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“[...] A minha luta é grande, 

Não sei quando vai terminar. 

Eu não desisto dos meus sonhos, 

E sei quando vou encontrar. 

A felicidade de um povo, 

Que vive a sonhar. 

 

Ser índio não é fácil, 

Mas eles têm que entender. 

Que somos índios guerreiros. 

E lutamos pra vencer. 

Temos que buscar a paz, 

E ver nosso povo crescer [...]” 

 

Autor: Edmar Batista de Souza 

(Itohã Pataxó) 
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Resumo 

 

 

Esta dissertação objetiva apresentar como é realizado o estudo da fonética, da fonologia e da 

morfossintaxe da língua Tapirapé, pelos alunos Tapirapé do Curso de Educação Intercultural 

da Universidade Federal de Goiás, a partir dos Temas Contextuais “Línguas Indígenas e o 

Português Brasileiro I e II (LIPBI e LIPBII)”. Esses Temas Contextuais fazem parte da matriz 

de formação básica do referido curso e têm como meta trabalhar com os alunos noções 

básicas sobre fones, fonemas, alofones, processos fonológicos, variáveis fonológicas, 

morfemas, alomorfes e formação e classes de palavras das línguas indígenas dos alunos e da 

língua portuguesa. O Tapirapé, língua cujo estudo da fonética, da fonologia e a da 

morfossintaxe no referido curso será examinado neste trabalho, pertence ao Subgrupo IV da 

Família Tupi-Guarani, do Tronco Tupi, segundo a classificação de Rodrigues (1986). A 

maioria da população Tapirapé reside na Terra Indígena Urubu-Branco, próximo ao 

município de Confresa–MT, e conta hoje com aproximadamente 948 indígenas.  

 

 

Palavras-chave: Curso de Educação Intercultural. Fonologia e Morfossintaxe.  Língua 

Tapirapé. 
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Abstract 

 

  

This paper aims to present how phonology and morphosyntax study of the Tapirapé language 

has been performed by the Tapirapé students of the Intercultural Education Course, at Federal 

University of Goiás, from Contextual Themes "Indigenous Languages and Brazilian 

Portuguese I and II (LIPBI and LIPBII)". Contextual Themes are part of the basic matrix of 

this course and aim to work, with students, basics phones, phonemes, allophones, 

phonological processes, phonological variables, morphemes, allomorphs, and formation and 

classes of words from indigenous languages of students and Portuguese. The Tapirapé 

language, whose documentation and study will be examined in this work, belongs to subgroup 

IV of the Tupi-Guarani Family, Tupi Branch, as classified by Rodrigues (1986).  The majority 

of the Tapirapé People reside in the Indigenous Village Urubu-Branco, near the city of 

Confresa-MT, and now have a population of about 948 Indians. 

 

 

 

 

Key Words: Intercultural Education Course. Phonology and Morphosyntax. Tapirapé 

Language. 
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Resumen 

 

 Este trabajo presenta como el estudio de la fonología y morfología de la lengua Tapirapé ha 

sido hecha por los estudiantes Tapirapé del curso de Educación Intercultural en la 

Universidad Federal de Goiás, desde los Temas Contextuales "Lenguas indígenas y el 

portugués de Brasil I y II (LIPBI y LIPBII)". Estos temas contextuales son parte de la matriz 

de formación básica del curso y tienen el objetivo trabajar con los estudiantes nociones 

básicas de sonidos, fonemas, alófonos, procesos fonológicos, variables fonológicas, 

morfemas, alomorfes y formación de palabras, clases de palabras de las lenguas indígenas de 

los estudiantes y de la lengua portuguesa. El Tapirapé, lengua, cuya fonología e morfosintaxis 

se examinará en esta obra, pertenece al subgrupo IV de la familia lingüística Tupí-Guaraní de 

la rama Tupi, según la clasificación de Rodrigues (1986). La mayoría de la población de los 

indígenas Tapirapé viven en la Tierra Indígena Urubu-Branco, cerca del municipio de 

Confresa-MT. Hay hoy una población de aproximadamente 948 indígenas. 

 

 

 

Palabras clave: El Curso de Educación Intercultural. Fonología e Morfossintaxe.  Lengua 

Tapirapé. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Meu interesse em trabalhar com povos indígenas, mais especificamente com línguas 

indígenas, surgiu na metade de minha graduação em Letras, na UFG (Habilitação Português-

Espanhol), em 2007, quando fui convidada pela Profa. Dra. Mônica Veloso Borges, a 

participar da seleção para Bolsista de Iniciação Científica CNPq/UFG, em que desenvolvi os 

seguintes trabalhos: “Estudo Lexical da língua Avá-Canoeiro (Tupi-Guarani): Aves e 

Árvores”, no período de 2007/2008, e “Léxico da língua Avá-Canoeiro (Tupi-Guarani): 

Flores e Frutos”, no período de 2008/2009, orientada pela referida professora.
2
 

Acrescido a isto, o fato de ter verificado ao longo de minhas leituras e pesquisas, que, 

no Brasil de hoje, existem aproximadamente 180 línguas indígenas, dentre as quais a maioria 

encontra-se em processo de extinção, como afirma Rodrigues (2002), fez-me querer 

prosseguir com esses estudos, na graduação, junto aos povos indígenas, com a monografia de 

bacharelado em Linguística intitulada “Estudo lexical da Língua Tapirapé (Tupi-Guarani): 

Animais, Aves e Peixes” (Bruno 2010). 

Esse desejo foi sustentado, principalmente, por me deparar com outra situação que de 

certa forma influi na perda dessas línguas: a baixa frequência com que políticas societárias 

que contribuam com a manutenção e a preservação de línguas indígenas, e, ainda, pesquisas 

científicas, ocorrem em nosso país. Sendo assim, documentar, analisar, comparar e, dentro do 

possível, ajudar a mapear a história e a situação sociolinguística das línguas ainda vivas, são 

algumas das tarefas dos linguistas, e de grande relevância na possível preservação de línguas, 

sejam as ameaçadas de extinção ou não.  

Outro ponto importante, nesta minha caminhada, é o fato de que, desde julho de 2007, 

participo do Curso de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goiás, inicialmente 

como monitora e depois como professora, quando pude estar mais perto de vários povos e 

acompanhar os anseios dos indígenas em relação a uma educação diferenciada e de qualidade 

para as suas comunidades, ou seja, uma educação bilíngue que não fosse pautada apenas no 

ensino de línguas, mas, como afirma Pimentel da Silva, que seja, 

 

                                                           
2
 Estes estudos fizeram parte de um projeto maior de pesquisa, de autoria da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges, 

financiado pelo CNPq (Edital MCT/CNPq 03/2008 – Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas), Processo 

Número 400475/2008-1: “Estudos sobre o Léxico da Língua Avá-Canoeiro (Tupi-Guarani): uma proposta de 

Dicionário”. 
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[...] um projeto muito mais amplo, do qual fazem parte as línguas, como área de 

conhecimento específico, e também outros saberes – ciências, arte, cosmologia, 

visão de mundo – veiculados, evidentemente, por meio das línguas. (PIMENTEL 

DA SILVA, 2010b, p. 13) 

 

 Lembrando que o direito a uma educação escolar diferenciada para os povos indígenas 

é assegurado pela Constituição Federal de 1988; pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n 9.394/96); pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 5.051 de 

19 de abril de 2004; pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 da 

Organização das Nações Unidas (ONU), bem como por outros documentos nacionais e 

internacionais que visam a assegurar o direito à educação como um direito humano e social 

(VILLARES E SILVA, 2008). 

Nesse processo, além de verificar a importância dos cursos superiores para formação 

de professores indígenas, que também, formam pesquisadores de suas línguas e costumes, 

observei que esses alunos anseiam por compreenderem melhor os estudos que nós linguistas 

fazemos de suas línguas. 

Assim, sendo integrante do Comitê Tapirapé, pude perceber a vontade dos Tapirapé 

em compreender os fenômenos fonológicos e morfossintáticos de sua língua. Esse desejo por 

parte deles ficou ainda mais evidente, nas aulas dos temas contextuais „Línguas Indígenas e o 

Português Brasileiro I‟ (LIPBI) e „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II‟ (LIPBII), 

que acompanhei. Pude notar o anseio dos alunos em aprender a descrever os aspectos 

fonológicos e morfossintáticos de sua língua, e, principalmente, poder refletir sobre o que já 

foi feito sobre ela acerca da fonética, da fonologia e da morfossintaxe. 

 Dessa forma, dando continuidade às minhas pesquisas na área de descrição e análise 

de línguas realizadas na graduação, como já citado, a presente dissertação tem por objetivo 

discutir como se tem realizado o estudo de fonética, fonologia e morfossintaxe da língua 

Tapirapé, nas aulas dos temas contextuais „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I e II‟ 

(LIPBI e LIPBII), no Curso de Educação Intercultural da UFG. Fazem parte das metas 

verificar a contribuição desses temas ao ensino de línguas indígenas em contextos 

interculturais e perceber como o trabalho com essas línguas nestes temas contextuais contribui 

para promover uma educação bilíngue intercultural de fato.  

Esses dois temas contextuais foram escolhidos como objeto de estudo nesta 

dissertação por serem os dois relacionados à linguagem, na Matriz de Formação Básica do 
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Curso, na qual o aluno tem o primeiro contato com aspectos linguísticos. Desse modo, ficam 

para trabalhos posteriores análises acerca da fonologia e da morfossintaxe das línguas 

indígenas, nos estudos complementares (Línguas Indígenas I, II, III, IV, V), assim como os 

temas contextuais da Matriz Específica das Ciências da Linguagem. 

Este trabalho sobre os estudos da fonologia e da morfossintaxe da língua Tapirapé, nos 

referidos temas, é de fundamental importância para a reflexão sobre as relações interculturais, 

de como é possível trabalhar com línguas diferentes em sala de aula, sem que se 

sobreponham, e permitindo a construção de práticas pedagógicas que estejam conforme as 

necessidades e os interesses das comunidades indígenas. 

Como já existe o estudo de Borges (2010), sobre as aulas de LIPBI e LIPBII com os 

alunos Tapirapé das turmas de 2007 e 2008, esta dissertação está sendo realizada com o 

material produzido pelos alunos Tapirapé das turmas de 2009, 2010 e 2011, nestes mesmos 

temas. No entanto, em alguns momentos, resgato o que foi feito com a Turma de 2007, como 

base de conhecimento para as turmas subsequentes.  

Os dados analisados neste trabalho foram: 1) anotações feitas por mim, durante as 

aulas desses temas, ministrados pela Profa. Dra. Mônica Veloso Borges; 2) anotações feitas 

pela referida professora, durante suas aulas e, logo a seguir, quando fazia suas reflexões; 3) 

cadernos dos alunos, exercícios e desenhos feitos por eles, durante as aulas na UFG, e nos 

períodos entre as Etapas de Estudos na UFG e as Etapas de Estudos em Terras Indígenas. 

Foram ainda analisados materiais produzidos pelos alunos de nossos alunos Tapirapé do 

Curso de Educação Intercultural. 

Como fundamentação teórica sobre o povo Tapirapé e sua língua foram estudados os 

trabalhos de Almeida, Irmãzinhas de Jesus e Paula (1983), Baldus (1970), Facó Soares e Leite 

(1991), Gorete Neto (2009), Gouvêa de Paula (1999/2000), Leite (1977, 1987, 1993, 1995, 

2001, 2012), Paula (2000, 2001, 2012), Praça (1999, 2000, 2007) e Wagley (1988).  

Para a fundamentação teórica sobre o Curso de Educação Intercultural da UFG e sobre 

educação bilíngue intercultural, utilizei-me dos estudos de Borges (2012), Pimentel da Silva 

(2008, 2009, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2010e, 2010f, 2010g, 2012), Pimentel da Silva; 

Rocha (2006), Pimentel da Silva; Borges (2011, 2012), e Rocha, Pimentel da Silva; Borges 

(2010), além do Projeto Pedagógico do referido curso (PPP, 2008) e dos Cadernos de Estágio 

(Tapirapé, 2010; Tapirapé, 2011) e relatórios de pesquisas dos Tapirapé (Tapirapé, 2010; 

Tapirapé, 2011; Tapirapé, 2012).  

Como referencial teórico-metodológico sobre estudos da fonética, fonologia, 

morfologia e sintaxe, foram utilizados os princípios propostos nos estudos de Basílio (2001, 
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2004), Borges (2010), Cagliari (1995, 2002), Callou; Leite (1990), Câmara Jr. (1986, 1992, 

2008), Gleason Jr. (1985), Gonçalves (2011), Haviland; Farfán (2007), Kehdi (1992, 1996), 

Kindell (1981), Ladefoged (2005), Ladefoged; Maddieson (1996), Maia (1985), Monteiro 

(1991), Petter (2003), Pimentel da Silva (2010a), Rosa (2000), Sandman (1988, 1991, 1992, 

1997), Seki (2000), Silva (2001), Weiss (1988) e Wetzels (1995). 

