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RESUMO    

Este trabalho consiste em uma descrição de aspectos fonéticos e fonológicos da 

língua Chiquitano no Brasil, resultado dos primeiros estudos lingüísticos nas comunidades de 

Acorizal e Fazendinha, município de Porto Esperidião, MT. O povo Chiquitano, pouco 

conhecido no Brasil, é, provavelmente, o grupo mais numeroso da Bolívia oriental, estimado 

entre 40 e 60 mil indivíduos. Sua cultura constitui um amálgama, formada pela reunião de 

etnias distintas e de filiação diversas, agrupadas pelas Missões Jesuíticas, na Bolívia no séc. 

XVII. No Brasil, os Chiquitano vivem no estado de Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, 

nos municípios de Vila Bela, Cáceres e Porto Esperidião. Os Chiquitano brasileiros 

constituem uma população próxima de duas mil pessoas, excetuando-se os que vivem nas 

áreas urbanas. Sobre a língua Chiquitano, acredita-se que, tal como a cultura, seja resultado 

do intercâmbio e ou fusão de outras várias línguas faladas pelos grupos que se incorporaram 

nas reduções missionárias. É considerada isolada, pois não se tem informação comprovada de 

relação com as grandes famílias lingüísticas amazônicas e do Chaco. Neste trabalho, além da 

descrição dos aspectos fonéticos e fonológicos, tecemos alguns comentários preliminares 

sobre as diferenças no falar masculino e feminino e sobre os empréstimos lingüísticos. 

Comparamos, ainda, os aspectos fonéticos, fonológicos e itens lexicais da língua que 

descrevemos no Brasil com a língua em gramáticas, cartilhas e outras publicações na Bolívia 

e relatamos as similaridades e diferenças entre elas. Esperamos que este trabalho possa 

contribuir para o reconhecimento do povo Chiquitano brasileiro, bem como, auxiliá-los em 

suas reivindicações pela posse do território e reconhecimento de sua cultura e tradições.    

Palavras-chave: Línguas Indígenas; Língua Chiquitano; Línguas Ameaçadas; Fonética e 

Fonologia   
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ABSTRACT   

This thesis is a description of the phonetics and phonologicals aspects of the 

Chiquitano language in Brazil, a result of the first linguistic studies in the communities of 

Acorizal and Fazendinha, county of Porto Esperidião, MT. The Chiquitano people, almost 

unknown in Brazil, is probably, the most populous group of eastern Bolivia, estimated 

between 40 and 60 thousand individuals. Their culture is an amalgam, formed by the union of 

distinct ethnic groups and of several origins, gathered by the Jesuitical Missions in the XVII 

th century Bolivia. In Brazil, the Chiquitano people live in the state of Mato Grosso, on the 

border with Bolivia, in the counties of Vila Bela, Cáceres and Porto Esperidião. The Brazilian 

Chiquitanos are approximately 2000 people, not counting the ones who live in the urban 

areas. About the Chiquitano language, it is known that, like their culture, it is the result of the 

interchange and/or fusion of several other languages spoken by the groups that were 

incorporated in the missionary areas. It is considered isolated since there is no verified 

information about its relationship with the large Amazon and Chaco linguistic families. In this 

thesis, besides of the description phonetic and phonological aspects, we make some comments 

about the differences between the male and female speech and about the linguistic 

borrowings. We also compared phonetic, phonological aspects and lexical items of the 

language that we described in Brazil with the languages in grammars, first readers and other 

publications in Bolivia and we show the similarities and the differences among them primors. 

We hope this thesis will contribute to the acknowledgement of the Brazilian Chiquitano 

people, as well as help them in their demands for the ownership of the territory and 

recognition of their culture and traditions.    

Key words: Indian Languages; Chiquitano Language; Threatened Languages; 

Phonetics and Phonology   
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APRESENTAÇÃO   

Para alguns, o já-dito é fechamento de mundo. Porque 
estabelece, delimita, imobiliza. No entanto, também se 
pode pensar que aquilo que se diz, uma vez dito, vira coisa 
no mundo: ganha espessura, faz história. E a história traz 
em si a ambigüidade do que muda e do que permanece.  
                                                              Eni Orlandi   

A diversidade lingüística, como se conhece agora, é o produto de diversos processos 

históricos e, à medida que o passado das línguas está aberto para observação, a diversidade 

passa a existir como fonte de pesquisa e reflexão. Por isso, além da preocupação natural com 

a historicidade e processos sociais das línguas, fenômenos naturais e de tradição milenar, a 

grande preocupação do momento é a extinção das línguas, um processo acelerado e crescente 

pelo qual a maioria, submetida a pressões sociais e políticas, está passando (Adelaar, 2000). 

Diante desse quadro, estima-se que a quantidade aproximada de 6500 línguas 

faladas no mundo tenda a se reduzir consideravelmente nos próximos anos. Krauss, (apud 

Adelaar, 2000:29), considera que a extinção é inevitável, no momento em que as novas 

gerações vão deixando de utilizar a língua. Numa visão ousada, o lingüista americano Steven 

Fischer2 diz que em função das novas formas de contato e comunicação entre as pessoas e 

nações, haverá menos de 1000 línguas em 100 anos e em 300 anos, não mais do que 24 

línguas em uso no mundo. 

No Brasil, além do português e das línguas dos imigrantes (italianos, alemães, 

japoneses, espanhóis etc.), mais de 180 línguas, faladas pelos povos indígenas, integram esse 

acervo das seis mil e quinhentas línguas faladas no mundo e também figuram nas estatísticas 

de risco de extinção. Essas línguas, como espécies humanas, segundo Braggio (1999/2000), 

uma vez perdidas, levam consigo toda uma diversidade cultural e intelectual da humanidade.  

                                                

 

2 Revista Veja, edição n. 1643, 05/04/2000. Entrevista: O Fim do Português, p. 11-15. 
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O desconhecimento, a falta de pesquisas e de organização sistemática das línguas 

indígenas no Brasil é latente. Segundo Bruna Franchetto,3 do total de cerca de 180 línguas, 

um levantamento de 1995 constatou que: 

 
30 têm uma descrição ou documentação satisfatória; 

 
114, algum tipo de descrição fonológica e /ou sintática; 

 

o restante permanece amplamente ignorado.  

Hoje, uma década depois desse levantamento, muitos estudos significativos foram 

feitos, mas ainda não se conhece, de fato, a realidade sociolingüística das línguas indígenas do 

Brasil. Sabe-se que houve um agravamento da situação de perda dessas línguas, o que é 

extremamente preocupante.  

Dentre as muitas línguas que permanecem ignoradas no Brasil, está a língua 

Chiquitano4. Pouco se sabe sobre a origem dessa língua. A bibliografia existente refere-se ao 

Chiquitano como resultado do contato e/ou fusão de outras várias línguas faladas pelos grupos 

que se incorporaram nas reduções missionárias na Bolívia no séc. XVI. Ela foi utilizada nos 

redutos jesuíticos, como língua comum, provavelmente por pertencer ao grupo mais 

numeroso.  Nos estudos lingüísticos atuais, é considerada uma língua isolada por não se ter 

informação comprovada de afiliação com outros idiomas do chaco boliviano ou das famílias 

amazônicas (Grasso:1982, Riester:1986, Tormo:1992). Estima-se que, com mais de 40.000 

falantes, a língua Chiquitano seja a quarta língua indígena falada, hoje, na Bolívia. Lá, 

segundo Riester (1986), o Chiquitano é uma língua viva, usada, ainda, por cerca de 30 % da 

população Chiquitano boliviana.   

Já aqui no Brasil, a situação do Chiquitano é preocupante, uma vez que a língua 

apresenta-se em notável processo de extinção.  Nas comunidades de Acorizal e Fazendinha, 

há quatro gerações a língua não é mais falada. A língua de uso cotidiano nessas comunidades 

é o português e, em alguns momentos de festividades e encontro com os parentes, o espanhol, 

ou “castilha” como dizem. Nessa perspectiva, segundo Geary (1997), a língua Chiquitano 

naquelas comunidades é considerada “moribunda”, pois sobrevive apenas na memória de 

poucos anciãos. Alguns velhos conhecem a língua, mas não a falam entre si. Quando os 

indígenas deixam de praticar atividades que geram usos lingüísticos especializados, segundo 

                                                

 

3 <http://www.socioambiental.org/website/pib/linguas/trabling.htm> Acesso em 28 de agosto de 2002. 
4 A grafia dos nomes tribais seguirá a convenção sugerida durante a 1ª Reunião brasileira de Antropologia, 
realizada no Rio de janeiro, em 1953, cujo texto foi publicado na Revista de Antropologia, Vol. 2, nº 2, de 
Dezembro de 1954. Usarei a inicial maiúscula a fim de identificá-los como nação indígena e também evitar 
ambigüidades semânticas.  

http://www.socioambiental.org/website/pib/linguas/trabling.htm>
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Pimentel da Silva (2001), perdem os verdadeiros sustentáculos de vitalidade cultural da língua 

materna. 

O povo Chiquitano é o mais numeroso da Bolívia oriental, estimado entre 40 e 60 

mil indivíduos. No Brasil, os Chiquitano são pouco conhecidos. Vivem no Estado de Mato 

Grosso, na fronteira com a Bolívia, nos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade, 

Cáceres e Porto Esperidião. Os Chiquitano brasileiros constituem uma população próxima de 

duas mil e quatrocentas pessoas, além dos que vivem nas áreas urbanas (Moreira da Costa, 

2000). 

Fiquei sabendo dos Chiquitano quando, em 2000, trabalhando na Biblioteca dos 

Povos Indígenas5, realizei um levantamento sobre os indígenas de Mato Grosso. Nessa época, 

uma equipe da FUNAI, que participava de um Grupo de Trabalho para realização de um 

estudo ambiental na Área de Influência do Gasoduto Bolívia-Mato Grosso, nos trouxe notícias 

dos Chiquitano, grupo até então “esquecido” como povo indígena mato-grossense6.  

O interesse pelos Chiquitano partiu dessa época, movido pela curiosidade sobre a 

intrigante formação lingüística desse povo. Agora, com a oportunidade desse trabalho de 

pesquisa para o Mestrado, me aproximo dos Chiquitano, num momento, acredito, muito 

oportuno já que eles estão passando por um processo de reconhecimento de identidade étnica 

e de território, junto aos órgãos oficiais do governo brasileiro.  

Considerando então a necessidade de identificação e reconhecimento dessa língua, 

é que se propõe a realização de um estudo sistemático envolvendo a observação, a descrição 

de aspectos fonéticos, fonológicos e a documentação da língua Chiquitano nas comunidades 

brasileiras de Acorizal e Fazendinha, no município de Porto Esperidião - MT. Propõe-se ainda 

um estudo comparativo envolvendo aspectos fonéticos, fonológicos e lexicais com a língua 

Chiquitano falada na Bolívia, estudo que tem por objetivo fornecer subsídios para programas 

educacionais e de resgate lingüístico. 

O trabalho de pesquisa junto aos Chiquitano está integrado ao Projeto Línguas 

Indígenas Brasileiras Ameaçadas: Documentação (análise e descrição) e Tipologias 

Sociolingüísticas7, do grupo da Drª. Maria do Socorro Pimentel da Silva, ligado ao Programa 

de Pós-Graduação em Letras e Lingüística da UFG. Concomitante está, junto aos Chiquitano, 

a pesquisadora mestranda Ema Marta Dunck Cintra, fazendo o levantamento Sociolingüístico. 

                                                

 

5 Biblioteca setorial da FUNAI – Administração Regional de Cuiabá, MT. 
6 Segundo Silva (2001/2002:183), na literatura, os Chiquitano foram tratados de maneira respeitosa por Rondon 
e por Frei Badariotti que deixaram seus testemunhos no início do séc. XX. Depois disso pairou um silêncio sobre 
eles, apenas quebrado por Maldi, em 1995. 
7 Projeto Coordenado pela Drª Silvia Lúcia Bigonjal Braggio. 
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Foram feitas quatro visitas às comunidades Chiquitano Acorizal e Fazendinha no 

Brasil; sendo a primeira em outubro de 2003, quando conhecemos e apresentamos nossa 

proposta de trabalho aos Chiquitano. A segunda e a terceira visitas aconteceram em janeiro e 

maio de 2004, nas quais fizemos a coleta sistemática dos dados. Voltamos às comunidades em 

dezembro de 2004, para retomada de algumas informações que se fizeram necessárias. 

Outra visita foi feita ao escritório central e biblioteca da ONG APCOB (Apoyo  

para el Campesino del Oriente Boliviano), em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lá fomos 

recebidas pelo Sr. Jürgen Riester, diretor da APCOB, que nos concedeu uma entrevista e nos 

encaminhou à cidade de Concepción, onde nos encontramos com os Professores Chiquitano 

Pedro Pinto Supepi e Ruan Tomichá e, ainda, com alguns dirigentes da CICC (Central 

Indigena de Las Comunidades de Concepción). 

A estrutura deste trabalho foi organizada da seguinte forma: Capítulos 1, 2, 3, 4 e 

5, Considerações, Bibliografia e Anexos, assim descritos: 

No Capítulo 1, fazemos uma retrospectiva da História dos Chiquitano na Bolívia 

e no Brasil, desde o momento da chegada dos espanhóis, passando por todo o período de 

colonização e servidão, até os dias atuais. 

No Capítulo 2, apresentamos as metodologias e técnicas utilizadas na pesquisa e 

os objetivos que nos propomos alcançar.  

No Capítulo 3, retomamos o histórico, na perspectiva da língua, e comentamos as 

tentativas de classificação lingüística. 

No Capítulo 4, apresentamos os resultados das análises dos aspectos fonéticos e 

fonológicos do Chiquitano nas comunidades brasileiras de Acorizal e Fazendinha. 

No Capítulo 5, realizamos um levantamento dos estudos lingüísticos do 

Chiquitano na Bolívia e tecemos considerações sobre as variações e similaridades dessa 

variedade com a variedade que descrevemos no Brasil. 

Os anexos estão assim distribuídos: 

Anexo I – Mapa dos confins do Brasil com as terras da Coroa da Espanha na 

América Meridional – 1752. 

Anexo II - Vocabulário Chiquitano - Português, Português – Chiquitano. 

Anexo III – Caderno da Izabel e Cartaz Elaborado pelos Professores. 

Anexo IV – Registro Fotográfico - Comunidades Chiquitano de Acorizal e 

Fazendinha no Brasil.   
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CAPÍTULO 1 

   

OS CHIQUITANO NA HISTÓRIA  

[...] Antes que viniera Jesucristo la vida era más fácil. Antes se 
trabajaba muy poco nomás, pero se veían los frutos; claro que 
también no duraba... Cualquier ventarrón, como ahora siempre 
se oye ro-ro-ro, volcaba una casa, o sino, todas con un solo 
ventarrón, en fin, se pierde otra vez. Y la gente se muere, se 
muere, se muere [...] 

                                                                               Mito de la constante destrucción de la  tierra   (Riester, 2003)   

Neste capítulo apresenta-se a trajetória etnográfica do povo Chiquitano na Bolívia 

e no Brasil. O registro desta história remonta a meados do séc. XVI, quando os 

conquistadores espanhóis, impulsionados pelo sonho do El Dorado no Peru, chegaram a 

Chiquitania.  

A região chamada de Chiquitania era povoada por mais de cinqüenta povos 

indígenas, de culturas distintas, variando de grandes grupos sedentários agricultores, 

seminômades a pequenos grupos caçadores e coletores, pertencentes a diversos grupos 

lingüísticos. Esta região limita-se ao leste com Mato Grosso e o Rio Paraguai (57º 40’ de 

longitude oeste), ao oeste com o rio Grande e o Guapay (62º 40’de longitude oeste), ao norte 

com o rio Iténez ou Guaporé (15º de latitude) e ao sul com o Gran Chaco (20º de latitude sul) 

(Moreno, 1992; Riester, 2003)8.  

Pesquisadores (Riester, 2003; Moreno, 1992) afirmam que não existia em tempos 

pré-hispânicos um povo chamado “chiquitano”. O povo Chiquito ou Chiquitano9, como se 

conhece hoje, surgiu da unificação das múltiplas etnias submetidas ao sistema das reduções 

missionárias. Segundo Riester (2003), eles receberam este nome no séc. XVI, dos espanhóis. 

                                                

 

8 Conferir Mapa dos confins do Brasil com as terras da Coroa da Espanha na América Meridional – 1752  
(Anexo I) 
9 Segundo Moreira da Costa (2004), a terminologia “Chiquitano” só apareceu no séc. XIX, utilizada por 
D’Orbigny. Para efeito didático e a fim de mantermos a fidelidade bibliográfica, utilizamos as duas 
terminologias: “Chiquito” quando as referências ao povo e à língua foram anterior ao séc. XIX e “Chiquitano”, 
posterior ao séc. XIX. 
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Ele menciona duas versões, declarando que a segunda não é de todo convincente. A primeira 

é que os conquistadores os chamavam “los chiquitos” porque tinham casas muito pequenas e 

de portas tão baixas que se tinha que entrar agachado. A segunda versão é de que o nome 

“chiquito” é derivado do termo tapuymiri ou tapiomiri: os Chiriguanaes os chamavam de 

Taipiomiri que quer dizer “escravos de coisas pequenas”, e os espanhóis abreviaram 

chamando-os Chiquitos.   

1.1 - A Chegada dos Espanhóis  

Movidos pela busca de supostas riquezas na região, em 1542, chegam a 

Chiquitania os primeiros conquistadores espanhóis em busca de uma via de comunicação para 

o Peru. Ñuflo de Chávez, considerado o verdadeiro “conquistador” da Chiquitania, recebe, em 

1557, a ordem de fundar no curso superior do Rio Paraguai uma povoação para assegurar o 

caminho encontrado que unia o Paraguai com o Alto Peru e que constituiu o ponto de partida 

para explorações de regiões situadas ao norte da Chiquitania, considerado como o lendário 

país do ouro e da prata, chamado “Gran Moxos” ou “Paititi”. Ñuflo decide avançar até o Rio 

Grande e no ano de 1561, funda a cidade de Santa Cruz de la Sierra, um lugar povoado por 

mais de 20.000 indígenas (Riester, 2003). 

Com a fundação de Santa Cruz, os índios começam a perder sua liberdade e são 

obrigados a integrar um regime de trabalho forçado, servindo de mão-de-obra para os 

espanhóis, num sistema chamado “encomenda” que consistia em serviços pessoais nas 

fazendas e casas do cruceños10. A falta de mão-de-obra, assim como a possibilidade de vender 

indígenas para as regiões altas da costa da Argentina, impulsionaram os moradores de Santa 

Cruz a assaltar periodicamente os assentamentos indígenas. Mesmo com a resistência de 

povos como os Chiriguano (Guarani), os Tovasicosis (Chiquitos), estima-se que, em 1561, os 

novos colonos já tinham submetido entre 40.000 e 60.000  indígenas ao regime de servidão. 

As conseqüências da conquista do Oriente boliviano foram desastrosas para os 

indígenas e deixaram como saldo a morte de milhares deles e ainda o extermínio de grupos 

inteiros, gerado não só pelos conflitos, mas também pelas epidemias, principalmente a 

varíola, “a peste” avassaladora do séc. XVI. 

Em 1690, o governador de Santa Cruz, Augustin de Arce, solicita ao Colégio de 

Tarija a evangelização dos Chiquitos. A intenção dos espanhóis, além de “pacificar” os 

                                                

 

10 Habitantes de Santa Cruz. 
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indígenas, era incorporar a Província de Chiquitos ao governo de Santa Cruz para que atuasse 

como “muro de contenção” contra as freqüentes incursões de caçadores de escravos 

brasileiros (Riester, 2003).  

