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RESUMO 

 

A proposta dessa pesquisa é a investigação do fenômeno de variação e 

mudança linguística da língua Mawé nos principais rios da T.I. Andirá-Marau. 

Com isso pretende-se uma contribuição para os estudos das línguas indígenas 

da Amazônia, principalmente aos estudos sobre a língua Mawé. Ressalte-se que 

o estudo feito por Silva (2005) e (2010) e Suzuki (1997) comentam muito 

brevemente a variação existente na fala dos dois rios. Apontando a necessidade 

de maiores estudos sobre o fenômeno da variação e da mudança linguística do 

Mawé nessas duas regiões da T.I. O estudo da variação linguística em línguas 

indígenas, principalmente numa mesma língua são extremamente raros 

considerando a pequena proporção de falantes que, na maioria dos casos 

ocupam o mesmo espaço e compartilham das mesmas características dialetais. 

O caso da variação linguística da língua Mawé figura neste contexto como um 

caso de variação dialetal dentro de uma mesma língua como características 

sistemáticas de substituição de segmentos fonológicos e lexicais, além de 

diferenças entonacionais. A análise e documentação dessas diferenças dialetais 

e da variação da língua entre os principais rios pressupõem um estudo onde se 

crie uma interface desses aspectos com o uso que se faz da língua e como isso 

reflete quando se considera a preservação e manutenção da língua Mawé. Neste 

sentido, o estudo variação linguística da língua Mawé servirá como subsídio à 

discussão sobre a variação linguística em línguas indígenas, bem como na 

educação escolar indígena do povo Sateré-Mawé como registro e documentação 

sobre variação dialetal e de aspectos específicos sobre a língua. 
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ABSTRACT 
 
The purpose this research is to investigate the phenomenon of variation 

linguistic and change in language Mawé in major rivers of IT Andirá-Marau. With 

that intends to be a contribution to the study of indigenous languages of 

Amazonia, particularly for studies on Mawé language. It is noteworthy that the 

study by Silva (2005) and (2010) and Suzuki (1997) commented very briefly the 

variation in the speech of two rivers. Pointing to the need for further studies on the 

phenomenon of linguistic variation and change in these two regions Mawé TI The 

study of language variation in indigenous languages, mainly in the same 

language are extremely rare considering the small proportion of speakers who, in 

most cases occupy the same space and share the same dialectal features. The 

case of linguistic variation of language Mawé figure in this context as a case of 

dialectal variation within the same language as systematic replacement of 

phonological features and lexical segments, and intonational differences. Analysis 

and documentation of these dialect differences and variation of language among 

the major rivers presuppose a study where these aspects create an interface with 

the use made of language and how it reflects when considering the preservation 

and maintenance of language Mawé. In this sense, the linguistic study of 

language variation Mawé serve as input to the discussion on linguistic variation in 

indigenous languages as well as in indigenous education of the people Sateré-

Mawé as registration and documentation of dialectal variation and specific 

aspects of the language. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Terra Indígena Andirá-Marau (doravante TI Andirá-Marau) dos índios 

Sateré-Mawé abrange os municípios de Maués, Barreirinha e Parintins no estado do 

Amazonas e os municípios de Itaituba e Aveiro no estado do Pará, a área foi 

demarcada em 1982 e homologada em 1986 com 788.528 hectares. Conforme 

levantamento de Teixeira (2005, p. 24), são aproximadamente 7.500 pessoas que se 

distribuem em 91 aldeias ao longo dos principais rios e igarapés. A região mais 

populosa é a do rio Andirá com cerca de 49 aldeias e aproximadamente 3.795 

pessoas. Na região do rio Marau são 37 aldeias e com cerca de 3.300 pessoas. 

No Amazonas a TI Andirá-Marau apresenta uma divisão; a região do rio 

Marau é politicamente ligada ao município de Maués e a região do rio Andirá ao 

município de Barreirinha (Franceschini, 1999). A proposta deste trabalho é estudar a 

variação e a mudança linguística que ocorre na língua nos dois principais rios da T.I. 

Andirá-Marau, o rio Andirá e o rio Marau.  

A respeito dos estudos sobre a língua Mawé o que se tem são algumas listas 

de palavras e sentenças simples (Henri Courdeau em 1896, Curt Nimuendaju em 

1923, Koch-Grungerg em 1924, Nunes Pereira em 1967 e 2003 e Teófilo Tiuba este 

sem uma data definida). E mais atualmente alguns trabalhos feitos pelo Summer 

Institute of Linguistic – SIL (Graham, A & S., 1978 e 1984), cujo objetivo era a 

tradução do Novo Testamento publicado em 1989, a elaboração de uma gramática 

pedagógica (Graham, S., 1995) da língua e de um dicionário bilíngue Português-

Sateré, Sateré-Português (Brandon & Graham, 1983).  