No que se refere à organização da dissertação, esta se subdivide em três capítulos, 

além da introdução, da conclusão e das referências bibliográficas; sendo o primeiro a 

apresentação de breves considerações históricas sobre o povo Tapirapé e sua língua. 

Apresento, também, alguns aspectos fonéticos, fonológicos, e morfossintáticos sobre o 

Tapirapé, relevantes para o meu trabalho e para o conhecimento do leitor. 

O segundo capítulo é destinado à apresentação do Curso de Educação Intercultural, 

fonte deste trabalho. Teço um panorama sobre o seu surgimento e organização. Nesse capítulo 

trago também informações sobre o meu objeto de estudo: os temas contextuais „Línguas 

Indígenas e o Português Brasileiro I‟ e „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II‟, seus 

objetivos e conteúdos abordados, como são ministrados e suas metas, neste curso de formação 

de professores. 

O terceiro capítulo é o da análise, no qual discuto aspectos do trabalho desenvolvido 

nas aulas de LIPBI e LIPBII tanto por parte dos alunos Tapirapé, quanto por parte da 

professora responsável pelo tema, Profa. Dra. Mônica Veloso Borges.  

Por último, apresento as considerações finais desta pesquisa, não com a intenção de 

concluir a discussão, mas de apontar os resultados das reflexões iniciais feitas durante a 

elaboração deste trabalho. Seguem-se, então, as referências bibliográficas e os anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

O povo Tapirapé e sua língua 

 

1.1 O povo Tapirapé 

 

Os Tapirapé, que se autodenominam “Apyãwa”, são um povo Tupi-Guarani, que vive 

atualmente a noroeste de Mato Grosso, quase divisa com o estado do Pará, divididos entre as 

Terras Indígenas Karajá/Tapirapé e Urubu-Branco. Conforme levantamento realizado em 

2010, pelo cacique de Tapi‟itãwa, Kamajrao (Xario‟i Carlos Tapirapé), somam 

aproximadamente 948 indígenas
3
. No mapa a seguir, podemos visualizar melhor a localização 

atual das Terras Indígenas Tapirapé no estado do Mato Grosso, Brasil; e das Terras Indígenas 

Karajá/Tapirapé e Urubu-Branco. 

 

Mapa 1: Localização das Terras Indígenas Tapirapé no Estado de Mato Grosso, Brasil. 

                                                           
3
 Informação obtida durante a realização da Etapa de Estudos no Pólo, na Aldeia Tapi‟itãwa, no segundo 

semestre de 2010. 
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Mapa 2: Localização da Terra Indígena Tapirapé/Karajá e Terra Indígena Urubu-Branco 

 

 

Esse quantitativo populacional nem sempre foi assim. Conforme estimativa do 

inspetor do SPI Dr. Francisco Mandacaru, em 1912, os Tapirapé somavam “de 1000 a 1500 

índios” (WAGLEY, 1988, pg. 57). Já no final dos anos 40, de acordo com Baldus (1970, pg. 

81), “a tribo inteira não passava, então, de cem”. O contato com as frentes de expansão, os 

conflitos, doenças como a malária, a gripe e os resfriados, provocaram uma drástica redução 

populacional dos Tapirapé (BALDUS, 1970).  

Além desses fatos, a aldeia Tapi‟itãwa
4
, localizada na terra indígena Urubu-Branco, 

sofreu um grande ataque no ano de 1947, praticado pelos Kayapó. A aldeia foi saqueada e a 

maior parte de suas casas foi queimada. Abalados com o ocorrido e temendo novos ataques, 

os Tapirapé de Tapi‟itãwa buscaram refúgio em fazendas da região e no Posto Indígena do 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 

De acordo com Wagley (1988, pg. 64), “em 1950, Valentim Gomes, com a ajuda dos 

Missionários Dominicanos, persuadiu as dispersas famílias Tapirapé a se reunirem e a 

formarem uma aldeia perto do posto do SPI”, localizada na atual área indígena 

                                                           
4
 Conforme relato de Baldus (1970) sobre sua visita aos Tapirapé, em 1947, a aldeia Tapi‟itãwa, que se situava 

próxima a um trecho navegável do Rio Tapirapé, há 12 anos, tinha uma nova localização: ao pé de um morro, em 

uma área derrubada bem menor e próxima a um regato, mas apresentava as mesmas características quanto ao 

posicionamento das casas, da praça e da Takãra (casa cerimonial). 
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Tapirapé/Karajá. Esse fato fez com que a relação entre os Karajá, povo Macro-Jê, e os 

Tapirapé se estreitasse, passando a existir casamentos interétnicos, que promoveram a 

interação cultural e linguística entre esses dois povos. 

A Fraternidade das Irmãzinhas de Jesus, seguidora dos passos de Charles de Foucauld, 

surgiu na França no ano de 1939. Em 1952, chegaram as primeiras Irmãzinhas ao Brasil e 

fundaram a Fraternidade Tapirapé (a primeira na América Latina).  Três Irmãzinhas francesas 

passaram a viver junto aos Tapirapé: Genoveva, Denise e Clara. Elas procuraram ter uma vida 

a mais parecida possível a dos Tapirapé. Construíram uma casa próxima ao pátio central da 

aldeia com a ajuda de alguns Tapirapé. Toda a convivência com este povo está registrada em 

diários. Infelizmente, apenas um diário foi publicado até hoje, o que conta todo o processo de 

contato, entre os anos de 1952-1954 (IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002). 

Em 1954, após um ano inteiro de surto de sarampo e coqueluche, os Tapirapé 

chegaram a 48 pessoas. A presença das Irmãzinhas foi de extrema importância na 

sobrevivência deste povo, pois, além da assistência à saúde, conseguiram persuadir os 

Tapirapé a abandonar a prática do infanticídio. 

Segundo Baldus (1970), o contato constante com outros povos e com os não indígenas 

provocou alterações na cultura. Perdeu-se a fartura de alimentos e passou-se ao uso de 

vestimentas. Perderam-se os Xamãs e o trançar de cestos pelos homens. As casas dos 

Tapirapé já se pareciam com as dos sertanejos, com paredes de pau-a-pique e telhados de 

folha piaçava. 

A história dos Tapirapé também foi marcada pela luta pela posse da terra, o que 

ocorreu somente em 1983, com a homologação da Terra Indígena Karajá/Tapirapé, localizada 

às margens do rio Tapirapé, nos municípios de Luciara e Santa Terezinha, no estado do Mato 

Grosso. Já a Terra Indígena Urubu-Branco, de 157.000 hectares de área, foi homologada 

como de posse permanente dos Tapirapé, no ano de 1998, após estes a reocuparem no ano de 

1993. Encontra-se situada a aproximadamente 120 km do município de Santa Terezinha, 30 

km de Confresa, e 60 km de Porto Alegre do Norte, também no estado do Mato Grosso.  

De acordo com levantamento de Paula (2012), na Terra indígena Karajá/Tapirapé há 

uma aldeia Tapirapé (Aldeia Majtyritãwa) e duas Karajá (Aldeia Itxala e Aldeia Hawalora). Já 

na Terra Indígena Urubu-Branco, onde se concentra a maior parte da população, há 6 aldeias, 

a saber:  

 

- Tapi‟itãwa: aldeia central deste povo, localizada a 30 km da cidade de Confresa, abriga a 

maior parte da população Tapirapé. Veja-se a organização da aldeia no mapa a seguir. 
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Mapa 3: Organização da Aldeia Tapi‟itãwa na Terra Indígena Urubu-Branco (Mapa de Magno Tapirapé – novembro de 2013) 

 

- Tapiparanytãwa: localiza-se a aproximadamente 10 km de Tapi‟itãwa, fica à beira do 

Córrego da Onça e às margens da estrada que leva ao rio Tapirapé. 

 

 - Akara‟ytãwa: situa-se a 20 km de Tapi‟itãwa, na beira da estrada MT-432, que leva ao 

município de Santa Terezinha-MT. Foi fundada na antiga sede da Fazenda Santa Laura. 

 

- Towajaatãwa: situa-se a 25 km de Tapi‟itãwa, fica aos pés da serra Towajaãwa, conhecida 

regionalmente como serra São João e também às margens da estrada que leva ao rio Tapirapé. 

 

- Wiriaotãwa: encontra-se a 35 km de Tapi‟itãwa. Estava localizada na antiga sede da Fazenda 

Codebra, mas, devido às enchentes, os Tapirapé tiveram que mudá-la de lugar. É a aldeia mais 

próxima do rio Tapirapé e o seu nome deve-se ao Lago Wiriao.  

 

- Myryxitãwa: situa-se a 8 km de Tapi‟itãwa, à beira de um buritizal e às margens da estrada 

MT-432. 
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 O mapa a seguir demonstra a localização das aldeias na Terra Indígena Urubu-Branco: 

 

 

Mapa 4: Localização das aldeias na Terra Indígena Urubu-Branco (Mapa de Magno Tapirapé – novembro de 2013) 

 

 Ressaltamos que, nesta dissertação, as pesquisas foram realizadas somente com os 

alunos Tapirapé do Curso de Educação Intercultural que vivem na Terra Indígena Urubu-

Branco, bem como, com as escolas desta área. 

 

 

1.2 Os Tapirapé atualmente 

 

 Na atual aldeia Tapi‟itãwa, observamos que as casas ainda se organizam em torno da 

Takãra. Segundo relatos de Wagley (1988, pg. 116), a Takãra é de uso exclusivo dos homens, 

e sede das Associações Pássaros, que “exerciam funções econômicas e cerimoniais mais 

importantes”. Era usada durante o dia para o descanso e a confecção de artesanato masculino. 

Além disso, servia também para hospedar „estrangeiros‟ e homens de outras aldeias. 

Atualmente, a Takãra também é lugar onde os homens reúnem-se para discutir e procurar 

soluções para problemas cotidianos e para a tomada de decisões sobre o futuro do povo. 
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Takãra (Foto: Profa. Dra. Mônica Veloso Borges, 2010) 

 

Os Tapirapé são conhecidos por serem exímios caçadores e pescadores. Alimentam-se 

de peixe, especialmente o tucunaré, e, como caça, apreciam o porcão. Fazem roça nas 

proximidades das aldeias, plantam mandioca, banana, batata doce, amendoim etc. As aldeias 

próximas a córregos, lagos e rios, como Myrititãwa e Akara‟ytãwa, têm, inclusive, criação de 

tartaruga e peixes, para a alimentação dos habitantes. Entretanto, nos últimos anos, tem sido 

costume entre eles fazerem compras na cidade de Confresa-MT. No supermercado compram 

arroz, feijão, óleo, macarrão, refrigerantes, doces, bolachas etc., alimentos típicos dos não 

indígenas, e que vêm fazendo parte cada vez mais de sua alimentação.  

Os alunos do Curso de Educação Intercultural da UFG têm demonstrado grande 

preocupação com o crescente aumento no consumo desses produtos em detrimento dos 

alimentos tradicionais. Fatores como a diminuição na plantação da roça e a facilidade de se 

chegar à cidade, por haver um ônibus que passa três vezes por semana em três das seis 

aldeias, têm contribuído para o aumento do consumo de alimentos industrializados e, 

consequentemente, provocado o aparecimento de doenças como a diabetes, o colesterol alto, a 

pressão alta e os problemas no coração etc..
5
 

                                                           
5
 O professor Daniel Are‟i Tapirapé, que se formou no Curso de Educação Intercultural (Turma de 2007), 

mostrou em seus trabalhos de Estágio como esses dois problemas têm trazido consequências sérias para os 

Tapirapé: a diminuição do consumo de alimentos tradicionais e o crescente aumento no consumo de produtos 

industrializados, além da substituição de plantas medicinais por medicamentos conseguidos no postinho de saúde 

da aldeia ou na própria cidade de Confresa-MT (TAPIRAPÉ, 2010). 
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De acordo com o Prof. Kaxowari‟i Tapirapé, da Turma de 2008, 

 

Os alimentos são substâncias muito importantes para a sobrevivência cotidiana do 

povo Apyãwa. Dentro desses alimentos existem as culinárias tradicionais que 

normalmente são consideradas como segredos do povo, que ajudam o corpo a ficar 

saudável. Mas atualmente essas culinárias tradicionais não são mais valorizadas 

pelas novas gerações, que estão sendo substituídas pelas culinárias adotadas a partir 

dos alimentos industrializados. (TAPIRAPÉ, 2010, pg. 05)
6
 

 

Entretanto, através das pesquisas realizadas nos projetos extraescolares, no estágio e 

no PIBID/Diversidade sobre a „alimentação tradicional‟, esse quadro está mudando. Os 

alunos têm promovido oficinas que resgatam o cultivo e as formas tradicionais de consumir 

esses alimentos. Além disso, os alunos das Turmas de 2008, 2009, 2010 e 2011 produziram 

um livro sobre o tema “Alimentação Tradicional”, que está em fase de organização pelas 

professoras Mônica Veloso Borges e Themis Nunes da Rocha Bruno, devendo ser publicado 

em 2014. Este livro apresenta textos em língua Tapirapé e muitos desenhos sobre o tema. 

