""w"l" .ww {Im'ol/'" 

" , 



Aspecto cessaüvQ 

(346) 

(347) 

(348) 

;-~amal -. "mi. ; i-moyka m 

eu-fueT-. n c up.Ct. meu-arco ~ 

eu pare, ck fo=u u me" arro 

:X~ I-amal-; nmiti i.-i-metl 

mulher ela-fazer-. n c .'p.Cl's. SlIa-S&18 

o mu/IH-r parou <k cml",", a sua $wa 

a-mal'ru nlmili , 

você -falar a,p.tes.comigo 

\..x:t parou tk fafar CO""f{O 

" 

Ikv,do, poSSIVelmente, • deficiêncIa de dados. os aspectos aCIma apresentaram 

ocorr~nC\a predonunanlc Junto a palavra vltTbal lamau) - 10.::'" Entretanto. eSlC falO pode 

lambem decorrer do valor semânttco vanado que este verbo assume, delimndo-se apenas no 

contexto hngUl5UCQ ou slIuacional no aIO da fala 

" Os dOIS .~IOS ,d~liliudos lam~m podem co-ocorrer em uma mesma oraçao. 

para e'lprimlr I cessação da duraçlo de um procesw conllnllO 

(349) ;>I;> I-amal-; r. m i, i ~i-metl I i i ;> 

mlllher ela-faze,-. n c asp ,ces. sua-Ula up. cont. 

o mll'~' qm: ro,V/I,U\Y1 ( I S/l<1 SlIwftl/ammo" 

fi ,'Irem acompanhad~ de paMlculas loçau"as temporais (cf p 'H) para Il,'rescentir aldela 

de Mção pontual t remota 

• 
i 
I 
• 
! 



-

(350) 

(351) 

i-pi i-nut-u oru 

eu-iI eu-dormir-a II.C agora 

cu 'VII dormIr ui(ora 

;.kimolo md ..... 'y 

eu-caçar. pescar outrora 

ia:. mil/lO u:mpQ qUi' I:U nICei. ~$qUt'l 

323 2· VERBOS NOMINAIS 

Os verbos constituldos pelo nome com a derivação de factivo apresentam uma 

realização diversa dos demais verbos observados, podendo ser precedidos do obJeto e 

In\"cnendo. poiS. a eSTrutura oracional mais produtiva. ,demificada como 

sujeitolverb%bJClo Estas pala~TaS lambem não apresentam flexão temporal. haja v1Sta a 

dcn\'ação do faell\'o neutralizar a ideia de percurso e transitoriedade. I,pica de verbos 

((,A~1ARA Jr , 1977a 239) 

(352) 

(353 ) 

(354) 

l-LO r. -I:> pituka 

teu-cabelo cortar, quebrar-faet . bonito 

leu cabelo COrlado,' OOmlo 

amiolo a-jda n-!" 

menino tua-mão conar, quebrar-faf! . 

o m""!I10 pm''(J(.·ou (J corle d(1 n", mil" 

j-mya polo- t ~ 

minha-orelha ruro_fart . 

('II flm:1 mmha "r"'Ir", mm/w "'''''m f/lrado . . 

" , 

1 

I 



" 
3.2.4 - PAKTíCULAS 

A conceituação de partícula, para ~ste trabalho, foi r~dimensionada, com viSla~ a 

atender a classe de palavras invariáveis, formadas basicamente de uma ou duas silabas. que 

se combinam através de aglutinação ou justaposição, formando vocábulos de varias silabas 

de realização dep<:ndende ou livre" Neste sentido, não coincidem com a definição de 

vocitbulo fonético apresentado por CÂMARA Jr (1989 67-84). sendo melhor 

Imerpretadas como voclibulos fonológicos. por poderem possuir significações próprias e 

autónomas De acordo com PALÁC IO, o termo fonológico t mmS adequado por refenr-.... ' 

m/" SOmem" li reaf/::ação fun';/Ica, /.-umo ao vrxóbu/o jonemlComente im<,rprelaJo. (1984 'J, 
Em Umutina as partículas também se definem como posposlções e podem st'f 

categorizadas, mediante as suas caracterislicas semânticas c gramaticais cm descritivas, 

IOCall\aS temporais c espaciais. de negação. aspectuais", de resgate. relacional, numerais. e 

mtens,ficadoras Algumas part'culas podem co·participar de categorias diferentes. em 

função do seu uso no enunciado 

.. 
324 I - PARTíCULAS DESCRlTIVAS 

A realização deSTaS partleulas e posposta ao substant,vo a que se refl'fe 

(355) i-p, ;·noa rare rol; 

eU·]f eu-comer peixe an ado 

1:11 \'0/. ,'omer peixe as"ulo 

Apc .... , de não >'t "" podldo deptttnOCr cada I'XIrIlcub 'OCntÚlcada cm "",us terna, COMtllU,ntt,. as que 
foram ,,,,,,'on,carnen,o ohiC,dada, confmna", a "stomaHc1(laoc deste rato na hngua , 