Estudos linguísticos sobre a língua Mawé são os feitos por Suzuki (1997), 

Franceschini (1999), Silva (2005) e (2010), além de outros de cunho histórico-

comparativo como Rodrigues (1958a,b), Rodrigues & Dietrich (1997) e mais 

atualmente Meira (2007). 

  Ressalte-se que o estudo feito por Silva (2005) e (2010) e Suzuki (1997) 

comentam muito brevemente a variação existente na fala dos dois rios. Apontando a 

necessidade de maiores estudos sobre o fenômeno da variação e da mudança 

linguística do Mawé nessas duas regiões da T.I. 

 Assim, a proposta dessa pesquisa é a investigação do fenômeno de variação 

e mudança linguística da língua Mawé nos principais rios da T.I. Andirá-Marau. Com 
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isso pretende-se uma contribuição para os estudos das línguas indígenas da 

Amazônia, principalmente aos estudos sobre a língua Mawé. 

 Apesar de existirem algumas pesquisas, a língua Sateré-Mawé continua 

sendo uma língua com poucos estudos, tendo em vista ser uma língua minoritária 

que sofre constantemente a pressão da língua portuguesa, língua majoritária. Essa 

pressão torna-se evidente quando se percebe a quantidade de palavras 

emprestadas no léxico Mawé e a variação existente no Mawé por conta do contato 

com o português, principalmente na variante do rio Marau. 

 A variação na língua é percebida pelos próprios indígenas e por alguns 

pesquisadores que registraram o fenômeno sem, no entanto, dar profundidade nas 

pesquisas. Suzuki (1997) coloca: 

“Algumas diferenças dialetais foram registradas em rios 
diferentes. (...) Segundo a percepção dos próprios 
indígenas, moradores do rio Andirá têm um ritmo mais 
acelerado e marcado que os moradores do rio Marau e 
Urupadi. Além disso, existe variação de palavras 
específicas e de consoantes que são sistematicamente 
substituídas de rio para rio.” (Suzuki, 1997 p.29) 

  

No Brasil, são aproximadamente 180 línguas indígenas, segundo Rodrigues 

(2005) a proporção de falantes por língua não representa diversidade, grande parte 

são línguas faladas por menos de 6.000 pessoas, outras são faladas por menos de 

1.000 e algumas possuem em torno de 20 falantes. Ao considerar parâmetros 

mundiais fornecidos pela UNESCO, Rodrigues (op. cit) comenta que qualquer língua 

falada por menos de 100 mil pessoas tem sua sobrevivência ameaçada e precisa de 

atenção especial. No Brasil todas as línguas indígenas têm menos de 40 mil 

falantes.     

O estudo da variação linguística em línguas indígenas, principalmente numa 

mesma língua são extremamente raros considerando a pequena proporção de 

falantes que, na maioria dos casos ocupam o mesmo espaço e compartilham das 

mesmas características dialetais. O caso da variação linguística da língua Mawé 

figura neste contexto como um caso de variação dialetal dentro de uma mesma 

língua como características sistemáticas de substituição de segmentos fonológicos e 

lexicais, além de diferenças entonacionais. A análise e documentação dessas 

diferenças dialetais e da variação da língua entre os principais rios pressupõem um 

estudo onde se crie uma interface desses aspectos com o uso que se faz da língua 
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e como isso reflete quando se considera a preservação e manutenção da língua 

Mawé. Neste sentido, o estudo variação linguística da língua Mawé servirá como 

subsídio à discussão sobre a variação linguística em línguas indígenas, bem como 

na educação escolar indígena do povo Sateré-Mawé como registro e documentação 

sobre variação dialetal e de aspectos específicos sobre a língua. Estudos em 

linguística relacionada aos povos indígenas (Cavalcanti e Maher, 2005; D’Angelis, 

2005 e 2003) sugerem que para os povos indígenas a inserção da língua portuguesa 

e, consequentemente, da escrita tanto na língua indígena, quanto em português, é 

um desafio que traz profundas reflexões no modo de registro, antes eminentemente 

oral, da cultura e da sociedade desses povos. O registro da variação existente entre 

os dois principais rios, Marau e Andirá, reflete diretamente na elaboração de 

materiais didáticos, na escrita e na discussão de uma grafia da língua, além de 

contribuir para o melhor conhecimento da língua Mawé, uma língua indígena da 

região amazônica. 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo registrar e documentar a variação 

dialetal existente numa língua indígena da região amazônica, a língua Mawé (Tupi)  

e contribuir para um melhor conhecimento das línguas indígenas da Amazônia. 

Pretende também criar subsídios para discussões acerca da variação em línguas do 

tronco tupi e contribuir para a documentação das línguas indígenas da Amazônia. 