1.2 - As Missões Jesuíticas  

Os missionários estavam conscientes da enorme responsabilidade que tinham nas 

mãos. Imbuídos pelo desejo de salvação e pela fé, acreditavam ter pela frente um trabalho 

inédito, em que tudo estaria por se fazer em nome e para glória de Deus (Moreno: 1992). 

Nos anos seguintes, os jesuítas fundaram 11 reduções na Chiquitania, 10 

consideradas Missões de Chiquitos e a Missão San Ignácio de Zamucos. Observemos o mapa 

a seguir:  

1.1 – Mapa da Distribuição das Missões Jesuítas                      

                            Mapa das Reduções Chiquitanas  (FREYER, 2000:26)   
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San Francisco Javier (1692) 

 
San Rafael (1696) 

 
San José (1698) 

 
San Juan Bautista (1699) 

 
Concepción (1699) 

 

San Ignácio de Zamucos (1717/1723) 

 

San Miguel (1721) 

 

San Ignácio (1748) 

 

Santiago (1754) 

 

Santa Ana (1755) 

 

Santo Corazón (1760)  

A criação das missões serviu a interesses distintos, não só atendendo às 

necessidades do governador de manter os indígenas sob controle, mas também servindo de 

fortaleza contra as incursões dos bandeirantes. Por outro lado, a missões eram recebidas com 

hostilidade pelos novos colonos, habitantes de Santa Cruz, pois lhes impediam a captura dos 

indígenas.  

O primeiro grande obstáculo enfrentado pelos jesuítas, segundo Moreno (1992), 

foi a barreira do idioma. Catequizar aquele povo tornava-se um desafio, pois para realizar a 

grande tarefa era necessário dominar alguns idiomas a fim de submetê-los à filologia e à 

gramática espanhola. Diante da diversidade encontrada, recorreram, provavelmente, ao 

idioma do grupo mais numeroso, no caso o “chiquito” e o transformaram em língua franca 

(Riester, 1986, 2003; Moreno, 1992; Tormo, 1992). 

A fim de cumprir o objetivo fundamental da Companhia de Jesus, os missionários 

valeram-se desde a freqüente celebração da missa, às repetições dos sermões e à utilização de 

paralelismos entre os missionários e os xamãs.  Além disso, percebendo o interesse dos 

indígenas pelas diferentes expressões artísticas, os missionários utilizaram a música, 

reforçando a imaginação religiosa, as procissões solenes, as encenações da vida dos apóstolos 

e as festas religiosas. Tudo isso facilitou a aceitação parcial da religião católica por parte dos 

indígenas, pois na percepção destes, os missionários tinham forças mágicas e podiam curar os 

enfermos, tal como os xamãs, visão fomentada pelos próprios jesuítas (Riester, 2003). 

Ao mesmo tempo, com o objetivo de formar especialistas indígenas, os jesuítas 

introduziram uma economia que combinava uma agricultura em grande escala com múltiplas 
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artes e ofícios11, dentre elas, a pintura, a escultura, a carpintaria (que variava desde a 

fabricação de móveis, à construção de casas e à confecção instrumentos musicais), serralheria, 

curtume (para fabricação de baús, sapatos e utensílios) fabricação de tecidos e velas.  

No entanto, no final de 1767 esses trabalhos foram encerrados, pois com a 

proibição da Companhia de Jesus em Portugal e outros países da Europa, Carlos III, então rei 

da Espanha, ordenou a expulsão dos Jesuítas da América. Mesmo com a saída dos 

missionários, as missões continuaram funcionando. Passaram a ser administradas por outros 

sacerdotes, formalmente subordinadas a um governador. Como os novos sacerdotes não 

tinham o espírito missionário dos Jesuítas, não conseguiram administrá-las. A tensão entre 

sacerdotes, governadores e habitantes ficou cada vez mais exacerbada, dificultando a 

sobrevivência nas reduções, o que levou o governo, a partir de 1790, a instalar, nas mesmas, 

administradores civis. Essa medida, apesar de corresponder à vontade das autoridades em 

integrar os indígenas progressivamente à economia nacional, não melhorou a situação para 

eles, ao contrário, com a Guerra da Independência a situação ficou ainda mais grave. 

Para os indígenas não havia alternativas, uns retornaram aos bosques, tentando ao 

mesmo tempo adaptar seu antigo modo de vida aos hábitos culturais e sociais adquiridos nas 

reduções; outros supriram carência de mão-de-obra nas grandes fazendas, mediante um 

“apadrinhamento forçoso” imposto pelo governo, o que significou seguramente a escravidão 

dos Chiquitano, que passaram a ser propriedade dos fazendeiros que podiam, inclusive, 

vendê-los junto com a terra. Os que decidiram ficar nas antigas reduções e povoados foram 

discriminados e desprezados pelos brancos e mestiços (Riester, 2003).  

Com a situação cada vez mais caótica, milhares de Chiquitano morreram em 

virtude das más condições de trabalho, da desnutrição e de doenças infecciosas. Muitos outros 

foram recrutados para empresas da borracha ou deportados para os seringais no norte da 

província Velasco, onde tiveram que trabalhar sob um sistema de servidão e endividamento 

encadeado.  

1.3 - A Servidão nas Fazendas e Seringais  

Motivadas pela Segunda Guerra Mundial, chegam as empresas internacionais. O 

movimento da economia e o crescimento econômico giram em torno do novo auge da 

                                                

 

11 Ainda hoje, as antigas reduções resistem como povoados vivos, são belíssimas construções, herdeiras da 
habilidade artística desenvolvida pelos indígenas. Para saber mais sobre essas construções, ver Moreno e Salas 
(1992).  
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borracha, da construção da estrada de ferro de Santa Cruz a Corumbá e do crescimento da 

pecuária. Pela primeira vez, nas estradas de ferro, os indígenas recebiam dinheiro pelo seu 

trabalho, porém o sistema de endividamento encadeado continuava de geração a geração. 

Com o funcionamento da estrada de ferro unindo Brasil e Bolívia (em meados dos anos 40), 

as empresas internacionais abandonam os seringais e a produção agrária entra em crise. 

Finalmente, em 1959, com a proclamação da Reforma Agrária nas terras baixas do 

Oriente boliviano, os Chiquitano tiveram sua “libertação” da servidão nas estâncias. Hoje em 

dia, as comunidades Chiquitano se agrupam em torno das antigas missões (San Javier, 

Concepción, San Ignácio, San Miguel, San Rafael, Santa Ana, San José, Santo Corazón), ao 

longo da estrada de ferro (Roboré, Puerto Suárez), ao redor de estâncias pecuárias (é o caso 

do Alto Paraguá); nos antigos seringais (Bajo Paraguá); e em Lomerío. 

Depois da Reforma Agrária, Segundo Castro et al (2003: 13), os mais de 45.000 

indígenas Chiquitano (Censo indígena de 1994) passaram a se organizar em menor escala nos 

“sindicatos agrários”, que depois foram convertidos em subcentrais campesinas como a CICC 

(Central Indígenas das Comunidades de Concepción), por exemplo, ligadas à CIDOB 

(Confederação Indígena do Oriente Boliviano). De lá para cá, as organizações indígenas das 

cinco províncias Chiquitano têm sobrevivido e se fortalecido. No período de 1993 a 1995, as 

diversas organizações indígenas estiveram reunidas para organizar uma representação geral 

para o povo Chiquitano. Em outubro de 1993, aconteceu o Primeiro Congresso de 

Organizações do Povo Chiquitano, nele foi constituída a atual OICH (Organização Indígena 

Chiquitana) “Usaka A bu Nuipiaka”, cuja tradução é: “Estamos com nossa sabedoria”. Um 

dos projetos legais da OICH é o reconhecimento da língua Bes ro (Chiquitano) e de seu 

alfabeto como idioma oficial da Bolívia. Também tem como proposta formalizar e 

institucionalizar o Centro de Produção de Materiais e constituir a Academia de Ciências, 

Cultura, Letras e Língua Bes ro (Castro et al, 2003: 24). 

A luta dos Chiquitano na Bolívia, pelo que pudemos observar - pelo próprio mito 

da criação citado na epígrafe deste capítulo - tem uma trajetória marcada pela resistência, pela 

capacidade de sobreviver e de recriar sua própria história. No Brasil, as conquistas ainda são 

menores. Recentemente saíram do silêncio imposto para a tentativa de se auto-afirmarem 

como povo autóctone, como Chiquitano. Voltemos um pouco na história do lado brasileiro, 

aos primeiros indícios dos Chiquitano do lado de cá.   
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1.4 - Os Chiquitano no Brasil  

No Brasil, o registro histórico começa com a decisão da Coroa Portuguesa em 

marcar a presença no lado oriental do Paraguai e do Guaporé, decisão esta acelerada pelas 

notícias da existência das missões San Rafael de Chiquitos e de San Miguel, em Moxos 

(Moreira da Costa, 2000).   

Em 1752, é fundada Vila Bela, sede da Capitania de Mato Grosso. Essa fundação 

configurou e assegurou as possessões geopolíticas portuguesas. Com o grande crescimento do 

comércio e da população, promovido pela descoberta do ouro nas Minas do Sutil (Cuiabá) e 

de Vila Bela fazia-se necessário atrair os índios e assegurar mão-de-obra. Também fazia parte 

das políticas públicas criar povoações na margem do Rio Guaporé, garantir o abastecimento 

de Vila Bela e ainda implantar um sistema de intendência e de proteção das minas e de seus 

caminhos. 

A política implantada, segundo Moreira da Costa (2000), rendeu os frutos 

desejados e os limites da fronteira da Província de Mato Grosso com a Bolívia foram 

ganhando contornos mais definidos. Junto às rancharias dos índios, muitos latifúndios foram 

estabelecidos e, junto a eles, destacamentos militares, fortificações ou povoados12.  

Viajantes, missionários e pesquisadores no início do séc. XX deixaram muitas 

referências sobre os Chiquitano no Brasil. Muitos relatos mencionam que os Chiquitano já 

viviam na região quando Vila Maria do Paraguai (hoje, cidade de Cáceres) foi fundada. 

Registros de grupos e de famílias Chiquitano eram constantes nas fazendas, incentivados pelo 

bom tratamento dado por fazendeiros brasileiros interessados em suas experiências nas 

missões jesuíticas.    

Para Silva e Moreira da Costa (2004), estas informações não deixam dúvidas de 

que os Chiquitano do Brasil sejam do mesmo grupo dos Chiquitano da Bolívia, partilhando 

traços comuns como a língua, território13 e relações familiares mantidas com moradores de 

vilas bolivianas e de redutos missionários como San Inácio, Sant’Anna, San Miguel e outros. 

Depois das informações e de testemunhos de viajantes, missionários e 

pesquisadores do início do século XX, o silêncio pairou sobre os Chiquitano (Silva: 

2001/2002). Nenhuma referência sobre o povo e a língua Chiquitano no Brasil são 

                                                

 

12 A promulgação da Lei de Terras, em 1850, intensificou o movimento de ocupação das terras dos Chiquitano, 
tidas como devolutas (Moreira da Costa, 2000). 
13 Segundo Silva (2001/2002): “Seguramente há um território Chiquitano que antecede a divisão política entre os 
dois países e que continuou existindo apesar das definições mais recentes dos marcos políticos.” Conferir Mapa 
dos confins do Brasil com as terras da Coroa da Espanha na América Meridional – 1752 (Anexo I)  
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encontrados nas publicações mais tradicionais14 como “Línguas Brasileiras: para o 

conhecimento das línguas indígenas”, de Aryon Rodrigues (1986); “Índios do Brasil”, de 

Júlio Cezar Melatti (1987); “A Temática Indígena na Escola: novos subsídios para professores 

de 1º e 2º graus”, Org. por Aracy Lopes e Luiz Donisete Grupione (1995). Já em publicações 

mais recentes e atuais como os sites do Instituto Socioambiental15, e da FUNAI16, os 

Chiquitano já constam como povo indígena de Mato Grosso, no entanto, nos quadros de 

classificação das línguas indígenas brasileiras17  ainda não são mencionados.  

Em 1995, o silêncio sobre os Chiquitano foi quebrado por um Relatório 

apresentado à FUNAI pela antropóloga Denise Maldi e o indigenista Juscelino Melo, 

coordenadores de um GT (Grupo de Trabalho) que realizou uma Vistoria na Fazenda 

Nacional de Casalvasco atendendo uma solicitação da Agropecuária Triunfo ao órgão 

indigenista. Maldi e seu Grupo de Trabalho identificaram algumas comunidades Chiquitano, 

deixando importantes pistas para que outras comunidades fossem encontradas.  

Mais recentemente, em 1998, o órgão indigenista, indicou outro Grupo de 

Trabalho, coordenado pela antropóloga Joana Fernandes, para promover a identificação e 

localização das comunidades Chiquitano.  Este levantamento coincidiu com os procedimentos 

do EIA (Estudo de Impacto Ambiental), no traçado do Gasoduto Bolívia-Mato Grosso.  

O relatório apresentado por este GT (Grupo de Trabalho), identificou algumas 

comunidades Chiquitano localizadas na Área de Influência do Gasoduto Bolívia – Mato 

Grosso e recomendou dar continuidade aos estudos preliminares, visando a celebração de um 

PDPI (Plano de Desenvolvimento de Povos Indígenas) através de um Convênio entre a 

FUNAI e a Gasocidente (FUNAI/DAF, 2002). 

A partir de então, novos estudos têm sido feitos e os Chiquitano passaram a figurar 

como mais um povo indígena brasileiro. 

Segundo Moreira da Costa (2000), trinta e uma comunidades, com uma população 

estimada de 2.400 índios18, habitam a região da fronteiriça de Mato Grosso com a Bolívia, nos 

municípios de Cáceres, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda e Vila Bela. O autor menciona que 

a disposição das comunidades coincide com a antiga estrada baixa da fronteira que outrora 

                                                

 

14 Embora essas publicações não sejam atuais, são importantes referências básicas para quaisquer pesquisas 
sobre as línguas indígenas brasileiras. 
15http://www.socioambiental.org/pib/português/quonqua/cadapovo.shtm  em 04/10/2004 
16 http://www.funai.gov.br/indios/conteudo.htm

 

- em 04/10/2004. 
17 http://www.socioabmbiental.org/pib/português/línguas/outrfam.shtm

 

- em 04/10/2004 
18 Embora não haja nenhum levantamento oficial, acredita-se que haja um grande número de Chiquitano 
morando nas cidades de Vila Bela, Porto Esperidião e Cáceres. Muitas vezes impedidos de constituírem famílias 
nos espaços habitados pelos pais, e ainda levados pela necessidade de formação escolar e a busca de novas 
oportunidades de trabalho, muitos deles foram se instalar nas cidades vizinhas. 

http://www.socioambiental.org/pib/portugu�s/quonqua/cadapovo.shtm
http://www.funai.gov.br/indios/conteudo.htm
http://www.socioabmbiental.org/pib/portugu�s/l�nguas/outrfam.shtm
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permitia o acesso e o comércio entre Vila Maria (Cáceres) e Vila Bela e as diversas missões 

espanholas.  

Vejamos o mapa de Localização das Comunidades Chiquitano no Brasil.  

1.2 -  Mapa de Localização das Comunidades Chiquitano no Brasil.   

 

                      Mapa 12 – Localização Atual das Comunidades Chiquitano – FUNAI/Cuiabá,MT 2000.            
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1.3 – Quadro das Comunidades Chiquitano no Brasil.  

Nº COMUNIDADES MUNICÍPIO 
01

 
Abandonado (Sítio São Sebastião) Cáceres 

02

 
“Beira de Estrada” Cáceres 

03

 
Porto Limão Cáceres 

04

 
Corixa Grande Cáceres 

05

 

Roça Velha Cáceres 
06

 

Baía Bela Cáceres 
07

 

Morrinho Cáceres 
08

 

Asa Branca Porto Esperidião 
09

 

São Fabiano Porto Esperidião 
10

 

Vila Nova Porto Esperidião 
11

 

Acurizinho Porto Esperidião 
12

 

Barbecho Porto Esperidião 
13

 

Acorizal  Porto Esperidião 
14

 

Fazendinha / Lagoa  Porto Esperidião 
15

 

Nossa Senhora Aparecida Vila Bela da Santíssima Trindade 
16

 

Santa Lúcia  Vila Bela da Santíssima Trindade 
17

 

Furnalinda Pontes e Lacerda 
18

 

Vila Nova Pontes e Lacerda 
19

 

Bocaina Pontes e Lacerda 
20

 

São Sebastião Pontes e Lacerda 
21

 

São José Pontes e Lacerda 
22

 

São Miguel Vila Bela da Santíssima Trindade 
23

 

São Sebastião Vila Bela da Santíssima Trindade 
24

 

“As Cruz” Vila Bela da Santíssima Trindade 
25

 

Morrinho Tarumã Vila Bela da Santíssima Trindade 
26

 

Santa Mônica Vila Bela da Santíssima Trindade 
27

 

Palmarito Vila Bela da Santíssima Trindade 
28

 

Matão Vila Bela da Santíssima Trindade 
29

 

Nova Fortuna Vila Bela da Santíssima Trindade 
30

 

Casalvasco Vila Bela da Santíssima Trindade 
31

 

Cantão Vila Bela da Santíssima Trindade 

 

Quadro publicado no PDPI – Diretoria de Assuntos Fundiários – FUNAI , 2002.  

Essas comunidades diferem um pouco quanto à sua organização: algumas 

comunidades são bem pequenas e vivem na beira da estrada que liga Cáceres, no Brasil a San 

Matias, na Bolívia; outras comunidades, um pouco maiores, vivem em assentamentos 

loteados pelo INCRA, há aquelas que vivem nos destacamentos militares, num regime de 

“permissão”19 para viverem e plantarem nessas terras e ainda algumas famílias que vivem em 

                                                

 

19 As comunidades permissionadas representam mais uma das modalidades de ocupação da terra, permitida pelo 
exército, com extremo rigor quanto ao número de famílias Chiquitano que as integram, bem como a forma de 
utilização da área então cedida. (FUNAI/DAF, 2002:25) 
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fazendas sob aprovação dos fazendeiros. Todas essas comunidades possuem relação de 

parentesco, partilham trocas e festas (Silva e Moreira da Costa, 2004).  

Identificadas as “comunidades”, o conflito étnico-político em classificar os 

Chiquitano como bolivianos ou brasileiros é novamente instaurado. De um lado, ser 

“boliviano” coloca esse povo numa condição de estrangeiros no seu próprio território. Do 

outro, ser brasileiro está condicionado a ser “índio”, associado à imagem de “bugre” a qual 

mantém toda uma carga depreciativa e atributos como: preguiça, indolência, perversidade etc. 

(Silva e Moreira da Costa, 2004).  

Na verdade, frente a uma realidade tão adversa, assumir ser “boliviano” ou ser 

“bugre”, não ameniza a situação de opressão e de segregação imposta pela sociedade 

nacional. Esse conflito étnico-político vivido pelos Chiquitano, hoje, no Brasil, só poderá ser 

revertido depois de assegurada definitivamente a posse de seu território, daí então poderão 

restaurar sua verdadeira autonomia. Silva (2001/2002:201), comenta: 

[...] antes de serem bolivianos ou brasileiros, os Chiquitos são, na verdade, 
moradores de uma região alvo de conflitos e de inúmeros tratados e acordos, 
durante quase 500 anos; eles vivem em um país deles, com fronteiras 
políticas específicas. Fronteiras que foram desconsideradas e arrasadas pela 
imposição da presença dos colonizadores e por uma luta pela hegemonia de 
um território e que ignorou historicidades particulares e a presença de etnias 
distintas e já muito antigas nesse lugar.  