As I'XIn,cula, 15pccluóm foram oclllOn"rad" f\lI calegona \'e""'l (,r pp 92·93) 



-

(356) 

(357) 

(358) 

(359) 

(360) 

(J61 ) 

(362) 

l-pi i-noa rare I"\Iru 

eu-ir eu-comer prtXt tozido 

tU mu comer pt'IU cozIdo 

uruka aki 

banana verde 

Q ha"Otlll esta l~rtk 

mar.ll~ ibt. 

céu limpo 

o cbt e.s/a ""'IJO 

kotika miolo 

"carne mlgu 

"fOme delr I m~a 

i-h olukati 

minha-flecha rt'l. 

mlllhoflecha; refll 

I-~~ rolO 

mmha-flecha 10 .... 

mmhajlecha r /(11'11/ 

kuka mertt i 

Q "-ngue \'trmelho, maduro 

1/ V:"'j:II<' del", I' ','rmdl", 

" • 

• 

, 
• 

I 
i 



" 
(363) mink. prn~lolo 

II pele. couro liso 

a pele dele j lua 

(364) j.m::.c:lka kikolo 

meu-penacho bl"lnco 

meu {X">(l(:M li bnlJlCO 

(36S) i-~uo Id o .... pikt:na 

meu~.belo Bl"lndr frio 

meu cah<!lo gr,mde estó leu) 

(366) j-s..uo ldor'C' pitu"" 

meu-cabelo gn.ndt bonito 

_II cab/.>fo grau," t'$/a bom,o 

3 2 4 2 _ PARTICULAS LOCA TI\' AS Tt'Illpora,s e E~pacLals .. 
O~ locatlvos têm realizaçlo cornlicionada 00 fim da ora,10. pospondo-se, 1I1du~l'c_ 

I OUITllS pamculn co-ocorrentes (374), ""ulUando·se o caso das numeraiS (383) 

1 emporal~ 

(67) 

(368) 

eu-caçar. pesear oulror. 

fú: mIlito /empo q,It' ,'(K','I. p"V:/II'" 

i!.olo pOl0papo mrh>1u ~ok, 

filha lomar banho amanhii brm ('rdo, d r m.d rug ad~ 

nlmhtl (IIht. tomo hilllho <wJo 

J , , 
• , 
j 
I , 
l 
1 • , 
I 
J , , 

, 
• , , 

1 , 

, 



-

(J69) 

(no) 

EspaCiaiS 

(371 ) 

(J72) 

(373) 

(374) 

mamIlo a-kUIl,I puruka oru 

filho voce-beber .gua agora 

"'1'11 filho. ,'OCi h..t1O! apa Cl1!O<rU 

j_pwe i-;olo .pu lokt 

eu-ir eu-andar de- no ilt 

"U''OU andar de IKJlfi? 

I-jOIO !apiruka 

mmha-roça SWno 

mmha raça .. 1'"'rlo 

i-l-amaI! i-Ilpa nukul~no 

eu-fazer nun"'-casa li longf' 

tujuço ml/lha m\Q la lotlg.' 

i-~-amati ,.'ipa ut 

eu-fazer minlla-casa .qui.pc'no 

1'1' faço mll/ho ('UlU aquI 

aI_pu" pl1uka ai nokt 

voce-cuidado mUllo com você por.i 

le"ho mllllO (',mkllin com .'0<''; pnr UI 

" 

• 

1:.01 rI' os IOCl' I\'OS espaCiaIS. reglstram-S(' d(ll~ que ocorrem de forma pre~a l'lo~{' j 

1101' l-zal ,/.'llIrod.' ler p 72) Apesar de oRo SC' constItuI/em em pan'eulas Independente._ 

esle~ morfemas presos. cm pamcular o 11_0 ~e l. demonstram semelhança morfica tom 

outnll~ panlculas \ enfiei-sr lambem que, Ilem de derwar substanl" O~ apare.:c C(lmo pant 

componclI1t dt outras panltulas espaciais lllOkf' l!xx UI • local!\"O mdctcrmmado. 