Além de, ao analisar a ocorrência da variação linguística em nível lexical da língua 

Mawé entre os rios da TI Andirá-Marau contribuir com material linguístico para 

estudos histórico-comparativos sobre as línguas indígenas, particularmente as 

pertencentes ao tronco linguístico Tupi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

METODOLOGIA: 

 

Coleta de Dados 

A pesquisa de línguas pouco conhecidas ou ainda não registradas envolve 

duas atividades básicas: a primeira diz respeito à coleta e transcrição de dados, e a 

segunda, à análise e interpretação dos dados coletados. Assim, para o estudo da 

variação linguística da língua Mawé entre os rios Marau e Andirá foi realizado uma 

ida a campo que em decorrência do curso de Licenciatura Indígena dos Professores 

Sateré-Mawé na fazenda, Manaus/AM, onde atuei como monitor.   

 A coleta de dados envolveu registros itens lexicais, sentenças simples, e 

dados elicitados a partir da elaboração de um questionário básico sobre a percepção 

dos professores indígenas referente à variação. Serão aplicados os questionários 

apresentados nos formulários padrão do Museu Nacional do Rio de Janeiro (s/d) e 

os questionários lexicais e gramaticais de Kaufmam & Berlim (s/d), Comrie & Smith 

(1977), entre outros. 

 Os dados serão transcritos ainda em campo para serem conferidos, 

comprovados e analisados junto aos colaboradores bilíngues. Cada sessão foi 

planejada no sentido de inicialmente fazer comprovações de dados já transcritos, em 

seguida coleta de novos dados para análise e transcrição e nova comprovação.  

 Ressalta-se que os dados serão transcritos ortograficamente e, quando 

necessários, serão usados símbolos e diacríticos do alfabeto fonético internacional. 

 

Análise teórica dos dados coletados 

  

A linguagem humana e as línguas em particular têm sido objeto de estudo de 

diversas teorias linguísticas. Uma orientação aparece como mais representativa no 

estudo de aspectos dialetais. Essa orientação tem seu interesse voltado para os 

fenômenos linguísticos em si, pois assume que a situação comunicativa determina, 

motiva e/ou restringe a estrutura da língua que não está limitada a uma base de 

dados restritos. 
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 Para o registro da variação dialetal da língua Mawé nos dois principais rios da 

T.I. Andirá-Marau serão seguidas as orientações dos modelos de teoria lexical de 

Basílio ( 2004), Calvet (2002), Tarallo (2007), Martelotta (2011) entre outros. 

Para a análise do fenômeno de mudança linguística serão usados os aportes 

teóricos da sociolinguística e da etnolinguística relacionando aspectos da língua e da 

cultura Mawé que são: Labov (2007), Boas ( 1858-1942) e Calvet (2002). 

 

 

 

RESULTADOS 

  

Apesar de existirem algumas pesquisas, a língua Sateré-Mawé continua 

sendo uma língua com poucos estudos, tendo em vista ser uma língua minoritária 

que sofre constantemente a pressão da língua portuguesa, língua majoritária. Essa 

pressão torna-se evidente quando se percebe a quantidade de palavras 

emprestadas no léxico Mawé e a variação existente no Mawé por conta do contato 

com o português, principalmente na variante do rio Marau. 

 A variação na língua é percebida pelos próprios indígenas e por alguns 

pesquisadores que registraram o fenômeno sem, no entanto, dar profundidade nas 

pesquisas. Suzuki (1997) coloca: 

“Algumas diferenças dialetais foram registradas em rios diferentes. 
(...) Segundo a percepção dos próprios indígenas, moradores do rio 
Andirá têm um ritmo mais acelerado e marcado que os moradores do 
rio Marau e Urupadi. Além disso, existe variação de palavras 
específicas e de consoantes que são sistematicamente substituídas 
de rio para rio.” (Suzuki, 1997 p.29) 
 

Assim, para o estudo da variação linguística da língua Mawé foi realizada, 

uma ida a campo em decorrência do curso de Licenciatura Indígena dos Professores 

Sateré-Mawé na fazenda experimental da Universidade Federal do Amazonas, 

Manaus/AM, onde atuei como monitor nos dias 22-29 de maio de 2013.   

 A coleta de dados envolveu registros itens lexicais e dados elicitados a partir 

da elaboração de um questionário básicos sobre a percepção dos professores 

indígenas referente à variação. O questionário foi inserido na apostila elaborada 

para o curso contendo duas questões, a (9) e a (10): 
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“9) Considerando que pode haver variação linguística na língua sateré-mawé 

entre os rios Marau e Andirá, pesquise e escreva palavras cuja pronuncia e a 

forma varia. Escreva cada palavra na forma ortográfica e, em seguida faça a 

transcrição fonética.” (SILVA, R.G.P. 2013, p.  19)  

 

“10) Colete palavras a partir da fala de dois colegas que moram em locais 

diferentes do seu. Analise foneticamente cada variante e apresente e apresente 

as principais diferenças” (SILVA, R.G.P. 2013, p.  20) 

 

 Os dados foram transcritos ainda em campo para serem conferidos, 

comprovados e analisados junto aos colaboradores bilíngues orientados por mim 

nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2013 em horário extraclasse. Cada sessão foi 

planejada no sentido de inicialmente fazer comprovações de dados já transcritos, em 

seguida coleta de novos dados para análise e transcrição e nova comprovação.  

