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RESUMO 

 

SILVA, Dayane de Pontes. O guató como língua tonal: uma análise acústica de pares 

opositivos. Rio de Janeiro, 2018. Monografia (Licenciatura em Letras – Português/Literaturas) 

– Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018. 

Os Guató são índios canoeiros habitantes tradicionais do Pantanal, região dividida hoje entre os 

estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma língua em desaparecimento e que possui 

apenas dois falantes que já não são mais fluentes, Vicente e Eufrásia, podendo ser definidos 

mais como “lembrantes” da língua (Franchetto e Godoy, 2017). O objetivo da presente 

monografia é realizar uma análise acústica dos mesmo pares opositivos utilizados por Adair 

Palácio em sua tese de doutorado (1984, pg. 34), além de novos dados coletados durante nova 

pesquisa, para demonstrar a existência de tons distintivos em Guató. A nova pesquisa foi 

realizada com base nos dados elicitados e gravados por Gustavo Godoy, Walter Alves e Kristina 

Balykova, no âmbito do projeto Línguas Indígenas Ameaçadas: Pesquisa e Teorias Linguísticas 

para a Revitalização (CNPq, Edital Universal 2014, Proc. 454950/2014-4), coordenado pela 

Profa. Dra. Bruna Franchetto. Utilizamos o software de análise acústica Praat para analisar os 

pares opositivos, a fim de realizar uma nova investigação sobre o fenômeno em foco. 

Palavras-chave: Línguas indígenas; Fonética; Guató; Tons.  
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto sul-americano, o Brasil continua sendo hoje o país com a mais alta 

diversidade linguística. Das aproximadas 160 línguas que existem no território 

brasileiro, a grande maioria está concentrada na região amazônica, faladas por cerca de 

220 grupos indígenas (Moore, 2005)1. Estas línguas são distribuídas em 41 famílias, 2 

troncos e, aproximadamente, 10 línguas isoladas (Rodrigues, 1993). O número de 

falantes dessas línguas varia bastante, em média, a população de falantes dos grupos 

indígenas no Brasil é de menos de 200 falantes (Leite e Franchetto, 2000). 

Estima-se que o número de línguas indígenas no Brasil antes da chegada dos 

europeus em 1.500 era de 1.200 línguas faladas em território brasileiro (Rodrigues, 

2005). Moore et all dizem que “embora 180 venha sendo repetido com frequência como 

o total de línguas indígenas brasileiras, pelo critério de inteligibilidade mútua, a soma 

dificilmente ultrapassa 150” (2008, p.1). Assim, em quinhentos anos, aproximadamente 

85% destas línguas se perdeu.  

De acordo com Moore et all (2008), das cerca de 150 línguas indígenas restantes 

no Brasil, pelo menos 21% estão seriamente ameaçadas de desaparecer em curto prazo, 

devido ao número reduzido de falantes e à baixa taxa de transmissão para as novas 

gerações. Essa situação torna-se ainda mais preocupante porque, apesar do avanço dos 

estudos linguísticos de línguas indígenas nas últimas décadas, o levantamento revelou 

que essas línguas são conhecidas apenas em parte, e que sobre quase metade há pouco 

ou quase nenhum estudo realizado. 

É importante destacar que, fora do panorama de Moore et all (2008), que 

apresenta um cuidadoso quadro da situação das línguas indígenas ainda faladas no 

Brasil, há ainda uma indefinição geral quanto ao número de línguas existentes, e isso se 

deve, principalmente, a uma certa confusão entre “etnia” e “língua” e à relatividade dos 

conceitos utilizados na literatura para distinguir o termo “língua” de “dialeto”, visto que 

muitas vezes essa distinção é mais política do que propriamente linguística.  

Em uma publicação mais recente, Moore & Galucio (2018) afirmam que apelar 

aos grupos indígenas para aplicar conceitos não-indígenas, como “linguagem” ou 

                                                           
1 Esses números variam de acordo com a fonte. Por exemplo, em relação ao número de grupos indígenas, 

o ISA (Instituto Socioambiental) lista 222 grupos, e o CIMI (Conselho Indigenista Missionário) lista 235 

grupos. Em relação ao número de línguas, Rodrigues (2005) cita a existência de aproximadamente 180; já 

o ISA (http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/introducao) cita mais de 180; Moore 

(2005) menciona a existência de cerca de 160 línguas, e é considerado uma fonte mais acurada (cf. 

Stenzel, 2005). 
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“dialeto”, não é promissor, pois sempre haverá confusão entre nomes de idiomas e 

nomes de grupos étnicos. Por exemplo, no sul do estado de Rondônia, os grupos Oro 

Nao', Oro Eo At, Oro Mon, Oro Waram e Oro Waram Xijien se consideram parte de um 

povo, os Wari'. Esses grupos são semelhantes culturalmente e falam uns com os outros 

facilmente. Neste caso, a opção racional é considerar o Wari' como uma língua e a fala 

dos vários grupos como variedades ou dialetos, apesar de todas serem consideradas 

‘línguas’, já que os termos ‘dialeto’ ou ‘variedades’ são vistos como inferiorizantes.  

Para Moore & Galucio (2018), a noção de inteligibilidade mútua, apesar de seus 

problemas, tem a virtude de oferecer um critério consistente, razoavelmente objetivo, 

para agrupar variedades em línguas e pode ser explicado aos grupos indígenas para 

evitar mal-entendidos. Por esse critério, “existem talvez 150 línguas nativas conhecidas 

no Brasil” (pg.150). 