lapusokt ! de IIVI/e. lbeloluzokt l Dm{lIIhtl ado. Este fato confirma. ponanlo. a Ideia dr 



que as parltculu devem ser basicamente formadas por motfmas presos. que uma \'ez 

conjugados alcançaram um valor semânuco ind'VlSlvel O morfema I-uI nlio fOI re!!lsuado 

como pane consutulme de uma parltcula., reallundo-se apenas como morfema pi"esD 

conjugado a SlJbstanllvos. rado pcla qual nlio põde ser smcronicameme elucidado 

3243 - PARTíCULAS DE NEGAÇÃO 

Foram idenllficadas duas formas para e1tpnmir a nt8llçl0 Uma é dependente 

H.e".1 - ,,Jt,. ,1Uda. ,Jijo lemo que se realiza logo IpoS o que pret~ negar, e a OUtrl 

In:.,bj - ,!<lo. que pode ocorrer livremente. funcionando corno um vocabu\o frasal 

(375) 

(376) 

eu-ver nld. 

t" ntio I';'1Oda 

ai-~am.tr knu 

vocc-cansar nilo 

.vei não cama 

J ::! 4 <I . PARTlCULA DL RESG.'\TE 

., 

Trata-se de uma pan.eula dependente com ocorrência cond.cionada em final de 

oraçlo Mesmo tratando-se de uma un,cI palavra. a decisAo de imerpretB-la como uma SlJb

c'legon. d.suma de,e--se I sua nio Idequaçlo IS dmuls liIJbcategona~ dl" parltculas 

Idenllficadu, a panll do seu comeudo semântiCO pamcular. que traz em SI um senlldo 

,maRentc dc uma. açlo ou dmãm'Çl Entretamo. lambem nlo poden. ser classificada como 

pala"ra \'crbal. por não apresentar componamento c morfolog,a comum a ~,la classe 

gramatical 



(377) 

(378) 

L-pi jirikopo aM 

eu-ir lenha busur 

eu ,tlU bu.-icar lenha 

.-pwe puruka abe 

você-Ir água buscar 

. 'CId foi bU$CQr á.l. ... a 

J 2 4 S· PARTlCULA DE RELAÇÃO 

'00 

Os dado~ evidcflCiam a reahzaçlo da pospoS1Ç~O Ilp~l" que eSlabele<:e uma relaçao 

de companhia ou oferece a noção de instrumento entre os termos da oraçlo Outros usos 

desta paf1lcula foram observados, porem sm1 que se lenha podido idenuficí-Ios 

Companlua 

(379) 

(380) 

;-1. 11 aI~ 'P'.) 

eu-asar mulher (Comp. 

t'u "".fO com a mulhrr 

i· ktmol0 amiolo .p~ 

cu-caçar mCnll"lO fomp. 

r" '-"fO com o mt'lww 

" 

'. f.m Bororo (EWADARL. lJoc ln rOLaACCHI~1 "ALIlISLT"T1 IQ~2 )("1\ ~",onll~-!oC ~!.O m<;;nl;l 
pon,cu l. tratada como morfCm:I di: CQmp,1nru. de "",e. Inlmado> F m Umu'''''' ronlO""u funclon."",n,,, 
fOI ma .. amplamente oMc,,-ado. 0Jll0ll'" poJ, nomedatura rcl""OfIlII di: ronLoudQ m:I.~ abran,,,nl •. 
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IJfl'E B -
iCl'Dtec, CentrOI 

'" 
Inlrumenlo 

(381) oze ral< ipal" 1:>11 .p~ 

peixe dourado cortar macllado pedra inst_ 

o dauroJo lo. L'orlado com () machado d." pedro 

3246· PARTicUlAS NtJMERAIS 

Em Umulina registram.se apenas duas palavras com valor de numeral . 

correspodendo a quanll6caçio de um e dois Na necessidade de se dar conta de quanudades 

que superem estas possib1lidades numeriCIS da hngua, util!zam-se as panlculas 

mtensificadoras (cf PP 10 1-103) 

(382) 

(383 ) 

i·ki!.i rulukano rinukurulul 

eu'~"C1" mauca um 

1'11 I'eJO 10m macaco 

rc-pwe reI noke pupi 

nós (mel )-i1 conosoo por aI dois 

/lOS doi., olllklmo~ I"" ai 

3 247- PARTICUlAS I"ITE-';SIFICADORAS 

" 

As palavras mtenslficadoras 510 extremamente recorrenles nos dados. e apresentam 

uma complffidade de comblll.ações a panir de suas SIlabas base, e>;pnmmdo n"elS de 

IIllensidade diferencIados ESlas silabas podem se Juntar I outras da mesma calegoria Il..u -