 

 

1.3 A escola Tapirapé 

 

 A luta pela demarcação da Terra Indígena Tapirapé/Karajá fez com que os Tapirapé 

sentissem a necessidade da criação de uma escola, que, conforme Paula (2000, pg. 82), seria 

importante no fornecimento de “instrumentos valiosos na luta pela defesa do território, como 

por exemplo, decifrar mapas sobre os quais os fazendeiros e funcionários da FUNAI 

discutiam os limites da área indígena”. 

 As Irmãzinhas de Jesus, que não lidavam com a educação escolar, entraram em 

contato com a Prelazia de São Félix do Araguaia-MT, solicitando professores. Por sua vez, a 

Prelazia entrou em contato com um casal de educadores de São Paulo, Luiz Gouvêa de Paula 

e Eunice Dias de Paula, para que pudessem morar na aldeia e implantar a escola. 

                                                           
6
 Em seu Estágio sobre alimentação tradicional do povo Apyãwa, o Prof. Kaxowari‟i Tapirapé desenvolveu 

pesquisas e trabalhou com seus alunos sobre a classificação dos alimentos: a) aves da mata fechada, como 

mytoona „mutum‟; xakopexiga „espécie de jacu‟; xako‟i „jacu‟; xakoperyna „espécie de jacu; inamo „azulona‟; 

imamoona „espécie de azulona‟; oro‟i „espécie de inhambuzinho‟; pykao „pomba‟; xiakwera „espécie de tucano‟; 

pyxiwa „espécie de tucano‟; arãrã „arara vermelha‟; kakerywa „espécie de inhambuzinho‟; inamo‟iakymytyga 

„espécie de inhambuzinho‟; kanine „arara amarela‟; b) aves das matas ciliares, como o ypewoo „pato‟; yperuni 

„patori (espécie de pato)‟; wakao „mergulhão‟; akako „espécie de socó‟; towarara „marreco‟; arakori „galinha 

d‟água‟; maxiare „socó‟; mawari „maguari‟; e c) aves dos campos. Essas aves eram muito consumidas pelos 

Tapirapé antigamente. 
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 Como Luiz e Eunice ainda não tinham uma formação sobre esse contexto indígena, 

resolveram conhecer um pouco mais a língua e a cultura Tapirapé, antes de iniciarem as 

atividades. Porém, ao ver o desânimo que isto provocou nos Tapirapé, que ansiavam pela 

escola, eles começaram a trabalhar com os adultos e adolescentes que tinham uma 

compreensão mínima do português (GORETE NETO, 2009). 

 Este primeiro momento foi marcado pelo mútuo aprendizado entre alunos e 

professores. Luiz e Eunice promoveram discussões baseadas na pedagogia de Paulo Freire, 

acerca da necessidade e o porquê da implantação da escola. Nessas discussões os professores 

levantaram as expectativas dos Tapirapé quanto à escola e puderam elencar os „temas 

geradores freirianos‟ que norteariam a escola. Assim, a escola seria moldada às necessidades e 

à realidade dos Tapirapé. 

 De acordo com Gorete Neto (2009, pg. 61), de 1973 a 1983, a escola Tapirapé foi 

financiada pela Prelazia de São Félix do Araguaia. Mas, em 1983, a escola foi oficializada 

pelo município de Santa Terezinha-MT. E, em 1988, após elaboração de uma Proposta 

Curricular da Escola Tapirapé, ocorreu a estadualização da escola, com o intuito de atender 

aos alunos do Ensino Fundamental (pré a 8ª  série). 

 No ano de 2002, ocorreu o desmembramento da escola Tapirapé em Escola Indígena 

Estadual Tapi‟itãwa, atendendo aos moradores da Terra Indígena Urubu-Branco, e em Escola 

Estadual Indígena Tapirapé, que atende aos habitantes da aldeia Majtyritãwa, na Terra 

Indígena Tapirapé/Karajá (GORETE NETO, 2009). Em 2004, na Escola Indígena Estadual 

Tapi‟itãwa, é implantado o ensino médio através do Projeto Aranowa‟yao – Novos 

Pensamentos, organizado de forma modular. 

 

 
Foto: Escola Indígena Estadual Tapi‟itãwa (Foto: Themis Nunes da Rocha Bruno, 2009) 
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Hoje em dia, a formação superior tem sido alvo dos anseios da comunidade, que já conta 

com Tapirapé formados pela Universidade Estadual do Mato Grosso e pela Universidade 

Federal de Goiás, e outros que já fizeram a especialização ou a estão fazendo, nas já citadas 

universidades. A formação superior dos Tapirapé tem resultado na presença deles em todos os 

espaços da escola, como diretor, funcionário e professor, o que tem rompido paulatinamente 

com a presença de não indígenas nesses cargos. 

  

 

1.4 A língua Tapirapé: alguns aspectos fonológicos e morfossintáticos 

 

A língua Tapirapé pertence ao Subgrupo IV da Família Tupi-Guarani, do Tronco Tupi, 

segundo a classificação de Rodrigues (1986) e Rodrigues; Cabral (2002), juntamente com o 

Asuriní do Tocantins, o Avá-Canoeiro, o Guajajára, o Parakanã, o Suruí (Mujetire), o Tembé 

e o Turiwára (extinta). 

É uma língua que se encontra em pleno uso. É amplamente usada como instrumento de 

interação entre os indígenas, estando presente em quase todos os espaços da vida social da 

aldeia. Podemos ouvi-los usando o Tapirapé em rituais, reuniões da comunidade, em 

conversas informais de família, na tomada de decisões, durante atividades cotidianas, na 

pescaria, caçada etc.. 

Os Tapirapé que vivem em Majtyritãwa, na Terra Indígena Tapirapé/Karajá, são em 

sua maioria trilíngues, pois falam o Tapirapé, o Karajá (língua Macro-Jê, da Família Karajá), 

e o português. Nas aldeias Tapi‟itãwa, Tapiparanytãwa, Akara‟ytãwa, Towajaatãwa, 

Wiriaotãwa e Myrititãwa, da Terra Indígena Urubu-Branco, predomina o uso da língua 

Tapirapé nas relações sociais, em detrimento do português. Na aldeia Akara‟ytãwa, tem-se a 

presença de indígenas Kayabi e de uma indígena Avá-Canoeiro. Esta última é casada com um 

Tapirapé, e usa o português e o Tapirapé para comunicar-se com os Tapirapé. Já os Kayabi 

vivem com suas famílias, e falam Kayabi, uma língua Tupi-Guarani também. 

Todos os Tapirapé são falantes da língua Tapirapé, que é a língua oficial da escola. 

Primeiramente as crianças são alfabetizadas em língua Tapirapé, e, a partir do 6º ano, a língua 

portuguesa é ensinada, como segunda língua. O Tapirapé escrito é praticamente restrito ao 

ambiente escolar, havendo pouca circulação na aldeia de materiais escritos nessa língua. 

Apesar da demanda, há uma escassez de materiais escritos, principalmente didáticos, em 

língua Tapirapé, o que, de certa forma, conforme os próprios professores Tapirapé, dificulta 

um melhor aprendizado da língua escrita. 
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 Na escola encontramos, além dos materiais encaminhados pela SEDUC-MT, alguns 

livros produzidos pelos Tapirapé e pelos Educadores Luiz e Nice: Comunidade Tapirapé 

(1996), Paula; Gouvêa de Paula (1987), Silva (2007), Tapirapé (2009) e Tapirapé et alii 

(2005). 

Para os Tapirapé, a escrita é muito importante, pois, de acordo com o professor Ware‟i 

(Kamoriwa‟i Élber Tapirapé), “os brancos não se esquecem de sua língua e de sua cultura 

porque têm muitos livros. É por isso que nós precisamos escrever os nossos próprios livros e 

não ficar usando os livros dos brancos” (TAPIRAPÉ, K. E., 2004, pg. 24 apud PAULA, 2012, 

pg. 168). 

Neste sentido e, no intuito de possuírem mais materiais didáticos em língua Tapirapé, os 

professores Tapirapé e alunos do Curso de Educação Intercultural, através das Práticas como 

Componente Curricular (PCC), que integram o projeto pedagógico do referido curso, 

produziram o livro “Apyãwa Ywypypiãra: A riqueza da terra indígena Tapirapé: animais, 

peixes e aves”, durante as atividades dos Estudos em Terras Indígenas e Etapas Pólo de 2008 

e 2009 (cf. BORGES; FERREIRA, BRUNO, 2010). 

O objetivo deste livro é ser apresentado às crianças Tapirapé, na escola, para que 

conheçam os animais, os peixes e as aves da Área Indígena Urubu-Branco, e percebam a 

importância que têm para seu povo, pois esse é um conhecimento que vem sendo 

paulatinamente esquecido, e com o qual muitas crianças não têm muito contato. Isso porque, 

além de os Tapirapé viverem em uma região que não favorece muito o contato com os 

animais, os livros didáticos utilizados na escola apresentam apenas animais, peixes e aves que 

não fazem parte do etnoconhecimento Tapirapé, como os golfinhos e as baleias. Segundo o 

Prof. Arakae Tapirapé
7
, “o material didático representa o valor da nossa história. O material 

didático ajuda as crianças a aprenderem a conviver socialmente na cultura Apyãwa”.  

Além deste, estão em construção um livro sobre alimentação tradicional dos Tapirapé, 

anteriormente mencionado, e outro paradidático, organizado pelas Profas. Dras. Maria do 

Socorro Pimentel da Silva e Mônica Veloso Borges, que conterá as reflexões sobre a prática 

pedagógica realizada pelos alunos da Turma de 2007, incluindo-se os Tapirapé, durante o 

estágio, que faz parte da matriz curricular dos professores/alunos do Curso de Educação 

Intercultural da UFG. 

Nessa perspectiva, a produção de materiais didáticos para povos indígenas deveria, 

portanto, vislumbrar “as funções sociais da língua e os seus contextos de produção, ou seja, 

                                                           
7
 O Prof. Arakae Tapirapé formou-se no Curso de Educação Intercultural (Turma de 2007). 
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considerar não apenas a materialidade linguística, mas também os interlocutores, os papéis 

que eles representam, o lugar de onde produzem os enunciados etc”. (PIMENTEL DA 

SILVA, 2008, pg. 111). 

Os governantes poderiam, então, promover diagnósticos sobre as línguas e as culturas 

dos povos indígenas, antes de apresentarem programas de educação indígena que não 

contemplam a diversidade e a complexidade na organização de cada um dos povos, numa 

perspectiva plurilíngue, pluricultural. O que se verifica em muitas escolas indígenas são 

estantes abarrotadas de materiais didáticos empoeirando por não chamarem a atenção dos 

alunos nas escolas indígenas e não contemplarem a realidade linguística e sociocultural do 

povo. 

Em relação à língua portuguesa, nas aldeias Tapirapé, observamos que ela é usada em 

sua maior parte entre conversas que tenham a presença do não indígena. Paula (2001) explica 

que, nas ocasiões de luta pela terra e demais direitos, encontros com outros povos indígenas e 

aliados, a língua de contato é o português. 

A quantidade de material escrito em português que circula na aldeia (jornais e revistas 

de ONGs (organizações não governamentais) indigenistas, livros didáticos enviados pelo 

Estado, revistas de venda de produtos pelo correio, e outros mais) é consideravelmente maior 

que a existente em língua Tapirapé, ainda que sua leitura seja mais restrita aos professores. 

Naturalmente, está também incluída nesse rol de materiais a documentação relativa às 

questões fundiárias e dos demais direitos Tapirapé. 

 Em Tapi‟itãwa têm sido realizadas reuniões, promovidas pelos professores Josimar 

Xawapare‟y Tapirapé Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé (Tenywaawi), conjuntamente com outros 

professores, para se discutir política linguística para o povo Tapirapé. Entre os assuntos 

encontra-se o uso de empréstimos da língua portuguesa. 

Os Tapirapé têm preferido a criação de novas palavras na língua Tapirapé a continuar 

com o uso de palavras em português, pois acreditam que, quanto mais permitirem a entrada da 

língua portuguesa, mais a língua Tapirapé correrá risco de ser esquecida. Os professores 

Tapirapé, alunos do Curso de Educação Intercultural da UFG, dizem: “é preciso tirar a língua 

portuguesa do Tapirapé”.  