Também se faz necessário dizer que o termo “línguas em perigo”, utilizado por 

muitos linguistas hoje, considera como ameaçadas tanto as faladas por menos de mil 

pessoas como as reduzidas a poucos últimos falantes. No entanto, precisamos refletir 

que não há língua indígena segura no Brasil, pois todas são línguas dominadas e a 

maioria é faladas por grupos bem pequenos. Além disso, o desaparecimento de qualquer 

uma delas possui proporções inigualáveis, pois junto com o desaparecimento de uma 

língua há não apenas a perda de léxicos e possibilidades de estruturas gramaticais, mas 

também a perda de séculos de histórias de um povo e de boa parte da sua cultura.  

Esse cenário em que a maioria das línguas indígenas se encontra é ideal para 

começar uma documentação linguística e cultural, trabalho que inclui, também, formas 

de intervenção em apoio à preservação linguística e cultural. É importante destacar que 

o número de comunidades indígenas interessadas em documentar suas línguas e reverter 

a situação de perigo de extinção em que elas se encontram tem aumentado 

consideravelmente.  

Para auxiliar essas comunidades e tentar reverter a situação de perigo de 

extinção das línguas indígenas, o Museu do Índio, órgão científico-cultural da FUNAI 

sediado no Rio de Janeiro, e a UNESCO iniciaram, em 2009/2010, o Projeto de 

Documentação de Línguas Indígenas, ProDoclin2. O projeto está sendo desenvolvido 

com pesquisadores de diversas instituições e visa à documentação de línguas nativas 

existentes no Brasil. 

                                                           
2 http://prodoclin.museudoindio.gov.br/ 
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 Outro projeto relevante é Línguas Indígenas Ameaçadas: Pesquisa e Teorias 

Linguísticas para a Revitalização (CNPq, Edital Universal 2014, Proc. 454950/2014-4), 

encerrado em fevereiro 2018, coordenado pela Profa. Dra. Bruna Franchetto e que visa a 

documentação de situações de crise linguística e o desenvolvimento de metodologias de 

revitalização linguística, bem como a criação e experimentação de materiais e técnicas 

pedagógicas para línguas indígenas brasileiras. O projeto, que contempla três línguas, é 

subdividido em três subprojetos, sendo eles: o subprojeto Yawanawa (família Pano), o 

subprojeto Patxohã (tronco macro-jê, família Pataxó, atualmente uma reconstructed 

language) e o subprojeto Guató (isolada).  

Os resultados do projeto Línguas Indígenas Ameaçadas: Pesquisa e Teorias 

Linguísticas para a Revitalização e dos seus subprojetos podem ser encontrados no site 

NuPeli GELA3, que reúne, além de informações sobre as Oficinas de Revitalização, 

todo o material científico que foi produzido por seus participantes. Tanto o Núcleo de 

Pesquisas Linguísticas (NuPeLi), do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 

Social do Museu Nacional (UFRJ), como o Grupo de Estudos em Linguística e 

Antropologia (GELA, CNPq) voltam-se principalmente para a discussão das interfaces 

e possibilidades de colaboração entre linguística e antropologia, agregando 

pesquisadores dos cursos de Letras, Linguística e Antropologia Social da UFRJ, além 

de professores e estudantes de outras instituições. Dedica-se ainda a promover eventos, 

organizar cursos e produzir projetos de pesquisas e textos nesse âmbito. 

O subprojeto Guató contempla a língua dos índios canoeiros habitantes 

tradicionais do Pantanal, região dividida, hoje, entre os estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. Antes era considerada como pertencente ao tronco Macro-Jê (Rodrigues 

1970, 1986), mas foi reclassificada, posteriormente, como isolada (Ribeiro & Voort 

2010). É uma língua em desaparecimento e que possui apenas dois falantes que já não 

são mais fluentes, podendo ser definidos mais como “lembrantes” da língua.  

De acordo com o Instituto Socioambiental (ISA)4, o povo Guató atualmente é 

estimado em cerca de 419 indivíduos (Siasi/Sesai 2014), localizados em duas Terras 

Indígenas: a TI Baía dos Guatós (Figura 1), no Estado de Mato Grosso, municípios de 

Barão de Melgaço e Poconé; e a TI Guató (Figura 2), no Estado de Mato Grosso do Sul, 

município de Corumbá. Há, ainda, um terceiro núcleo Guató, próximo à cidade de 

                                                           
3 http://nupeli-gela.weebly.com/ 
4 https://www.socioambiental.org/pt-br 
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Cáceres (MT), para o qual não existem dados populacionais ou sobre sua localização 

geográfica precisa.  

 

Figura 1. Em laranja, TI Baía dos Guatós (MT). Fonte: “Terras índigenas no Brasil” – ISA. 

 

 

Figura 2. Em laranja, TI Guató (MS). Fonte: “Terras índigenas no Brasil” - ISA 

 

Diante do quadro de desaparecimento do Guató, empreender a sua revitalização 

tornou-se um empreendimento urgente. No período de 20 a 29 de agosto de 2016, foi 

realizada uma viagem à Terra indígena Baía dos Guatós (MT) por Bruna Franchetto, 

docente da UFRJ, e Gustavo Godoy, doutorando em antropologia social do Museu 

Nacional (UFRJ), com o objetivo de realizar a 1° Oficina de Revitalização desta língua. 

Com o êxito da primeira oficina, que resultou na primeira cartilha de ensino 

Guató, foi realizada em Mato Grosso - no período de 10 a 17 de julho de 2017 - a 

segunda Oficina de Revitalização, por Walter Alves, Gustavo Godoy e Kristina 
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Balykova, que resultou em uma nova cartilha5. No mês de agosto do mesmo ano, em 

Mato Grosso do Sul, também foi realizado um minicurso que teve o objetivo de 

capacitar professores em certos aspectos da gramática guató. 