 Ressalta-se que os dados serão transcritos ortograficamente e, quando 

necessários, serão usados símbolos e diacríticos do alfabeto fonético internacional. 

 Quanto aos colaborado res, pertenciam todos ao mesmo grupo 

socioeconômico, possuíam curso superior em andamento, alunos do Curso de 

Formação de Professores Indígenas FACED-UFAM em sua grande maioria de 

professores do ensino básico, todos moradores da T.I. Marau- Andirá. Dado a baixa 

quantidade de mulheres no curso analise de variantes por sexo foi mínima e no 

decorrer da pesquisa não foi levado em consideração a possibilidade de variação 

por faixa etária. Neste sentido, a coleta de dados baseou-se nas variações entre o 

rio Andirá e o rio Marau com seus afluentes em um primeiro momento, 

desconsiderando variações entre os rios afluentes do Marau e em um segundo 

momento coletando variações entre o rio Marau (alto, médio e baixo), seus rios 

afluentes Urupadi, Miriti e Majuru e o rio Andirá compondo com isto a possibilidade 

da criação da tabela de “células sociais” como o proposto por TARALLO (2012, p. 

28-30): 
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RIO ALTURA SEXO   TOTAL 

    MASC. FEM   

(A)MARAU ALTO  7  2  9 

  MÉDIO   5  1  6 

  BAIXO  6  1  7 

(B) URUPADI   5 1 6 

(C) MIRITI   2 0 2 

(D) ANDIRÁ   7 0  7 

(E) MANJURÚ   1 0  1 
Figura 01: NASCIMENTO JUNIOR, E. M. Tabela das células sociais. 2014. 

 

Logo, a pesquisa das variantes deu-se por divisão entre rios Marau e Andirá em um 

primeiro momento rio Marau e em uma segundo momento o rio Marau foi dividido 

pela altura do rio baixo, médio e alto e rios afluentes Urupadi, Miriti e Manjurú. 

 

 

 

Figura 02: TEIXEIRA, P.  A T.I. Marau-Andirá: mapa  do rio marau e afluentes.2005. 

 

E o rio Andirá pela baixa quantidade de informantes, não foi dividido em regiões. 
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Figura 03: TEIXEIRA, P.  A T.I. Marau-Andirá: mapa  do rio Andirá e afluentes.2005. 

 

 

Ressaltamos que foi realizada a investigação proposta no objetivo específico 

II: contribuir para a documentação das línguas indígenas da Amazônia. Ressaltamos 

também, o que foi dito anteriormente, que os dados serão transcritos 

ortograficamente e, quando necessários, serão usados símbolos e diacríticos do 

alfabeto fonético internacional. Neste mesmo sentido SILVA (2013) realizou o 

levantamento dos fones consonantais e vocálicos utilizados na língua Mawé 

tomando como referência o alfabeto fonético internacional: 
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Figura 04:SILVA, R. G. P. Tabela dos fones consonantais em Mawé (2006, p.38) 

 

 

 

Figura 05: SILVA, R. S. P. Tabela dos fones vocálicos em Mawé (2006, p.46) 

 

 

            Quanto as variantes linguísticas achamos de grande importância salientar 

que: “variantes linguísticas são. Portanto, diversas maneiras de se dizer a mesma 

coisa em um mesmo contexto, e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 

variantes dá-se o nome de variável linguística”(TARALLO, 2012, p.8).  

Com base nisto, anunciamos que foi realizado um primeiro levantamento – através 

de exercício em sala de aula - de possíveis variantes linguísticas junto aos alunos da 
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etnia Mawé durante o Curso de Licenciatura Formação de Professores Indígenas da 

Universidade Federal do Amazonas. Tendo  em vista o que foi dito, demonstramos 

abaixo como foi realizado o exercício e os resultados obtidos:  

 O exercício consistia em pesquisar e escrever palavras em que pode haver 

variação linguística ente os rios a) Marau e b)Andirá. Durante o exercício foram 

encontradas possíveis variações entre os seguintes fones:  

a) Marau b) Andirá   

/~j/~ /n/   

[j] [ŋ]   

[ɨ] ~ [k]   

[ɨ] ~ [a]   

[ɨ] ~ [i]   

[ɨ] ~ [p]   

[i] ~ [ɔ]   

[i] ~ [ø]   

[j] ~ [ḡ]   

[~j] ~ [i]   

[ø] ~ [ῖ]   