Essa mudança de atitude representa uma preocupação por parte dos indígenas em 

documentar a sua língua, pois cada dia que passa os anciãos estão morrendo e levando 

consigo todo o conhecimento sobre a língua e a cultura. Por outro lado, há também uma 

preocupação com a presença cada vez maior da língua portuguesa na aldeia, através da 

televisão, das músicas não indígenas, da proximidade com a cidade etc., levando ao uso de 
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empréstimos linguísticos do português e, em casos mais graves, à substituição de palavras 

referentes a elementos culturais. Outra preocupação grande dos Tapirapé é com a recuperação 

de palavras antigas que caíram em desuso, o que tem sido trabalhado pelo Prof. Arapaxigi 

Tapirapé, formado na Turma de 2007. 

 Entretanto, como afirmam Pimentel da Silva; Borges (2011, pg. 257): 

 

[é] muito importante entender que documentar e descrever uma língua não são o 

mesmo que fazer um estudo sociolinguístico dos seus usos pelos seus falantes. Esses 

estudos são complementares, ainda que distintos. 

 

 E ainda que: 

[é] muito importante entender que as línguas não são apenas sistemas linguísticos a 

serem decompostos, descritos, analisados, mas sistemas que englobam muitos outros 

componentes de ordem política, sociológica, histórica e pragmática. (PIMENTEL 

DA SILVA; 2010, pg.102) 

 

 

Quanto aos estudos realizados sobre a língua Tapirapé podemos citar a gramática de 

Almeida, Irmãzinhas de Jesus; Paula (1983); os trabalhos de Leite (1987, 1993, 1994, 2001, 

2012) e Praça (1999, 2000, 2007), sobre tópicos gramaticais diversos; os estudos fonológicos 

de Leite (1977, 2012) e Facó Soares; Leite (1991); os estudos sociolinguísticos de Paula 

(2001) e Gouvêa de Paula (1999/2000), além dos estudos em linguística aplicada de Gorete 

Neto (2009). Na tese de Praça (2007), que apresenta uma descrição morfossintática bem 

ampla e abrangente da língua, são expostos os seguintes aspectos, dentre outros: a dupla 

oposição nome/verbo, argumento/predicado, morfologia transcategorial, nome, verbo, 

expressões adverbiais, partículas intra-oracionais e estrutura da oração.  

A respeito do léxico, encontramos algumas listas de palavras em Almeida, Irmãzinhas 

de Jesus; Paula (1983). Há também o trabalho de Bruno (2010), que apresenta um estudo 

lexical sobre animais, peixes e aves. Atualmente a Profa. Walkíria Neiva Praça está 

elaborando, juntamente com os Professores Luiz Gouvêa de Paula e Eunice Dias de Paula, 

uma gramática pedagógica sobre a língua e um dicionário.
8
 

A seguir apresento algumas considerações sobre a fonologia e a morfossintaxe do 

Tapirapé. No entanto, não pretendo tecer comentários detalhados acerca dessa língua, 

somente aqueles foram abordados durante as aulas dos temas contextuais que serão estudados 

                                                           
8
 Praça, em comunicação pessoal, em março de 2013. 
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neste trabalho. Remeto o leitor à leitura da tese de Praça (2007), para maior detalhamento 

sobre a língua. 

 

 

1.4.1 Aspectos Fonéticos e Fonológicos da língua Tapirapé 

 

 De acordo com Praça (2007), a língua Tapirapé apresenta 23 fonemas: 13 

consonantais, sendo 6 obstruintes (/p, t, t, k, k, /) e 7 não obstruintes (/m, n, , r, h, w, j/); e 

10 vocálicos: 5 orais (/i, , e, a, o/) e 5 nasais (/ĩ, ̃, ẽ, ã, õ/).  

Nas tabelas 1 e 2, do trabalho de Praça (2007), pode-se observar um resumo dos 

fonemas existentes em Tapirapé e suas classificações, exemplificados na próxima seção. 

 

 Labiais  Alveolares  Álveo-

palatal  

Velares Labiovelar Glotais 

Oclusivos p t t k k  

Fricativo     m  h 

Nasais m  h    

Flap  r
9
     

Aproximantes w  j    

Tabela 1 – Fonemas Consonantais 

 

 

 

 Anteriores Centrais Posteriores 

 Oral Nasal Oral Nasal Oral Nasal 

Altos i i      

Médios e e    o õ 

Baixos   a ã   

Tabela 2 – Fonemas Vocálicos 

 

 

                                                           
9
 De acordo com Leite (2012a), o flap /r/ e as aproximantes /j/ e /w/ possuem realizações nasalizadas quando em 

ambiente nasal. 
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A seguir apresento exemplos de ocorrências dos fonemas da língua Tapirapé com seus 

respectivos grafemas
10

: 

 

Fonemas Grafemas Exemplos Tradução 

/p/ P Pãko „pacu‟ 

//  ewai „minhoca‟ 

/r/ R Arãra „arara‟ 

/k/ K konomi  „menino‟ 

/m/ M Marare „vaca‟ 

/n/ N Nami „orelha‟ 

/t/ T Tãxão „porcão‟ 

/t/ X Xixina „libélula‟ 

/h/ H Hãwã „pena‟ 

/w/ W Xawaxi „jaboti‟ 

/j/ J Maja „cobra‟ 

// G Pityga „criança‟ 

/k/ kw Ekwãr „rede‟ 

/i/ I Ipirã „peixe‟ 

// Y y „água‟ 

/e/ E Pãxe „pajé‟ 

/a/ A Amyn „chuva‟ 

/o/ O opi‟a „ovo‟ 

/ĩ/ i  api „mamãe (vocativo)‟ 

/̃/ y koxy „mulher‟ 

/ẽ/ e  ãpe „está torto‟ 

/ã/ Ã Wyrã „pássaro‟ 

/õ/ Õ Mytõ „mutum‟ 

Tabela 3: Fonemas e Grafemas do Tapirapé 

 

Quanto ao padrão silábico, fonologicamente existem quatro, descritos por (C) V (C). 

São dois tipos de sílabas abertas, V (cf. 1) e CV (cf. 2), que ocorrem em qualquer posição da 

                                                           
10

 Exemplos obtidos em minhas anotações durante o Tema Contextual “Línguas Indígenas e o Português 

Brasileiro I”, ministrado pela Profa. Dra. Mônica Veloso Borges, no Curso de Educação Intercultural, em julho 

de 2007 e janeiro de 2008. 
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palavra (início de sílabas iniciais, mediais e finais), sendo o último predominante. E dois tipos 

de sílabas fechadas, VC (cf. 3) e CVC (cf. 4), que ocorrem somente em final de palavras e 

diante de pausa. Seguem-se exemplos de Almeida, Irmãzinhas de Jesus; Paula (1983): 

 

1. V.V   e.a   „olho‟ (nome)   

2. CV.CV  ko.he   „limpo‟   

3. VC   ap   „folha‟ 

4. CVC   koj   „cair‟ 

 

O acento tônico no Tapirapé não é contrastivo, e sempre recai na última sílaba das 

raízes. Entretanto, palavras proparoxítonas e paroxítonas podem aparecer na língua por meio 

do processo de derivação, pois a maioria dos sufixos é átona, conforme ilustram os exemplos 

a seguir (Leite, 1977): 

 

5. kápe  (ká + pe)   „para a roça‟ 

 

6. tawã  (tawã + )   „testa‟ 

 

7. ãwíripe (ãwít + ipe)   „para casa‟ 

 

 

1.4.2 Aspectos Morfossintáticos da língua Tapirapé 

 

A língua Tapirapé é tipologicamente classificada por Praça (2007) como uma língua 

onipredicativa, ou seja, não há sintaticamente diferença entre nome e verbo, pois os dois 

podem ocupar a posição de predicado. As discussões e os exemplos que se seguem nesta 

seção foram todos obtidos em Praça (2007). 

 

8. marare-o  i-memyr 

vaca-REFER   3.II-filho 

"a vaca tem filhote (lit: a vaca filhote dela (existe))" 

 

9. i-memyr-a  a-xaj‟a 
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3.II-filho-REFER   3.I-chorar 

"o filho dela chorou" 

 

O nome na língua Tapirapé é reconhecido morfologicamente por poder receber os 

sufixos {-kwer} (cf. 10) (que possui os alomorfes (-kwer ~ -wer ~ -er) „passado nominal‟) e 

{-rym} „futuro nominal‟ (cf. 11), e pelos morfemas {-ryn} „similaridade‟ e {-ymyn}‟velho‟, 

que não pode ser usado em verbos (cf. 12). 

 

10. -exã‟ẽ-kwer-a  i-ky‟ã    ‟yn-a   paej-tãj-pe 

3.II-panela-PN-REFER  3.II-ser.sujo 3.sentar-GER   lavar-N.PROC-LOC 

„A ex-panela dela está suja na pia‟ 

 

11. xe=r-o‟y-rym-ã    a-pen 

1sg.II=R-flecha-FN-REFER  3.I-quebrar 

„a minha futura flecha quebrou‟ 

 

O passado nominal serve para indicar caduquice, prescrição. Já o futuro nominal 

exprime a ideia de “vir a ser”, ou seja, uma projeção do que está destinado. A similaridade, 

por sua vez, como o nome diz, dá ideia de algo semelhante a outro. Por fim, o sufixo {-ymyn} 

não é usado para seres humanos, e expressa a ideia de algo antiquado, obsoleto, gasto. 

 

12. -‟oyw-ymyn-a     a-pen 

3.II-flecha-VEL-REFER   3.I-quebrar 

„a flecha velha dele quebrou‟ 

 

 O verbo distingue-se do nome por poder receber os prefixos do imperativo {e-} „2sg‟ 

(cf. 13) e {pe-} „2pl‟ (cf. 14), para orações afirmativas; e {ere-} „2sg‟ (cf. 15) e {pexe-} „2pl‟ 

(cf. 16), para orações negativas. Outro fator é o sufixo {-ãw} (com seus alomorfes (-ãw ~ - 

tãw)) (cf. 17), que nominalizará verbos transitivos, intransitivos ativos e descritivos. Esses se 

diferenciam baseados na utilização dos marcadores de pessoas da Série I, nos verbos 

transitivos e intransitivos ativos, e da Série II, nos verbos descritivos.  
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13. e-par-o 

2sg.IMP-sair-INT 

„saia rápido‟ 

 

14. pe-kyrã 

2pl.IMP-ser.gordo 

„sejam gordos‟ 

 

15. wãkiri,  ere-ker=ewi 

Walkíria, 2sg.IMP-dormir=NEG 

„Walkíria, não durma‟ 

 

16. pexex-ary-xaryw=ewi 

2pl.IMP-alegria-REDUP=NEG 

„não fiquem alegres‟ 

 

17. tãxão-  -xokã-ãw-a    i-kãto 

porcão-REFER  R-matar-N.PROC-REFER  3.II-ser.bom 

„a matança dos porcões foi boa‟ 

 

 Os pronomes (formas pronominais do nome) são uma classe fechada, que não 

distinguem gênero e classe, e desempenham funções sintáticas semelhantes às funções que os 

nomes desempenham. Os pronomes pessoais independentes (cf. 18) indicam as pessoas da 

enunciação. Os pronomes indefinidos (cf. 19) referem-se a uma terceira pessoa de modo vago. 

Os pronomes demonstrativos podem ser espaciais (cf. 20) ou anafóricos (cf. 21). 

 

18. ie-   ranõ 

1.sg-REFER   ITER 

„eu de novo‟ 

 

19. ãwã  tã‟e 

IND   INTER 

„quem é? 
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20. yni ekwe  e-mor  ãpy 

não D.E   2sg.IMP-dar  antes 

„não. Ali/aquele, dê-me‟ (referindo-se ao facão que estava no chão) 

 

21. e-pyyk   mi=ga- 

2sg.IMP-pegar DEM=SG-REFER 

„pegue aquela‟ 

 

As posposições também são uma classe fechada de elementos e possuem funções 

sintáticas semelhantes às funções dos nomes relativos, que, de acordo com Praça (2007, pg. 

26), “são assim chamados por manterem uma relação de “dependência” com uma expressão 

referencial, cuja presença é obrigatória”. São elas: we (we ~ ope ~ xope), que possui papéis 

semânticos de destinatário, benefactivo, causado, complementação de relação; wi (wi ~ xowi), 

ablativo, comparativo de superioridade; pyri, comitativo; ee (ee ~ e), supressivo, 

complemento determinativo de matéria, „por causa de‟, „sobre, a respeito de‟; ne, 

coordenação; opi, perlativo; pe, instrumento; pype, inessivo, ilativo; enone, anterioridade; 

ewiri, posterioridade; katy  (kãty ~ gaty), alativo; xãwie, comparativo de igualdade; awãke, 

antessivo; awãxi, alativo terminativo. 

 Há 4 numerais, que podem ser usados em qualquer posição da oração: mãxepe ~ 

ãxepe „um‟, mokõj „dois‟, maãpir „três‟ e xãirõ „quatro‟, sendo os três primeiros os mais 

usados. São empregadas ainda, para a quantificação, as seguintes expressões: wetepe 

„muitos‟, ãw‟i‟i „pouco‟ e ãxepexe „mais‟.  