O subprojeto Guató também teve como resultado a reunião de dados linguísticos 

fornecidos pelo cineasta Joel Pizzini, que produziu o filme 500 almas (2004), um longa-

metragem sobre o reaparecimento da etnia Guató; dados de elicitações feitas pela 

linguista Adair Palácio (1984) em sua tese Guató: a língua dos índios canoeiros do 

Paraguai; e gravações feitas por Adriana Postigo (2008) em sua dissertação Fonologia 

da língua Guató. A partir da reunião desses dados linguísticos, bem como dos dados 

elicitados durante as oficinas e junto aos últimos dois falantes (Vicente e Eufrásia), 

membros da equipe do subprojeto Guató também iniciaram a construção do Acervo 

Digital Guató, que contém todos os áudios das elicitações editados, organizados e 

rotulados.  

 A partir dos dados elicitados por Gustavo Godoy, Walter Alves e Kristina 

Balykova, através do subprojeto Guató, e utilizando o software de análise acústica 

Praat6, o presente trabalho apresenta os resultados de uma análise acústica dos pares de 

palavras que possuem oposição tonal, utilizados por Adair Palácio em sua tese, além de 

apresentar novos dados, a fim de realizar uma nova análise dos fenômenos em foco.  

  

                                                           
5 Disponível no site http://nupeli-gela.weebly.com/ 

 
6 O Praat é um software utilizado para análise e síntese da fala, desenvolvido pelos linguistas Paul 

Boersma e David Weenink, do Institute of Phonetic Sciences, da Universidade de Amsterdã. 
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2 O GUATÓ 

 

2.1. ASPECTOS TIPOLÓGICOS DA LÍNGUA 

Os primeiros registros do Guató foram feitos por Castelnau (1851) na obra 

Expédition dans les parties centrales de l’Amerique du Sud, que inclui o registro de 

vocabulários de diversas línguas indígenas,  sendo uma delas o registro de 164 palavras 

do vocabulário Guató. Foi o etnólogo Max Schdmidt (1905), no entanto, que realizou 

descrições mais detalhadas sobre aspectos linguísticos, fornecendo, sobretudo, listas de 

palavras e frases. 

Em sua obra Indianerstudien in Zentralbrasilien (1905)7, Schdmidt apresenta um 

vocabulário de 507 palavras e 39 frases. Além disso, também foi o primeiro autor a 

perceber os tons dessa língua, embora não os tenha descrito: a “língua guató distingue 

muito bem o sentido dos radicais homófonos: costumam servir-se de acento tônico que 

aparece em maior número de radicais e que recai, conforme o significado, quer na 

sílaba radical quer no prefixo” (1905[1942], p.208). 

Registros de palavras e frases em Guató continuaram sendo feitos por Rondon 

(1938), que apresenta uma lista com 80 palavras e 15 frases, e também por Wilson 

(1959), que foi o primeiro pesquisador a relatar, de fato, os aspectos de tom e entonação 

da língua, embora seus trabalhos não apresentem explicações sobre os símbolos 

utilizados para registrar esses aspectos.  

É provável que Wilson (1959) utilize os símbolos (´), ( ̄ ) e (`) para marcar os 

tons altos, médios e baixos, respectivamente, e as marcas ( ) e ( ) para marcar os tons 

descendentes e ascendentes, como nos exemplos:     

No Brasil, Adair Palácio foi a primeira linguista a realizar uma documentação e 

descrição da língua guató, no final da década de 70 e início da década de 80 do século 

passado, culminando na sua tese de doutorado “Guató: a língua dos índios canoeiros 

do Rio Paraguai” (1984). A autora também publicou outros artigos relevantes para o 

assunto, como: Aspects of the morphology of Guató (1986), Guató: uma língua 

redescoberta (1987), Sistema numeral em Guató (1996), Situação dos índios Guató em 

1984 (1998) e Alguns aspectos da língua Guató (2004). Adriana Viana Postigo também 

                                                           
7 Consideramos a segunda e recente tradução desta obra de Schmidt feita por Kristina Balykova, sob o 

título “Guató: a língua” (2018), com prefácio de Gustavo Godoy e Kristina Balykova, obra também 

resultante do mencionado subprojeto Guató. 
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observou a fonologia da língua e descreveu alguns fenômenos (epêntese, assimilação, 

entre outros) em sua dissertação de mestrado “Fonologia do Guató”.  

 

 

2.1.1. Aspectos fonológicos 

Adair Pimentel Palácio, em sua tese de doutorado intitulada Guató: a língua dos 

índios canoeiros do rio Paraguai (1984), realizou contribuições sobre a fonologia, 

morfologia e sintaxe da língua. Sua análise revelou que “o Guató é uma língua tonal, 

altamente aglutinante, de padrão VSO e morfologicamente complexa, com marcadores 

morfológicos indicando que opera tanto com o sistema ergativo/absolutivo quanto com 

o sistema nominativo/acusativo.” (Palácio, 1984, pág. ix). 

Segundo Palácio (1984), o Guató apresenta “30 fonemas segmentais, dos quais 

17 são consoantes e 13 são vogais; e dois fonemas prosódicos, os tons alto e baixo.” 