~1 • p"fll mil//{} 00 de gategon.as dlSl1ll115 tbelolo • ~iii i l '1011". I'","IIro mil/lO _ 

t .\<"fIm/'JrI. e podem lambem apresentar o procesM> da leduplicaçlo. enfallul\llo maIS seu 

SIgnIficado pnmeiro EI.as apenas se constituem em \"oeabulos fonolOglCOS autõoomos 

quando slo formadas por b.ases dlfcremes ou por uma mesma base reduphcada O tema 



• 
'" 

slmplC'S, formado por uma só bl~ pode ocorrer como denvlçlo de uma palavrl wbstan,wI 

(er p 72) 

lU bises das p&r1lculas que puderam ser depreendidas foram (lru I. (~I), (tul, (ma) 

e (p:xt:1" O v()(:;,bulo fonológico (pítuka) /J(>m. mUI/O, que lambem ocorre na calegoria 

das panlculas de!.Crit!vas (er PP 95-97), n10 pode ser sinclonicarnenle elucidada quanto 

lOS seus lemas base A blSl:" (ma) pre«de sempre a plnlcuJl nega';"1 {ke\lOa), formando o 

voclbulo (m.hwa) muI/O, CQm uma. noçlo mais abstraia. e diferenciada do I ku ~l pxt) 

mil/lo que IntenSifica idéias mais concretlS O primeiro lambem se encontra em distribUição 

oomplefl~nl.r com o (piluka), acillU referido O morfema P,uku ) reduplicado lambem 

pode fOrml! voe'bulo com I negal;va (kewa), COfl$lIIuindo (lrukukewlJ que C'XpnlM a 

,dela não deixar tk. mmlO ,mas niJo tall/O, IIlMJ parar IA' 

As comblll.açôes paSSIVC'ÍS CIItre 115 bases resuham nll5loegUmles panlculu 

(384) 

(J85) 

(386) 

z.oru Imana kUIlllu 

fogo quente muito 

o jogo tslá muI/o quelllf 

lmiolo U-IUI kukukn ... 

o memno ele·chorar lindl. tO nt;nll ll 

() "'1;''''''0 "do parOfl de choror 

1 '~-azO tJn kukll~ip llkt"'ll 

mtnha-cabeça doer muito mfsmo 

",//IN, cabt'fa dOI dt'ma" 

.. 
, 

! 1»'11 l\Jo fOi ..,tnanllClrncnlC <kp-ocndtda. m .. ac,cdn,,~ qut ""'1-1 f~, pane do:; um.I A'" \ ert>.:ll do:; 
OOIIIClIdo nlXlOIIlII "",no" o donde li ",suln,. , .. 1" .. ,20 I P'" mal<."a a, ·.u Ko"ac,IIUffTc muno de 
,..>c~ - ,,, JIO"C ",wlI" tk ",x:I. ,. qw,ro ",.,ro ""er A ,ndlcaçio dc um , .. 1m ..,m3nllÇO (o -dc,a'no ftio f 
...r~nlC pan suspe,u-Lo come lspr:clO ,.rt>.:l1 p;:tlqut na ora.çio ac,m,1 !!"Atl assume: " própn. funçAo 
"ttb:ll • njo.., [rotl de p:JSpo<Jçio 



(387) 

(388) 

(189) 

(390) 

i-mataru pituu 

eu_falar muito 

eu fulo ",,,iro 

kuka ku!ip~rt 

sangue muito 

",,, ,10 sangue 

i-wkotu mak_a II 

eu_sentir falia muito de vocl 

eu lenho mUlla .ftJudatk d<' 10C"i 

muito muilO 

"'UlII$SIm o 

101 

Akm das paruculas IICIma apresmtadas. ha uma outra, lambem de nllurcu 

Intenslficadora, formada a partir da paniçula numeral lpupil dm~. e da dcsçntlva \\o:.ljIil.:a l 

pequeno. result ando em lpup,nka l pour:o 

(J91) 

eu ,·cr macaco pouco 

eu 1·, pouço.< mUÇf1("{) ' 

• 



I 
I 

3.2.5 + ASPEcroS MOKJvrONOLó(;ICOS 

Os aspectos morfofonologicos Oh5'" ,'ados foram I Slncopc, • Isslmilaçlo, .!rave!; 

do processo da h.umonia vocálIca .• reduçlo silâbicl, e a reduphc.çlo 

RcS'stra-se .• Im-. destes. o fenômeno da epe.nlese das consoantes de 1;81Çlo tTme ~ 

morfemas de posse e os lemas verbo-nOllunais (er p 77). que nlo fo. de\.,damente 

elUCIdado. ao pontO de se estabelecer regras, possivelmente em funçao dos limites impostos 

pelos dados CROWELL (1977 157-178) explica este tIpo de ocorrenci. pari o Bororo. 