Os advérbios são invariáveis e em número reduzido, e dividem-se em: a) temporais, 

como ãxe‟i „ontem‟ e ãxeiwe „amanhã‟; b) locativos dêiticos, como mõ „longe‟, ãjxe „perto‟; 

e c) de maneira como mawej „devagar‟, taneme „rápido‟. 

As partículas intra-oracionais são uma classe fechada de elementos que não sofrem 

flexão. São elas: 

 

- Partículas de segunda posição: Fonte da informação: rãka (passado recente atestado), 

kwee (passado médio atestado), karãe (passado remoto atestado), rãkwee (passado médio 

não atestado), rãkã‟ẽ (passado remoto não atestado), pa (inferência), ãkaj (conteúdo 

informacional compartilhado), kwãkaj (evocação da memória partilhada pelos 

interlocutores), ekwe (futuro iminente); confiabilidade da informação: ekwe (futuro 
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iminente), rõ‟õ (conteúdo informado não assumido pelo falante), tana (certificação), ke 

(dubitativo); Aspecto habitual: mi$ (sempre); Interrogação: tã‟ẽ e pã‟ẽ; Foco assertivo: 

xowe; 

- Partículas de posição final: ra‟ẽ (passado), ne (futuro), ranõ (aspecto iterativo), rãpa 

(advertência); 

 

- Partículas flutuantes: panẽ (frustativo), we (aspecto perfeito), xe (restritivo). 

 

Do ponto de vista sintático as estruturas oracionais transitivas mais recorrentes na fala 

são SVO (cf. 22) e OVS (cf. 23), podendo encontrar, também, estruturas como: SOV (cf. 24), 

OSV (cf. 25), VSO (cf. 26) e VOS (cf. 27).   

 

22. Kono-  a-min   xe=-pã‟yr-a 

Kono-REFER  3.I-esconder  1sg.II=R-colar-REFER 

“Kono escondeu meu colar” 

 

23. xawãroo-pypar-a  a-ixãk   xãri‟i- 

onça-rastro-REFER  3.I-ver   Xãri‟i-REFER 

“Xãri‟i viu rastro de onça” 

 

24. xe=r-amõj-a   yro-   a-ãpa-kãto 

1sg.II=R-avô-REFER  cesto-REFER  3.I-fazer-APREC 

“meu avô faz bem cesto” 

 

25. wyrãkaj-a     rãka   tãpapytyg-a  a-xokã 

galinha-REFER     PAS.REC       Tãpapytyga_REFER 3.I-matar 

    “Tãpapytyga matou a galinha” 

 

26. are-nopỹ  are-   ã‟e=̃gỹ- 

1excl.I-bater  1excl-REFER  DEM=PL-REFER 

“eles nos bateram” 

 

27. a-mama-kãto-‟i  petek-a   konomĩ-wer-a 
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3.I-jogar-APREC-ATE bola.de.gude-REFER      menino-GRUP-REFER 

“os meninos jogam bola de gude direitinho” 

 

Encontramos no Tapirapé orações independentes, que se dividem em orações com 

predicados nominais e predicados verbais, que por sua vez, subdividem-se em orações 

intransitivas ativas (cf. 28), intransitivas descritivas (cf. 29) e orações transitivas (cf. 30); e 

sentenças complexas, compostas por orações coordenadas (cf. 31) e subordinadas (cf. 32). 

 

28. peke‟i-a  a-koj 

pequi-REFER  3.I-cair 

„o pequi caiu‟ 

 

29. i-kyrã   karamee 

3.II-ser.gordo  PAS.REM 

„ela era gorda‟ 

 

30. ie-   ãpa-ixãk 

1sg-REFER  2pl.IV-ver 

„eu vejo vocês‟ 

 

31. xe=-kywyr-a    t-ã‟yr  i-py‟akygãty 

1sg.II=R-irmão-REFER  3.II-filho 3.II-ser.corajoso 

„meu irmão tem filho, ele é corajoso‟ 

 

32. ã-petek   ekwe  we-petek-ãramõ 

1sg.I-bater  F.IMI  1sg.III-bater-SUB 

„eu baterei nele se ele me bater‟ 

 

Os tipos oracionais, em Tapirapé, são três: declarativo, interrogativo e imperativo. O 

primeiro é usado para se tecer comentários (cf. 33); o segundo indica questionamento (cf. 34) 

e o terceiro expressa solicitação ou ordem (cf. 35).  
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33. o‟yw-a    a-pen 

flecha-REFER   3.I-quebrar 

“a flecha quebrou” 

 

kã‟ã-pe  mĩ  n=a-kãxym-i 

mata-LOC  HAB  não=3.I-perder-NEG 

“na mata ele nunca se perde” 

 

 

34. manõ   tã  ere-a 

onde   INTER  2sg.I-ir 

“onde você vai?” 

 

35. pe-xokã  ekwe maj-a   taneme 

2pl.IMP-matar D.E       cobra-REFER rápido 

“matem essa cobra rápido” 

 

Após termos visto alguns aspectos referentes ao povo Tapirapé e sua língua, no 

capítulo a seguir tratarei do Curso de Educação Intercultural da UFG. 
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CAPÍTULO II 

 

O Curso de Educação Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da 

UFG 

 

 

2.1. O surgimento do Curso de Educação Intercultural 

 

O Curso de Educação Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas da 

Universidade Federal de Goiás foi elaborado sob a coordenação da Profa. Dra. Maria do 

Socorro Pimentel da Silva, e surgiu a partir de diálogos, reuniões e seminários ocorridos entre 

lideranças indígenas, professores da UFG, profissionais da FUNAI, MEC e das SEDUCs de 

Goiás, Tocantins e Maranhão (PIMENTEL DA SILVA; ROCHA, 2006).  

 Em 2005 foi realizado um seminário, na cidade de Goiânia-GO, com representantes 

dos órgãos já citados, que levaram sugestões e levantamentos sobre as políticas educacionais 

e sobre a educação escolar indígena. Houve, também, reuniões nas aldeias para a discussão 

sobre o projeto de implantação do curso. Além disso, as experiências vivenciadas pela 

UNEMAT-MT e a UFRR contribuíram muito com esses debates na UFG. 

O Curso de Educação Intercultural teve sua proposta construída coletivamente, 

considerando-se as necessidades, os projetos e as propostas educacionais já existentes nas 

comunidades indígenas. A meta do Curso é atender aos professores da região Araguaia-

Tocantins, que inclui os indígenas dos estados de Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, 

onde há uma demanda crescente pela formação de professores indígenas que atuam e/ou 

possam atuar em suas escolas. Os alunos do Curso falam línguas pertencentes aos Troncos 

Linguísticos Tupi e Macro-Jê, além do português. 

Na ocasião da implantação do curso, este era denominado “Curso de Licenciatura 

Intercultural de Formação Superior de Professores Indígenas”. Entretanto, o MEC 

recomendou às universidades que cursos de graduação não tivessem o termo “licenciatura” na 

composição de seus nomes, por ser este o grau obtido pelos alunos. Desta forma, considerou-

se necessária a mudança, e foram realizadas reuniões entre os docentes para a escolha do novo 

nome. A partir de setembro de 2012, o curso passou a ser chamado de “Curso de Educação 

Intercultural”.  

A existência do “Curso de Educação Intercultural na UFG” é amparada pela 

Constituição Federal, que estabelece um novo tipo de relação entre o Estado e os povos 
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indígenas, significando, inclusive, o direito por uma educação específica, diferenciada e 

intercultural, conforme os seguintes Artigos: 

 

Art. 210, § 2º: O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas 

e processos próprios de aprendizagem. 

 

Art. 215, § 1º: O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional. 

  

Além disso, na Lei de Diretrizes e Bases, n 9.394, de 1996, são garantidos aos 

indígenas a valorização de sua cultura, o reconhecimento de sua ciência e o respeito à sua 

língua, além de garantir o direito ao acesso às informações e aos conhecimentos técnicos e 

científicos da sociedade como um todo. Para o cumprimento dessas políticas a LDB assegura 

que a União apoie técnica e financeiramente os sistemas que provém a educação intercultural 

às comunidades indígenas, bem como os programas de ensino e pesquisa. 

Acrescidas as essas leis, em 1999, foram aprovadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Escolar Indígena, que têm por meta estabelecer as diretrizes para a 

criação da categoria de escola indígena, constituindo os elementos básicos para o 

funcionamento da educação escolar indígena, como sua organização, seu funcionamento e sua 

estrutura. Estes elementos foram normatizados pela Resolução CEB Nº 3, de 10 de novembro 

de 1999, que também normatiza a formação dos professores indígenas, como pode ser visto 

no Artigo 6º: 

 

Art. 6º A formação dos professores das escolas indígena será específica, orientar-se-

á pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e será desenvolvida no âmbito das 

instituições formadoras de professores. 

 

 

2.2. O Curso de Educação Intercultural atualmente 

 

O Curso de Educação Intercultural é parte integrante da Faculdade de Letras da UFG, 

mas possui um prédio exclusivo, denominado „Núcleo Takinahaky͂  de Formação Superior 

Indígena‟, onde ocorrem as aulas e funciona a parte administrativa, desde março de 2013. 
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Antes desta data, as aulas eram ministradas nas dependências do prédio Cora Coralina, da 

Faculdade de Letras, e a administração do curso era na sala 48 do mesmo prédio. A 

coordenação do Curso ficou sob a responsabilidade da Profa. Dra. Maria do Socorro Pimentel 

da Silva, de janeiro de 2007 a junho de 2012, quando assumiu como coordenadora a Profa. 

Dra. Mônica Veloso Borges.  

O quadro de docentes do Curso de Educação Intercultural é composto por professores 

efetivos, concursados e lotados na Faculdade de Letras, no Instituto de Matemática, na 

Faculdade de Ciências Sociais, e na Faculdade de História, da UFG. Há professores 

convidados dessas e de outras unidades, como o Instituto de Química, Faculdade de Educação 

Física e o Instituto de Ciências Biológicas. Esses professores atuam em temas contextuais 

específicos e somente quando ministrados. Alguns participam também dos comitês 

orientadores. Por ainda existir um déficit nesse quadro, conta-se também com a colaboração 

de professores temporários, que são contratados para suprir a demanda. Esporadicamente, 

houve também a presença de professores convidados de outras IES, como a UnB e a UFT. 

Em janeiro de 2007, a primeira turma, com 59 alunos, inaugurou o curso. Eram 14 

Tapirapé, 12 Xerente, 15 Karajá, 06 Karajá Xambioá, 02 Javaé, 02 Gavião e 06 Tapuio, sendo 

que um deles vivia junto aos Javaé. Em abril de 2012 essa turma formou-se com 50 alunos; 

infelizmente houve dois óbitos e 1 desistência, e 6 alunos não conseguiram concluir naquele 

ano, ficando com a turma subsequente. Neste ano, em março, formou-se a segunda turma, a 

Turma de 2008, na qual ingressaram 35 alunos. Nesta formatura, concluíram o curso 5 dos 6 

alunos de 2007, e 26 da Turma de 2008, somando 31 alunos. A Turma de 2009 é constituída 

por 35 alunos. A Turma de 2010 soma 40; a Turma de 2011, 38; e a Turma de 2012, 22. 

No último vestibular, realizado em dezembro de 2012, entraram 60 alunos, que 

compõem a Turma de 2013. Todos os anos ocorre o processo seletivo específico (vestibular), 

ao final do ano. Assim, atualmente, o curso está em sua sétima turma, com a presença de 205 

alunos, de 17 povos, a saber: a) Tronco Tupi, família Tupi-Guarani: Tapirapé, Guajajara, 

Kamaiurá e Guarani; b) Tronco Macro-Jê, Família Karajá: Karajá, Karajá Xambioá e Javaé; 

c) Tronco Macro-Jê, Família Jê, Grupo Akwén: Xerente, Xavante e Xakriabá; d) Tronco 

Macro-Jê, Família Jê: Apinajé; e) Tronco Macro-Jê, Família Jê, Grupo Timbira: Gavião, 

Krahô, Krikati, Canela e Timbira
11

; e os Tapuio, que são formados por famílias de 

ascendência Karajá, Javaé, Xavante, Kayapó e Xerente (PPP, 2008, pg. 07).  

                                                           
11

 Sigo aqui a classificação de Rodrigues (1986). 
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O povo Tapirapé, foco deste trabalho, é representado por 18 alunos já formados, das 

turmas de 2007 e 2008; e com 37 alunos ainda cursando, distribuídos da seguinte forma: 4 na 

Turma de 2009; 6 na Turma de 2010; 14 na Turma de 2011 e 13 na Turma de 2013. Apenas 

na Turma de 2012 não há alunos Tapirapé. 