(1984, p.26). Os 17 fonemas consonantais são /p, b, t, d, t͡ ʃ, d͡ʒ, k, g, kʷ, ɡʷ, f, v, h, m, n, 

ɾ, j/; e os segmentos vocálicos são /i, ɨ, u, e, o, ɛ, ɔ, a/, com cinco contrapartidas nasais 

/ĩ, ɨ,̃ ũ, ẽ, ã/.  

p t c̆ k kʷ  

b d j̆ g gʷ  

f     h 

v r Y    

m n     

Quadro 1: Consoantes 

I ɨ u 

E  o 

ɛ a ɔ 

Quadro 2: Vogais orais 

Ĩ ɨ ̃ ũ 

Ẽ ã  

Quadro 3: Vogais nasais 

Quanto à estrutura silábica, Palácio diz que “O Guató tem dois padrões 

silábicos: CV e V” (Palácio, 1984, pág.34) e as sílabas podem conter uma consoante no 

ataque e uma vogal, ou apenas uma vogal, isto é, padrão (C)V.  
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Palácio também dedica um espaço em sua tese para tratar do aspecto tonal 

encontrado na língua.  Segundo ela, existem dois tons que se opõe ao nível da palavra: o 

tom alto, que é representado por /’/; e o tom baixo, que não é marcado. Para apresentar 

as sequências tonais encontradas na língua, a autora utiliza palavras, na maioria das 

vezes dissílabas, que apresentem oposição tonal descritas da seguinte forma:  

(1) Sequência de dois tons altos em oposição a: 

a) sequência de tons alto e baixo: 

 /gótɨ/́ [gótɨ]́ língua, idioma 

 /gótɨ/ [gótɨ]̀ Piranha 

 /ahékáru/ [àhékárù] meu patrão 

 /ahékaru/ [àhékàrù] minha pressa 

(PALÁCIO, pág. 33) 

b) sequência de tons baixo e alto:  

 /míkɨ/́ [míkɨ]́ Panela 

 /mikɨ/́ [mìkɨ]́ Esteira 

 /mádá/ [mádá] Jararacuçu 

 /madá/ [màdá] árvore, pau 

(PALÁCIO, pág. 33) 

c) sequência de tons baixos:  

 /mábɔ́/ [mábɔ́] Juriti 

 /mabɔ/ [màbɔ̀] Pé 

 /gótá/ [gótá] Chifre 

 /gota/ [gòtà] Fogo 

(PALÁCIO, pág. 34) 

 

(2) Sequência de tons baixos em oposição a: 

a) sequência de tons alto e baixo: 

 /mágɨ/ [mágɨ]̀ Banha 

 /magɨ/ [màgɨ]̀ Água 

 /mákɨ/ [mákɨ]̀ Capivara 

 /makɨ/ [màkɨ]̀ Carcará 

(PALÁCIO, pág. 34) 
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b) sequência de tons baixo e alto:  

 /mábɔ́/ [mábɔ́] Juriti 

 /mabɔ/ [màbɔ̀] Pé 

 /gótá/ [gótá] Chifre 

 /gota/ [gòtà] Fogo 

(PALÁCIO, pág. 34) 

 

(3) Sequência de tons alto e baixo em oposição a uma sequência de tons baixo e alto: 

 /mábɔ́/ [mábɔ́] Juriti 

 /mabɔ/ [màbɔ̀] Pé 

 /gótá/ [gótá] Chifre 

 /gota/ [gòtà] Fogo 

(PALÁCIO, pág. 34) 

 Como dito anteriormente, o presente trabalho tem por objetivo realizar uma 

análise acústica dos pares apresentados acima. Dessa forma, apenas o aspecto 

fonológico da língua será abordado, sendo feito um recorte dos aspectos morfológicos e 

sintáticos, temas que podem ser encontrados na tese de Adair Palácio (1984). 

 

 

2.2. HISTÓRIA E POVO GUATÓ8 

Os índios canoeiros habitantes do Pantanal, os Guató, são assim chamados por 

viverem quase sempre sobre a água – em suas canoas usadas para o transporte ou em 

suas habitações ao longo do curso dos rios. Viviam na Ilha Bela Vista, território que, 

atualmente, é fronteiriço com a Bolívia, mas entre 1940 e 1950 as fazendas de gado 

iniciaram um processo de expulsão dos Guató de suas terras, o que culminou com a 

dispersão desses povos para a periferia de Corumbá e de outras cidades próximas. Nesta 

época, os órgãos governamentais pregavam a existência de grandes vazios demográficos 

no Pantanal, ignorando a presença dos povos indígenas, na tentativa de atrair mais 

fazendeiros para o devassamento da bacia do alto Paraguai. Portanto, foram 

considerados extintos pelo órgão indigenista oficial, sendo excluídos de quaisquer 

políticas de assistência (OLIVEIRA, 2002, pág. 11). 

                                                           
8 Para a elaboração desta seção, foi utilizada a bibliografia indicada nas seguintes obras: Oliveira (2002); 

Ribeiro (2005); Costa (2015); Franchetto e Godoy (2017); e Godoy e Balykova (2018). 
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Foi somente em 1976 que a missionária Ada Gambarotto encontrou os Guató 

vivendo na periferia de Corumbá. A “redescoberta” dos Guató deu início a uma luta 

pela recuperação do território tradicional desse povo, que resultou no processo de 

reivindicação da Terra Indígena Guató9 (TI Guató, MS) e sua homologação em 1988. 

Algum tempo depois, uma segunda TI Guató (Terra Indígena Baía dos Guatós, MT) 

também foi homologada em 2018 (Franchetto e Godoy, 2017). 

 Na época da realização de seu trabalho de campo na TI Guató (MS), Palácio 

(1984) estimava que existiam cerca de 50 falantes da língua, todos idosos, sendo que 20 

ou 30 ainda faziam uso dela ativamente e os índios com os quais teve contato eram 

bilíngues em guató e português ou monolíngues em português. A autora também 

constatou que a situação dos Guató era de extrema pobreza, com famílias dispersas 

pelas margens dos rios e lagoas do Pantanal, em conflito com fazendeiros da região ou 

sobrevivendo como mão-de-obra desses últimos (Postigo, 2009, pág. 21).  