O reconhecimento pelo órgão indigenista e as primeiras ações do PDPI (Plano de 

Desenvolvimento de Povos Indígenas) em algumas comunidades, como Moreira da Costa 

(2004:02) declara, já resultam em pequenos avanços: 

A partir do reconhecimento étnico20 promovido pela FUNAI, em 1999, os 
índios Chiquitano passaram a fazer parte de ações afirmativas de diversos 
programas de governo, visando o desenvolvimento dessa região fronteiriça. 
Essa agenda inclui, desde assistência diferenciada na área de saúde e 
educação, até programas estratégicos, como o BIRD Pantanal, o Sistema de 
Vigilância da Amazônia – SIVAM e o Projeto de Segurança Integrada da 
Região da Fronteira Oeste.   

O Processo de Demarcação das Terras Indígenas dos Chiquitano já foi iniciado. A 

primeira delas é chamada Terra Indígena Portal do Encantado21 e contempla as duas 

comunidades “permissionadas” pelo Exército Brasileiro, Acorizal e Fazendinha, no 

                                                

 

20 Implementado pela Instrução Executiva nº 036/Diretoria Fundiária, de 19.04.99 e por meio da Portaria nº 
57/PRES/FUNAI, de 09.02.00 (Almeida, 2000, P. 5-7) 
21 Segundo informações da Administração Regional da FUNAI em Cuiabá, MT, a  Área Indígena já foi 
identificada e atualmente está aguardando a Publicação no Diário Oficial da União para o prosseguimento do 
Processo de Demarcação. 
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Destacamento Militar de Fortuna22, município de Porto Esperidião, MT. Nessas comunidades, 

iniciamos nosso estudo da língua Chiquitano.  

1.4.1 - As Comunidades de Acorizal e Fazendinha  

A região do atual Destacamento Fortuna, faz fronteira com o povoado de  

Ascención, na Bolívia e desde o princípio (Rondon, 1938), os índios transitam livremente 

pelos dois lados, visitam parentes, amigos, fazem compras e participam de festas, cerimônias 

religiosas e ainda atividades de recreação como torneios de futebol etc. 

Em Acorizal, moram vinte e sete famílias, uma população aproximada de 130 

pessoas. A comunidade fica nas cabeceiras do córrego Tarumã ou Las Pitas. Possui uma 

escola e na ocasião das duas primeiras visitas que fizemos àquele lugar, funcionava a primeira 

fase do ensino fundamental com um professor contratado pela Prefeitura de Porto Esperidião. 

Recentemente, conseguiram que a escola fosse assumida pelo Estado de Mato Grosso, ficando 

subordinada à Assessoria Pedagógica do Município de Porto Esperidião. Foi implantada no 

ano de 2004, a 2ª fase do ensino fundamental e dois professores da própria comunidade foram 

contratados. 

No centro da aldeia estão uma igreja e um salão comunitário. A religiosidade é 

muito presente. Em todas as casas pudemos observar oratórios ornamentados com imagens, 

rosários, cartões, velas e flores. 

Reconhecem como líder o Sr. Inácio Tomichá, com 80 anos. Seu Inácio é casado 

com Dona Lourença e têm uma família numerosa, a maioria dos habitantes de Acorizal são 

seus descendentes. Seu Inácio diz que se lembra da língua Chiquitano e tem ajudado na escola 

e tentado, agora, ensiná-la aos netos e bisnetos.  

Outra figura reconhecida como conhecedora da língua Chiquitano é Dona Rosália 

Lopes, uma senhora de 67 anos, sorridente e muito conversadeira. No primeiro encontro que 

tivemos na escola, elencou, juntamente com seu Inácio Tomichá, algumas palavras na língua, 

e chamou-nos a atenção para a pronúncia diferenciada de algumas palavras quando realizadas 

por homem e por mulheres. 

A comunidade de Fazendinha, um pouco menor que Acorizal, é composta por 22 

famílias num total de 117 pessoas. Na ocasião das duas primeiras visitas, as crianças iam ou 

                                                

 

22 O Destacamento de Fortuna fica na linha da divisa; do outro lado da fronteira, em território boliviano, acha-se 
a comunidade Chiquitano de San  Marquito e pouco mais adiante, a cidade boliviana de Ascenpción (Moreira da 
Costa, 2000). 
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para a Escola no Destacamento de Fortuna ou para a de Acorizal. A partir de 2004, a escola 

passou a funcionar na própria comunidade, em um espaço improvisado. Dois professores 

foram contratados pelo Estado. 

Em Fazendinha, são reconhecidos como líderes Sr. Lourenço Rupe e o Sr. Inácio 

Xerupá. Existe ainda a figura do “Cacique”, representante das duas comunidades. Sr. 

Lourenço se apresenta como líder espiritual da comunidade. É ele quem organiza as festas de 

santo.  

Algumas mudanças nas duas comunidades já foram percebidas desde a nossa 

primeira visita em outubro de 2003.  Com os incentivos do Plano de Desenvolvimento de 

Povos Indígenas (PDPI), implantado pela FUNAI, surgiram novas roças, construções de 

novas casas e ocorreu o retorno de algumas famílias. A implantação das salas de aula nas 

comunidades, o atendimento de saúde, a implantação de água encanada e a contratação de 

professores indígenas foram, sem dúvida, pequenas, mas valiosas conquistas para esse povo.  

Por outro lado, a presença da FUNAI na região, deixou os fazendeiros um tanto 

“preocupados”. Os índios passaram a sofrer ameaças e chantagens diversas. A insegurança 

ainda é muito grande, mas estão confiantes e já começam a se organizar, de forma a garantir o 

reconhecimento de seu território e, consequentemente, alternativas de sobrevivência. 

Acreditamos, pois, que o estudo da língua constituirá, sem dúvida, mais um 

avanço no reconhecimento desse povo, podendo ainda dar subsídios aos programas 

educacionais e fomentar uma política lingüística da própria comunidade.  

Apresentamos, no Capítulo a seguir, os caminhos e trilhas, seguidos no estudo do 

Chiquitano no Brasil.          
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CAPÍTULO 2   

CAMINHOS E TRILHAS PARA O ESTUDO DO CHIQUITANO   

A análise de uma língua pressupõe um mergulho considerável 
em sua complexidade. 
                                                   Aldir Santos de Paula   

Os caminhos e as trilhas metodológicas seguidos neste estudo estarão sob o 

enfoque da Lingüística Estrutural e o aporte da Sociolingüística.  

Seguindo as teorias e orientações de Pike (1976), Kindell (1981) e Cagliari (2002) 

sobre os estudos dos sons e sua organização, partimos, à priori, da lingüística estrutural para 

identificação, descrição e análise fonética, fonológica e sistemática da língua Chiquitano nas 

comunidades brasileiras.  

Esta pesquisa vai ainda valer-se dos conceitos da Sociolingüística para subsidiar as 

análises das variedades faladas no Brasil e na Bolívia e ainda nas discussões sobre os 

empréstimos, resgate, educação e políticas lingüísticas.   

2.1 - Objetivo Geral  

Neste trabalho, temos como objetivo geral documentar, e analisar e descrever, a 

partir de uma análise distribucional, os aspectos fonéticos e fonológicos da língua Chiquitano 

nas comunidades de Acorizal e Fazendinha, município de Porto Esperidião – MT e, ainda de 

forma inicial, comparar os aspectos fonéticos, fonológicos e lexicais das variedades em 

questão com as variedades faladas na Bolívia.   
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2.2 - Objetivos Específicos 
                 

 
Realizar um levantamento fonético e fonológico preliminar da língua Chiquitano, nas 

comunidades de Acorizal e Fazendinha, no Brasil; 

 
Analisar as similaridades e variações entre os aspectos fonéticos, fonológicos e lexicais da 

língua Chiquitano nas comunidades bolivianas e brasileiras; 

 

Reunir glossários e vocabulários existentes na língua Chiquitano na Bolívia; 

 

Verificar a existência de empréstimos lingüísticos que, oriundos do português e espanhol, 

possam ter sido assimilados fonética e/ou semanticamente; 

 

Disponibilizar os dados e resultados da pesquisa de forma que possam contribuir para 

programas educacionais, planejamentos lingüísticos e de resgate de língua materna.  

2.3 – A Pesquisa de Campo  

A documentação, análises e descrições fonéticas e fonológicas foram realizadas 

em três momentos distintos. No primeiro momento, foram feitos levantamentos de léxico da 

língua Chiquitano através de uma listagem/inventário de palavras23 seguindo, em parte, 

sugestões do Formulário do Setor Lingüístico do Museu Nacional: Pesquisa Tipológica das 

Línguas Indígenas, Questionário M. SWADESH e Questionário (SIL – Museu Nacional).  

O segundo momento consistiu no levantamento bibliográfico e entrevistas com 

pesquisadores, professores e Chiquitanos que moram na Bolívia.  

Já no terceiro momento, foram elaboradas as análises fonéticas e fonológicas e 

descrições comparativas. Para verificar a proximidade e similaridades entre as variedades 

lingüísticas, utilizamos o método popular de léxico estatística que consistiu na contagem de 

percentagens de cognatos aparentes, ou seja, formas relacionadas significando a mesma coisa, 

numa lista de palavras (Romaine, 1994). 

2.4 - A Coleta, Análise e Apresentação dos Dados   

Os instrumentos de coleta de dados foram basicamente de três tipos: gravação do 

inventário lexical, transcrições e anotações em caderno de campo24. Os itens lexicais 

constituíram, em sua maioria de substantivos. Os dados foram gravados e, em alguns 

                                                

 

23 Ver Anexo II. 
24 O inventário lexical foi organizado em ordem alfabética de duas formas: Chiquitano-Português e Português-
Chiquitano e está no Anexo II deste trabalho. 
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momentos, transcritos simultaneamente. Após a transcrição e observação dos dados, recorria-

se aos auxiliares de pesquisa para correções nos vocábulos. 

A análise fonológica, baseada no modelo estruturalista, seguiu a abordagem 

fonêmica proposta por Kenneth Lee Pike, em que se parte do particular para o geral, neste 

caso; dos dados coletados e transcritos foneticamente para a interpretação fonológica.  

Partindo da premissa de que cada língua tem seus próprios fonemas, e que, 

segundo Cagliari (2002), “todas as línguas do mundo organizam-se em sistemas fonológicos 

regidos, nos aspectos mais básicos, pelos mesmos princípios”, a análise fonológica foi 

realizada tendo como base a teoria de que os fonemas são duas unidades opostas entre si por 

possuírem um traço ou traços comuns e outro diferente. Assim, a sistematização dos dados 

lingüísticos, baseou-se nos critérios de contraste, variação e distribuição complementar 

(Pike:1976, Kindell: 1981, Cagliari: 2002, Callou e Leite: 2003).  

Não houve seleção dos auxiliares de pesquisa25, já que foram entrevistados todos 

os indicados como “conhecedores da língua Chiquitano”. Na primeira visita entrevistamos 

apenas dois “falantes”, um homem e uma mulher; na segunda visita, mais dois homens e uma 

mulher. No total foram contatadas cerca de oito pessoas de “mais idade”, mas só conseguimos 

dados para gravação com apenas de cinco26 “conhecedores da língua”: 03 homens com 70, 80 

e 90 anos respectivamente e 02 mulheres com 67 e 73 anos, sendo um homem e uma mulher 

de Acorizal e dois homens e uma mulher de Fazendinha27. 

As gravações foram feitas em um gravador Microcassete Panasonic, modelo RN-

202, com fitas cassete Sony e Panasonic MC-60. O total das gravações realizadas soma 10 

horas. Foram coletados 660 itens lexicais. 

A apresentação dos dados lingüísticos publicados na Bolívia seguiu sua publicação 

original. No caso dos dados apresentados por Martin e Dorothee Krüsie (1975) e Jesús 

Galeote Tormo (1992) os dados foram transcritos no alfabeto fonético baseado em Pike e nos 

apresentados por Jürgen Riester (1986) e Castro et al (2003), foi utilizada a escrita ortográfica 

do Chiquitano adotada na Bolívia.  

Para a transcrição e apresentação dos dados coletados no Brasil, adotamos os 

símbolos do IPA (Alfabeto Fonético Internacional), revisado em 1993 e que também será 

utilizado nos demais capítulos deste trabalho. 

                                                

 

25 Um dos problemas enfrentados durante a coleta e transcrição dos dados é a questão da dicção dos falantes, 
pois, com exceção de uma mulher, todos os outros não possuem dentes na região frontal da boca, o que pôde, de 
certa forma, ter influenciado na interpretação dos dados. 
26 Os outros três não quiseram gravar entrevistas ou disseram não se lembrar das palavras em Chiquitano. 
27 Na ocasião de nossa última visita para coleta de dados, em dezembro de 2004, um dos auxiliares de pesquisa, 
“conhecedor da língua” perdeu a voz, vitimado por um derrame. 
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Antes das análises fonética e fonológica, apresentamos, no próximo Capítulo, um 

histórico da língua Chiquitano para que se possa compreender melhor o processo de formação 

dessa língua.                                         
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CAPÍTULO  3  

TEMPO E ESPAÇO: HISTÓRICO DA LÍNGUA CHIQUITANO 
      
         

A língua move-se ao longo do tempo numa corrente que ela 
própria constrói em seu curso. Nada é estático. Todas as 
palavras, elementos gramaticais, locuções, sons e acentos são 
configurações que mudam lentamente, moldados pelo curso 
impessoal e invisível que é a vida da língua.  

                                      
                                              Nelly Carvalho   

Apresentamos neste capítulo um panorama histórico da língua Chiquitano e as 

tentativas de se associá-la às famílias lingüísticas conhecidas.  

O fato da língua Chiquitano já ter sido descrita na Bolívia e ter publicações, 

constitui, sem dúvida, um acervo relevante do qual se pôde partir para os estudos e análises 

aqui apresentados.  

3.1-  Panorama Histórico da Língua Chiquitano  

Na Bolívia, de maneira geral, a língua do povo Chiquitano é conhecida como 

Chiquitano. Mas, segundo Castro et al (2003), os falantes Chiquitano a chamam de “besüro” 

ou bes ro”. Este termo significa “correto” e, apesar de não estar difundido ou promovido com 

intensidade entre as sociedades acadêmica e nacional, alguns Chiquitano estão lutando e 

reivindicando esse reconhecimento, num processo de afirmação como valor cultural.  

O Chiquito foi utilizado, por quase cem anos28, como língua franca pelos 

missionários, no processo de evangelização nas reduções jesuíticas fundadas na Chiquitania 

(Riester, 1967-68, 1986; Moreno, 1992; Albó, 1991). Segundo esses autores, nas primeiras 

reduções fundadas, os “chiquitos” constituíam a maioria e conviviam com outros grupos 

                                                

 

28 O contato dos jesuítas com os Chiquitano  inicia no final  do séc. XVII e vai até a expulsão dos jesuítas em 
1767. 
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minoritários (Aruac, Chapakura, Otuque etc). Estes grupos podiam utilizar sua língua materna 

em momentos privados, mas deveriam aprender o Chiquito como língua de comunicação 

geral.  

A complexidade da língua Chiquitano é mencionada por diversos autores. Riester 

(2003) diz que: “o besüro é considerado uma língua sumamente ‘ampla e complexa’, cuja 

aprendizagem causava grandes dificuldades aos jesuítas que guiavam as missões da 

Chiquitania nos séc. XVII – XVIII”. Cita o Pe. J.P. Fernándes que em 1726, dizia: 

Lo que toca a su idioma y lenguaje es tan difícil, que para saberla y 
aprenderla no bastan muchos años... cada ranchería usa un leguaje 
diferentísimo y difícil, y mucho más  que todos el de los Chiquitos... La 
gramática es dificilísima, y el artificio, y la distinción de los verbos es 
increíble. No hay paciencia para haber de decir con diferentes verbos, y 
conjugaciones; yo amo; yo amo a Pedro; yo lo amo; yo me amo; yo la amo; 
por esto amo; con tal incongruencia en las conjugaciones, que poco 
aprovecha saber conjugar un  verbo, para poder hacer lo mismo  con  otro.  

Outra menção às características da língua é quanto à existência de uma 

variante para os homens e outra para as mulheres29. Segundo Galeote Tormo (Silva, 

2001/2002), autor de uma Gramática Moderna da Língua Chiquitano, a mulher não pode 

empregar a fala masculina a não ser que esteja relatando o que foi dito por um homem. O 

homem emprega ambas as formas, emprega a “fala masculina” quando fala de Deus, anjos, de 

homens e semelhantes. Quando fala de qualquer outra coisa; mulheres, seres animados ou 

inanimados emprega a “fala feminina”. Existem nos substantivos formas próprias do “falar 

masculino” e do “falar feminino” que somente podem ser utilizadas pelo homem ou pela 

mulher.  

Por toda essa diversidade, segundo Metraux (1948), é muito difícil obter um 

quadro claro da afiliação lingüística do Chiquitano, bem como estabelecer a distribuição 

inicial dessa língua, ou seja, identificar o grupo principal. As diversas tentativas de 

identificação da língua Chiquitano têm gerado algumas controvérsias levadas, com certeza, 

pela complexidade da própria formação cultural dos povos em questão.   

3.1.1 - As Tentativas de Classificação Lingüística   

Além da complexidade cultural, outros fatores sui generis como a variedade de 

grafia e mudança dos nomes dos grupos, constituem, para os pesquisadores, um dos primeiros 

                                                

 

29 Ver neste trabalho, no Capítulo 4, item 4.3,  mais detalhes sobre o falar masculino e feminino. 
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desafios na tentativa de organização lingüística dos povos. Segundo Bärbel Freyer (2000), 

alguns grupos eram denominados de acordo com seu local de morada, mas quando mudavam 

de lugar, adotavam outro nome. Também era possível que algumas comunidades, ao serem 

absorvidas por outras, por ter morrido seu chefe ou até mesmo pelo fato de que continuamente 

famílias individuais se separavam do grupo, mudassem de nome. A diversidade de nomes 

também advém da denominação por parte de outros grupos em suas respectivas línguas. Até 

mesmos os registros dos grupos das reduções mostram que nas missões também ocorriam 

mudanças e adaptações de nomes. 

Hervás distinguiu, no final do séc. XVII, o grupo Chiquitano em três famílias: 

Chiquitana, Arawaka e Chapakura (Moreno, 1992; Bärbel Freyer, 2000), que demonstramos a 

seguir: 

FAMÍLIA CHIQUITANA: As tribos desta família se encontram num espaço 

territorial que vai desde o Rio Paraguai ao Leste, até o Grande e ou Guapay, ao Oeste; e desde 

o Chaco até 15 de latitude Oeste. Com base em diferenças dialetais, esta família é classificada 

em quatro dialetos: 

1- Tao: Era falado nas missões de Santa Ana, San Rafael, San Miguel, San Inácio, 

San Juan, Santiago, Santo Corazón e Concepción. Correspondia aos grupos: Arupareca, 

Bazaroca, Booca, Boro, Pequica, Piococa, Puntagica, Chibiquica, Tañopica, Tabaiica, Tao, 

Tabacica, Xuberesa e Zamanuca.  

2- Piñoco: Era falado em San Xavier, San José de Chiquitos e San José de 

Buenavista (Moxos). Correspondia aos Guapaca, Motaquita, Piococa, Pogisoca, Quimeca, 

Quitagica, Taumoca e Zemuquica.  

3- Manasí ou Manasica30: Era falado na Missão de Concepción, mas foi logo 

descartado em favor do dialeto Tao. Era falado pelos Cucica, Mamasí (Manacica), 

Quimomeca, Sibaca, Tapacuraca, Yiritua  e Yuracareca (Yuracaré). 