que apresftll. o mesmo paradigma prelíul de marcadores de pessoa Ent rel lnlO, não fOI 

possl\cl coleJar sua InlCTprcllçlo com as reahzaçOes c!lCQntradas no Umutma 

S,"'"'" 
Foi ObsefVadO o fenõmeno da queda de segmentos na aglutinaç!o de lemas com 

marcadores prefixais ou sufixos derivacionais Verifica-sr lambem que preferencIalmente I 

qutda se da com o ulhlTlO segmentO do pnrnclro morfema aglutinado 

(392) 

(393) 

(394) 

co-ref -morder 

t""""'smo mordt'" 

!I-~bal-okcl 

mlllha-eslrada na 

'1(1 mmha e.<fradll 

!J1~i~ukal 

olho-grandc 

offro gramA, 

• 

. 
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No dado (39J) verifica-se I posSlve! OC()fTência de uma regra ordenada lU 

qual a denvaçlo lzokej (cr p 97) apre!lenta a queda do segmento IzJ seguKia d. queda do 

ultnTlO segmento do morfema {i-bmaJa} mmha t'SI,adtJ. oonstitulIIdo a fotm. li -~maJoke ! 

'lU mlllha estrada 

Com referellClI ao dado (394) pode-se "enficar em outros "oc.i.bulO$ que recebem o 

mesmo sufixo, alem da 5tnC(lpe da última vogal dos Itrttl.S aos quais o sufixo lula} se 

a!!luBna, I assimilaçio retlfcssi\'. d. vogal /uJ ~ste morfema, que fonecicanlC'lllc se realiza 

[o) quando o lema 110 qual se liga tiver o fonema foi 

(395) 

( 396) 

(397) 

Harmoma Vocáhca 

urucu 

17.aroko·k~·1 

bcmona 

[amono'k·.) 

Inolukal 

• harokuhl 

lamonulal 

Verifica-se o proc('$S() de assmúlaçAo progressiva ou rcgresSI\1 dos traços \ocahcos 

('111ft ,"ocábulos ou em um ,'ocábulo derivado 

(398 ) !I -~·ab-za ~ril 

meu-pe1to-dcntro docr 

dOI dm/m rit· ml'lI pt'/w 

fiSakaza 'JriJ 

• 



-

(J99) 

(400) 

Reduçio Silabou, 

[bya polo-loJ 

orelha furo-fac 

a exelha ~5Iáfo'ado 

Uiki~u kurika] 

011'10 pequmo 

olho pequ.!tIO 

'''' 
Im)'l. polOl;>' 

Ijiki ~I lrunkll 

O vocáhulo im.ake><11 mmlO. pamcula intensificador. (ç{ p 102). perde a uhlnla 

silaba .... quando mi conle:dO 

(401) [1-zokolU make ay] IizokolU makewa li ' 

ai-sem.! falia mUlto de você 

I'U 51/110 mUI/as I.mtdadt'~· tk ''lXi 

(402) [p.kdl make (ba!ci nil lpakl!>l ma~ewa tmak. m ~ 

o ter medo mUito cobra -, 

1'11' 11'1'1 mUI/O mfck, do cohro 

(403) [h-mataru make pu)'1 Itimataru make" . pui! 

co-rri" -ralar intens canoS('() 

I'le ml'.WIQ {'(/In"rsa mUllo ('()IIO:.ICIJ 

• 



'" 

Redupheaçlo 

Este fenómeno é recorrente nas s.il~s base de par1,eulas mtensificadoras. 

'mpnmmdo mais força '0 seu sigruficado pnrniuvo (cf p 101) 

(404) 

(405) 

(406) 

(407) 

(408) 

wru amaru ku lutu 

fogo quente muito 

o fOfi[O rsrá mUI/Q que"' .. 

amiolo u-Iua kuku~ewa 

o meruno clc-chorar IWlda, con11lMlI 

o me/mIO filio parou tk chorar 

Ibm l:>ri kLlku!.lpakewl 

minha·cabeça doer muno rnC'SmO 

mmha cabem dÓI demats 

azo-'i Si 

lua cabeça-Inlens. 

cab.-ça cheIa, UI/Igado 

Tamu-Si ~i 

gordurlI-intcn!. 

xordotkmtm 

•• 
• 

Independente da reduphc.çlo. verific.-\.C na hngua uma larga ocorrência de 

repetições (d p 66), quI:' ~50 desde I palawl ale frasCl; Inteuas Interpreta_se cMe falO 

como eSlllo de rala compartilhado pelo grupo. de nalurcu maIS cultural A llcrlção ~crb.1 

fOI observada durante as emrf:',."SUlS. nas quaIs Jlllá "(Ir<; esponlanurncnlc Slmulav. 