Durante a realização do trabalho de campo de Adriana Postigo (2009) na TI 

Guató (MS), a autora obteve informações dadas pelo cacique da aldeia de que a 

população na época era de cerca de 370 índios, compondo 37 famílias. Nessa época, a 

população guató já era praticamente monolíngue em português.  

É importante destacar que, apesar dos estudos das autoras terem se concentrado 

nos Guató de Mato Grosso do Sul, deve-se levar em consideração a existência do grupo 

Guató de Mato Grosso, pois qualquer tentativa de manutenção da identidade Guató deve 

considerar os indígenas dos dois Estados. Para isso, medidas são ainda necessárias para 

viabilizar a integração entre os dois grupos. É necessário também verificar a existência 

de índios Guató na Bolívia, país que compartilha parte do ecossistema pantaneiro. 

Há três falantes principais que muito contribuíram para a realização dos 

trabalhos de Adair Palácio (1984) e Adriana Postigo (2009), são eles: Veridiano, 

Josefina e Francolina. Para a realização do presente trabalho, a principal contribuição 

deve-se à Eufrásia, uma das últimas “lembrantes” da língua. Todos os dados que serão 

analisados no presente trabalho só foram possíveis graças as suas últimas lembranças. 

Foi Veridiano, cujo nome guató é /d͡ʒɔd͡ ʒɔtóga/, que acompanhou Adair Palácio 

até a Funai de Brasília, na época da retomada da identificação étnica, em agosto de 1978 

(PALÁCIO, 1984, pág. 15). Adriana Postigo (2009), durante a coleta de dados para sua 

tese, notou que ele era monolíngue em guató e estava aprendendo a língua portuguesa 

                                                           
9 A área de 20 mil hectares fica no município de Barão de Melgaço, no Mato Grosso. 
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aos poucos. Veridiano sempre viveu com os pais e dificilmente se deslocava até a 

cidade. Morou na ilha Ínsua até sua morte em 2011. 

 

 

Figura 3. Veridiano. Foto: Adriana Postigo, 02 de Janeiro de 2007. Fonte: “Primeiros passos da 

revitalização da língua Guató: uma etnografia” – Revista LinguíStica 

 

Francolina Rondon, mais conhecida como “dona negrinha”, nasceu no porto da 

Fazenda Conceição, localizada às margens do rio Alegre. Sua mãe, Maria Domingas, 

conheceu seu pai, Manoel Rondon, na fazenda em que trabalha. Seu pai, que não era 

índio, não autorizava o uso da língua Guató dentro de casa, então Francolina foi adquirir 

sua língua materna somente aos sete anos, ao brincar com outras crianças indígenas. 

Francolina nunca teve acesso à escola, portanto, não sabia ler ou escrever. Viveu na Ilha 

Ínsua com outros Guató por quase toda sua vida, mas precisou voltar a Corumbá por 

motivos de saúde para viver com seus filhos. Aos 98 anos, faleceu em fevereiro de 2008 

(Franchetto e Godoy, 2017, pág.15). 

Josefina Alves Ribeiro é irmã de Francolina Rondon, também nascida no porto 

da Fazenda Conceição. Sua mãe, Maria Domingas, após ter ficado viúva de Manoel 

Rondon, casou-se com Américo, também um não-índio. Francolina teve que morar com 

sua avó enquanto ainda era muito pequena por causa do trabalho de sua mãe.  Sua avó, 

que morava na outra margem do rio Alegre, lhe ensinou, entre outras coisas, a língua 

Guató. Alguns anos mais tarde, sua mãe regressou da Fazenda São José e Josefina foi 

morar com ela e com seus tios João Quirino e Joana, ambos Guató falantes 

(OLIVEIRA, 2002, pág. 12). 



17 
 

 

Figura 4: Josefina e Francolina. Foto: Adriana Postigo, 02 de janeiro de 2007. Fonte: Adriana Postigo. 

 

Vicente, cujo nome guató é [ad͡ʒɛ́ ɾó-jo d ͡ʒogʷápɔ], nasceu por volta do final dos 

anos 1940 (Oliveira, 2002, pág. 359). É um falante nativo da língua, embora hoje seja 

um esquecente. No decorrer das elicitações, por exemplo, esquecia algumas palavras 

como “tartaruga” e outras construções sintáticas (Franchetto e Godoy, 2017, pág. 12). 

Algumas pessoas consideram Vicente como arisco, mas mostrou-se simpático e 

disposto a ensinar algo do guató para Gustavo Godoy em sua visita no dia 06 de outubro 

de 2016 (Franchetto e Godoy, 2017, pág. 12). 

 

  

Figura 5: Vicente. Foto: Gustavo Godoy, 10 de outubro de 2016. 
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Eufrásia Ferreira foi a principal consultora deste trabalho. Moradora do 

município de Corumbá (MS), Eufrásia era irmã de Cipriano, falante de Guató, falecido 

em 2016. Foi casada com Davi, Guató não falante, filho de Francolina Rondon, mais 

conhecida pelo apelido de “dona negrinha”, com quem conversava na língua 

frequentemente. Apesar das longas conversas entre nora e sogra, durante anos, com a 

morte dos falantes, Eufrásia foi se tornando lentamente uma “lembrante”, pois parou de 

usar a língua cotidianamente. Atualmente, não a fala há mais de 40 anos (Franchetto e 

Godoy, 2017, pág.17).  

 

 

Figura 5: Eufrásia. Foto: Gustavo Godoy, 11 de outubro 2016. Fonte: “Primeiros passos da revitalização 

da língua Guató: uma etnografia” – Revista LinguíStica. 
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3 TOM 

Para auxiliar a compreensão do leitor deste trabalho, fez-se necessário esclarecer 

algumas terminologias que serão utilizadas nesta seção, pois elas serão de grande 

utilidade para a compreensão das análises dos pares opositivos. 