                                                

 

30 Existe uma controvérsia sobre a filiação lingüística dos Manacica. Segundo Moreno (1992), Hervás e 
Caballero os classificam dentro da família Chiquitana, porém com notáveis diferenças, e Charlevoix, baseado em 
fontes de P. Fernández, diz que têm a mesma origem, mas a separação causada pelas contínuas guerras civis e 
ainda o contato com outros povos causaram distanciamento lingüístico ao ponto de quase não entenderem um ao 
outro. Bärbel Freyer (2000) afirma que existem importantes diferenças entre os Chiquitano e os grupos de fala 
Manasí com respeito à religião e à organização política. Diz ainda que tanto Métraux quanto Hoffmam 
consideram os Manasí e os Chiquitano como grupos individuais, sendo que para Métraux, são um sub-grupo da 
família  lingüística Chapacura. Outra controvérsia foi encontrada em Grasso (1982) que menciona que a língua 
Chiquito que se conhece hoje seja possivelmente da tribo Manacica.  
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4- Peñoqui: Esse dialeto era falado por um único povo, estabelecido na Missão de 

San Jose; em pouco tempo foi substituído pelo dialeto Tao. Era o mais diferenciado de todos 

os dialetos.  

FAMÍLIA CHAPACURA: Ocupava o território ao redor do curso médio e baixo 

do rio Iténez ou Guaporé, tanto em território boliviano como brasileiro. Nesta família 

lingüística eram incluídos os seguintes grupos: Chapacura, Quitemoca, Rocorona, Moré ou 

Iténe, Huanyam, Matama, Cujuna, Urunamacan, Cumana, Urupá, Jarú e Torá.  

FAMÍLIA ARAWACA: Formada pelos Saraveca que viviam no extremo Noroeste 

da Chiquitania, divididos em pequenos grupos ao redor da Missão de Santa Ana e pelos 

Painocena e Paunaca que viviam originalmente ao Noroeste da Missão de San Ignácio. No 

séc. XVIII passaram a viver na missão de Concepción.  

Moreno (1992) menciona ainda alguns grupos de contatos com os Chiquito e de 

convívio nas missões, como os Otukeas (otuke, covareca, curuminaca), os Churapa e os 

Xarayé (xarayes, perabazan, arienee, caiguare, ortuguee, siberi, simeno, mayagueno, artanese 

e aburuñe). Essa convivência lingüística múltipla, motivou Knogler, segundo Bärbel Freyer 

(2000), a adotar a terminologia “múltiplas línguas desiguais” dos Chiquitano. Esses grupos, 

segundo Riester (1967-68), formavam uma minoria nas suas parcialidades. A eles era 

permitido falar em sua língua materna, mas deviam aprender o Chiquito como língua comum.  

3.1.2 – A Relação com as Grandes Famílias Amazônicas  

Alguns pesquisadores, citados por Bärbel Freyer (2000), classificam a língua 

Chiquitano como pertencente à família Jê. Segundo ele, Muller (1984) a colocaria ligada à 

língua Bororo, formando uma família lingüística própria, incluída no grande tronco Macro-Jê, 

mas apenas em termos culturais. Por outro lado, Greenberg (1987) sugere que seja o 

Chiquitano incluído, não na família Jê, mas como outra família no grande tronco Macro-Jê. 

Grasso (1982:216) cita D’Orbigny: 

La lengua de los chiquitos es una de las más difundidas y completas de 
América. [...] Se distingue completamente de los otros idiomas del Chaco y 
del Guarani, y puede ser considerada la única fuente de algunas otras tribus 
de las mismas comarcas. Sin embargo, considerándola por sus sonidos, se 
descubrirán muchos de éstos como característicos de la lengua Guaraní, 
como nuestra u, pronunciada con la nariz...  
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Grasso (1982) ainda citando D’Orbigny menciona alguma semelhança com a 

família Nu-arawak31 pela presença de prefixos possessivos como o “N” que aparecem 

igualmente em outras variadas línguas no Chaco mais ao sul, todas de origem Arawak. Grasso 

(1982) afirma ainda que apesar da cultura dos Chiquitano ser fundamentalmente de 

agricultores desenvolvidos com uma organização social bastante complexa, isto tenderia a 

corresponder a povos típicos amazônicos com algumas influências andinas incluídas, como as 

que se apresentam entre os Tupi-guarani, porém sua língua, quanto à estrutura fonética, não 

corresponderia às grandes famílias lingüísticas amazônicas.  

Controvérsias a parte, permanece como consenso, até agora, entre os 

pesquisadores, de que a língua Chiquitano seja uma língua isolada, sem relações com as 

grandes famílias lingüísticas amazônicas e do Chaco.  Estudos lingüísticos mais recentes 

apresentam inventários fonéticos e fonológicos, se referem ao lugar onde a variedade é falada, 

mas se abstêm em classificá-la nos referidos dialetos citados por Hervás (Conferir neste 

capítulo, pág.: 37-38).  

Sem dúvida, mesmo levados por intentos missionários e educativos, os Jesuítas 

se dedicaram ao estudo do idioma Chiquito e deixaram uma respeitável documentação 

lingüística. Grande parte desse material perdeu-se ou se encontra espalhado em museus da 

Europa (Riester, 1986). Atualmente a APCOB (Apoyo para el Campesino Indígena del 

Oriente Boliviano) dispõe de um considerável Catálogo de livros, documentários, reportagens 

e materiais multimídia sobre os indígenas do Oriente boliviano. Esse material, na sua grande 

maioria, refere-se aos aspectos culturais e históricos. Ainda são poucas as referências a 

pesquisas na língua Chiquitano feitas nos últimos anos.   

3.1.3 – As Línguas Chiquitano  

As línguas, mesmo constituídas sob princípios comuns, estão sujeitas à variação 

(Rodrigues, 1986). Do ponto de vista da sociolingüística, língua e variação são inseparáveis e 

qualquer língua falada, por qualquer comunidade exibe sempre variações (Alkmin, 2001). Por 

variação entende-se um fenômeno no qual uma língua não é numa época, num lugar e num 

grupo social dados, idêntica ao que é noutra época, em outro lugar e em outro grupo social 

                                                

 

31 Segundo Grasso (1982), o prefixo em “N” aparece em línguas de origem arawak. Essas famílias têm sido 
chamadas de nu-arawak precisamente pela utilização desse prefixo e ainda pela difusão através do contato com 
outras línguas. 
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(Rodrigues, 1986; Dubois, 2001). Lyons (1979), reafirma que as condições sociais e 

geográficas estão fortemente relacionadas com as transformações lingüísticas e acrescenta 

ainda que sob certas condições as línguas podem “convergir”, ou “divergir”, no decurso do 

tempo. 

O Chiquitano na Bolívia está hoje, como afirmam Castro et al (2003: 16-17), 

dividida em três grandes grupos: um grupo maior, que abarca Concepción e Lomerío32 

(província de Ñuflo de Chávez, departamento de Santa Cruz), outro da área de San Ignacio e 

San Javierito (província de Velasco) e ainda o de San Miguel (província Velasco), que 

segundo os autores: “parece ser o mais diferenciado de todos e com traços que parecem 

distinguir a intercomunicação com outros Chiquitano”.  

Sobre a língua Chiquitano no Brasil não se tem conhecimento, até o momento, 

de nenhuma pesquisa lingüística efetiva. Sabe-se de lista de vocábulos coletados por viajantes 

no Séc. XVIII e, recentemente, a partir de uma amostra de palavras comparadas a vocábulos 

do Chiquitano na Bolívia, Silva e Moreira da Costa (2004) afirmaram que se tratava da 

mesma língua. Mencionam ainda que os Chiquitano no Brasil, tratam a língua como 

“linguará” ou “anenho”.  

No Capítulo a seguir, apresentamos os aspectos fonéticos e fonológicos do 

Chiquitano, resultados do levantamento efetuado nas comunidades brasileiras de Acorizal e 

Fazendinha, município de Porto Esperidião, MT.                        

                                                

 

32 Lomerío nunca fez parte das missões jesuíticas, mas tem sido local de imigrações precedentes das missões de 
San Javier e de Concepción (Castro et al, 2003:17). 
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS FONÉTICOS E FONOLÓGICOS DA LÍNGUA 
CHIQUITANO NO BRASIL 

      
         

Os sons de uma língua são organizados automática e 
inconscientemente pelos que a falam. 

                                                       Glória Kindell   

Sob os pontos de vista ético e êmico (Pike, 1976), tratamos, neste capítulo, do 

estudo dos sons da língua Chiquitano falada no Brasil33. Do ponto de vista ético, a 

identificação, os dados observáveis dos aspectos fonéticos e, do ponto de vista êmico, a 

especificidade, os dados analíticos e organizacionais dos aspectos fonológicos (Kindell, 

1981).  

4.1 – Aspectos Fonéticos  

Nos aspectos fonéticos, tratamos dos sons perceptíveis, identificados e transcritos 

a partir dos itens lexicais coletados. Relacionamos inclusive os sons que ocorreram somente 

em empréstimos do português, do espanhol ou de outras línguas indígenas. 

Identificamos, a princípio, para o Chiquitano no Brasil, 26 segmentos consonantais 

fonéticos (06 oclusivas, 04 nasais, 01 vibrante, 09 fricativas, 02 africadas, 02 laterais e 02 

aproximantes), 09 segmentos vocálicos orais (04 anteriores, 02 centrais e 03 posteriores) e 05 

segmentos vocálicos nasais (02 anteriores, 01 central e 02 posteriores) demonstrados nas 

Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 respectivamente.     

                                                

 

33 Utilizamos a Expressão ‘Chiquitano no Brasil’ por nos reportamos somente aos dados coletados nas 
comunidades brasileiras.  
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Tabela 4.1 – Segmentos Fonéticos Consonantais  

lugar  

modo 

bi-
labial 

labio-
dental 

alveolar alveopalatal retroflexa palatal velar uvular glotal lábio 
velar 

           desv. 
oclusiva 
             voz. 
           desv. 
nasal 
             voz. 
           desv. 
vibrante 
             voz. 
           desv. 
fricativa 
             voz.   

 

  

 

           desv. 
africada 
             voz. 

  

 

           desv. 
lateral 
             voz. 
           desv. 
aproximante 
             voz. 

 

Os fones destacados em azul: 

 

] correspondem aos sons identificados 
apenas em empréstimos. (Ver Quadro de Exemplos 4.1.1).    

Tabela 4.2 – Segmentos Vocálicos Orais  

anterior central posterior 

 

arred. não arred. arred. não arred. arred. não  arred. 

alta 

média-fechada 

média-aberta 

baixa 

   

Tabela 4.3 – Segmentos Vocálicos Nasais  

anterior central posterior 

 

arred. não arred. arred. não arred. arred. não  arred. 

alta 

média-fechada 

baixa 
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4.1.1 - Quadro de Exemplos 

FONE PALAVRA CHIQUITANO PORTUGUÊS 

rapaz             nariz 

sal 

gato               mão 

feijão 

despejar         lua 

mulher 

casa 

abelha           estrela 

sol                 alegria 

banana 

bonito 

galinha 

* flauta 

fundo 

água 

* dois 

amendoim 

andorinha 

coruja 

* mesa 

muitos 

* luz / lâmpada 

noite 

machado 

fruta 

eu quero 

* cadeira 

pedra 

* goiaba 

não 

arco-íris 

doce 

boca 

feio  

* Os fones exemplos apresentados em azul, correspondem a empréstimos do português ou do espanhol.  



  
44

 
4.2 – Aspectos Fonológicos  

A descrição do sistema fonológico foi realizada sob três aspectos: o contraste, a 

distribuição e a variação. Tomando como ponto de partida os procedimentos citados, 

apresentaremos, em seguida, os pares de segmentos que ocorrem em contraste em ambientes 

idênticos ou análogos, distribuição complementar e variação livre.   

4.2.1 – Contraste em Ambiente Idêntico  

Procurou-se a ocorrência de pares de sons foneticamente semelhantes34, 

contrastando em ambiente idêntico.  

4.2.1.1 – Segmentos vocálicos 

   :     - são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em               

                           ambiente  idêntico (CAI).

 (01) 

a.    [ ]      ‘rio’ 

       [ ]      ‘beija-flor’  

Conclusão:  e   são fonemas distintos.   

4.2.2 – Contraste em Ambiente Análogo  

Os pares de sons semelhantes são contrastados e diferem em um ou mais traços 

articulatórios.    

                                                

 

34 Segundo Kindell (1981:29), são foneticamente semelhantes os sons/fones que se diferem entre si apenas em 
ponto e ou modo de articulação. 
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4.2.2.1 – Segmentos consonantais 

   :   -  são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em               

                            ambiente  análogo (CAA).

(02) 

a. [ ]          ‘irmão / irmã’                              

    [ ]          ‘correu’                                           

Conclusão:  e   são fonemas distintos.   

   :   

 

- são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em  

                           ambiente  análogo (CAA). 

(03) 

a. [ ‘ ]     ‘seu’ (pronome  possessivo)                 

    [ ‘ ]     ‘doce’  

Conclusão:  e   são fonemas distintos. 

:    -  são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em  

                             ambiente  análogo (CAA), em posição inicial e medial. 

(04) 

a. [ ]    ‘raiz’                               b. [ ]  ‘xará homem’ 

    [ ] ‘quer dormir?’                   [ ]  ‘joelho’  

Conclusão: A africada alveopalatal [ ]  é um  fonema distinto: 35

    

                                                

 

35 Em face às evidências, a africada alveopalatal [ ]  está sendo considerada como fonema distinto: 

 

até 
que sejam possíveis novas observações, pois em virtude do número de ocorrências no corpus coletado, 
acreditamos sejam necessários dados mais consistentes para confirmá-la como tal. 
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:    -  são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em  

                           ambiente  análogo (CAA), em posição inicial e medial. 

(05) 

a. [ ]   ‘arco-íris’                               b. [ ]  ‘grito’ 

    [ ] ‘frio’                                         [ ]   ‘branco’   

: -    a fricativa retroflexa  [ 

 

] encontra-se em contraste com a ausência de outro                

fonema, ou seja, [ ] em ambiente  análogo (CAA). 

(06) 

a. [ ]        ‘frio’ 

    [   :   [ ]      ‘terra’  

Conclusão: A fricativa retroflexa [  ]36 é um  fonema distinto /  /. 

: -  a fricativa glotal  [ ] encontra-se em contraste com a ausência de outro 

fonema, ou seja,  [ ] em ambiente  análogo (CAA), em posição inicial.  

(07) 

a. [ ‘ ]       ‘doce’ 

    [ ‘ ]   :  [ ‘ ]     ‘sim  -  está bem’  

Conclusão: Consideramos, a princípio, a fricativa glotal  [ ]

 

como um fonema distinto37: 

   

4.2.2.2 – Segmentos vocálicos 
                                                

 

36 A fricativa retroflexa [ ] na língua Chiquitano é bastante significativa, funciona como um “possível 
classificador”, está presente como sufixo na maioria dos substantivos. Nos empréstimos funciona como “filtro da 
língua”, inclusive para nomes próprios (conferir Anexo III). Ex.: [ ] ‘mesa’ [ ] ‘Lourenço’. 
37 Devido a pouca consistência dos dados coletados, não foi possível estabelecer relações entre as fricativas e a 
nasais.  São necessárias maiores investigações. 
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:    -  são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em  

                           ambiente  análogo (CAA). 

(08) 

a. [ ]    ‘joelho’ 

    [ ] ‘filho’ 

Conclusão: As vogais anteriores alta [ ] e média alta [ ] são fonemas distintos: e .   

:    -  são foneticamente semelhantes e encontram-se em contraste em  

                           ambiente  análogo (CAA). 

(09) 

a. [ ]    ‘terra’ 

    [ ] ‘frio’  

Conclusão:  As vogais altas central  [ ]  e posterior [ ] são fonemas distintos: e .   

4.2.3 – Segmentos Distintos   

                   4.2.3.1 – Segmentos Consonantais Distintos   

            

- foram considerados  distintos por não serem, a princípio, 

foneticamente semelhantes a outros fones na língua. Ambos foram encontrados antecedendo 

vogais, em coda silábica, em posições iniciais, mediais e finais de vocábulos, conforme 

demonstrado nos exemplos:  

(10)   

a. :  [ ]     ‘fumo’           [ ]  ‘anta’             [ ]     ‘cuia’ 

b.   :  [ ] ‘chuva’          [ ] ‘sentar’          [ ] ‘serra / morro’ 

c.   : [ ] ‘pedra’           [ ] ‘banana’       [ ]  ‘bonito’ 

d.   :  [ ] ‘vento’     [ ] ‘águia’         [ ] ‘aranha’ 
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e.     :  [ ] ‘dançar’    [ ] ‘cupim’ [ ] ‘cigarra’   

 
Conclusão:  ,  , , e

 
foram considerados fonemas distintos.  

                   4.2.3.2 – Segmentos vocálicos distintos  

  

- foi considerado  distinto por não ser, a princípio, foneticamente semelhante a outros 

fones na língua. Foi encontrado como núcleo de sílaba em posição inicial, medial e final de 

vocábulo, conforme exemplos:   

(11) 

a.   :  [ ] ‘nós’               [ ]    ‘barro’          [ ]  ‘joelho’  

Conclusão: 

 

foi considerado fonema distinto.  

4.2.4 – Distribuição Complementar  

A distribuição pressupõe que dois ou mais segmentos são variantes de uma 

unidade êmica, ou seja, são alofones de um mesmo fonema. A distribuição é caracterizada 

pelos fatores de variação livre (quando os sons alteraram sem evidência clara de critérios de 

condicionamento), ambientais (quando diferenças fonéticas correspondem ou são 

conseqüências do ambiente em que ocorrem) e posicionais (quando a diferença fonética 

corresponde à sua ocorrência em posições diferentes da sílaba) (Kindell, 1981).  

4.2.4.1- Variação livre   

~   - consoante fricativa bilabial  alterna livremente com a consoante  

                           fricativa lábio-dental . 

(12) 

a. [  ] ~  [ ]    ‘lagoa’                        

b. [ 

 

]  ~  [ ] ‘mandioca’ 
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Conclusão: A consoante fricativa lábio-dental [ ] é um alofone de 

 
. A escolha da 

fricativa bilabial 

 
para representar o fonema se justifica por sua distribuição mais ampla 

no corpus, bem como para assegurar a simetria do inventário fonológico tendo em vista a 

existência dos fonemas bilabiais  e . 

 ~    - a consoante fricativa alveolar [ ] alterna livremente com a africada  

                         alveolar [ ]: 

(13) 

a. [ ]  ~ [ 

 

]    ‘pouco’        

b. [ ]   ~  [ ]    ‘muito’  

Conclusão: A africada alveolar [ ] é alofone de . A fricativa alveolar  foi escolhida 

para representar o fonema por aparecer em muito mais ocorrências e em ambientes mais 

diversos.   

 

~ 

 

- a nasal palatal [ ] alterna livremente com  a aproximante palatal [ ] em 

contigüidade a segmentos nasais. 

(14) 

a. [ ]   ~   [ ]   ‘morte’                       

b. [ ]   ~   [ ]  ‘mortos’  

Conclusão: Consideramos, a princípio, a aproximante palatal [ ] como um alofone de 

tendo em vista a ocorrência restrita nos dados coletados.   

  ~ 

 

- a  fricativa uvular [ ] também foi encontrada em caso de variação livre com a 

fricativa retroflexa [ ] em posição de coda silábica no final de  vocábulos.  
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(15) 

a. [  ]  ~   [ : ] ‘cabeça’              

b. [ ]  ~   [  ]  ‘alto – grande’  

Conclusão: A fricativa uvular [ ] é alofone de . Neste caso, a fricativa retroflexa 

 

foi 

escolhida para representar o fonema por estar em muito mais ocorrências, como demonstrado 

nos exemplos  (05) e  (06), neste Capítulo.  