[ø] ~ [j]   

[ø] ~ [wɔ],   

[h] ~ [~j]   

[r] [s]   

[h] [s]   

[ ɾ] [k]   

[ø] [p]   

[ɔ] [a]   

[ɔ] [i]   

[w] [n]   

[u] [ ɨ],   

    

    

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nasal_velar
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vibrante_simples_alveolar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
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a) e b),  a) e b   a) [ɔ] e b)[Ԑ],   a) [a] e b)[ ɔ],  

a) [a] e b)[Ԑ],  a) [a] e b)[i],   a) [Ԑ] e b)[ a],   a) [a] e b)[ ɨ],   

a) [n] e b)[w],  a) [n] e b)[~j],  a) [ɱ] e b)[ ɳ],     a) [n] e b)[~j],  

a) [m] e b)[~j],  a) [s] e b)[~j],  a) [p] e b)[ø],   a) [s] e b)[h],   

a) [t] e b)[k]. 

 

Contudo ao conferirmos ainda em campo o primeiro exercício notamos que 

tais ocorrências não podiam ser divididas exclusivamente em uma divisão entre o rio 

Marau (incluindo seus afluentes Urupadi, Miriti e Manjuru) e Andirá o primeiro 

exercício, notamos a necessidade de dividir tais ocorrências dividindo comunidades 

do rio Marau entre alto, médio e baixo, e dividindo seus rios afluentes em rios 

específicos. 

 Ressaltamos que, no estágio atual da pesquisa, as variantes obtidas serão 

objeto de pesquisa através de entrevista e analisadas segundo as teorias que 

embasam nossa fundamentação teórica em etapas subsequentes, portanto, não 

podem ser vistas como reais casos de variação, mas de, possíveis variantes. 

Análise fonológica das variantes: variações livres. 

 “Variação livre é estabelecida quando, nos mesmos ambientes, um fone pode ser 

realizado foneticamente de maneira diferente, sem com isso acarretar mudança de 

significado.” (SILVA, 2006, p. 61) 

A seguir, elencamos pares de segmentos que ocorrem em variação livre na língua 

Sateré-Mawé, outros casos não foram melhor analisados pela baixa quantidade de 

informantes: 

a)                                          : ocorrem em variação livre como núcleo silábico em posição 

inicial, medial e final de palavra: A mudança consiste na variação de um fone 

vocálico baixo para fone vocálico médio aberto.          

Caso 01 e 61:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vogal_posterior_semiaberta_arredondada
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vogal_central_fechada_n%C3%A3o-arredondada&action=edit&redlink=1
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Caso 05 

 

Caso 25 e 55 

 

Caso 31: 

 

Caso 54 

 

Caso 60 
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b)  :ocorrem em variação livre como núcleo silábico em posição inicial 

e medial de palavra: A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-

fechado para fone vocálico baixo.  

Caso 02: 

         

Casos 30, 41, 58 e 62: 

 

Caso 43: 

 

c)    : ocorrem em variação livre como núcleo silábico em posição inicial 

de palavra: A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-fechado não-

arredondado oral para fone vocálico alto-fechado arredondado oral. 

Caso 03 e 48: 

 

Caso 33: 
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Caso 59: 

 

d) /w/ ~ ᴓ: Supressão de aproximante bilabial: 

Caso 16: 

 

Caso 40: 

 

e)  : A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-aberto 

arredondado  posterior oral para fone vocálico alto-fechado não-arredondado  

anterior oral. 

Caso 20: 

 

Caso 47: 

 

A língua Mawé como um fato histórico: 

Os estudos em torno das línguas como fato histórico remotam a segunda metade do 

século 19 através do advento da linguística enquanto ciência, antes disto, estudos 

científicos da língua eram promovidos por outras ciências interessadas em estudos 

acerca da língua como a psicologia, a filosofia e a lógica isentas da necessidade de 
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uma disciplina científica que objetiva-se especificamente estudos em torno da 

língua. Foi quando na primeira metade do século chegou-se ao entendimento de que 

línguas poderiam ser submetidas como objeto de estudos científicos rigorosos e 

passam por um constante processo mudança, variação, neste sentido possuindo 

uma história. Ao se referir a este período Câmara Jr afirma que 

“Só nos princípios deste século é que foi frisada a necessidade de se fazer o mesmo 

estudo científico no plano descritivo das línguas, como aliás já assinalei noutra 

palestra referindo-me a Saussure e à escola linguística norte-americana. 

Estabeleceu-se, então, uma distinção entre o estudo diacrônico, através do tempo, e 

o estudo sincrônico, ou da língua no seu funcionamento atual.” (1979, p. 65-66) 

Assim, o estudo da língua como ciência deu seus primeiros passos tomando como 

objeto de estudo os fatos históricos que circundam a variação de determinada 

língua.   