Um termo que será bastante utilizado nas descrições dos espectrogramas a seguir é o 

termo "pitch", um termo não linguístico que se refere a como o ouvinte coloca o som 

numa escala que vai de baixo para alto, sem considerar as propriedades físicas do som 

(Gandour 1978:41), ou seja, o “pitch” é o correlato fonético para o “tom”. 

O termo “tom”, por sua vez, é interpretado como um termo linguístico que funciona 

como único fator distintivo numa dada língua em que as palavras são, aparentemente, 

idênticas. Quando sua função ocorre no nível da sílaba é chamado de “tom”, no nível da 

palavra de “pitch-accent” e no nível da sentença de “entonação” (Clark e Yallop 

1990:286). O tom tem como correlato acústico a frequência da onda sonora, ou seja, o 

número de vezes que as cordas vocais vibram durante a fonação. Quanto maior o 

número de ciclos de vibração das partículas, maior é a altura do som e, portanto, mais 

“alto” é o tom.  

Já a “frequência” diz respeito ao número de ciclos completos que são produzidos 

por segundo e o tempo gasto para completar esse ciclo é chamado de período (Lehiste, 

1970:61). Por convenção, um Hertz (Hz) é igual a um ciclo por segundo, cinquenta Hz é 

igual a cinquenta ciclos por segundo e assim por diante. A diferença de frequência entre 

os falantes reflete diferenças físicas na laringe, particularmente no tamanho e volume 

das cordas vocais. Por isso, temos frequências diferentes para homens, mulheres e 

crianças. A frequência média para homens é de 130 Hz, para mulheres de 220 Hz e para 

crianças de 270 Hz. (Clark e Yallop 1990:215). 

Agora que tais termos foram esclarecidos, passaremos para as análises dos pares 

opositivos descritos por Adair Palácio (1984) em sua tese Guató: a língua dos índios 

canoeiros do Rio Paraguai. 

 

 

3.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

Como o presente trabalho irá tratar do aspecto tonal do Guató, utilizo o quadro 

teórico da Fonologia Autossegmental, motivada pelo fato desta teoria linguística propor 
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um modelo de representação multilinear, nos permitindo a análise de processos que 

envolvem constituintes além da camada segmental, como o tom, por exemplo. 

A Fonologia Autossegmental, ou não-linear, foi proposta inicialmente na tese de 

doutorado de Goldsmith (1976), concebendo os traços como autossegmentos (maior ou 

menor que um segmento) e propondo uma representação fonológica com uma 

organização hierárquica em diferentes camadas. Esta abordagem opera com segmentos 

completos, matrizes inteiras de traços e autossegmentos, ou seja, permite a segmentação 

independente de partes dos sons da língua. A saber, os autossegmentos correspondem a 

traços, tais como, nasalidade, tom, entre outros.  

Neste modelo de Fonologia há uma hierarquização dos traços por meio de uma 

representação capaz de mostrar os traços que podem ser manipulados isoladamente ou 

em conjunto, facilitando a expressão de classes naturais, isto é, generalizações, 

estabelecidas dentro de uma geometria de traços. Como o presente trabalho irá 

apresentar aspectos da fonologia do guató, foi escolhido o quadro teórico da Fonologia 

Autossegmental, motivado por esta teoria linguística propor um modelo de 

representação multilinear.  

 

 

3.2 ANÁLISE DOS PARES OPOSITIVOS POR ADAIR PALÁCIO 

3.2.1 Sequência de pares alto alto x alto baixo 

Nesta categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.33) apresenta os seguintes 

dados: (a) /gótí/ ‘língua, idioma’ em oposição à (b) /góti/ ‘piranha’; e (c) /ahéráku/ 

‘meu patrão’ em oposição à (d) /ahéraku/ ‘minha pressa’: 

(a)  

 

Espectrograma 01: [gótí] 
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(b)  

 

Espectrograma 02: [gótì] 

 

 No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 259.5Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 256 Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira sílaba é de 

264.8Hz e o pitch da segunda sílaba é de 140 Hz. Portanto, em [gótí] é possível 

observar a presença de dois tons altos marcados por /´/ em oposição a um tom alto e um 

tom baixo, marcado por /`/, em [gòtí].  

Os pares (c) e (d) não foram analisados pois, durante as elicitações, a informante 

Eufrásia não se recordou do par /ahéráku/ - /ahéraku/. Dessa forma, na sequência de 

pares alto alto x alto baixo apresentada por Palácio, somente a análise do primeiro par 

foi realizada. 

 

 

3.2.2 Sequência de pares alto alto x baixo alto  

Nesta categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.33) apresenta os seguintes 

dados: (a) /míkí/ ‘panela’ em oposição à (b) /mikí/ ‘piranha’; e (c) /mádá/ ‘jaracuçu’ 

em oposição à (d) /madá/ ‘árvore, pau’: 
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(a)  

 

Espectrograma 03: [míkí] 

 

 

(b)  

Espectrograma 04: [mìkí] 

 

Em [míkí], o pitch da primeira sílaba é de 255.3Hz e o da segunda de 250.9Hz. 

A primeira sílaba é pronunciada com um tom alto, marcado por /´/, e a segunda com um 

tom baixo, marcado por /`/. Já no caso de [mìkí], notamos que a primeira sílaba é 

pronunciada com um tom baixo e seu pitch é de 192Hz, enquanto a segunda sílaba é 

pronunciada com um tom alto e seu pitch é de 270Hz. 
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(c)  

Espectrograma 05: [mádá] 
 

(d)  

Espectrograma 06: [mádà] 

 

No espectrograma (c), o pitch da primeira sílaba é de 258.6Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 244Hz. Já no espectrograma (d), o pitch da primeira sílaba é de 

167Hz e o pitch da segunda sílaba é de 218Hz. Portanto, em [mádá] é possível observar 

a presença de dois tons altos marcados por /´/ em oposição a um tom baixo, marcado 

por /`/, e um tom alto em [mádà].  