Este ano o Curso de Educação Intercultural tem uma primeira turma no „Curso de 

Especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar: Gestão Pedagógica‟. O primeiro 

processo seletivo ocorreu em fevereiro, tendo sido aprovados 53 indígenas, dos povos Karajá, 

Karajá Xambioá, Tapirapé, Xerente, Xavante, Gavião, Krahô e Tapuio. Este curso, que é 

coordenado pela Profa. Dra. Maria do Socorro Pimentel da Silva, segue os mesmos princípios 

e fundamentos do Curso de Educação Intercultural. Há aulas em duas etapas na UFG e duas 

etapas em terras indígenas. O objetivo desse curso de especialização é a produção dos projetos 

políticos pedagógicos para as escolas indígenas em que os alunos atuam como professores. A 

primeira etapa teve início no dia 09 de abril do corrente ano e irá até o dia 24 de abril de 2014. 

 

 

2.3. A organização do Curso de Educação Intercultural 

 

No Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de Educação Intercultural, 

encontramos como princípios pedagógicos a interculturalidade e a transdisciplinaridade. O 

primeiro trata da relação entre os diversos povos/culturas de forma a se compreender que não 

há um (a) que seja melhor que a/o outra/o, quer dizer, cada povo/cultura tem seu valor e 

importância. Já o segundo busca a integração absoluta das diversas disciplinas, 

conhecimentos científicos e universais, de modo que não haja mais fronteiras entre as 

disciplinas. O trabalho com esses dois princípios leva a uma educação bilíngue e intercultural 

de forma crítica, buscando desconstruir o diálogo da descolonização do poder, do saber, ou 

seja, da imposição cultural. Busca a educação cidadã, que respeite os direitos coletivos e 

individuais (PIMENTEL DA SILVA, 2008, pg. 108). 

O trabalho com a transdisciplinaridade busca romper a ideia de disciplina que sempre 

dominou a educação escolar, ou seja, a divisão dos saberes em categorias. A disciplinaridade 

oprime os saberes, levando a um pensamento monocultural. A transdisciplinaridade vem 

justamente para quebrar essa perspectiva, rompendo com o colonialidade dos saberes, e 

juntamente com a interculturalidade leva a uma educação intercultural dialógica, 

contextualizada, e libertadora, da valorização das mais diversas epistemologias. 
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De acordo com o Prof. Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé, durante as aulas de orientação de 

Estágio, em 2011, 

 

[a] transdisciplinaridade nos ensina sempre a buscar algo mais além. Ela nos diz 

para não deixar a disciplina passar pela nossa cabeça, não nos acostumar a dividir os 

conhecimentos por partes. Ou seja, não deixar ocupar o lugar da prática cultural, 

conhecimento que sempre vive junto. Se não, uma coisa só não engloba tudo. 

 

O Curso de Educação Intercultural ancora-se em dois eixos, o da diversidade e o da 

sustentabilidade, baseados: a) na realidade das sociedades indígenas; b) na existência dos 

vários povos e suas línguas; c) na relação entre as sociedades indígenas e não indígenas, entre 

os próprios indígenas; d) na revitalização cultural e linguística; e e) na promoção de projetos 

sustentáveis para o desenvolvimento econômico das comunidades. 

O curso, que tem duração de cinco anos, tem por objetivo formar professores 

indígenas que possam atuar nas escolas de ensino fundamental e médio de suas comunidades. 

O aluno formado por esse curso sai habilitado em Educação Intercultural em uma das áreas de 

concentração do curso: Ciências da Cultura, Ciências da Linguagem e Ciências da Natureza. 

Desta forma, o Curso de Educação Intercultural, conforme o seu PPP (2008, pg. 32), 

visa: 

 

(...) propiciar ao professor indígena uma formação que lhe dê condições para 

promover qualquer tipo de ensino, seja ele monolíngue, bilíngue, ou de qualquer 

outro tipo, independente da área que ele escolha para se especializar. Isso 

possibilitará ao professor não ser apenas um especialista, mas um profissional capaz 

de assessorar sua comunidade, como também lidar com os conhecimentos 

específicos de forma plural.  (PPP, 2008, pg. 32) 

 

 Para tanto, o currículo do referido curso é organizado em dois anos de Matriz de 

Formação Básica e de três anos de Matriz de Formação Específica, podendo o aluno optar por 

uma das habilitações: Ciência da Cultura, Ciência da Linguagem e Ciência da Natureza. Essas 

matrizes são compostas por temas referenciais, áreas de conhecimento e temas contextuais. 

Assim, o currículo do Curso de Educação Intercultural fundamenta-se: 

 

“[...] em uma política de valorização cultural; na busca de articulação entre teoria e 

prática; em uma visão interdisciplinar que facilite à integração, em diferentes 

espaços e projetos, de atividades de ensino, pesquisa e extensão; em uma 
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preocupação com a articulação dos chamados conteúdos específicos e conteúdos 

pedagógicos; na valorização e promoção da pesquisa em ensino e em 

desenvolvimento de projetos alternativos de melhoria de vida.” (PPP, 2008, pg. 33) 

 

Desse modo, o que vemos no curso é que esse currículo proporciona ao professor 

indígena o desenvolvimento crítico e a problematização teórica acerca da educação de modo 

geral, à educação escolar indígena e às políticas linguísticas e indigenistas, aliados a uma 

prática pedagógica que vislumbra a elaboração de projetos, calendários, regimentos, materiais 

didáticos em consonância com as necessidades das comunidades indígenas. 

A Matriz de Formação Básica é tida como o alicerce para a construção das matrizes 

específicas. Nela os professores indígenas têm contato com conteúdos que fornecem: 

 

[...] subsídios para a produção de material didático, construção de metodologias de 

ensino, definição de tipo de ensino a ser implementado, adoção de políticas 

linguísticas, desenvolvimento de pesquisa e de programas alternativos econômicos e 

de construção de projetos pedagógicos que contemplem a realidade social do povo 

indígena. (PPP, 2008, pg. 35) 

 

Já a Matriz de Formação Específica é composta por „Ciências da Cultura‟, „Ciências 

da Linguagem‟ e „Ciências da Natureza‟, e abrange, com seus conteúdos, as áreas de 

Antropologia, Sociologia, Linguística, História, Geografia, Biologia, Artes, Ecologia, Física, 

Química, Matemática, Economia, Literatura, Educação, Mitologia, Ciência Política, 

Economia, Turismo etc. 

A Matriz de Formação Específica „Ciência da Cultura‟ foi pensada para promover o 

diálogo de valorização das culturas indígenas e projetos de educação escolar que busque a 

melhoria da vida dos povos indígenas, por meio da preservação de suas culturas e línguas, 

através da compreensão dos conflitos gerados nas relações interculturais. 

Por sua vez, a Matriz de Formação Específica „Ciências da Linguagem‟ tem como 

proposta pedagógica apoiar os programas de proteção e manutenção das línguas e culturas 

indígenas da região Araguaia-Tocantins, rompendo com uma política uniforme de ensino de 

línguas e de educação bilíngue. 

Por fim, a Matriz de Formação Específica „Ciências da Natureza‟ envolve o estudo do 

espaço geográfico, dos seres vivos, das transformações químicas, da física e da matemática, 

tendo por base o diálogo entre as concepções de mundo, na diversidade cultural, e pensando, 
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principalmente, no fato de que os povos indígenas têm uma concepção bastante distinta de 

humanidade e natureza em relação aos não indígenas. 

O Curso de Educação Intercultural está organizado em duas etapas que se realizam na 

UFG, no Campus Samambaia, nos meses de janeiro/fevereiro e julho/agosto; uma etapa de 

Estudos em Terras Indígenas, que ocorre nos meses de abril/maio/junho e, por fim, uma etapa 

de Estudos no Pólo, em outubro/novembro, realizada em uma aldeia sede. O currículo do 

Curso é composto, ainda, pelo „Estágio Pedagógico Supervisionado‟ e pela „Prática como 

Componente Curricular‟, voltada para a produção e a discussão sobre materiais didáticos, 

projetos políticos pedagógicos, dentre outros temas, além das atividades complementares, que 

são compostas por participações em seminários, congressos, palestras etc.. 

Nesse curso há a constituição de comitês orientadores, formados por professores que 

têm experiência com um dos povos do curso, seja por projetos desenvolvidos junto a eles, 

e/ou por terem realizado estudos sobre eles. Hoje o Curso de Educação Intercultural é 

composto por 12 comitês orientadores, que, além de terem a responsabilidade de orientar os 

universitários no desenvolvimento das atividades do Projeto Extraescolar e do Estágio, têm 

por objetivo especializar-se nos diversos povos.  

A seguir, apresento uma lista com os Comitês Orientadores e os respectivos 

professores que os integram: 

 

 

Comitês de Orientação 

 

1. Comitê Karajá do Araguaia e Kamaiurá:  

Maria do Socorro Pimentel da Silva – EI/FL/UFG  

Lorena Dall‟ara Guimarães – EI/FL/UFG 

 

2. Comitê Karajá de Buridina: 

Maria do Socorro Pimentel da Silva – EI/FL/UFG  

Leandro Mendes Rocha – FH/EI/UFG 

 

3. Comitê Xerente e Xakriabá:  

Joana Aparecida Fernandes – FCS/EI/UFG  

Léia de Jesus Silva – EI/FL/UFG 
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4. Comitê Javaé:  

Elias Nazareno – EI/FH/UFG  

José Pedro Machado – IME/EI/UFG 

 

5. Comitê Karajá de Xambioá e Guarani:  

André Marques do Nascimento – EI/FL/UFG  

Kênia Gonçalves Costa – EI/FL/UFG 

 

6. Comitê Apinajé  

Alexandre Herbetta – EI/FCS/UFG 

 

7. Comitê Krahô:  

Alexandre Herbetta – EI/FCS/UFG  

 

8. Comitê Tapirapé:  

Mônica Veloso Borges – EI/FL/UFG  

Themis Nunes da Rocha Bruno – EI/FL/UFG 

 

9. Comitê Gavião e Timbira:  

Christiane Cunha de Oliveira – FL/EI/UFG 

Kênia Gonçalves Costa – EI/FL/UFG 

 

10. Comitê Tapuia:  

Tânia Ferreira Rezende – FL/EI/UFG 

Kênia Gonçalves Costa – EI/FL/UFG 

 

11. Comitê Guajajara:  

Rosani Moreira Leitão – Museu Antropológico/EI/UFG  

Luciana de Oliveira Dias – EI/FL/UFG 

 

12. Comitê Krikati e Kanela:  

Thiago Cancelier Dias – EI/FL/UFG 

Arthur Ângelo Bispo de Oliveira – EI/FL/UFG 

 



47 
 

13. Comitê Xavante 

Carlos Abs da Cruz Bianchi  

 

 

Como já citado os Comitês Orientadores são responsáveis pelas orientações dos 

Projetos Extraescolares e do Estágio, que, de acordo com Pimentel da Silva (2010e, pg. 01), 

“são alicerces para a construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) bilíngue 

intercultural/bidialetal intercultural, conforme a realidade sociolinguística das 

comunidades”.  

Os projetos extraescolares, segundo Pimentel da Silva (2010c, pg. 01): 

 

[...] além de envolver jovens, sábios, lideranças, vão contribuir, com certeza, para 

ampliar o diálogo entre a universidade e as comunidades, entre conhecimentos 

produzidos pelos povos indígenas e os produzidos pela academia, buscando, assim, 

fortalecer a ideia da transdisciplinaridade, ou seja, de lidar com o conhecimento em 

função da humanidade e de reconhecimento da diversidade, de direitos, do 

bilinguismo/bidialetalismo, e das realidades culturais e linguísticas distintas. 

 

 Desta forma, os alunos do Curso de Educação Intercultural, ao ingressarem na matriz 

de formação específica, passam a desenvolver projetos por meio da escolha de temas 

contextuais que possam envolver toda a comunidade, no resgate e na promoção de atividades 

de valorização de suas línguas e culturas. 

No caso dos alunos Tapirapé, bem como para a maioria dos povos no curso, a escolha 

dos Projetos Extraescolares tem ocorrido por temas contextuais ligados à cultura e à língua, 

pouco praticados ou esquecidos ao longo dos anos, como, por exemplo, o Projeto Extraescolar 

dos alunos de 2011, que propõe o resgate da prática da Caçada Tradicional.  

Adiante apresento uma tabela com os projetos extraescolares já desenvolvidos e os que 

estão em desenvolvimento pelos alunos Tapirapé do Curso. 

 

Turma Projetos Autores 

2007 (homens e mulheres)
12

 Xemamara‟aãwa – Peixes da Apao‟i Tapirapé, Arakae 

                                                           
12

 Nesses temas contextuais da Turma de 2007 foram desenvolvidas pesquisas sobre: a preparação dos adultos 

para a pescaria (atividades); a preparação das crianças para a pescaria (por exemplo: arcos, flechas, linha de 

pesca, anzol, faca, farinha de puba); trabalho feminino e trabalho masculino durante a pescaria; pescarias com 

flecha, com rede, com canoa, com carretilha, caniço, carretel; como usar o remo para conduzir a canoa?;  como 
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Área Tapirapé: os que já 

existiram e os que ainda 

existem 

Tapirapé, Arapaxigi Tapirapé, 

Are‟i Tapirapé, Korimaxo‟i 

Tapirapé, Koxapao Tapirapé, 

Koxawiri Tapirapé, Orokomy  

Tapirapé, Tenywaawi 

Tapirapé, Xaripy Tapirapé. 