Neste sentido, cabe aqui questionar: Por qual razão a língua Mawé tem passado por 

um processo de mudança? Existem fatos históricos que podem nos direcionar no 

sentido de esboçar respostas para nosso questionamento? 

Acerca das mudanças linguísticas Câmara Jr. (1979, p.70) depreende três 

importantes impulsos que podem determinar tais transformações: O primeiro  é a 

associação entre a cultura e língua, a segunda, mudanças de natureza estilística e a 

terceira pelo fato de a língua não ser um sistema completo e fechado, sendo este o 

último o principal impulso segundo o autor. 

Quanto a língua Sateré, podemos notar nitidamente tais impulsos, observáveis a 

partir de fatos da própria história desta comunidade linguística:  

O primeiro fato que destacamos é que a língua Mawé pertence ao “tronco linguístico 

tupi” (TEIXEIRA,2005, p. 21), sendo esta uma variedade dentro do próprio tupi, 

percebemos o caráter não completo e não fechado do próprio tupi que em 

determinado momento faz com que o tupi falado na comunidade dos Sateré-Mawé 

seja um e em outras comunidades falantes de tupi sejam outras. Ao mesmo 

momento que demonstra não estar fechado quanto ao empréstimo, pois notamos 

que em contato com o nheengatu, do mesmo tronco tupi, emprestam palavras como 

já observado por Silva  
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As influências do Nheengatu podem ser facilmente observadas no léxico 

Mawé. Basicamente são de dois tipos. A primeira corresponde a palavras 

que foram incorporadas ao léxico sem nenhuma alteração. E a segunda, de 

palavras que foram adaptadas ao sistema da língua Mawé. (2007, p.76) 

Neste sentido da mesma forma que em determinado momento histórico a língua 

Mawé toma uma direção própria dentro do grupo das línguas tupi. Ao mesmo tempo 

a partir do contato com o Nheengatú, ensinado pelos padres que instalaram a 

missão Tupinambarana em 1669. Nota-se nitidamente acréscimos ao léxico em 

palavras citadas pelos informantes durante a aplicação dos questionários. Sendo 

estas transcritas aqui do Mawé para o Nheengatú respectivamente:  

[kapiwara] ~ [ kapivara]     

[ka:su] ~ [kau] 

[ tupana] ~ [ tupã] 

[awati] ~ [awaʆi] 

Segundo os estudos de Câmara Jr. Influências como estas de Jesuítas sob línguas 

indígenas em geral, objetivava a “disciplinização da língua tupi” (1979, p.102) no 

ideal de aperfeiçoar estilisticamente as línguas indígenas com fim missionário 

religioso. 

Tais ocorrências do Nheengatu ocorreram principalmente no rio andirá com algumas 

poucas ocorrências no Rio Mirití, no baixo Marau e no alto Marau, não ocorrendo no 

médio Marau, no rio Urupadi e no Rio Manjurú. 

No mesmo sentido destas relações Mawé-Nheengatú é possível destacar que esse 

processo de contato com os Jesuítas em 1669 desencadeou também o histórico 

contato de 345 anos de contato com a língua portuguesa, rendendo o empréstimo e 

adequação de palavras como “menino” da língua portuguesa – mynyno em mawé -  

que depois de adaptada a língua já passa por variação dentro da própria língua 

Mawé: 
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Esses anos de contato demonstram também a fragilidade já exposta anteriormente 

onde o caráter não fechado das línguas, expõe essas línguas a extinção: qualquer 

língua falada por menos de 100 mil pessoas tem sua sobrevivência ameaçada e 

precisa de atenção especial (RODRIGUES, 2005). Expomos, a seguir, o relato de 

uma situação ocorrida durante a pesquisa de campo que exemplifica esta fragilidade 

da língua mawé diante da língua portuguesa:  

“Em uma conversa aleatória, durante a aplicação dos questionários, o 

pesquisador perguntou não intencionalmente a qual palavra era empregada 

pelos informantes que correspondia ao verbo arrumar na língua Mawé, 

dentre os entrevistados todos afirmavam empregar a palavra portuguesa na 

língua mawé, exceto o único representante que existia entre os informantes 

que pertencia ao rio Manjurú que explicou que: 

- Apesar de utilizar a palavra portuguesa arrumar ao conversar em Mawé 

em sua comunidade, em sua aldeia existiam até recentemente alguns 

antigos que utilizavam a palavra hit para dizer arrumar em Mawé. 

E acrescentou: 

- A palavra hit era utilizada pelos antigos para o dia antes da chuva quando 

o cupim se trancava no cupinzeiro com a finalidade de arrumar suas asas 

pra sair pra namorar depois da chuva. Assim quando a menina e o rapaz vai 

pra casa se arrumar todo, arruma as asas pra sair pra namorar. 

Outro informante, do baixo Marau, comentou: 

- Ele sabe isto por causa do rio dele, o rio dele é o mais distante de tudo. 