 

 

3.2.3 Sequência de pares alto alto x baixo baixo  

Nesta categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.34) apresenta os seguintes 

dados: (a) /mábó/ ‘juriti’ em oposição à (b) /mabo/ ‘pé’; e (c) /gótá/ ‘chifre’ em 

oposição à (d) /gota/ ‘fogo’: 



24 
 

(a)  

Espectrograma 07: [mábó] 
 

(b)  

Espectrograma 08: [màbò] 

 

No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 207Hz e o da segunda de 

220Hz. A primeira e a segunda sílaba são pronunciadas com um tom alto (marcado por 

/´/). Já no caso de retratado em (b), notamos que a primeira sílaba é pronunciada com 

um tom baixo e seu pitch é de 191Hz, enquanto a segunda sílaba é pronunciada com um 

tom alto e seu pitch é de 218Hz, contradizendo a descrição realizada por Palácio. 

Palácio (1984) descreve os exemplos (a) e (b) como uma sequência de dois tons 

altos e dois tons baixos, respectivamente. No entanto, após a análise do espectrograma 

fornecido pelo Praat, observamos que o exemplo (b) apresenta um pitch de 191Hz na 

primeira sílaba e um pitch de 218Hz na segunda, comportando-se, portanto, como uma 

palavra de tom baixo-alto, e não de tom baixo-baixo. Portanto, a maneira ideal de 
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representar a palavra “pé”, descrita como [màbò] por Palácio (1984, pg.34), seria 

[màbó], já que a palavra apresenta respectivamente tom alto e baixo. 

Os exemplos (c) e (d) não puderam ser analisados pois a informante Eufrásia, 

que já possui idade avançada, não conseguiu pronunciar o par /gótá/-/gota/ de forma 

clara. Dessa forma, o Praat não nos forneceu os dados necessários para realizar a 

análise de maneira eficiente.  

 

 

3.2.4 Sequência de pares baixo baixo x alto baixo  

Nessa categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.34) apresenta os seguintes 

dados: (a) /magi/ ‘água’ em oposição à (b) /mági/ ‘banha’; e (c) /maki/ ‘capivara’ em 

oposição à (d) /máki/ ‘carcará’: 

(a)  

Espectrograma 09: [màgì] 

 

(b)  

Espectrograma 10: [mágì] 
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No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 227.8Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 165.7Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira sílaba é de 

210.5Hz e o pitch da segunda sílaba é de 206Hz. Portanto, em [mágí] é possível 

observar a presença de dois tons altos marcados por /´/ em oposição a dois tons baixos, 

marcado por /`/, em [mágì]. 

Embora o exemplo (b) se comporte como uma palavra que apresenta dois tons 

baixos, notamos que, antes da ocorrência do tom baixo, há uma elevação do pitch no 

início da sílaba. Esse fenômeno ocorre devido a presença da consoante plosiva [g], que 

ocasiona uma alteração da frequência. 

 

(c) 

Espectrograma 11: [màkì] 
 

 

(d) 

Espectrograma 12: [mákì] 
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No espectrograma (c), o pitch da primeira sílaba é de 163Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 175Hz. Já no espectrograma (d), o pitch da primeira sílaba é de 

223Hz e o pitch da segunda sílaba é de 154Hz. Portanto, em [màkì] é possível observar 

a presença de dois tons baixos marcados por /`/ em oposição a um tom alto, marcado 

por /´/ e um tom baixo em [mákì].  

 

 

3.2.5 Sequência de pares baixo baixo x baixo alto  

Nessa categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.33) apresenta os seguintes 

dados: (a) /mabo/ ‘pé’ em oposição à (b) /mabó/ ‘fumo’; e (c) /magi/ ‘banha’ em 

oposição à /magí/ ‘pé’: 

(a)  

Espectrograma 13: [màbò] 

 

(b)  

Espectrograma 14: [màbó] 
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Palácio (1984, pg.34) descreve a palavra [màbò] ‘pé’ como uma sequência de 

dois tons baixos. No entanto, como vimos na seção 4.1.3, essa palavra apresenta a 

ocorrência de um tom baixo e um tom alto, como observamos no espectrograma (a), que 

nos revela que o pitch da primeira sílaba é de 191Hz e o da segunda de 218Hz. Dessa 

forma, não é possível que a palavra “fumo” apresente a sequência de tons ‘baixo-alto’, 

já que essa sequência corresponde à palavra “pé”.  

O espectrograma (b) nos revela o pitch da primeira sílaba é de 192Hz e o da 

segunda de 192.2Hz. Portanto, em (b) há a ocorrência de dois tons baixos, 

contradizendo a descrição de Palácio (1984). Dessa forma, observamos a descrição 

tonal dos pares está invertida, isto é, a sequência de tons ‘baixo-baixo’ corresponde à 

palavra ‘fumo’, enquanto a sequência ‘baixo-alto’ corresponde à palavra ‘pé’. Portanto, 

a maneira ideal de representar a palavra ‘pé’, descrita como [màbò] por Palácio (1984, 

pg.34), seria [màbó], já que a palavra apresenta respectivamente tom alto e baixo. 