SllUaçÕCS oomUrucaU\IS As repetIÇÕes (firmadas maIs ou menos em Ires) ocorrem maIS 



IUFP( 8,bhottcICent,al ! 

'''' 
com o ull1mo vocabulo frasal 00 com frases (':U.rtlS Os vocábo.r.los repetIdos vAo perdendo a 

sonondld~. para. ao qlle parece. indicar o momento prlgmático da passagem de turno RI 

con~'erSllçlo Alem disso, segundo J .. lo Pari, tlll repetIÇÕeS, por fim quase sussurradu, 

eram acompanhadas por movimentos pendulares do tórax do falanl~ , cadenciados pela 

~'elocldad~ de fala. ocorrendo na mulher de forma mais branda Esta informação fo! 

confirmada por pt'Ssoas da localidade. também conlemporâneas dos inchos Umutma 

mdepcndenles e rcl'erencllda no estudo de Schultz ( 1962 82) Verificou-se, ademais, que a 

própria rtfle:dlo intuitivI sobre I lingua, por parte do J/J1d Pare levou-o I avaliar o Umu1lna 

como uma hngua "lo/enlO, braba Estl postura decorreu. posSlvelmenle. da impressio que 

• hngua lhe causa, baseado na rapidez de fali e na repetiçAo de pall\.Tl1S, conjugadas lOS 

mo~'l mtntos corporaIs c upr"SÕe!i faCiais, caracleriStlCOS do " falar" UmUlma 

Claro e$tã que a percepcAo de aspectos culturais, veI(':U.lados pela hngua, se 

apresentam de maneira fragmentada, dC'\oido ao estado de preclnedade em que I Imgul se 

encontra Entretanto, o contexto pragmauco, imposSlvel de ser decifrado num eSlUdo desta 

natureza, foi vislumbrado pelo comportamento do mformante nas entrevistls Como 

exemplo. pode-se apontar a recusa de J"lo Par; em e!1tJlir enunCIados que nAo 

correspondcssem a uma ""rdude do lInaginario que I !lngua representa - u A ''1'/00 

dança tlQ f"'SIO , O hcMnfm {Nsca tk larde: A mulher ~JC(1: () mnmw w mr IXII/cr. ele 

l'estas ocasiões o indio ellplicava as diferenças entre I realidade cultural do gNpp c IS 

Idelu veiculadas pelos mUllClados recusados , alem di SSO de pronto os rtorga!lJuva demro 

dos parâmetros que poderiam ser aceitos pata representar a cultura Umulina Em munas 

momenlOS das graaçõcs. quando eram sohcitados enunciados ao lIlformante, )"1,, I'an' 

antes de ~1icia-los os contclItuahzava e fornecil detalh" sobre o uso da hngua Como a fala 

50! In5O!re e se concretiza em mf10 I S caraC1enstlCas e pecuhandades que compõem uma 

cultura, acredita-se que o índio sentia a Ih"'I'WJad,,' de constnm Si tuações em que 

pudessem 5O!r lIltrodulldos os enunciados isolados O fala e que não raras foram as ~eles 

que -,,,I,, P"r<' oferecia Informações completamente alem do que fora sohcnado. mu que ~ 

enquadravam e faziam pane dos contextos par ele hlpolel!zados ou rememorados ESles 

momentos forlm pan.iculaffi!enle marcados por descontrlçl0 e ~la comoçAo de Jula P/lU 



'" 

Enquanto o mformante encenava as passagens do quoudiaoo do gr\lPO. interpreta". 

penonagens variados para represemar o 110 comunicalÍ\'O 

Compreende-se que as entrevistlU devem ter servido como UII'II oporturudade de 

relOmo la pIS~O para Julá "ar? POI ISSO mesmo. pensa-se que aquelas horas diana! 

previarntnlc marcadas e fielmente cumpridas pelo infOrrN.ntc devem ter represeTlIado pari 

ele uma possibilidade, após tantos anos de silêncio. de nlo 50ITIeIIle pensar mas sobretudo 

de falar cm sua hngua e sobre SUl gente 

., 
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SIVNU S:IO:)~lQISNOJ - t -