  

~ - a vogal anterior média-fechada  [ ] alterna livremente com a vogal anterior 

média-aberta  [ ] sem nenhum condicionamento contextual aparente. 

(16) 

a. [ ] ~  [ ] ‘irmã / prima’ 

b. [ ] ~ [ ] ‘dar’ 

c. [ ]  ~ [ ] ‘lobinho’  

Conclusão: A vogal anterior média-aberta  [ ] é alofone de  . A vogal anterior média-

fechada [ ] foi escolhida para representar o fonema  por estar  em muito mais 

ocorrências no corpus coletado.  

  ~ -  a vogal posterior média-fechada  [ ] alterna livremente com a vogal posterior 

média-aberta  [ ] sem condicionamento contextual aparente. 

(17) 

a. [ ] ~  [ ] ‘teu’ 

b. [ ] ~ [ ] ‘tatu’  

Conclusão: A vogal posterior média-aberta  [ ] é alofone de . Neste caso, a vogal 

posterior média-fechada [ ] foi escolhida para representar o fonema 

 

por estar em muito 

mais ocorrências.   
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4.2.4.2 – Variação ambiental  

 , 

 
- no interior dos vocábulos, ocorrem nos seguintes ambientes: 

a)  ocorre antes das oclusivas  ,  e 

  

b)  ocorre antes da nasal palatal  

  

        ______ 

 

      / _______ nos demais ambientes.  

(18) 

a.               [ ]      ‘eu’ pron. pessoal 

b.           [ ]  ‘anos’ 

              [ ]   ‘bonito’  

Conclusão: Os fones fricativos alveolar [ ] e alveopalatal [ ], quando em posição de coda 

silábica, antes das oclusivas , 

 

e e antes da nasal palatal [ ] respectivamente, 

neutralizam-se. O fonema, então é representado pela fricativa alveolar  .   

  -  a vogal anterior alta arredondada foi encontrada nos ambientes: 

  

 

/____/          

 

/ ____ / 

         

 

 ]/ ____/ 

  

/ ____ / 

         

 

/____/ 

(19) 

a. [ ]  ‘fraco’                        b. [ ]  ‘antes’ 

c. [ ]  ‘plantar’               d. [ ]   ‘entardecer’ 

e. [ ]  ‘branco’  
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Conclusão: Consideramos a vogal anterior alta arredondada [ ] como um alofone da vogal 

anterior alta não arredondada  .  

4.2.4.2.1 – Casos especiais  

Relacionamos a seguir alguns casos de variação ambiental encontrados. Pela pouca 

ocorrência e consistência dos dados coletados, carecem de melhor observação e, 

conseqüentemente, maiores investigações.   

  

-   a nasal velar [ 

 

] foi encontrada em posição de coda silábica, depois de uma vogal 

nasal, seguida da oclusiva velar [ ]. 

  

  /_______ 

  

(20) 

a. [ ]   ~   [ ] ‘não’  

Conclusão: Consideramos, preliminarmente, a ocorrência da nasal velar [ ] como uma 

possível variação da nasal alveolar [ ] antecedendo a oclusiva velar [ ].   

- A aproximante lábio-velar [ ] pode ser encontrada ocupando as margens silábicas, 

antecedendo o núcleo silábico, aparentemente em variação com a fricativa bilabial 

vozeada [ ]: 

             /______ / 

   

(21) 

a. [ ]     ‘vamos comer’                                   

b. [ ]  ‘vamos tomar banho’    

c.  [ ] ~  [ ]      ‘vamos mandar’                                   
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Conclusão: A aproximante lábio-velar [ ] foi considerada como um alofone da fricativa 

vozeada bilabial .   

- a oclusiva glotal  foi encontrada nos ambientes: 

     VI / _______ / VI     - entre vogais idênticas 

         

 

 / ______ / 

 

         

 

 / ______/ 

______/ 

/ 

   

(22) 

a. [ ] ‘vou para dentro’                 

b.

 

[

 

]      ‘boca’ 

c. [ ]  ‘fora’ 

d [ ]  ‘alegria’ 

e. [ ]  ‘aqui’  

Conclusão: Em função das realizações apresentadas, consideramos, a princípio, a glotal 

oclusiva [ ]como um fonema distinto: .   

4.2.4.3 – Variação posicional  

 , , no final de vocábulos ocorrem nos seguintes ambientes: 

a)  ocorre seguido das vogais médias anteriores  e 

 

b)  ocorre seguida da vogal alta anterior 

 

c)  ocorre nos demais ambientes  

              /  ________  /  _______ 
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              /  

 
              / _________ nos demais ambientes  

(23) 

a. [ ]   /          ‘feijão’                 [ ]    /    ‘gato’  

b. [  ]   /  /    ‘ vaga-lume’  

c. [ ]        /             ‘cará’  

Conclusão: como não há ambiente comum em que contrastem, trata-se de uma ocorrência 

complementar dos fonemas , 

 

e 

 

em posição de coda silábica no final de 

vocábulos.   

4.2.4.4 – Alongamento das vogais  

Quanto ao alongamento, há algumas ocorrências de vogais longas contrastando 

com vogais curtas. Fonologicamente, esse caso pode ser interpretado como seqüência de duas 

vogais. Adotamos aqui a hipótese de duas vogais idênticas, considerando a escassez dos dados 

coletados. 

(24) 

a. [ ] 

  

        ‘casa’                               b. [ ]

 

      ‘capivara’ 

    [ ]  

 

‘galo’                                    [ ]

 

‘pó - terra’   

4.2.4.5 – Nasalização das vogais  

As vogais [ , , , , ] podem ser nasalizadas, sem que isso caracterize um traço 

distintivo. A nasalização, na maioria das ocorrências, é justificada pela proximidade das 

nasais bilabial [ ], alveolar [ ] e palatal [ 

 

].  

(25) 

[ ]  ‘debaixo’  
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b. [  ] ‘apelido’ 

c. [ ] ‘xará homem’ 

d.

 
[ ]  ‘assar’  

e.

 
[ ] ‘fica quieto um pouco’      

4.2.4.6 – Apagamento das vogais  

Quanto ao apagamento das vogais, foram observadas as ocorrências em final de 

vocábulos, seguidas da oclusiva velar [ ]

(26) 

a. [ ]  ~   [ ]  ‘beber’ 

b. [ ] ~  [ ]  ‘lágrima’   

A análise fonêmica, baseada nos procedimentos apresentados, permitiu 

diferenciar: 

 

 e 

 

como fonemas distintos, contrastando em ambiente idêntico; 

 

, , , , , , , , 

 

e 

 

como fonemas distintos, 

contrastando em ambiente análogo; 

  

, , 

 

, , e como fonemas distintos, por serem dessemelhantes 

a outros fones na língua; 

 

 e  

 

como fonemas distintos por estarem em distribuição complementar; 

 

[ ] e [ ] como alofones da fricativa bilabial vozeada ; 

 

[ ] e [ ] como alofone da fricativa alveolar desvozeada ; 

 

[ ] como alofone da nasal alveolar  ; 

 

[ ] como alofone da fricativa retroflexa  ; 

 

[ ] como alofone da vogal média-fechada anterior não-arredondada ; 

 

[ ] como alofone da vogal média-fechada posterior arredondada ; 

 

[ ] como alofone da vogal alta anterior não-arredondada. 
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Ao todo foram identificados 14 fonemas consonantais e 06 vocálicos, os quais são 

apresentados nas Tabelas 4.4 e 4.5, respectivamente.  

Tabela 4.4  - Fonemas Consonantais  

lugar  

modo 

bi-
labial 

labio-
dental 

alveolar alveopalatal retroflexa palatal velar uvular glotal lábio 
velar 

           desv. 
oclusiva 
             voz. 
           desv. 
nasal 
             voz. 
           desv. 
vibrante 
             voz. 
           desv. 
fricativa 
             voz. 

  

           desv. 
africada 
             voz. 

   

                  Tabela 4.5 – Fonemas Vocálicos  

anterior central posterior 

 

arred. não arred. arred. não arred. arred. não  arred. 

alta 

media-fechada 

baixa 
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4.3 - A Fala Masculina e Feminina  

Vários estudos comprovam as distinções entre falas feminina e masculina, 

estabelecidas nas línguas do mundo. Essas diferenças acontecem principalmente no campo 

lexical, com formas distintas para designar o mesmo objeto e são condicionadas pelo sexo do 

locutor, do interlocutor, de ambos ou da pessoa sobre a qual se fala. Nas línguas indígenas, 

essa oposição é demonstrada de forma mais categórica, manifestando-se nos níveis fonético, 

fonológico, morfossintático, semântico e discursivo (Borges, 1999/2000). 

Baseada em Bodine e Balmori, Borges (1999/2000) cita algumas línguas que 

apresentam o fenômeno da diferenciação entre as falas feminina e masculina: Biloxi (norte 

dos Estados Unidos), Chiquitano (Bolívia), Chukchee (norte da Sibéria Oriental), Cocáma 

(fronteira da Colômbia com o Brasil), Hitchiti (Flórida, Estados Unidos), Karajá (Brasil), 

Koasati (Louisiana, Estados Unidos), Mataco (Paraguai e Argentina), Muskogee (Estados 

Unidos), Pirahã (Brasil), Quileuta (Estados Unidos), Thai (Península Indo-Chinesa), Xavante 

(Brasil) e Yana (Estados Unidos). 

Em todos os estudos apresentados sobre o Chiquitano na Bolívia há referências ao 

falar masculino e feminino. Os estudiosos mencionam que os homens podem fazer uso das 

duas variantes: quando falam de Deus, pessoas celestiais, anjos, de homens e semelhantes 

empregam a forma masculina; quando referem-se a qualquer outra coisa como mulheres, seres 

animados ou inanimados empregam a forma feminina. As mulheres empregam sempre a 

forma feminina (Riester, 1967-68, 1986, 2003; Grasso, 1982; Tormo, 1992; Moreno, 1992; 

Castro et al, 2003). Riester (1986:85) diz que essa diferença hoje em dia é pouco significante 

por se restringir a apenas algumas formas mais simples utilizadas pelas mulheres. Diz ainda 

que a distinção se mostra, sobretudo, no singular e no plural de nomes com os sufixos 

possessivos ou pessoais de terceira pessoa. Existem diferenças nos pronomes e advérbios que 

a mulher não pode usar, tendo outros correspondentes dos quais, entretanto, o homem pode 

fazer uso. 

Borges (1999/2000), citando os exemplos de Adam e Henry (1880), menciona que 

na língua Chiquitano, falada na Bolívia, encontram-se exemplos de distinções feita de acordo 

com o sexo do locutor e do interlocutor e, pelo sexo da pessoa sobre quem se fala. A autora 

menciona, ainda baseada naqueles autores, que em Chiquitano os contrastes entre a fala 

feminina e masculina se fazem notar: 
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na estrutura silábica (nível fonológico), evidenciadas na fala da mulher, 

quando a consoante ou vogal inicial é suprimida de certos vocábulos, 

especialmente os que designam alguns tipos de animais e árvores; 

       petas (f) – “tartaruga” – opetas  (m) 

      paixoorus (f) – “tipo de árvore” – upaixoorus (m)  

  

no uso, pelos homens, do sufixo –tii (nível morfológico) quando se 

referem a alguém do sexo masculino. Na fala feminina não há distinção 

para: ele  ela -  dele   dela;  

yebotii ti n-ipoosstii    “ele foi para casa dele” (m) 

yebo ti n-ipoos      “ela foi para casa dela” (f)    

 

na presença dos morfemas –s como sufixo possessivo e –na artigo 

masculino na fala feminina; -stii sufixo feminino e naki- artigo masculino 

na fala masculina; 

n- i – poo – stii – naki ñoneís  “a sua casa dele, o homem” (m) 

i – poo – s – na – õneis   “a sua casa dele, o homem” (f)  

 

na presença de substantivos diferenciados para a fala feminina.  

Os estudos do Chiquitano realizados no Brasil ainda não nos permitem observar 

essa variação em suas formas mais complexas. Nos dados coletados nesta pesquisa, as 

distinções nos registros de fala feminina e masculina foram observados em:  

 

formas lexicais diferentes para os substantivos designativos de 

parentesco38: avó, avô e filho e nos designativos de partes do corpo:      

                                                

 

38 Balmori (apud Borges, 1999/2000: 90), diz que “o emprego de termos diferenciados para expressar relações de 
parentesco é comum às línguas indígenas e resulta da existência de relações familiares sociais e funcionais 
distintas entre homem ou a mulher e o parente a quem ele/ela se refere”. 
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(27) 

Chiquitano 

 
Português fala feminina fala masculina 

filho 

avó 

avô 

cabeça 

nariz 

boca 

   

supressão do prefixo /no/, na fala feminina para alguns substantivos que se 

referem a nomes de animais.  

(28) 

Chiquitano 

 

Português fala feminina fala masculina 

gato 

águia 

coruja 

ema 

galinha 

 

É curioso notar que houve diferenças nos registros de fala masculina e feminina 

para os animais domésticos “galinha” e “gato” e, no entanto, para “cachorro39” e “galo” foram 

encontradas, para ambos as mesmas formas: / e , respectivamente. Talvez 

a explicação possa ser encontrada num estudo mais complexo desta língua, como as formas de 

categorização, por exemplo. 

                                                

 

39 Riester (1986), menciona que / tamoko   /   (cachorro) é um empréstimo, possivelmente de origem Guarani ou 
Zamuco. 
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supressão de consoantes e sílabas, na fala masculina, para o pronome, 

verbo, advérbio e substantivo referente a elemento da natureza. 

(29) 

Chiquitano 

 
Português fala feminina fala masculina 

teu 

falar 

noite 

não 

 

Outra observação curiosa foi feita com relação às incidências dos empréstimos 

entre as falas masculina e feminina. Percebeu-se, nos dados coletados, uma incidência de 45% 

de maior utilização de empréstimos na fala masculina. Segundo Paiva (2004), em se tratando 

de variável gênero/sexo, há uma tendência geral das mulheres manterem, de certa forma, as 

variáveis mais tradicionais, ou seja, os registros de fala feminina apresentam menor 

suscetibilidade às mudanças. 

Não tratamos neste trabalho das questões de acento e sílaba. Não foi observada, à 

priori, variação fonológica significativa envolvendo a questão do acento. Quanto ao sistema 

silábico, entendemos que consiste numa análise mais complexa e que não fazia parte dos 

objetivos desta primeira observação do Chiquitano falado no Brasil.  

Apresentamos no Capítulo seguinte algumas considerações sobre os registros do 

Chiquitano na Bolívia e a similaridades com o Chiquitano do Brasil.             
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CAPÍTULO 5  

TRANSNACIONALIDADE LINGÜÍSTICA : A LÍNGUA CHIQUITANO 
NO BRASIL E NA BOLÍVIA 

      
         

Cada variedade lingüística é o resultado das peculiaridades de 
experiências históricas e socioculturais do grupo que a usa.  
                                                          Fernando Tarallo   

Neste capítulo tratamos da transnacionalidade lingüística, ou seja, das relações 

lingüísticas entre os Chiquitano dos territórios brasileiro e boliviano. A formação múltipla e 

sui generis do povo Chiquitano, certamente imprimiu na língua características híbridas e 

multiculturais, isto justificaria a dificuldade de sua afiliação lingüística como demonstramos 

no Capítulo 3, deste trabalho. 

Após realizarmos o levantamento fonético e as primeiras análises fonológicas do 

Chiquitano no Brasil, achamos relevante observar as relações de similaridades dessas línguas, 

pois, segundo Ribeiro (2005: 02):  

“[...] Historicamente as relações entre populações e territórios têm 
resultado em formas de representações coletivas associadas com identidades 
sociais, culturais e políticas, através das quais as pessoas podem reconhecer 
seu pertencimento a uma unidade [...]”  

Percebemos que esse reconhecimento de pertencimento ao grupo Chiquitano é 

latente nas comunidades de Acorizal e Fazendinha, no Brasil.  Segundo Silva (2001/2002), os 

Chiquitano brasileiros mantêm vínculos de parentesco, compartilham festas com os 

bolivianos. Utilizam o espanhol e, em alguns casos, o Chiquitano para se comunicar com os 

parentes da Bolívia. As tradições religiosas e os contatos intermitentes constituem elos 

significativos na manutenção das relações culturais entre as comunidades. 

A fim de verificar essa unidade lingüística, apresentamos neste capítulo quatro 

referências bibliográficas da língua Chiquitano publicadas na Bolívia com os quais 

procuramos estabelecer algumas relações de similaridades fonéticas, fonológicas e lexicais 

com a língua Chiquitano que descrevemos aqui no Brasil. 
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As descrições da língua Chiquitano na Bolívia estão, na maioria das vezes, 

apresentadas na forma ortográfica e ou no alfabeto baseado em Pike (1947), as quais foram 

mantidas a fim de não se perder a originalidade dos dados. As referências ao Chiquitano no 

Brasil estarão transcritas na forma fonética ou fonológica, utilizando o IPA (Alfabeto 

Fonético Internacional), seguindo a análise apresentada no Capítulo IV deste trabalho.   

5.1 – Referenciais Bibliográficos da Língua Chiquitano na Bolívia  

Listamos, a seguir, quatro referenciais bibliográficos sobre a Língua Chiquitano na 

Bolívia.  

5.1.1- Phonology of Chiquitano – Martin e Dorothee Krüsie – Work Papers of the 

Summer Institute of Linguistics – Riberalta, Beni, Bolívia – 1975.  

Neste referencial, os autores mencionam que o estudo foi baseado no dialeto 

Chiquitano falado na área de Lomerío, na comunidade de San Lorenzo, sul de Concepción, 

província de Ñuflo de Chávez, no período de 1968 a 1973. Apresentam os seguintes fonemas 

do Chiquitano40:  

Consoantes  

bilabial alveolar alveo-pal. velar glotal 

plosivas 

fricativas 

nasais 

líquidas 

  

Contrast of Phonemes: Krüsie (1975:66)    

Vogais: 
                                                

 

40 Apresentamos os dados em português dos quadros seguidos do Título: Contrast o f  Phonemes (Krüsie, 
1975:66) 
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anterior

 
central posterior

 
alta 

média 

baixa 

 
Contrast of Phonemes: Krüsie (1975:66)  

Os Krüsie (op cit) mencionam, ainda, a nasalização, alongamento e afonia de todas 

as vogais e, segundo eles, baseados no padrão silábico (V - CV - VV - CVV), não há ditongos 

no Chiquitano.   

5.1.2-  Zúbaka – La Chiquitania – visión antropológica de uma región em 

desarrollo – Tomo I – Vocabulário Español-Chiquito y Chiquito-Español. Jürgen 

Riester. Cochabamba - La Paz 1986.  

Neste referencial, Riester menciona um levantamento lingüístico feito por ele e 

pelo estudioso Max Fuss, nas Províncias de Velasco, Chiquitos e Sandoval. Diz que há 

diferença entre as línguas Chiquitano faladas nas províncias de Ñuflo de Chávez, Concepción 

e Lomério, porém ressalta que as diferenças lingüísticas não impedem a compreensão da 

língua. 

Sobre as características fonéticas e fonológicas, Riester (op cit) menciona ainda 

que o “chiquito” , comparado aos idiomas europeus, não tem as consoantes: d, f, j (jota), l, v 

(w), x, (k-s).  Apresenta como Alfabeto Ortográfico Chiquitano:   

a, b, ch, e, g, h (j), i, i (y), k m, n, ñ, o, p, r, rsch, s, sch, t, u , z  

O autor menciona também que todas as vogais podem ser nasalizadas e que não 

existem ditongos na língua Chiquitano.   