 Os exemplos (c) e (d) não puderam ser analisados pois a informante Eufrásia, 

que já possui idade avançada, não conseguiu pronunciar o par /magi/-/magí/ de forma 

clara. Dessa forma, o Praat não nos forneceu os dados necessários para realizar a 

análise de maneira eficiente.  

 

 

3.2.6 Sequência de pares alto baixo x baixo alto  

Nessa categoria de pares opositivos, Palácio (1984, pg.33) apresenta os seguintes 

dados: (a) /mákʷo/ ‘macaco’ em oposição à (b) /makʷó/ ‘machado’; e (c) /máki/ 

‘carcará’ em oposição à (d) /makí/ ‘cabelo’: 

(a)  

Espectrograma 15: [mákʷò] 
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(b)  

Espectrograma 15: [màkʷó] 

 

No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 255Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 179.5Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira sílaba é de 

180Hz e o pitch da segunda sílaba é de 239Hz. Portanto, em [mákʷò] é possível 

observar a presença de um tom alto marcado por /´/ e um tom baixo marcado por /`/ em 

oposição à uma sequência de tom baixo e alto em [màkʷó].  

 

(c)  

Espectrograma 16: [mákì] 
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(d)  

Espectrograma 17: [màkí] 
 

No espectrograma (c), o pitch da primeira sílaba é de 223Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 154Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira sílaba é de 

179Hz e o pitch da segunda sílaba é de 154.5Hz. Portanto, em [mákì] é possível 

observar a presença de um tom alto marcado por /´/ e um tom baixo marcado por /`/ em 

oposição à uma sequência de tom baixo e alto em [màkí].  

 

 

3.3 ANÁLISE DE NOVOS PARES OPOSITIVOS 

3.3.1 Sequência de pares alto baixo x baixo baixo 

Nessa categoria de pares opositivos, encontramos os seguintes dados: (a) /makó/ 

‘acabou’ em oposição à (b) /mako/ ‘pedra’: 

(a)  

Espectrograma 18: [màkó] 
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(b)  

Espectrograma 19: [màkò] 

 

No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 243Hz e o pitch da 

segunda sílaba é de 169Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da primeira sílaba é de 

169.5Hz e o pitch da segunda sílaba é de 170Hz. Portanto, em [mákì] é possível 

observar a presença de um tom alto marcado por /´/ e um tom baixo marcado por /`/ em 

oposição à uma sequência de tons baixos [màkò].  

 

 

3.3.2 Sequência de pares baixo baixo baixo x baixo alto baixo 

Nessa categoria de pares opositivos, encontramos os seguintes dados: (a) 

/makwana/ ‘rabo’ em oposição à (b) /makwána/ ‘rede’: 

(a) 

Espectrograma 20: [màkwànà] 
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(b) 

Espectrograma 20: [màkwánà] 

 

No espectrograma (a), o pitch da primeira sílaba é de 189Hz, o pitch da segunda 

sílaba é de 169Hz e o da terceira sílaba de 166Hz. Já no espectrograma (b), o pitch da 

primeira sílaba é de 200Hz, o pitch da segunda sílaba é de 164Hz e o da terceira é de 

162Hz. Portanto, em [màkwànà]é possível observar a presença de uma sequência de três 

tons baixos marcado por /`/ em oposição à uma sequência de tons baixo-alto-baixo em 

[màkwánà]. 

Diferente do que observamos até o momento, os exemplos (a) e (b) são palavras 

formadas por três sílabas ao invés de duas, como vimos em todos os demais exemplos 

observados. Além disso, também encontramos a presença de um verbo (“acabou”) em 

oposição a um nome, caso que não havia sido relatado antes. 
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4 CONCLUSÃO 

Este trabalho procurou realizar uma análise dos pares opositivos descritos por Adair 

Palácio em sua tese de doutorado “Guató: a língua dos índios canoeiros do Rio 

Paraguai” (1984), bem como uma análise dos outros pares opositivos encontrados 

durante a nova e recente pesquisa.  

Alguns pares opositivos descritos por Adair Palácio (1984) apresentaram algumas 

divergências ao serem analisados. O par /mabo/ (pé) - /mábó/ (juriti), descritos pela 

autora como uma sequência de tons baixo-baixo e alto-alto (Palácio, 1984, pg.34), 

respectivamente, se revelaram como uma sequência de tons baixo-alto e alto-alto. A 

descrição ideal desses pares opositivos, portanto, ao invés de [màbò] / [mábó], seria 

[màbó] / [mábó]. 

O par opositivo /mabo/ (pé) - /mabó/ (fumo), também apresentou divergências com 

relação à descrição da autora. Além dos pontos discutidos acima a respeito da palavra 

“pé”, também houve divergência acerca da palavra “fumo”, que ao invés de uma 

sequência de tons baixo-alto, como descrito pela autora, apresentou-se como uma 

sequência de tons baixo-baixo. 

Já os novos pares opositivos encontrados durante a pesquisa revelaram um padrão 

não descrito antes por Adair Palácio. Além da presença de um verbo em oposição a um 

substantivo (/makó/-/mako/), também foi possível observar a presença de pares 

opositivos de três sílabas (/makwana/-/makwána/), padrão não abordado pela autora 

anteriormente.  

Acredito que o tema abordado no presente trabalho faz-se necessário a fim de 

aprofundar os estudos sobre o guató, língua que, infelizmente, não é mais transmitida e 

possui apenas dois semi-falantes. Através do projeto Línguas Indígenas Ameaçadas: 

Pesquisa e Teorias Linguísticas para a Revitalização, algumas oficinas de revitalização 

linguística já foram realizadas junto à comunidade de Mato Grosso, no entanto, ainda há 

um longo caminho a percorrer e sabemos também que os estudos acerca do tom em 

guató são fundamentais para futuras tentativas de revitalização linguística. 
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