Eles quase não têm contato com o português! 

Os informantes por serem professores em escolas nas aldeias resolveram 

ensinar para seus alunos a palavra hit como substituta ao verbo ensinar.” 

(NASCIMENTO JUNIOR, 2013) 

Se prestarmos bastante atenção a este relato notamos fortemente todos os impulsos 

descritos anteriormente:  

O primeiro impulso apresentado é o da associação entre cultura e língua,  acerca 

disto, Martelotta propõe uma abordagem baseada no uso:  

“ os homens evoluem e mudam as concepções que estabeleces acerca do 

mundo em que vivem, que, consequentemente, acaba mudando com eles. 

Como essas concepções se estabelecem culturalmente, com os humanos 

interagindo entre sí e cristalizando formas de significar a realidade, é na 
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própria interação que essas concepções se alteram, motivando as 

mudanças estruturais que as línguas passam com o passar do tempo.” 

(2011,p.122) 

 Ao mudar a cultura aos poucos que anteriormente era de observar os insetos na 

natureza, um termo passa não mais fazer sentido, em regra uma forma de pensar 

tornou-se retrógrada, cedendo espaço para outra palavra que vem de um contexto 

mais moderno. Concomitante a isto, os outros dois impulsos se estabelecem o 

caráter não fechado da língua abre oportunidade para uma estilística diferente onde 

o antigo é visto como o que deve ser suprimido e a palavra estrangeira torna-se o da 

moda a ser usado, a forma mais bonita de falar algo. 

O peso do contato com a língua portuguesa acrescenta ainda uma série de palavras 

novas, inexistentes em Mawé, que passam a integrar a língua materna. 

NASCIMENTO JUNIOR observa: 

“É possível notar que os informantes ao falarem entre sí na língua materna 

citam várias palavras em português. Entre as que foi possível anotar: 

caneta, caderno, computador, lápis, papel, garrafa, café, livro, lâmpada, ar-

condicionado, carro, ônibus, motor. 

O pesquisador questionou o motivo disto aos informantes: Um deles 

respondeu em português: 

- Não tem essas palavras em Mawé.” (2013) 

 

VARIAÇÕES DIATÓPICAS: As variantes regionais. 

 

São variantes linguísticas que podem ser explicadas no eixo diacrônico da língua 

devido a distância geográfica que afasta os usuários de determinada língua, dizem a 

respeito das variações diatópicas. 

Estes tipos de mudanças são denominados geoletos, e ou dialetos, dentro do estudo 

da dialetologia. A questão dos geoletos na língua Mawé  tem passado pelas 

mesmas dificuldades em que passam geoletos de outras línguas no mundo. A forma 

de falar em determinada região é tida como a culta e a de outra região é comumente 

vista como inferior: 
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“Os informantes demonstravam estar cientes das variações entre os rios, 

em determinado momento um dos informantes disse:  

- Professor, o senhor está querendo é saber quem fala certo ou errado? 

Né?  

-Se o senhor notar a gente do Marau fala tudo certinho, pessoal do Marau 

que fala errado aqui.” (NASCIMENTO JUNIOR, 2013) 

 

Desta forma notamos uma forma particular de falar, adotada por comunidades 

diferentes, tendo como principal fronteira os rios que pertencem, chamados 

comumente de sotaques.  Também notamos como veremos nas análises que estes 

geoletos não apresentam limites geográficos precisos - ao contrário, são borrados e 

graduais - daí se considerar que os dialetos que constituem uma língua formando 

um continuum sem limites precisos.  

A seguir, retomamos exemplos fornecidos de variação fornecidos anteriormente 

analisando a quantidade de ocorrências nas regiões descritas: 

 

a)                                          : A mudança consiste na variação de um fone vocálico baixo para 

fone vocálico médio aberto.  

Caso 01 e 61: 

         

 

 

 

 A B C E 

Fone vocálico 
baixo 

15 1 0 0 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

2 5 2 1 

 

Caso 05 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cont%C3%ADnuo_dialetal
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 A B D 

Fone vocálico 
baixo 

13 1 2 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

1 5 5 

 

Caso 25 e 55 

 

 A Baixo A médio C D 

Fone vocálico 
baixo 

6 1 2 2 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

1 4 0 5 

 

Caso 31: 

 

 A Baixo A médio A Alto 

Fone vocálico 
baixo 

5 2 6 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

2 4 1 

 

Caso 54: 
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 C D 

Fone vocálico 
baixo 

0 6 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

2 1 

 

Caso 60 

 

 

 A B Masc. B fem. 

Fone vocálico 
baixo 

9 4 0 

Fone vocálico 
médio aberto 
 
 

2 1 1 

Observação: A informante do rio Urupadi relatou ser comum a troca de fones entre 

mulheres de sua região. 

b)  :ocorrem em variação livre como núcleo silábico em posição inicial 

e medial de palavra: A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-

fechado para fone vocálico baixo.  