5.1.3- Manitana auqui besüro - Gramática moderna de la Lengua Chiquitana y 

vocabulário básico. Jesús Galeote Tormo. Santa  Cruz, Bolívia: 1992.  
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Tormo menciona que sua pesquisa foi efetuada na região de Lomerío, sul de 

Concepción.  O trabalho de coleta e análise dos dados começou com sua chegada a Lomerío, 

em meados de 1986. O autor afirma que nas comunidades de San Antonio de Lomerío a 

língua Chiquitano é uma “língua viva”, falada na família e transmitida de pais para filhos nas 

rezas, canções, tradições, costumes e crenças. Tormo (op cit) diz ainda que na região de 

Lomerío, os Chiquitano se reconhecem como descendentes de sete grupos indígenas, 

constituídos por Moncoca, Paiconeca, Mampea, Cusiquia, Cütemoca, Paunaca e Yuracariquia. 

O autor afirma que a língua Chiquitano falada pelos diferentes grupos é a mesma, e que 

somente se observam algumas pequenas variações, dependendo do grupo de procedência. Na 

elaboração da Gramática, elegeu, quando encontradas tais variantes, a forma de falar mais 

aceita por todos.  

O autor da Gramática apresenta o seguinte alfabeto em Chiquitano: 

Sinal fonético Fonemas Representação 
ortográfica 

a 

e 

e 

o 

u 

i 

ü 

b 

t 

ch 

c (antes de:  a o u ü ) 
qu (antes de:  e i) 

h 

m 

n 

ñ 

p 

r 

s 

rr 

rr 

rr 

y 

 

   Alfabeto Fonetico en Chiquitano – Tormo (1992:31) 
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5.1.4- Guia del Alfabeto Bes ro  Ministério de Educación - Viceministerio  de 

Educación Escolarizada y Alternativa - Reforma Educativa Minedu - 

Bolívia - Autores: Pablino Parapaino Castro, Pedro Ipamo Jiménez e 

Janneth Olívio. Laz Paz, 2003.  

Este guia de alfabetização, segundo os autores, tem como objetivo ensinar aos 

falantes do Bes ro (Chiquitano) a escrita normatizada do idioma a partir dos conhecimentos 

que já têm do castelhano. Declaram que à elaboração deste Guia precederam vários encontros, 

convenções, capacitação de professores e discussões com entidades e associações, a fim de se 

definir um alfabeto unificado e funcional da língua Bes ro para a escrita. Apresentam um 

alfabeto para escrita ortográfica baseado nas revisões dos estudos Fonológicos da língua e nos 

alfabetos existentes. A partir desse material, as organizações e comunidades Chiquitano da 

Bolívia pretendem criar, formalizar e institucionalizar o Centro de Producción de Materiales. 

Pretendem, ainda, constituir a Academia de Ciencias, Cultura, Letras y Lengua Bes ro que 

será responsável, segundo Castro et al, pela preservação, desenvolvimento e revitalização da 

língua, bem como pela normatização da escrita e da pronúncia da língua através da produção 

de gramática, dicionários e outros recursos visando promover e incentivar a arte, cultura, 

ciência e música Chiquitano.  

Os autores apresentam o alfabeto ortográfico no verso da capa da cartilha, com um 

desenho de fundo demonstrando as articulações dos segmentos41.   

Vogais:   

anterior

 

central

 

posterior

 

alta 

média 

 

baixa 

     

                                                

 

41 Por questões didáticas acrescentamos nos quadros das “letras”  (forma ortográfica)  as denominações no 
modelo do IPA, seguindo o desenho apresentado pelos autores. 
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Consoantes: 

bilabial alveolar   (?) 42 palatal velar glotal 

                              

                        

               

5.2 – Semelhanças e Diferenças entre o Chiquitano na Bolívia e no Brasil  

Observando os quadros fonéticos, fonológicos e ortográficos apresentados, 

percebemos uma grande similaridade entre as línguas Chiquitano encontradas na Bolívia e a 

que descrevemos aqui no Brasil. A seguir, faremos algumas considerações sobre essas 

similaridades.  

Na apresentação dos exemplos, mantemos as formas de escrita do Chiquitano 

como estão nas referências bibliográficas. Os exemplos da referência dos Krüsie (1975), estão 

na forma fonética e ou fonológica, no alfabeto baseado em Pike (1947). As referências de 

Riester (1986), Tormo (1992) e Castro et al (2003) estão na forma ortográfica (em itálico), 

obedecendo as grafias utilizadas na Bolívia. Os exemplos do Brasil se referem aos resultados 

de nossa pesquisa, conforme as análises apresentadas no Capítulo IV, neste trabalho e estão 

na forma fonética e ou fonológica, no IPA (Alfabeto Fonético Internacional).      

                                                

 

42 Os autores explicam que esta “letra” é pronunciada como o “t” porém mais suave, a língua no palato e a ponta 
roça os dentes. Como a letra está na forma ortográfica, não conseguimos estabelecer correspondência no quadro 
do IPA. 
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5.2.1 - Os Segmentos Consonantais  

 
As oclusivas [ estão mencionadas em todas as referências:   

(30)  

Fonema 

Krüsie 

1975 

(fonológico) 

Riester  

1986 

(ortográfico) 

Tormo 

1992 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

(ortográfico) 

Brasil  

2005 

(fonológico) 

‘lua’ ‘fumo’ ‘casa’ ‘mulher’ ‘lua’ 

‘água’ ‘chuva’ ‘mandioca’

 

‘noite’ 'barro' 

‘pedra’ ‘pedra’ ‘esposa’ ‘negro’ 'avó' 

    

A oclusiva glotal [ ] que encontramos no Brasil,

 

é mencionada por 

Krüsie (1975), Riester (1986) e Castro et al (2003): 

(31)  

Fonema 

Krüsie 

1975 

 (fonológico) 

Riester 

1986 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

 (ortográfico) 

Brasil 

2005 

 (fonológico) 

‘comer' ‘sujo’ ‘galo’ ‘fogo’ 
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A oclusiva ] é mencionada como ‘letra’ por Riester (1986) (32.a). 

Tormo (1992) diz que para o Chiquitano se emprega sempre ] (32.b), 

mas quando se refere aos empréstimos, a coloca dividindo o ambiente 

fonético com ] (32.c). No Brasil, a bilabial sonora ] aparece nos 

empréstimos vindos do português (32.d):  

(32) 

a.    ‘sereno’    

b.    ‘correto’                 

c.  ~   ‘vaca’ 

d.   ‘burro’     

 

A oclusiva velar ] é mencionada por Riester (1986), que afirma que a 

mesma não existia na época da cristianização e que aparece hoje em várias 

palavras, quase sempre se tratando de trânsito entre ] e ] Diz que, às 

vezes, se pode ouvir a pronúncia especialmente na fala feminina. Afirma 

ainda que a oclusiva velar 

 

nunca aparece como inicial, mas não resta 

dúvida de que hoje este som pertença à língua Chiquitano.   

(33) 

a.  ~    ‘urucum’                     

      No inventário que coletamos no Brasil, a oclusiva velar sonora foi 

encontrada: 

      - em uma fala feminina em variação: 

b.  ~ ]   ‘chorar’  

      - em uma fala masculina: 

c.    ‘chuva’ 

                             -  em todas as manifestações para empréstimo da língua portuguesa : 

                         d.   ‘goiaba’  
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As nasais 

 
e a vibrante 

 
foram encontradas em todas as 

referências.   

                        (34)  

Fonema 

Krüsie 

1975 

 (fonológico) 

Riester 

1986 

 (ortográfico) 

Tormo 

1992 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

 (ortográfico) 

Brasil 

2005 

 (fonológico) 

‘galinha’ ‘cigarra’ ‘frango’ ‘azedo’ 'chorar' 

‘raposa’ ‘anzol’ ‘concha’ ‘vento’ ‘lua’ 

‘dia’ ‘grande’ ‘respiração’ ‘gato’ ‘céu’

‘eu faço’ ‘depois’ ‘quem’ ‘menino’ ‘estrela’ 

   

A nasal velar está no quadro fonético apresentado pelos Krüsie (1975) 

e, segundo eles, ocorre somente depois de uma vogal nasal, precedida de 

uma velar final (35.a). No inventário que coletamos aqui no Brasil, a nasal 

velar 

 

aparece no mesmo ambiente fonológico mencionado pelos 

Krüsie (1975) (35.b):   

(35) 

a. ‘eu bebo’             

b. ~  ‘não’             
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As fricativas foram registradas em todas as referências:  

                          (36)  

Fonema 

Krüsie 

1975 

 (fonológico) 

Riester 

1986 

 (ortográfico) 

Tormo 

1992 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

 (ortográfico) 

Brasil 

2005 

 (fonológico) 

‘aceito’ ‘riacho’ ‘irmão’ ‘olho’ ‘gato’ 

‘eu como’ ‘lagoa’ ‘campo’ ‘dormir’ ‘noite’ 

   

A fricativa bilabial que encontramos no Brasil (37.a) é também 

mencionada pelos Krüsie (1975) (37.b). Castro et al (2003) também 

mencionam como fricativa e utilizam o símbolo ortográfico ‘ b’, gerando 

uma pequena dúvida com relação a oclusiva bilabial  (37.c): 

(37) 

a. 

 

 ‘amanhã’     

                        b.     ‘agora’         

                        c.          ‘rede’   

 

A fricativa lábio dental é mencionada por Tormo (1992) como 

variante de 

 

quando se trata de empréstimo (38.a). No Brasil, 

encontramos a fricativa lábio dental aparecendo em variação com a 

fricativa bilabial / e também nos empréstimos para palavras na língua 

portuguesa (38.b, 38.c). 

                           (38) 

                          a.     ‘vaca’         

b. ~  ‘mandioca’   

                          c.  ‘vaca’        
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A fricativa alveolar é mencionada apenas por Riester (1986) (39.a).  

No Brasil, encontramos a fricativa alveolar sonora  nos empréstimos da 

língua portuguesa e ainda em variação com a fricativa dental ] (39.b, 

39.c):  

                         (39) 

a    ‘orelha’          

b.  ‘camisa’     

c. ‘baixo’       

 

A fricativa retroflexa é mencionada nas referências em grafias 

distintas. Riester (1986) menciona como variantes entre sch  e rsch 

  

e afirma que nem sempre é possível diferenciá-las na pronúncia: 

                        (40) 

a. 

 

 ~      ‘sobrancelha’        

Para os Krüsie (1975), há variação da fricativa alveopalatal 

  

que ocorre   

em palavras depois de  

  

e  

 

seguida de 

 

inicial e depois de 

vogais nasalizadas  e se transforma em fricativa retroflexa 

 

quando 

palavras são iniciadas pela vogal central / a /  e  em fricativa retroflexa  

alveopalatal 

 

 em outras posições:  

b.      ‘pedra’ 

c     ‘eu durmo’ 

d.  ‘eu durmo’         

Castro et al (2003) utilizam o símbolo ortográfico ‘x’ para representar este 

som que, segundo eles, tem a pronúncia quase igual ao ‘rr’ duplo do 

castelhano, só que mais suave, a língua se levanta até o palato e o ar sai 

entre os dentes: 

e.     ‘formigueiro’ 
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No quadro apresentado em nossa pesquisa aqui no Brasil, a fricativa 

retroflexa ] é bastante evidente e aparece com maior incidência em 

sílabas finais de vocábulos:   

                      f.         ‘amendoim’ 

                           /   ‘água’ 

                           

 

A fricativa  glotal ] é registrada por Riester (1986)  que menciona que a 

 

aparece raras vezes, seja como inicial ou como “ponte” (41.a). Tormo 

(1992) afirma que a oclusiva glotal 

 

só é encontrada na palavra hoo 

‘sim’ (41.b). No Brasil, encontramos a oclusiva velar 

 

em alguns 

vocábulos e também em processo de neutralização (41.c, 41.d): 

                          (41) 

                          a.      ‘teu’     

                          b.  

 

  ‘sim’       

                          c. ]   ‘não’        

        d. ] ~ [ ]  ‘teu’

    

A africada alveopalatal ] está em todas as referências

 

(42)   

Fonema 

Krüsie 

1975 

 (fonológico) 

Riester 

1986 

 (ortográfico) 

Tormo 

1992 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

 (ortográfico) 

Brasil 

2005 

 (fonológico) 

‘eu bebo’ ‘muito’ ‘cunhado’ ‘costas’ ‘falar’ 
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A aproximante alveolar [ ] é mencionada por Krüsie (1975) (43.a) e 

Tormo (1992) (43.b). Nos dados coletados no Brasil, não encontramos 

ocorrências da aproximante alveolar [ ].  

(43) 

a. 'minha esposa' 

b. ’caçador’   

  

Já a aproximante lábio velar [ ] é mencionada pelos Krüsie (1975) como 

alofone da oclusiva bilabial [ ], ocorrendo antes de 

 

seguida de 

 

(44.a). No Brasil encontramos a ocorrência da aproximante [ ] como 

possível alofone  de 

  

(44.b).  

(44) 

a [ ] ~  [ ] 'amanhã' 

b. [  ]  ~  [ ] ‘vamos comer’  

Tanto Tormo (1992) quanto Riester (1986) afirmam não haver encontro 

consonantal no Chiquitano. No Brasil também não observamos nenhuma ocorrência.  

5.2.2 – Os Segmentos Vocálicos  

No que diz respeito às vogais, a similaridade é ainda maior. Foram apresentados 

em todas as referências seis fonemas vocálicos orais [ ], com nasalização 

possível em [ ]. Encontramos apenas uma divergência em relação aos segmentos 

vocálicos [ ] e [ ]. 

Os Krüsie (1975) utilizam o símbolo “ü”, classificando-o, segundo o alfabeto 

baseado em Pike (1947), como uma vogal anterior alta arredondada. Riester (1986) também 

utiliza o símbolo “ü” e diz que é o mesmo ou quase o mesmo som que existe nos idiomas 

guarani – tupi, classificado como “i gutural”. Já Tormo (1992) utiliza o símbolo “ü” como 

fonema de [ ], que, de acordo com o alfabeto baseado em Pike (1947), é considerada uma 

vogal média-alta central não arredondada. 
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Castro et al (2003), utilizam o símbolo “ ” (inclusive para a escrita ortográfica) e 

mencionam que o símbolo equivale ao “ü” utilizado pelos Krüsie (1975). 

No Brasil, transcrevemos este som com o símbolo [ ], com base no IPA, 

assumindo-o, como uma vogal alta central arredondada. 

Nas demais referências, as vogais foram similares. Vejamos os exemplos:  

(45)  

Fonema 

Krüsie 

1975 

 (fonológico) 

Riester 

1986 

 (ortográfico) 

Tormo 

1992 

 (ortográfico) 

Castro et al 

2003 

 (ortográfico) 

Brasil 

2005 

 (fonológico) 

‘minha mão’ 'joelho' 'obedecer' 'nariz' 'abelha' 

‘céu’ 'brinquedo' 'dentro' 'mão' 'assustar'

 

‘cheio’ 'contigo' 'comprido'

 

'boca' 'eu' 

‘abrir / furar’ 'deles' 'em cima' 'dente' 'está bem’

‘eu faço’ 'lagoa' 'não' 'saboroso' 'sol' 

‘ontem’ ‘mestiço’ ‘nome’ 'mulher' 'mulher' 

   

O apagamento das vogais é mencionado pelos Krüsie (1975), ocorrendo 

sempre seguido das fricativas alveolar [ ] e alveopalatal [ ] no final de 

vocábulos (46.a). Riester (1986) também diz que ele aparece, 

principalmente no final de vocábulo, seguido da plosiva velar (46.b). 

No Brasil, percebemos também esse apagamento nas mesmas 

características (46.c):    
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(46) 

a.   ~         ‘casa’  

b.     ~        ‘paciência’   

c. [ ] ~  [ ] ’eu bebo’   

 

O alongamento e duplicação de vogais são mencionados pelos Krüsie 

(1975) (47.a)  e por Riester (1986) (47.b) como distintivos. No Brasil 

também encontramos essa característica  (47.c): 

(47) 

                          a.  ‘casa pequena’    :          ‘velho’ 

         b.       ‘casa’                      :       

 

      ‘galo’ 

         c.         ‘capivara’                :         ‘terra’  

Como pudemos observar pelas comparações fonéticas e fonológicas aqui 

apresentadas, há grande similaridade entre o Chiquitano na Bolívia e o que descrevemos no 

Brasil. Isto impressiona e, de alguma forma, nos surpreende, principalmente se considerarmos 

a dispersão geográfica dos falantes, o contraste com o pluralismo étnico da formação do povo 

Chiquitano e até mesmo o contato intermitente com as sociedades boliviana e brasileira.  

Essas similaridades não permanecem apenas nos campos fonéticos e ou 

fonológicos, como foram demonstradas aqui, elas foram observadas também, nesse estudo, no 

campo lexical, assunto sobre o qual trataremos a seguir.   

5.3 – A Similaridade Lexical   

Martin e Dorothy Krüsie (1975) afirmam que as variedades do Chiquitano faladas 

em outras áreas bolivianas são, no geral, 85% mutuamente inteligíveis. Os dialetos falados em 

Concepción e San Ignácio são em torno de 90 a 95% mutuamente inteligíveis.  

Num levantamento léxico-estatístico preliminar feito entre os itens lexicais que 

coletamos no Brasil e vocábulos publicados como glossários nas referências bibliográficas 

mencionadas neste capítulo, foram encontrados cerca de 70% de cognatos. Mais precisamente 

66% de cognatos entre o Chiquitano brasileiro e o falado na Província de Ñuflo de Chávez, 
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região de Concepción, Lomerio, e 73% de similaridade entre o falado nas Províncias de 

Velasco, Chiquitos e Sandoval, regiões de San Ignácio e San Javierito. Ver o gráfico abaixo43.   

COGNATOS LEXICAIS

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Província de Ñuflo Chavez -
Região de Lomerio

Província de Velasco, Chiquitos e
Sandoval

%

  

Atribuímos o percentual mais elevado de cognatos à proximidade geográfica das 

comunidades brasileiras em questão, às regiões de Santa Ana, San Rafael e San Ignácio, 

Província de Velasco – Bolívia. (Conferir mapa nº 1.1, na pág. 20 ) 

Dentre os cognatos encontrados, a maioria consistiu, no universo extralingüístico, 

em palavras com forte componente semântico como os substantivos e adjetivos. Também 

encontramos cognatos para verbos, advérbios. Ver gráfico abaixo dos cognatos.  

PERCENTUAL DE CLASSES DE 
PALAVRAS

11%
8%

5%

13%63%

VERBO

ADVÉRBIO

PRONOME

ADJETIVO

SUBSTANTIVO

  

                                                

 

43 Por falta de dados da língua Chiquitano falada em San Miguel, Província de Velasco, não foi possível 
estabelecer a comparação com os três grandes grupos dialetais mencionados por Castro et al (2003) (Conferir 
neste trabalho, Capítulo 3, p. 40) 
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Os mais similares foram os que se referiram aos elementos da natureza e nomes de 

animais. 