2008 (homens) Peixes da Área Tapirapé Arivaldo Takwari‟i Tapirapé, 

Arokomyo Cláudio Júnior 

Tapirapé, Fabinho Wataramy 

Tapirapé, Kaxowari‟i 

Tapirapé e Xawatamy Nélio 

Tapirapé. 

2009 (homens) Abelhas da Terra Indígena 

Tapirapé 

Iranildo Arowaxeo‟i Tapirapé 

2010 (homens) Alimentação Tradicional do 

Povo Apyãwa 

Orokomy‟i Tapirapé, Rivaldo 

Warinimytygi Tapirapé, 

Samuel Oparaxowa Tapirapé 

e Taroko Edimundo Tapirapé. 

2010 (mulheres) Artesanato Feminino Apyãwa Deuzirene Eirowytygi 

Tapirapé 

2011 (homens) Caçada Tradicional Apyãwa Adilson Xaopokoi Tapirapé, 

Arawyi Tapirapé, Cleidson 

Imaarawyi Tapirapé, 

Denilson Kaxipai Tapirapé, 

Klebson Awararawooi 

Tapirapé, Waraxowooi  

Maurício Tapirapé. 

2011 (mulheres) Artesanato Feminino Apyãwa Adeilda Katoaxowa Tapirapé, 

Adriana Mytygoo Tapirapé, 

Ikatopawyga Daniela 

Tapirapé, Koxamy‟i 

Tapirapé, Mareaparygi Lisete 

Tapirapé, Mareapawygy 

Tapirapé, Tamanaxowooi 

                                                                                                                                                                                     
pescar com linha e anzol?; Como pescar tucunaré, piranha, piau, traíra, pacu?; além dos peixes, o que mais se 

conhece, no rio, durante as aulas-passeio; pescarias no inverno e no verão. 
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Tapirapé, Xeakawygoo 

Tapirapé. 

Tabela 04: Projetos Extraescolares dos Tapirapé - Temas Contextuais 

 

 

O Estágio alicerça-se nos princípios pedagógicos da interculturalidade e da 

transdisciplinaridade, e procura “promover o conceito de professor como profissional crítico, 

político, comunitário, empenhado em avaliar a sua prática, em investir na sua formação, em 

ser criativo, inovador etc.” (PIMENTEL DA SILVA, 2010e, pg. 01).  

 Espera-se que o aluno-professor tenha, ao final do curso, competência para lidar com 

as mais diferentes questões ligadas à escola, e que saiba refletir criticamente sobre os papéis 

da escola e do professor na sua comunidade, e nos mais diferentes contextos que existir. 

Assim, o Estágio baseia-se no saber da comunidade, como matéria-prima e no incentivo ao 

diálogo. 

 De acordo com o Prof. Arivaldo Takwari‟i Tapirapé, formado na Turma de 2008, 

  

[o] Estágio é o momento importantíssimo para a formação do docente, pesquisar, 

articular esses saberes na preparação de sua prática pedagógica. O Estágio é, sem 

dúvida, um período de avaliação e de construção de novas práticas educativas que 

poderão contribuir com certeza com a aprendizagem dos alunos. A visão do Estágio 

é transformar os alunos e docentes em sujeitos reais. Com o Estágio entendemos 

com claridade as máscaras. 

O Estágio Pedagógico é um período de estudo e de ensino, para criar uma 

possibilidade de construir uma produção, e nas condições de verdadeira 

aprendizagem dos alunos.  É muito importante para a formação do docente 

pesquisar, articular esses saberes na preparação de sua prática pedagógica, ou seja, 

por isso o papel do educador é refletir e buscar suas próprias respostas e levar seus 

alunos a refletirem, questionarem e compartilharem juntos.  

O Estágio é bastante fundamental no sentido de fortalecer os próprios 

conhecimentos dos mais velhos do povo e incentivar as crianças com a sua 

realidade. O Estágio é sem dúvida um período de avaliação e de construção de novas 

práticas educativas que poderão contribuir com certeza com a aprendizagem dos 

alunos. 

Através disso nós construímos um conhecimento que deu um bom resultado 

para os meus alunos. Esse conhecimento foi inesperado, ou seja, nós não 

esperávamos conhecer esse processo que nos levou a esse caminho, para aprofundar 

nossos conhecimentos e os conhecimentos dos anciãos. O Estágio nos apresenta um 

conhecimento que nos ajuda a refletir, como que nós podemos nos tornar 



50 
 

conhecedores, porque a visão do Estágio transforma os alunos e docentes em 

sujeitos reais. (TAPIRAPÉ, 2011, pg. 05). 

 

 

Como nos projetos extraescolares, a escolha dos temas contextuais do Estágio dos 

alunos Tapirapé surge da preocupação com o que se tem deixado às margens na língua e na 

cultura. Há uma preocupação muito grande com a transmissão da língua e da cultura, pois, 

com a chegada da energia elétrica às aldeias, as crianças e os jovens passam grande parte do 

dia assistindo a desenhos, filmes, novelas, ou ouvindo músicas não indígenas, não havendo 

mais tempo para conversas com os mais velhos, nas quais estes transmitiam o conhecimento 

que possuem. 

Segundo o Prof. Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé,  

 

[a]s crianças aprendem falar primeiro na língua Apyãwa e normalmente começam 

aprender o português com dez anos, e hoje talvez muito mais cedo. O fato é que na 

atualidade os contatos com a sociedade não indígena são muito frequentes, pois a 

cidade fica próxima. Além disso, um dos principais fatores que levam as crianças 

aprenderem o português mais cedo é a televisão. Com a entrada de televisão nas 

nossas aldeias as crianças e os jovens Apyãwa deixaram de praticar as brincadeiras 

tradicionais como tytykãwa, mani‟akawy, xapakani, xapie‟ema etc. E com elas estão 

deixando de usar as palavras que se referem a essas brincadeiras, e substituindo pelo 

programa de televisão, principalmente pelas novelas, desenhos e filmes de terrores. 

E tudo que se aprende por meio dela é experimentado na comunidade. Com essa 

realidade a nossa língua Apyãwa hoje vive uma situação de conflito muito grande 

com a língua Maira (Português). O que eu tenho observado é que a nossa língua não 

está sendo mais utilizada legitimamente como deve, isto é, nas falas de grande 

maioria das pessoas aparecem muitas palavras da língua portuguesa ocupando 

espaço que é da nossa língua. (TAPIRAPÉ, 2012, pg. 31). 

 

O aluno-professor, para desenvolver o seu tema contextual de Estágio, primeiramente 

realiza pesquisa com os anciãos sábios que possuem o conhecimento sobre o tema (os 

especialistas em plantação de roças, ou em pescaria, ou em caçada etc) para depois planejar e 

ministrar as suas aulas; em muitos casos, o que tem acontecido é a ida desse ancião à escola e 

lá ele tem a oportunidade de compartilhar o que sabe. Mais uma vez observamos que o futuro 

professor desempenha um papel de mediador, entre a escola, a cultura e o povo. A seguir 
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apresento uma tabela com os temas contextuais de Estágio trabalhados desde 2007 até os dias 

atuais. 

 

Turma Temas Contextuais Autores 

2007 (homens e 

mulheres)
13

 

- Roça Tradicional e Roça Atual 

Tapirapé; 

- Organização Sociolinguística 

Tapirapé (Ciências da Linguagem); 

- Alimentação e Saúde (Ciências da 

Natureza); 

- Organização Social Tapirapé, 

Arte e Escola (Ciências da 

Cultura). 

Apao‟i Tapirapé, Arakae 

Tapirapé, Arapaxigi 

Tapirapé, Are‟i Tapirapé, 

Korimaxo‟i Tapirapé, 

Koxapao Tapirapé, 

Koxawiri Tapirapé, 

Orokomy Tapirapé, 

Tenywaawi Tapirapé, 

Xaripy Tapirapé. 

2008 (homens) - Festas tradicionais do Povo 

Apyãwa. 

- Alimentação Tradicional do Povo 

Apyãwa. 

Arivaldo Takwari‟i 

Tapirapé, Arokomyo 

Cláudio Júnior Tapirapé, 

Fabinho Wataramy 

Tapirapé, Kaxowari‟i 

Tapirapé e Xawatamy 

Nélio Tapirapé. 

2009 (homens) - Nomes Próprios do Povo Apyãwa  Iranildo Arowaxeo‟i 

Tapirapé 

2010 (homens) - Artesanato Masculino do Povo 

Apyãwa 

Orokomy‟i Tapirapé, 

Rivaldo Warinimytygi 

Tapirapé, Samuel 

Oparaxowa Tapirapé e 

Taroko Edimundo 

Tapirapé. 

2010 (mulheres) - Pintura Corporal Tapirapé; Deuzirene Eirowytygi 

                                                           
13

 Nesses temas contextuais da Turma de 2007 foram desenvolvidas pesquisas sobre: roça - 

largura/comprimento, tempo da roça (calendário da roça, marcadores de tempo), derrubada, queimada, plantio e 

colheita, divisão de trabalho na roça, diversas plantações na roça (melancia, milho, banana, mandioca), roça 

tradicional X roça atual, tipos de solo, o que se planta em cada solo, construção da Takãra, grupos da Takãra, 

alimentos servidos a cada grupo, construção da casa, farinha, rede, geografia linguística, mapeamento linguístico 

por aldeia, máscaras e festas tradicionais, como a festa do Cara-Grande, cantos (Ka‟o), arte em cerâmica, 

tecelagem, trançado, pintura corporal, arte plumária, confecção de arco e flecha, divisão do trabalho por sexo, 

empréstimo linguístico, atitude linguística, usos e funções das línguas, plantas medicinais, doenças antigas e 

doenças atuais, alimentação tradicional e alimentação industrializada. 
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- Artesanato Feminino Apyãwa Tapirapé 

2011 (homens) - Alimentação Tradicional Apyãwa Adilson Xaopokoi 

Tapirapé, Arawyi 

Tapirapé, Cleidson 

Imaarawyi Tapirapé, 

Denilson Kaxipai 

Tapirapé, Klebson 

Awararawooi Tapirapé, 

Waraxowooi Maurício 

Tapirapé. 

2011 (mulheres) - Artesanato Feminino Apyãwa Adeilda Katoaxowa 

Tapirapé, Adriana 

Mytygoo Tapirapé, 

Ikatopawyga Daniela 

Tapirapé, Koxamy‟i 

Tapirapé, Mareaparygi 

Lisete Tapirapé, 

Mareapawygy Tapirapé, 

Tamanaxowooi Tapirapé, 

Xeakawygoo Tapirapé. 

Tabela 05: Estágios dos Tapirapé - Temas Contextuais 

 

 

O Curso de Educação Intercultural conta também com a participação de alunos 

indígenas nos seguintes programas: Programa de Iniciação à Docência – PIBID/Diversidade; 

Programa de Educação Tutorial/Licenciatura Intercultural – PET/LI; Programa de Apoio à 

Formação Superior e Licenciaturas Indígenas – PROLIND; e Programa do Observatório da 

Educação Escolar Indígena, da Capes. Recentemente quase todos os alunos do curso foram 

contemplados com a Bolsa Permanência (MEC).  

Os dois primeiros são programas que, através de editais, subsidiam pesquisas por meio 

de bolsas fornecidas aos alunos. O PIBID/Diversidade realiza-se sob a coordenação geral do 

Prof. Dr. Elias Nazareno e a coordenação pedagógica da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges. 

O PROLIND (Programa de apoio à Formação Superior e Licenciaturas Indígenas), em seu 

início, no ano de 2008, se dava por meio de editais. Atualmente a verba é contínua e 

repassada todos os anos ao curso. 



53 
 

O primeiro projeto do Programa do Observatório da Educação Escolar Indígena da 

Capes, denominado “As funções social das línguas indígenas na educação bilíngue 

intercultural”, sob a coordenação da Profa. Dra. Maria do Socorro Pimentel da Silva, iniciou-

se em 2009, e encerrou-se em dezembro de 2012. Foram contemplados 3 alunos do Programa 

de Pós-Graduação em Letras e Linguística, ligados ao Curso de Educação Intercultural, com 

bolsa de mestrado; 4 alunos do Curso de Educação Intercultural, com bolsa da educação 

básica; e 9 alunos do Curso de Educação Intercultural, com bolsa de graduação.  