I 

'" 
d~ ,nc~n!IVO nl lull 10 direito I sua memória, pari que possam Ilf'rpetul-l. nas gulÇÕeS 

finuras 

ln>1A DIGRESSÃO 

No percurso de:!;te estudo fui encalT1l1lllada por constantes setlUmet'lIOS de $allsr'Clo 

e ,ndlgruoçlo M0!:1Vldos por rUÕC1 rndmltillf:111e distintas. nlo p&fece oportuno neste 

momenlO reflellr sobre o primeiro Mas. I propósito do segundo, nlo posso daltlr de 

concluir esta pesqUISII sem registrar 05 pens.amentos que seguem 

o povo UmulUla, com história similar a tanlas Outras nações indlscnu bruilclfas, 

eSli wjcno a um processo de dominaçAo pela sociedade "branca'" há menos de ccrn anos 

Neste curto periodo, equivalente a apenas uma geração, o contato imposTo aos Indios 

promoveu um quase completo "aniquilamento cultural" 

E mUIlO pouco tempo par. que um povo sucumba, para que sua hngul. Illlcrmedio 

de 'anlaS verdade.1i 1.11111.'15 e IrTetuper.veis esteja resguardada em apenas um de seus filhos 

Esta e uma hmona blZ.lfTI Esta e uma hisHHia sem voha Esta e uma ruslónl conStrulda 

pelo homem "ci\ihudo", que i bnra do tel'"ceiro milêruo, em meio a tintOs t'Sances 

teenológico$, vem refinando os seus mêtodos de consquista e donunaçlo Esta r uma 

hIStoria de Simplesmente homens 

E ITIC'Smo que I Clenclll antrOpOlogica atual demonstre IS \'ias pari uma analise da 

slIuaçlo. reconhecendo a etnicldade cios índiOS "lCUlturados". e eo.1dente que a perda 

cultural. e o processo criminoso desta perda rqneseme um ritO absurdo, mas Inequlvoco 

Afinal, as teorias se ocupam dos ritos, nlo ~o os falOS que se adequam IS teonas Casos 

como este prtclsam de saldas 

HOJe morre uma hnl!ua 

E amanhl ~ 
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ANEXO I 

J.OCAUZAÇÁO DA ÁKEA lNVlcENA 
(mil". baJe - mapll cncont,..do cm SCIIULTL, 1982: 109) 

, 

I pfN'IA '"'"0 
O 

• ----- , 

CUIASA' 
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ANEXO II 

ÁKEA DEMÂllCADA 
(mllptl bIUC .. mllpa IDC4/iuçio do Pasto /ndlgcnll/ /UNAI- 196 7) 

_·', -·.-ir"<:· ~? ,::Tt:!!!Ç~ 
, , , .. '~"' " D' ... '" 

• _u _~, ......... '" .-,- " • • 
. , : . '-' ,~" C' , •• " ••• .-............... . 

• .. :~ " •.• " .., tII'O,,-"' . 
i. _& , .... ... ". - , ...... 

, 
• 

• .. 

• 
I ' , I 

I~ • .' 
I ... _-~).,,~ tf. , , ., 

" 

I 
I' , 
) " 

, 
.-

• , , 
• 
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ANEXO III 

Gl.ossAJUO POR7VGUts - UMtmNA 

A C 

aballO (/"U) amaruka cobc>fQ, cabi!1o ~ 

OCllrl ·PIe" cachorro arikamo 
(/(;an mi~ukl cachorro di; mala "'" "XOTr! oru cQÇ(JT. ~.'ICaT (~II) aamolo 
{,;.rut. purul.a rotulIgo 'O" 
Qguw l)jlpo~lpa CQJ" ueyn:l 
a1xodJu rakumani camjQdo (I II) Ilkwarn.h 
amallhiJ ado belotu~oke caramujO 1,0 
U/Idt" (til) lmmu casa (",mha) I ~Ipa 
("",,11{1 m.,. lXl..';{JT (tu) ilan: 
"r,,"ha ,wqurl'lll makayobrt cal,e (1MU) kapanu 
an.,-o ,yrd;> ruy!o cesto (delr) malapl 

I urrlllU menu âu mant~ 

chiNar (f/t') I,!lua 

I chll''Q m"'cn? 
à/to.1 (meu) ZC)'ITl1 

B {'"b,,, (m.lki 

CVI'1Ier (1'11) ,~ 

baba<;, noyk>ka C"O'.cht, (tua) atukl " 
bulmo (ml'U) ikotoluka C<)II~/elaçiio ~Imay(' 

001/01/0 =,. CQl'UjlJ amtlf .. u, ~UVOlO 

hrber (ru) lkulU rn .. Plka 
hrljo-j1r" JYO cupim kaymo 
Mil" jukupoto 
bicho ~" 
"'>Cu ,u 
hOllilO plluka 
brllll<'O al.1kolo • 
IIr,!:ur (eu) Imukuka 