Caso 02: 

  

 A C E 

Fone vocálico alto-

fechado 

12 0 3 
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Fone vocálico baixo 3 2 4 

        

Casos 30, 41, 58 e 62: 

 

 A Baixo A médio A Alto B C D 

Fone vocálico 

alto-fechado 

1 4 2 0 0 4 

Fone vocálico 

baixo 

4 0 5 3 1 3 

 

Caso 43: 

 

 

 A Baixo B 

Fone vocálico 

alto-fechado 

11 0 

Fone vocálico 

baixo 

4 4 

 

c)    : A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-fechado 

não-arredondado oral para fone vocálico alto-fechado arredondado oral. 

Caso 03 e 48: 
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 A  B D 

fone vocálico 

alto-fechado 

não-

arredondado 

oral 

12 3 1 

fone vocálico 

alto-fechado 

arredondado 

oral 

2 1 3 

 

Caso 33: 

 

 

 

 A Baixo A Médio A Baixo 

fone vocálico 

alto-fechado 

não-

arredondado 

oral 

2 3 2 

fone vocálico 

alto-fechado 

arredondado 

oral 

5 1 0 

 

Caso 59: 

 

 B D 
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fone vocálico 

alto-fechado 

não-

arredondado 

oral 

4 1 

fone vocálico 

alto-fechado 

arredondado 

oral 

0 4 

 

 

d) /w/ ~ ᴓ: 

Caso 16: Supressão de aproximante: 

 

 A Masc. A Fem. 

Supressão 4 0 

Aproximante 3 1 

 

Caso 40: 

 

 A D 

Supressão 7 4 

Aproximante 3 1 

 

e)  : A mudança consiste na variação de um fone vocálico alto-aberto 

arredondado  posterior oral para fone vocálico alto-fechado não-arredondado  

anterior oral. 

Caso 20: 
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 A B D 

fone vocálico alto-

aberto arredondado  

posterior oral 

5 3 1 

fone vocálico alto-

fechado não-

arredondado  anterior 

oral. 

3 1 4 

 

Caso 47: 

 

 

 

 A B D 

fone vocálico alto-

aberto arredondado  

posterior oral 

2 0 4 

fone vocálico alto-

fechado não-

arredondado  anterior 

oral. 

4 3 2 
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CONCLUSÕES FINAIS: 

Dentro das propostas de abordagem elaboradas para esta pesquisa, consideramos 

a sócio linguística como o estudo da linguagem adequado a este tipo de análise. Os 

fenômenos de variação descritos neste trabalho perpassam por dois ambientes 

diferentes mais igualmente importantes e indissociáveis “claramente ligados a 

línguas que dizem respeito ao estudo das sociedades” (CALVET, 2012, p.125) como 

o caso da língua Mawé. 

A apresentação da situação sociolinguística da T.I. Marau-Andirá, ilustra, portanto, 

de incio, o esboço de um panorama com dois focos, hora na análise dos fones de 

forma mais restrita, hora através da análise dos fatos históricos em torno da língua 

de forma mais ampla, contudo não existindo entre os dois oposição entre o que é  a 

abordagem linguística e o que é abordagem sociolinguística, de tal forma que um 

explica o outro. A história desta comunidade linguística e a imprecisão nas 

ocorrências dos geoletos descritos, nos remetem a um ambiente em que não se  

apresentam limites geográficos precisos - ao contrário, são borrados e graduais - daí 

se considerar que os dialetos que constituem a língua formam um continuum sem 

limites precisos. Tal imprecisão nestas ocorrências nos remetem ao sucesso e o 

fracasso desta pesquisa. Perceber que um tipo de ocorrência que parece regional, e 
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provavelmente é, leva-nos a percepção da existência de ocorrências de variação 

entre algumas palavras. Outras inúmeras foram descritas e foram anotadas no 

caderno de campo para constituição de envelope de variantes para pesquisas 

futuras, pois não possuíam um número adequado de informantes que relatassem 

com mais profundidade e representatividade tais ocorrências. Até mesmo as 

variações entre gênero masculino e feminino, firmemente defendida pelas 

intevistadas do sexo feminino, bem como as outras informações de variantes não 

tão precisas, carecem do levantamento de  hipóteses que merecem de maior 

atenção em pesquisas futuras: a) possibilidade de migração de pessoas entre rios e 

aldeias e b) migração de pessoas do sexo feminino entre aldeia e rios tendo por 

finalidade o casamento – ao notarmos que variações citadas pelas informantes do 

sexo feminino como exclusivamente femininas – são percebidas em informantes do 

sexo masculino em outras regiões. 
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SILVA, R. G. P. QUESTIONARIO 9. 2013, p. 19 
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