SUB DIVISÃO DOS SUBSTANTIVOS

10%

18%

29%

20%

15%8%

PARENTESCO

COISAS/OBJETOS

ELEM ENTOS DA
NATUREZA

ANIM AIS

FRUTOS

PARTE DE CORPO

  

Carvalho (1989:22) afirma que toda língua é constituída fundamentalmente por 

duas classes de palavras: as com forte componente semântico, de significação externa, sempre 

em expansão da qual faz parte o verbo, o adjetivo, o substantivo e o advérbio; e aquelas que 

funcionam apenas dentro do sistema lingüístico que são as de significação interna, palavras 

instrumentais, responsáveis pela organização e estrutura interna da língua. Segundo a autora, é 

no acervo lexical que se observam as mudanças da língua. Contudo, é curioso notar que 

justamente nas classes mais suscetíveis à mudança, como os substantivos (63%) e, dentre 

estes, os referentes a elementos da natureza (29%), por exemplo, são os que foram 

encontradas mais similaridades.     

5.4 – Empréstimos Lingüísticos  

O senso comum para a ocorrência de empréstimos lingüísticos é a falta de itens 

lexicais que designem novos objetos, conceitos e lugares, carência que surge com a 

necessidade de denominar novas informações, tecnologia, fauna e flora, não familiares à 

cultura, para os quais não existem referências na língua. 

Considerando o processo de formação da língua Chiquitano mencionado no 

Capítulo 3 deste trabalho, é natural que esteja cheia de empréstimos. O convívio com outras 

línguas indígenas como o Quéchua e Aimara , por exemplo, e ainda a influência do espanhol 

e do português, falados e “impostos” pelos não-índios, sem dúvida, foram e ainda são muito 
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fortes. Segundo Riester (1986), os primeiros missionários introduziram muitas palavras para 

novos conceitos como: graça, santo, missa, sacramento, batismo etc. Muitos outros nomes de 

coisas e animais foram adaptados para a língua dos índios como: kabaiursch (cavalo), 

bakarsch (vaca), kamisarsch (camisa), kompare (compadre) e komar (comadre). O autor 

ainda menciona que a convivência com os não-índios eliminou, a princípio, expressões já 

existentes, reempregadas por formas em espanhol. Algumas palavras Chiquitano, em 

contrapartida, também foram incorporadas, na Bolívia, pelos “não-índios”: tacú (morteiro), 

jones (pedrinhas), peni (lagartixa grande) e  muitos outros nomes de lugares, plantas e 

animais. 

O empréstimo é um fenômeno lingüístico universal, é comum encontrar nas 

línguas em contato alguma palavra incorporada de um ou outro idioma de outro povo, seja 

pela troca mútua de tecnologias, adornos, comida, bebidas, remédios etc., seja pelo contato 

intermitente entre os grupos. Sobre o Chiquitano, vejamos o que diz Riester (1986:86):  

[...] el chiquito muestra a veces una raíz ajena, koönorsch (muerte), que 
aparece en las lenguas arowak, o popes (pie), que es de origen guaraní. 
Kises (cuchillo) existente en guarayo (guarayos), guaraní, guarasu y 
zamuco, tamokor (perro) también en guaraní y zamuco. El nombre tuparsch 
(Dios cristiano) es de origen tupí-guaraní, e igualmente usado por los 
ayoréode. [...]   

O mesmo autor menciona que essas coincidências são muito escassas para que se 

possa construir delas um parentesco entre os idiomas e, ainda, chama a atenção para o fato do 

Chiquitano, falado hoje, possuir alguns nomes e verbos “não-chiquitano”, que não são de 

origem hispano, nem se mostram em nenhuma forma escrita ou vocabulário jesuítico, e em 

nenhuma língua conhecida. Isso é atribuído a uma possível incorporação de outro grupo que 

tenha desaparecido depois do contato. 

Apresentamos, a seguir, algumas observações preliminares sobre empréstimos no 

Chiquitano, a partir de dados que coletamos no Brasil, nas comunidades de Acorizal e 

Fazendinha. As formas mais presentes estão sempre alternadas, ora no português, ora no 

espanhol, evidenciando o convívio multilíngüe da comunidade. Observando os dados, as 

ocorrências mais evidentes foram:   
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Nos níveis fonéticos e fonológicos com a incorporação das fricativas lábio-

dental 

 
e alveolar ; das  oclusivas alveolar 

 
e velar ; e das 

laterais alveolar   e palatal  . 

(48)   

Chiquitano / Brasil 

(fonológico) 

Português Espanhol 

 

flauta flauta 

mesa mesa 

 

dois dos 

 

goiaba guayaba 

 

lamparina lamparilla 

 

cadeira silla 

   

Incorporação de itens lexicais: 

(49) 

Chiquitano / Brasil 

(fonológico) 

Português Espanhol 

 

amarelo amarillo 

ajuda ayuda 

depois después 

pobrezinho pobrecito 

cidade / povoado pueblo 

sempre siempre 
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Adaptação na língua pelo acréscimo da fricativa retroflexa 

 
e pela 

presença do prefixo  em fala masculina.  

(50) 

Chiquitano / Brasil 

(fonológico) 

Português Espanhol 

 

adeus adiós 

camisa camisa 

rua calle 

vaca vaca 

manga mango 

cavalo caballo 

 

sapo sapo 

  

Ainda atentamos para alguns termos lexicais que, apesar de não investigados 

durante o trabalho de campo, aparentam ter sido incorporados de outras línguas indígenas 

como é o caso de 

 

‘amendoim’,   ‘chefe’.  

O termo 'bolo' é utilizado na região de Santa Cruz, na Bolívia para 

designar um bolo de polvilho e de queijo; não se sabe se é um termo Chiquitano incorporado 

pelos crucenõs ou de algum outro grupo indígena e que foi incorporado pelos Chiquitano.  

Quanto aos numerais, observamos somente expressões em Chiquitano para o 

número um 

 

e muitos 

 

; os demais, utilizam empréstimos: , 

 etc. 

Não investigamos, neste momento, possíveis denominações toponímicas 

Chiquitano na região. 

Finalizamos este capítulo postulando que existem características similares entre o 

Chiquitano no Brasil e na Bolívia, constituindo uma relação de parentesco lingüístico. Ainda 

não se pode afirmar em que nível se dá este parentesco, serão necessários mais estudos e 

observações sobre esta língua descrita no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES   

As línguas indígenas só viverão se seus falantes viverem, caso 
contrário, serão apenas cadáveres guardadas em vitrines de luxo, 
prontos para serem estudados, decifrados, porém sem vidas, 
ritmos, melodias poesia e movimento. 

                 Maria do Socorro Pimentel   

Este trabalho teve como objetivo básico documentar, analisar e descrever a língua 

Chiquitano nas comunidades brasileiras de Acorizal e Fazendinha, no município de Porto 

Esperidião, MT e ainda, comparar de forma preliminar, aspectos fonéticos, fonológicos e 

lexicais do Chiquitano descrito no Brasil com o Chiquitano da Bolívia.  

Procuramos, na medida do possível, organizar didaticamente as informações para 

que possam ser facilmente manuseadas e assim se tornarem úteis servindo como suporte para 

programas educacionais, planejamento e resgate lingüísticos, bem como, servir de ponto de 

partida para outras pesquisas lingüísticas, podendo ser ampliadas, questionadas não só por 

outros pesquisadores, mas, como esperamos, pelos  próprios índios. 

No capítulo destinado aos aspectos fonéticos e fonológicos da língua Chiquitano 

no Brasil, apresentamos um levantamento fonético preliminar, identificando 26 segmentos 

consonantais e nove segmentos vocálicos, incluídos aí seis segmentos consonantais 

registrados apenas em empréstimos lingüísticos. Desse inventário fonético, partiu-se para a 

análise fonológica baseada em critérios de contraste e/ou distribuição complementar, o que 

nos permitiu diferenciar 14 fonemas consonantais , , , , , , , , , , , , , 

 

/ e 06 

fonemas vocálicos , , , , , . Ainda neste capítulo foram feitas observações sobre os 

registros na fala masculina e feminina; identificadas no Brasil em formas lexicais diferentes 

para substantivos designativos de parentesco e de partes do corpo, na supressão do prefixo 

 

na fala feminina para nomes de animais e na supressão de consoantes na fala masculina 

em pronomes, advérbio e substantivos referentes a elementos da natureza. 
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Nas questões da transnacionalidade, tratamos das relações lingüísticas entre a 

língua Chiquitano descrita no Brasil e o Chiquitano presente em publicações na Bolívia. 

Segundo Rodrigues (1986), quando comunidades humanas se dividem, reduz o contato entre 

as pessoas separadas, aumentando a diferenciação lingüística entre os grupos correspondentes. 

As diferenças entre as falas tornam as línguas cada vez mais distantes, na medida em que o 

correr do tempo expuser uma e outra às circunstâncias mais variadas. No Brasil, a 

impressionante unidade lingüística, demonstrada pela similaridade fonética e fonológica com 

o Chiquitano na Bolívia talvez tenha se mantido pelo próprio isolamento frente ao contato 

com outra língua, no caso, o português. Pequenas diferenças surgiram com relação ao 

comportamento de alguns sons que ora se comportam como fonemas, ora como alofones, 

como as bilabiais e , por exemplo, que em alguns autores da Bolívia a bilabial 

oclusiva 

 

é considerada um fonema e tem como alofone a fricativa , no Brasil, tanto a 

bilabial plosiva 

 

quanto a fricativa lábio dental 

 

aparecem apenas em empréstimos do 

português ou do espanhol. Aspectos como apagamento, alongamento e duplicação de vogais 

foram similares entre as línguas Chiquitano brasileira e boliviana. Na comparação efetuada 

entre itens lexicais, encontramos cerca de 66% de cognatos  entre o Chiquitano no Brasil e o  

das Província de Ñuflo de Chávez (região de Concepción, Lomerio) e  73% de cognatos 

Províncias de Velasco, Chiquitos e Sandoval (região de San Inácio e San Javierito). 

Atribuímos esse percentual mais elevado à proximidade geográfica das comunidades 

brasileiras. Dentre esses cognatos encontrados, a maioria consistiu nos adjetivos e 

substantivos, sendo que destes os mais similares foram os que se referiram a elementos da 

natureza e nomes de animais. Quanto à gama variada de empréstimos, consideramos um 

processo natural, tendo em vista a formação da língua Chiquitano, eles estão presentes em 

palavras introduzidas pelos missionários e outros nomes de coisas e animais incorporados 

como novos itens lexicais.  

As descrições dos aspectos fonéticos e fonológicos aqui apresentados, bem como, 

as comparações demonstrando similaridades e diferenças do Chiquitano no Brasil e as 

variedades na Bolívia, contribuem, efetivamente, para o fortalecimento étnico do grupo 

brasileiro perante a comunidade acadêmica e instituições. Por um lado, as similaridades 

comprovam o pertencimento a um grupo maior, os Chiquitano, já reconhecido na Bolívia por 

suas particularidades lingüísticas e culturais, por outro lado, as diferenças, marcam uma 

especificidade do grupo brasileiro, demonstrando que há muito tempo, bem antes da chegada 
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dos colonizadores estão neste território e, prova disso, é a impressão de características 

particulares na  língua Chiquitano brasileira.  

Nas comunidades brasileiras de Acorizal e Fazendinha, a língua Chiquitano ainda 

sobrevive na memória dos mais velhos, como um tubérculo enterrado na roça, à espera da 

chuva, dos novos tempos que lhe permita brotar à vida novamente. Ainda não podemos 

afirmar os reais motivos que levaram os Chiquitano brasileiros a deixar de falar a língua 

materna, sabemos que por questões diversas e, naturalmente adversas, os brasileiros por muito 

tempo “esconderam” sua língua e suas manifestações culturais, com isso permaneceram 

despercebidos no contexto indígena mato-grossense e nacional. 

Agora, não basta ter “brotada”, identificada e documentada a língua, é necessário 

garantir a inserção dessa língua na vida contemporânea das comunidades e garantir ainda a 

sobrevivência e reconhecimento desse grupo, pois “uma língua vale o que valem seus 

falantes” (Braggio, 1999/2000). A relação entre o tamanho do grupo lingüístico e a situação 

de contato é um dado importante nas condições mínimas necessárias à manutenção da língua 

indígena. Isso mostra que a preservação da identidade indígena, através da língua e cultura, 

está na dependência de solução de um problema realmente fundamental: a demarcação das 

áreas indígenas, não só como condição para uma sobrevivência digna, mas também como 

condição de propiciar os espaços vitais, necessários às práticas da língua e das manifestações 

culturais. Sem a terra e programas de sustentabilidade econômica, torna-se difícil imaginar o 

desenvolvimento de políticas de manutenção das línguas indígenas (Vandresen, 1986; 

Pimentel, 2001/2002). 

Com os procedimentos de Demarcação da Terra Indígena Portal do Encantado, 

primeira área Chiquitano Identificada no Brasil, atitudes de auto-afirmação já são percebidas 

naquelas comunidades. Com a vontade de “ser Chiquitano mesmo”, o desejo de retomar a 

língua se faz presente em iniciativas emocionantes como a do Sr. Inácio e Dona Rosália que 

vão à escola ensinar algumas palavras aos alunos, a do professor que timidamente elabora 

cartazes de animais e os nomeia na Língua Chiquitano e ainda as “aulas de línguas”, 

registradas no Caderno da Izabel (Anexo III).  Gouvêa de Paula (1999/2000:54), diz que “a 

atitude do indígena, diante do preconceito e da desvalorização de sua língua e de sua cultura, 

sugere, freqüentemente, uma tomada de posição no sentido de reforçar a sua própria língua, 

como instrumento de auto-afirmação”. Tudo isso nos faz acreditar na possibilidade de 

fomentar discussões que tenham como finalidade ajudar esses indígenas a compreenderem sua 

real situação sociolingüística e a traçarem juntos, medidas de resgate de sua língua materna.  
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No caso das comunidades Chiquitano de Acorizal e Fazendinha, a escola poderá 

constituir um dos locais de articulação de políticas em favor da língua indígena. Outro espaço 

importante são as festas religiosas, em que o intercâmbio pode favorecer a manutenção e 

regaste cultural e lingüístico. É necessário que esta língua, agora identificada, se torne útil, ou 

seja, que tenha funções dentro da comunidade. 

Esperamos então que este trabalho forneça subsídios para uma definição de uma 

ortografia para a língua Chiquitano no Brasil, bem como sirva de fomento e de suporte para 

elaboração dicionários, livros de cantos e rezas, cartilhas e outros materiais e ou programas 

que possam atender os anseios e necessidade das comunidades num processo contínuo de 

atualização, de resgate lingüístico e valorização não só da língua, mas do povo Chiquitano.                                  
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Mapa dos Confins do Brasil com as Terras da Coroa da Espanha na América Meridional 1752 
Cartografia e Diplomacia no Brasil do séc. XVIII, SILVA (2001/2002).         
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ITENS LEXICAIS    

Os itens lexicais da língua Chiquitano, coletados nas comunidades de Acorizal e 

Fazendinha, estão organizados de duas formas: Chiquitano – Português e Português – 

Chiquitano 

Na organização lexical Chiquitano – Português, os itens em Chiquitano são 

apresentados em sua forma fonológica, de acordo com os resultados obtidos na análise 

demonstrada no Capítulo 4, deste trabalho. Seguem a ordem: 

. Alguns itens trazem diferença 

no registro para as falas masculina e feminina, estes são apresentados com os símbolos (m) 

para a fala masculina e (f) para fala feminina. Como optamos por apresentar todos os registros 

e variações dos itens coletados em Chiquitano, apresentamos, na terceira coluna, as variações 

fonéticas registradas e aqueles itens que não foram confirmados ou suscitaram dúvidas nas 

correções com os informantes, aparecem seguidos de um ponto de interrogação (?). 

Na organização Português – Chiquitano, os itens em português aparecem na 

ordem alfabética, obedecendo a grafia da língua portuguesa.                   
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ITENS LEXICAIS:  CHIQUITANO - PORTUGUÊS       

CHIQUITANO 
(fonológico)  

PORTUGUÊS  CHIQUITANO 
(variações fonéticas) 

001 comprido 

002 chegar 

003 ficou 

004 abrir 

005 abrir a porta 

006 coloque aí 

007 fechar 

008 fechar a porta 

009 vá fazer o que mandei! (?) 
010 jogou 

011 ajuda 

012 vergonha 

013 mandar (?)
014 sujo 

015 amarelo 

016 anda (imperativo) 

017 entrar 

018 apelido 

019 você está falando 

020 alegria 

021 vou p/ dentro 

(?)
022 põe mais 

023 esperar 

024 estou cozinhando 

025 grande 

026 tenha dó 

027 perdão 

028 está com dó 

029 rápido 

030 despejar 

031 chorar 

032 o homem chorou 

033 adeus 
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034 jogou 

035 limpo 

036 fica 

037 ficar 

038 esperar 

039 assar 

040 aceitou 

041 vamos sentar  um pouco 

042 sentar (?) 
043 levantar 

044 você quer? 

045 isso é pra mim 

046 tu/você 

047 (?) esse 

048 eu 

049 nosso (?)
050 nós 

051 rede 

052 (m) Deus 

053 flauta (?)
054 lagoa 

055 (f) garça (f)
056 ladrão 

057 flecha 

058 corrida 

059 fundo 

060 correto 

061 sorrindo à toa 

062 mula 

063 burro 

(?) 
064 depois 

065 dois 

066 amendoim 

067 assustar 
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068 fome 

069 sempre 

070 acreditou 

071 flauta 

072 flecha 

073 goiaba 

074 vamos p/ dentro 

075 acuda ela 

076 ficar quieto 

077 respiração (tomar fôlego) 

078 quebrou 

079 colocar / pôr 

080 olha p/ ele 

081 vai assar 

082 parar 

083 dar 

084 aqui 

085 rápido 

086 estou com saudades de você 

087 vergonha 

(?) 
088 sair 

(?)
089 urinar (?)
090 medo - está com medo (?) 

(?)
091 teu 

092 seu 

093 vomitou 

094 azedo (?)
095 brigar 

096 não há de quê / de nada 

097 dor 

098 doce 

099 seco (?)

(?)
100 está ardendo como fogo 
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101 não  - nunca 

102 derramou 

103 vou p/ dentro (?)
104 está olhando 

105 está mijando 

106 estou mijando um pouco 

107 cansado 

108 baixinho 

109 grito 

110 deu p/ alguém 

111 rapaz 

112 sorrir 

(?) 
113 entrar 

114 eles brigaram 

115 (m) farinha 

116 (f) farinha 

117 bobo 

118 está cortando 

119 (m) mãe 

120 sonhou 

(?) 
121 alegria 

(?) 
122 febre 

123 está correndo 

124 correu (?) 
125 serra / morro 

(?) 
126 vou p/ longe 

127 beber 

128 comer 

129 quero 
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130 pedra 

131 cavalo 

132 como é o seu nome? 

133 como ele é 

134 batata doce 

135 madrugada 

136 rua 

137 cama 

138 camisa 

139 chefe 

140 agora / hoje 

141 caramujo 

142 avó 

143 gemer (?) 

(?)
144 nosso corpo 

145 suvela 

146 debaixo 

147 macaco 

148 enxada 

149 fraco 

(?)
150 assustar 

(?) 
151 pó 

152 vermelho 

(?)
153 papel 

154 feijão 

155 inchado 

156 (f) lagartixa 

157 feio 

158 morte 

(?)
159 ele morreu 

160 coração 
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161 (f) cigarra 

162 madrugada 

163 pintinho  

164 bolo 

165 menina 

166 mocinha 

167 vamos plantar - plantar 

(?) 
168 descansar 

169 vamos dormir 

170 assar – vai assar 

171 eterno 

172 vamos dançar? 

173 vamos sentar 

174 vamos p/ longe 

175 matar 

176 vamos p/ fora 

177 perto 

178 vamos comer? 