, 
Imnu" (lU) ~boru 
hmU:fJ (m,-,, ) im)amolul.a 

• 



D 
, 

da"';ar (eu) imalll; " (eu) 'P' 
de 1/0111' apu!.oke Irmã mms \'e/htl dibl: 
dâ ... ~ mesmos tii Irmã mai.~ nO\I:! aml'1o 

tkllor (lU) ,m, Irmoo mais loelho amala 

dem .. (dei .. ) ""I''' Irmoo m<,u' 110''0 .núolo 

d"H P"P' 
J,u/UJ. cu/a olukati 

I 
dormir (1'/1') unu'l 

J 

E J<XO" a1uyklnu 
jUClJ 1(111'/0 paryoloru\(unu 

.mo parwau JOCUlmga p&l)'olapukanu 

Hlrdl1 barukolo jaquallmca '"' 
eMI'm, (1110) apupoynu Jolu!Jt>1I0 wdl 

1'11 (mru) ,m, 

L 
F 

/oblO "'" Juc,. (m/llha) i~ Ie .. ha Jmkopo 
fa:t'r. preparar (tu) .maio 111'1(1'11 eruka 

ft'IO pilEM f(Hl~e nukul~ 

ft1MIJ umon:lt3 ,." ~ 

/IRado , 
follla ,pWV.O 

fogo roru 
Jurml!Joo 

. 

" '" furar (,'u) polOI) 
m~'aco harn1(lIdo rum, 
m(ICUCO IXlNlpGÇII -)'11:.1 

mat.; OCO <UI aloml 

G mochuJo ("h'''' ' .. ~ """. unalo 

Jl(II/IIIIl' w.~naml'e marmdud<. 111\0"'1.. 

IfrIW ayku ""'U. l'U ,m' 

/la"',;" I))'PO" ~Ipa mm/l(,,:i/o ti -"I-'IfU ralomo!u 

!Ja"//IO pequeno I)jiparr mllll>." '" gnlo pi~\kono 



N 

lIamhll azlll 

0'0 

mh 
111100 (mmha) 
UruCII 

o 

ru," 
O/lÇa IKlrda 
tHlÇG I'rl'la 
ordha 
Olllra ,~'= 

rmfl\,() 

OW/ 

p 

I~' 
IKlIIf'Iu (mll/ha) 
plplgllO grande 
".."m 
INlxe 
perereca 
fJ/!.'iCoçO (deles) 
1'1011 

I'mlel/Ia 
p,mp' lw.ga 
IKm,"() 

IKIr UI 

I'''//:<I 

'1"011 
q/lrlmar 
qucbrar 
q"elxo (delo» 

Q 

umullO 
n~k~ 

remi 

'" noluka 

l)jilcu)lI 
.yko 
pulopulo 
b,. 
lruki 
om, 
m. 

joto 
Iporikopo 
po.z.arOh 
,~ 

rare 
,e\Oma 
enupar 
wlI.npo 
omoluka 
Il:lI'1,Jbrc 
pupiril.:. 
001, 
ny.rtn 

r\uap. 
zorut ~ 

rat~ 

uala 

R 

rafO 
rede de pesca 
resma, tyJ/a 
nr (eu) 

'''<'' 

S 

i«lla (lua) 

""~ gro 

SCIO (dela) 
,robrm/Celha (mlllha) 
roJ 
soprar (el!') 
SIICllfI 
l1Jn,C"CII 

T 

IDmlIIttiIIa 1!'0Itd.' 
larfOTU[llJ d 'o~a 

lal" peba 
les/a 
Ilmoo 
lIpóWI (ma) 
Irmm 
ITlpa 
I"amo 
tucano \\'rm"'ho 
fIIC1Imõ 

lll1ha (mll/hal 

"ruh" 
urubll n') 
/lrllC/I 

I 

raputo 
muke 
!oru 
iurtka 
JO 

_. 
m"~ 

,~" 
umunuka 
,z,kamu 
meyru 
uam, 

J"" 

"'" 

mM 
ruI" ' , 
wan 
~emolotJ , 
al'fka 
rekapu 
pll1,Jka 
!a\'h\c 
lU\'I11 

"' 

ln;" , 

malllu 

120 

mala!u ruruka 
noluka 



,'(l~(JI"m~ 

vead{) 
''e/ha. UlV 
,,,,lho, lIl'Ô 
.w (eu) ,,,,ue 
w:mlllar (lU) 

v 

2!okono 
8ttp,titi 
miliolo 
jokomi~ina 

iki ~i ." amarua 

x 
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rijoloruka 

" , 

• 