179 mandar - vamos mandar 

180 vai tomar banho 

181 instrumento para pegar peixe

 

182 (f) galinha - frango 

183 (f) vaga-lume 

184 cruz 

185 fome 

186 babaçu 

187 palha 

188 nuvem 

189 brilhante 

190 sujo 

(?)
191 frio 

192 gordo / forte 

(?)

(?)
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193 (f) perdiz 

194 (f) mosca 

195 (f) jacaré 

196 ladrão (?)
197 estrada 

198 buraco / poço 

199 pó (?)
200 terra 

201 areia 

202 queimou (?)
203 (f) capivara 

(?)
204 luz / lâmpada 

205 (f) lobinho 

206 manga 

207 canto 

208 nascer 

209 vento 

210 presente 

211 deu presente p/ alguém 

212 mãe 

213 cozinhar 

214 muito bonita/o 

215 bonito - limpo 

216 vassoura 

(?)
217 relâmpago 

218 vamos no mato (fazer cocô) 

219 cortar (?)
220 enfermo / doente 

221 (f) gato (f)
222 mesa 

223 mortos 

(?)
224 neblina 

225 palmeira acori 

226 (f) papagaio 
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227 amendoim 

228 mentir 

229 vestido dela 

230 lábios / beiços 

231 xará (mulher) 

232 (f) avô 

233 cará 

234 amanhecer 

235 ficou claro iluminou 

236 carne 

237 (f) neta / neto - avó 

238 apelido 

239 céu 

240 anos 

241 açúcar 

242 palha de indaiá 

243 folha 

244 palha 

245 perna do outro 

246 (?) rápido (?)
247 flauta  (de pé) 

248 machado 

249 deu – já deu 

250 alma 

251 frio 

252 mato 

253 cidade 

254 mato - floresta 

255 sobrancelhas 

256 irmã 

(m) 
257 

 

filha  / filho 

 

258 alma 

259 corpo 

260 lágrima (?)
261 tristeza 
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262 enxada 

263 (f) filho (f)

264 primo 

265 meu dente 

266 (m) avô 

267 canela  (perna) 

268 pequeno 

269 vai perder 

270 cabeça 

271 xará (homem) 

272 barriga (?) 
273 palmeira 

274 nariz 

275 orelha 

(?)
276 mão 

277 abelha 

278 rabo 

279 braços 

280 meu fígado 

281 meu parente 

282 seio 

283 pé 

284 minha casa 

285 arco-íris 

286 joelho 

287 cunhado 

288 cunhada 

289 perna 

290 peito / tórax 

291 bicho de pau 

292 (m) garça (m) 

(?) 
293 ovelha 
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(?)

294 cortar 

295 tucano 

296 mosquito 

297 quati 

298 (m) cigarra (m)
299 (m) vaga-lume 

300 (m) galinha  - frango 

301 (m) jaó - perdiz (m)

(m) 
302 (m) jacaré 

303 (m) capivara 

304 (m) lobinho (m)
305 (m) gato 

306 ovelha novinha 

307 homem 

308 cotia 

309 dente 

310 (m) ema (m)
311 (m) arara (m)
312 (f) deus 

313 (f) nome 

314 (m) aranha 

315 (m) sapo (m)
316 milho 

(?) 
317 (m) beija-flor 

318 estrela 

319 (m) coruja (m) 

(m) 
320 rio - córrego 

321  (m) andorinha/ tesoura  

322 (m) tatu 

323 (m) anta (m)
324 (m) gafanhoto 

325 (m) formiga 

326 sangue 

327 capim 
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328 mel 

329 (m) cupim 

330 (m) rato 

331 (m) cobra (m)
332 (m) beija-flor 

333 (m) águia 

334 fruta 

335 fruta 

336 (m) mosca 

337 floresta 

338 depois (?) 
339 roça 

340 eu fiquei 

341 mentira (?)
342 canto 

343 varrer 

(?)
344 está varrendo um pouco 

345 está criando (?)
346 chegar 

347 parar – já parou 

348 menino 

349 mão 

350 língua (?)

(?)
351 dele 

 (?)
352 nosso 

353 deles 

354  (?) eterno  (?)
355 (?) está com medo (?)
356 lindo 

357 fica quieto um pouco (?)
358 fundo (?)
359 diarréia 

360 dor 

361 bem  - bom 
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362 está bem - sim 

363 bêbado 

(?) 

(?) 
364 lua 

365 ema 

366 fumo 

367 banana 

368 (f) arara 

369 mulher 

370 cozinhar 

371 comida 

372 fogo 

373 calor 

374 quente 

375 magro 

376 alto 

377 perdoar 

378 fígado  

379 leite 

380 febre 

381 ladrão 

382 primo 

383 perdiz do campo 

384 coisa amarga 

385 velha 

(?) 
386 velho 

(?)
387 galo 

388 brasileiro 

389 casa 

390 branco 

(?) 
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(?)

391 cidade 

392 flor 

393 negro 

394 (m) dançar (m)
395 (f) dançar (f)

(f)
396 rua 

397 boca 

(?)
398 perto / pertinho 

399 (f) andorinha 

400 vestido 

401 (f) aranha 

402 falar 

403 sapato (?)
404 (f) sapo 

405 chorar 

406 irmão  / irmã (?)
407 vou p/ dentro 

408 sol se pondo 

409 entrou p/ dentro 

410 sempre (?)
411 sal 

(?)
412 cadeira 

413 pequeno – menos - pouco 

414 quer beber? 

415 pouco 

416 periquito 

417 lenha - árvore 

(?)
418 árvore 

419 arco-íris 

420 sair 
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421 meu   

422 pestana / cílios 

423 pecar 

424 alto - grande 

425 muito - muitos 

426 (f) coruja 

427 cervo 

428 hemorragia (?)

(?)
429 estrela 

430 sol 

431 nome 

432 está fechada 

433 cabelo 

434 manhã (?)
435 chuva (?)
436 mandioca 

437 largo - grande 

(?)
438 eu 

439 sim 

440 dele 

441 pai 

442 chegar 

443 verdade 

444 duro 

445 cana 

446 (f) tatu 

(?)
447 acabou 

448 pobre 

449 um 

450 está andando 

451 cachorro 

452 (f) águia 

453 dia 

454 (f) anta 
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455 (f) gafanhoto 

456 dor 

457 diarréia 

458 está quente  - febre 

459 cuia 

460 barro 

461 parede 

462 chicha 

463 baixo 

464 chegar 

465 nascer 

466 pelado (nu) 

467 pouca formiga 

468 está velho 

469 formiga 

470 já bebeu – já comeu? 

471 está correndo 

472 eu não quero assim 

473 quer dormir ? (?)
474 (m) noite 

475 apertado p/ fazer xixi 

476 apertado 

477 ele  - estes (?) 

478 amarelo 

479 três 

480 amanhã - manhã 

481 (?) anos (?)
482 concha de rio 

483 fora 

484 antes 

485 porta 

486 macaúba (?)
487 (f) noite 

488 água 

489 mosquito 

490 está fraco 

491 já morreu 
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492 queimado (?)

(?)
493 já foi 

494 tarde - entardecer 

495 falar 

496 descansar 

497 está descansando 

498 canto 

499 quer dormir ? 

500 obrigada/o (agradecimento) 

501 muito obrigada/o 

502 obrigada/o vocês 

503 jogou 

504 aconselhar 

505 já tomou banho 

506 não quer mais 

507 não tem  - jamais 

(?)
508 eu não tenho nome 

(?)
509 (?) entardecer (?)
510 vaca 

511 caçador 

(?) 
512 veneno (?)
513 vela 

514 plantar 

515 vamos ajudar 

516 merda / cocô 

517 está mandando 

518 andar 

519 vou /vamos andar um pouco 

520 raiz 
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521 cozinhar 

522 agradecer a Deus 

523 (f) cupim 

524 correu (?)
525 assar 

526 matar 

(?)
527 tripa 

(?)

(?)
528 está tomando banho 

529 vou levantar 

530 já levantou 

531 bastante ovos 

532 ovo 

533 quero 

534 não quero mais (?)
535 vomitar  - quer vomitar 

536 comer   

537 (f) rato (f)
538 campo 

539 vai caçar 

540 vomitou 

541 (f) cobra 

542 remédio 

543 (f) beija-flor 

544 frio 
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ITENS LEXICAIS:  PORTUGUÊS  - CHIQUITANO   

Nº  PORTUGUÊS CHIQUITANO 
(fonológico) 

CHIQUITANO 
(variações fonéticas) 

001 abelha 

002 abrir 

003 abrir a porta 

004 acabou 

005 aceitou 

006 aconselhar 

007 acreditou 

008 açúcar 

009 acuda ela 

010 adeus 

011 agora / hoje 

012 agradecer a Deus 

013 água 

014 águia  (m) 

(f) 
015 ajuda 
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016 alegria 

(?) 

017 alma 

018 alto 

019 amanhã 

020 amanhecer 

021 amarelo 

022 amendoim 

023 anda (imperativo) 

024 andar 

025 andorinha (f) 
026 andorinha/ tesoura  (m) 
027 anos 

(?) 
028 anta (m) 

(f) 

(m) 

(f) 
029 antes 

030 apelido 

031 apertado 

032 apertado p/ fazer xixi 

033 aqui 

034 aranha (m) 

(f)
035 arara (m)

(f)

(m)

(f)
036 arco-íris 

(?)
037 areia (?)
038 árvore 

039 assar 
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040 assar – vai assar 

041 assustar 

(?)
042 avó (m) 

 (f) 

(m)

043 avô (f)

(m) 

(m) 

044 azedo (?) 
045 babaçu 

046 baixinho 

047 baixo 

048 banana 

049 barriga (?)
050 barro 

051 bastante ovos 

052 batata doce 

053 bêbado 

(?) 

  (?)
054 beber 

055 beija-flor (m) 

(f)

(m)

056 bem / bom 

057 bicho de pau 

058 bobo 

059 boca 

060 bolo 

061 bonito - limpo 

062 braços 

063 branco 

(?) 

(?)
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(?)

064 brasileiro 

065 brigar 

066 brilhante 

067 buraco / poço 

068 burro 

(?) 
069 cabeça 

070 cabelo 

071 caçador 

(?) 
072 cachorro 

073 cadeira 

074 calor 

075 cama 

076 camisa 

077 campo 

078 cana 

079 canela  (perna) 

080 cansado 

081 canto 

082 capim 

083 capivara (f) 

(m)
084 cará 

085 caramujo 

086 carne 

087 casa 

088 cavalo 

089 cervo 

090 céu 

191 chefe 
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092 chegar 

093 chicha 

094 chorar  

095 chuva (?) 
096 cidade 

097 cidade 

098 cigarra (f) 

(m)

(f) 

(m)
099 cobra (M) 

(f) 
100 coisa amarga 

101 colocar / pôr (?) 

(?) 
102 coloque aí 

103 comer 

104 comida 

105 comprido 

106 como é o seu nome? 

107 como ele é 

108 concha de rio 

109 coração 

110 corpo 

111 corpo - nosso corpo 

112 correto 

113 correu (?) 

(?)
114 corrida 

115 cortar (?)

116 coruja (m) 

(f) 

(m) 

(f) 

(?) 
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117 cotia 

118 cozinhar 

(?) 
119 cruz 

120 cuia 

121 cunhada 

122 cunhado 

123 cupim (m) 

(f)

124 dançar  (f) 

(m) 

(?) 
125 dar 

126 debaixo 

127 dele (?)

128 dente 

129 depois (?) 

130 derramou 

131 descansar 

132 despejar 

133 deu – já deu 

134 deu p/ alguém 

135 deu presente p/ alguém 

136 Deus (f) 

(m) 

(f)

(m)
137 dia 

138 diarréia 

139 doce 

140 dois 

141 dor 

142 dor 

143 duro 
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144 ele – estes (?) 

145 ele morreu 

146 eles brigaram 

147 ema (m) 

(f)

(m) 

(f)
148 enfermo / doente 

149 entardecer 

150 entrar 

151 entrou p/ dentro 

152 enxada 

153 esperar 

154 esse (?) 
155 está andando 

156 está ardendo como fogo 

157 está bem - sim 

158 está criando 

159 está com dó 

160 está correndo 

161 está cortando 

162 está descansando 

163 está fechada 

164 está fraco 

165 está mandando 

166 está mijando 

167 está olhando 

168 está quente 

169 está tomando banho 

170 está varrendo um pouco 

171 está velho 

172 estou com saudades de você 

173 estou cozinhando 

174 estou mijando um pouco 

175 estrada 

176 estrela 

177 eterno (?) 
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178 eu 

179 eu fiquei 

180 eu não quero assim 

181 eu não tenho nome 

(?)
182 falar 

183 farinha 

184 febre 

(?)
185 fechar 

186 fechar a porta 

187 feijão 

188 feio 

189 fica 

190 fica quieto um pouco 

191 ficar 

192 ficar quieto 

193 ficou 

194 ficou claro iluminou 

195 fígado  

196 filha 

197 filho (f) (f)

198 flauta 

199 flauta  (de pé) 

200 flecha 

201 flor 

202 fogo 

203 folha 

204 fome 
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205 fora 

206 formiga (m) 

(f)
207 fraco 

(?)
208 frio 

209 fruta 

210 fumo 

211 fundo (?) 

212 gafanhoto (m)

(f)
213 galinha - frango (m)

(f)

(f)

214 galo 

215 garça (m) 

(f)

(m) 

(f)

(?) 
216 gato (f)

(m) 

(f)

217 gemer (?)

(?)
218 goiaba 

219 gordo  - forte (?)
220 grande 

221 largo 

222 grito 

223 hemorragia (?)

(?)
224 homem 

225 inchado 

226 instrumento para pegar peixe 

227 irmã 

(m)
228 irmão   (?)
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229 isso é pra mim 

230 já bebeu – comeu? 

231 jacaré (f) 

(m)
232 já foi 

233 já levantou 

234 já morreu 

235 já tomou banho 

236 já queimou 

237 joelho 

238 jogou 

239 lábios / beiços 

240 ladrão (?) 

 

241 lagartixa 

242 lagoa 

243 lágrima 

244 leite 

245 lenha - árvore 

(?) 
246 levantar 

247 limpo 

248 lindo 

249 língua (?)

(?)
250 lobinho (f) 

(m)

(f) 

(m)

(m)
251 lua 

252 luz / lâmpada 

253 macaco 

254 macaúba (?)
255 machado 

256 madrugada 
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257 mãe (m) 

258 magro 

259 mandar (?)
260 mandioca 

261 manga 

262 manhã 

263 mão 

264 matar 

265 mato - floresta 

266 medo - está com medo 

267 mel 

268 menina 

269 menino 

270 mentir 

271 mentira (?) 
272 merda / cocô 

273 mesa 

274 meu  - nosso 

275 meu dente 

276 meu fígado 

277 meu parente 

278 milho 

279 minha casa 

280 mocinha 

281 morte 

282 mortos 

283 mosca (f) 

(m) 
284 mosquito 
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285 muito - muitos 

286 muito bonita/o 

287 muito obrigada/o 

288 mula 

289 mulher 

290 não há de quê (de nada) 

291 não  - nunca 

292 não quer mais 

293 não quero mais 

294 não tem / jamais 

(?) 
295 nariz 

296 nascer 

297 neblina 

298 negro 

299 neta / neto  

300 noite (m) 

(f) 
301 nome 

302 nós 

303 nosso 

304 nuvem 

305 o homem chorou 

306 obrigada/o (agradecimento) 

307 obrigada/o vocês 

308 olha p/ ele 

309 orelha 

(?) 
310 ovelha 

(?)
311 ovelha novinha 



  
122

 
312 ovo 

313 pai 

314 palha 

315 palha de indaiá 

316 palmeira 

317 palmeira acori 

318 papagaio 

319 papel 

320 parar  - já parou 

321 parede 

322 parou 

323 pé 

324 pecar 

325 pedra 

326 peito  -  tórax 

327 pelado (nu) 

328 pequeno  - menos 

329 perdão 

330 perdão / perdoar 

331 perdiz   -   jaó (f)

(m)
332 perdiz do campo  (f) 
333 periquito (f) (f)
334 perna 

335 perna do outro 

336 perto 

337 pertinho 

338 pestana / cílios 

339 pintinho  

340 plantar 

341 pó 

342 pobre 

343 põe mais 
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344 porta 

345 pouca formiga 

346 pouco 

347 presente 

348 primo 

349 quati 

350 quebrou 

(?) 
351 queimado (?)

(?)
352 queimou 

353 quente 

354 quer beber? 

355 quer dormir ? 

(?) 
356 quero 

357 rabo 

358 raiz 

359 rapaz 

360 rápido (?) 

361 rato (m) 

(f) 

(m) 

(f) 
362 rede 

363 relâmpago 

364 remédio 

365 respiração (tomar fôlego) (?)
366 rio - córrego 

367 roça 

368 rua 

369 sair 
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(?) 

370 sal 

371 sangue 

372 sapato 

373 sapo (m) 

(f) 

(m) 

(f)

374 seco (?) (?)

(?)
375 seio 

376 sempre 

(?)
377 sentar (?)
378 sentar – vamos sentar 

379 serra / morro 

(?)
380 seu 

381 sim 

382 sobrancelhas 

383 sol 

384 sol se pondo 

385 sonhou 

(?)
386 sorrindo à toa 

387 sorrir 

(?)
388 sujo 

(?)
389 suvela 

390 tarde 

391 tatu (m) 

(f) 

(f) 

392 tenha dó 

393 terra 

394 teu (f) (f) 
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(m)

395 três 

396 tripa (?) 

(?) 
397 tristeza 

398 tu/você 

399 tucano 

400 um 

401 urinar (?) 
402 vaca 

403 vá fazer o que mandei! (?)
404 vaga-lume (f) 

(m)

(f) 

405 vai assar 

406 vai caçar 

407 vai perder 

408 vai tomar banho 

409 vamos ajudar 

410 vamos comer? 

411 vamos dançar? 

412 vamos dormir 

413 vamos mandar 

414 vamos no mato (fazer cocô) 

415 vamos p/ dentro 

416 vamos p/ fora 

417 vamos p/ longe 

418 vamos plantar - plantar 

(?) 
419 vamos sentar   

420 vamos sentar um pouco 

421 varrer 

(?)
422 vassoura 

(?)
423 vela 
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424 velha 

(?) 
425 velho 

(?)
426 veneno (?)
427 vento 

428 verdade 

429 vergonha 

(?)
430 vermelho 

431 vestido  

432 vestido dela 

433 você está falando 

434 você quer? 

435 vomitar  - quer vomitar 

436 vomitou 

437 vou levantar 

438 vou p/ dentro (?)

(?)
439 vou p/ longe  

440 vou/vamos andar um pouco 

441 xará (homem) 

442 xará (mulher) 
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Cartazes elaborados pelo professor Laucindo – Aldeia Acorizal, outubro de 2003 

Autor: Santana   
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ANEXO IV                                          
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Sr. Inácio Tomichá e Sra. Lourença  – Aldeia Acorizal, 2004 
Autor: Santana   

 

Sra. Rosália Lopes e netos  - Aldeia Acorizal, 2004 
Autor: Santana    
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Sr. Lourenço Rupe, Sra. Tereza e filhas – Aldeia Fazendinha, 2004 
Autor: Santana    

 

Jovens na Escola em Fazendinha, 2004 
Autor: Santana 
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              Sr. Ito – Aldeia Acorizal, 2004 
                        Autor: Santana 

 

                                                                                    Pote de barro no interior da casa  
                                                                                 Aldeia Fazendinha, 2004 

                                                                               Autor: Santana 
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Casa na Aldeia Fazendinha, 2004 
Autor: Santana  

 

Demonstração de utilização da concha de rio “ ”  para alisar cerâmica 
Aldeia Acorizal, 2004 

Autor: Santana  
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