Neste ano de 2013 mais um projeto, também coordenado pela Profa. Dra. Maria do 

Socorro Pimentel da Silva, foi contemplado: “Impactos dos Usos das Línguas Indígenas na 

Formação de Professores Indígenas no Curso de Educação Intercultural de Formação Superior 

de Professores Indígenas”. São 8 bolsistas: 2 de educação básica e 6 de graduação que são 

alunos do Curso de Educação Intercultural. 

 A participação do Curso de Educação Intercultural nesses programas é de suma 

importância para sua manutenção e a dos alunos neste. O Prof. Arivaldo Takwari‟i Tapirapé, 

formado na Turma de 2008, explica em seu relatório para o PIBID/Diversidade: 

 

[...] o programa PIBID nasceu para sustentar a nossa prática pedagógica e ajudar a 

comunidade APYÃWA a registrar profundamente seus conhecimentos. Então com 

os nossos sábios conseguimos bastantes novidades e foi muito útil, porque 

dialogamos e compartilhamos ativamente os conhecimentos e pegamos os 

conhecimentos que eles carregam em si mesmos. A gente pegou para divulgar por 

meio de escrita e por meio de desenhos e fotos, que garantem e fortalecem ainda 

mais a nossa prática acadêmica, e conhecimentos que a gente registra. Assim, existe 

a possibilidade de construção coletiva de uma nova educação Apyãwa”. (BORGES, 

2012, pg. 03).  

 

Como se pode observar o Curso de Educação Intercultural tem tido um papel de 

suma importância não só na vida de seus alunos, como também na vida das comunidades 

indígenas envolvidas. Vê-se no Curso o desenvolvimento pleno da Transdisciplinaridade e 

da Interculturalidade, no qual os saberes indígenas tradicionais encontram-se no mesmo 

nível dos conhecimentos não indígenas. É justamente essa valorização dos saberes 

indígenas que tem promovido o fortalecimento das línguas e das culturas dos povos 

envolvidos.  

Rivaldo Warinimytygi Tapirapé, da turma de 2010, faz a seguinte reflexão, postada 

no dia 29 de novembro do corrente ano em sua página da rede social Facebook: 

https://www.facebook.com/rivaldo.warinimytygi?hc_location=timeline
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A faculdade me ensinou em todos sentidos de conhecimentos, abriu a minha visão 

que a escola não substitui nenhum mecanismo interno tradicional da nossa 

comunidade, mas se constitui, politicamente, na fronteira com o outro, como espaço 

intercultural, na interação com o entorno regional. O professor Apyãwa tanto na sala 

de aula quanto fora dela é por nosso espírito e por natureza um pesquisador legítimo. 

Portanto precisa estar em constante estudo e com o professor índio não é diferente, 

até porque ele é uma pessoa que assume o papel de interlocutor entre os desejos e 

anseios da nossa comunidade e as demais sociedades e a escola. E para isso é 

necessário se apropriar dos saberes, dos conhecimentos científicos e das práticas 

pedagógicas das outras sociedades para fazer o melhor uso de todos esses saberes, 

nas escolas indígenas. Para o professor ficar à vontade, é de fundamental 

importância ser oportunizado a todos, o que se chama de formação continuada. A 

formação continuada se faz necessária não apenas para os professores que atuam na 

Educação Indígena, mas para todos, pois é através deste processo que o professor 

poderá adquirir conhecimentos que podem ser úteis no seu dia a dia, como, por 

exemplo, a utilização das artes sobre trançados.  

 

 

 Dessa forma, o Curso de Educação Intercultural rompe com o tradicionalismo das 

Universidades, constituindo uma proposta moderna de educação bilíngue intercultural, 

baseada numa concepção de que as línguas indígenas são produtoras de conhecimentos e de 

interação. 

No capítulo a seguir, apresentarei a análise dos dados referentes ao estudo fonológico 

e morfossintático vivenciado pelos Tapirapé nos Temas Contextuais „Línguas Indígenas e o 

Português Brasileiro I‟ e „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II‟. 
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Capítulo III 

 

 

Estudo Fonológico e Morfossintático da Língua Tapirapé no Curso de Educação 

Intercultural da UFG 

 

 

 

3.1 Os temas contextuais „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I e II‟ 

 

Nas etapas de estudos na UFG os professores indígenas que se encontram na Matriz de 

Formação Básica cursam dois temas contextuais de grande relevância para a sua formação. 

São eles: „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I e II‟ (doravante LIPBI e LIPBII). 

Tema Contextual, segundo Pimentel da Silva (2012): 

 

[é] a contextualização do conhecimento sem hierarquia das disciplinas, mas 

principalmente sem a hierarquia da colonialidade do saber. Ou seja, é o 

entendimento de que o conhecimento está em todos os lugares onde os diferentes 

povos e suas culturas se desenvolvem e, assim, são múltiplas as epistemes com seus 

muitos mundos de vida. Há, assim, uma diversidade epistêmica, que comporta todo 

o patrimônio da humanidade acerca da vida, das flores, do sol, das árvores, das 

águas, dos animais, das aves, dos insetos, da terra, do céu, das estrelas, do fogo, dos 

minerais, do ar, da arquitetura, dos homens, das mulheres etc. Não importa o nome 

da Ciência na qual esses saberes estão vinculados, se Física, Biologia, Matemática, 

Geografia, História, Química etc. (PIMENTEL DA SILVA, 2012, pg. 22) 

 

Os temas contextuais „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I e II‟ têm como 

meta trabalhar com os alunos noções básicas de sons, fonemas e alofones, processos 

fonológicos, variáveis fonológicas, introdução aos estudos morfossintáticos, formação e 

classes de palavras das línguas indígenas e da língua portuguesa, conforme podemos observar 

nas ementas a seguir, encontradas no Projeto Político Pedagógico do Curso de Educação 

Intercultural: 

 

Tema contextual: Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I: Noções 

básicas sobre os sons da fala, processos fonológicos e variáveis fonológicas em 
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línguas indígenas e em realidades bilíngues e bidialetais, como subsídios para a 

prática de alfabetização em contextos interculturais. (PPP, 2008, pg. 38) 

 

Tema contextual: Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II: Introdução 

aos estudos morfossintáticos de línguas indígenas e do português do Brasil. 

Formação e classes de palavras. Aspectos morfossintáticos relevantes ao 

ensino/aprendizagem de línguas indígenas e do português em contextos bilíngues 

e bidialetais. (PPP, 2008, pg. 38) 

 

 Com base nas ementas acima é que os professores elaboram os programas. No tema 

contextual LIPBI os objetivos são as discussões sobre Língua, Linguagem e Bilinguismo; 

noções básicas sobre produção e percepção de fala; introdução da metodologia das 

transcrições fonética e fonológica; comparação de sons e grafemas entre línguas indígenas e o 

português brasileiro, e iniciação dos alunos na preparação de material didático para o ensino 

de línguas em contextos interculturais. 

 Quanto aos programas das aulas constam: a produção dos sons da fala: órgãos e 

funções do aparelho fonador; descrição dos sons da fala; classificação dos sons; diferenças e 

semelhanças entre as línguas indígenas e o português brasileiro; oralidade e escrita em 

contextos bilíngues e bidialetais; as línguas indígenas na formação do português brasileiro; 

material didático de ensino em contextos bilíngues e bidialetais para a alfabetização em 

escolas indígenas. 

 Como metodologia das aulas, ocorrem aulas expositivas, explanações teóricas por 

meio da resolução de exercícios, estudos em grupo, trabalhos individuais e em grupo, 

atividades de pesquisa. A avaliação é realizada por meio da escrita de um texto sobre os temas 

estudados e quais as suas aplicações no ensino bilíngue intercultural, em relação ao ensino das 

línguas étnicas e ao ensino do português de acordo com a realidade sociolinguística de cada 

comunidade. 

 Para o LPBII, os programas objetivam discutir a contribuição das línguas indígenas 

para a formação do português brasileiro; apresentar as noções básicas de palavras, morfemas e 

alomorfes; discutir os processos de formação de palavras em línguas indígenas e portuguesa e 

como no LIPBI; e iniciar os alunos na preparação de material didático para o ensino de 

línguas em contextos interculturais. 

 Na programação das aulas são abordados temas como línguas em contato; palavras, 

morfemas e alomorfes em línguas indígenas e portuguesa; classificação de morfemas, 
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alomorfes e palavras em línguas indígenas e portuguesa; processos de formação de palavras 

em línguas indígenas e portuguesa e a contribuição desses temas ao ensino de línguas em 

contextos interculturais. A metodologia e a avaliação utilizadas são as mesmas de LIPBI. 

 Sobre a bibliografia básica utilizada para fundamentar o LIPBI temos: Borges (2010), 

Cagliari (1995, 2002), Callou; Leite (1990), Câmara Jr. (2008), Kindell (1981), Ladefoged 

(2005), Ladefoged; Maddieson (1996), Maia (1985), Pimentel da Silva (2009, 2010a, 2010b) 

e Weiss (1988). Em LIPBII, os autores de referência básica são: Basílio (2001, 2004), Câmara 

Jr. (1986, 1992), Gleason Jr. (1985), Kehdi (1992, 1996), Matos e Silva (2004), Monteiro 

(1991), Petter (2003), Naro; Scherre (2007), Noll; Dietrich (2010), Rosa (2000), Sandman 

(1988, 1991, 1992, 1997) e Seki (2000). 

 Ao longo das aulas, vão ocorrendo mudanças no programa, para adequação às 

necessidades e aso interesses das turmas. Mas, basicamente, as teorias e as questões 

apontadas, são as utilizadas nas aulas durante os Temas Contextuais LIPBI e LIPBII. 

Borges (2010) discute sua experiência nas aulas de LIPBI e LIPBII, junto aos alunos 

Tapirapé das turmas de 2007 e 2008, e a contribuição da fonética, da fonologia e da 

morfologia para o Curso de Educação Intercultural.  

Segundo a referida autora,  

 

[o] estudo dos fundamentos da Linguística contribui no aprofundamento da reflexão 

que os alunos fazem de sua língua, bem como na aquisição da nomenclatura técnica 

e da fundamentação teórico-metodológica adequadas à descrição dos fenômenos 

verificados na língua Tapirapé. (BORGES, 2010, pg. 117-118). 

 

Pimentel da Silva (2010a), por sua vez, analisa a prática pedagógica de estudo e ensino 

de línguas, desenvolvida no Curso de Educação Intercultural, com base nas aulas dos temas 

contextuais LIPBI e LIPBII, das quais participaram alunos dos povos Karajá, Karajá Xambioá 

e Javaé. Conforme essa autora, “a educação é por excelência o lugar do fortalecimento das 

línguas indígenas, desde que a proposta pedagógica não seja de clausura, mas de liberdade” 

(PIMENTEL DA SILVA, 2010a, pg. 102). Segundo a autora, o ensino de línguas, numa 

proposta de educação bilíngue, não deve ser pensando somente pelas línguas, mas dentro de 

um sistema onde encontramos componentes políticos, sociais, históricos e pragmáticos. 

LIPBI e LIPBII são temas contextuais de grande relevância na formação de 

professores indígenas, pois durante essas aulas os alunos realizam trabalhos de documentação, 

além de refletirem sobre suas línguas e compreenderem os fenômenos que elas manifestam. A 
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proposta é fornecer subsídios para o desenvolvimento de uma educação intercultural 

fundamentada numa visão de maior riqueza de conhecimentos e valores culturais, próprios e 

alheios. 

 

 

3.2 LIPBI – Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I 

 

O tema contextual LIPBI foi discutido pela primeira vez em julho de 2007, para os 

alunos ingressantes naquele ano. Para muitos alunos, seria a primeira vez que teriam contato 

com os princípios e os conceitos da fonética e da fonologia. Nesta primeira turma e nas 

subsequentes, foi feita uma divisão por povos, para que línguas que apresentassem 

características aproximadas, por pertencerem às mesmas famílias ou a famílias semelhantes, 

pudessem ficar juntas e assim propiciar a comparação entre elas e seus diversos aspectos.  

Para a turma de 2007 a divisão foi realizada da seguinte forma: a professora Mônica 

Veloso Borges ficou com os alunos Tapirapé, por já haver trabalhado com povos da família 

Tupi-Guarani, como, por exemplo, o Avá-Canoeiro, e por ter lecionado no ensino médio para 

os Tapirapé e Karajá de Majtyritãwa. A professora Walkíria Neiva Praça, da UnB, também 

ministrou aulas nesse tema contextual, por ter estudado durante muitos anos a língua Tapirapé 

e, ainda, continuar seus estudos.  

A professora Maria do Socorro Pimentel da Silva ficou com os alunos Karajá, Karajá 

Xambioá, Javaé e Guarani, pois tem uma relação estreita com estes povos, de estudo e 

vivência de anos, e inclusive em projetos de manutenção e preservação destas línguas. A 

professora Christiane Cunha de Oliveira ficou com os alunos Gavião e Tapuia, por ter 

trabalhado durante anos, inclusive em sua tese de doutorado, com os Apinajé, povo também 

da Família Jê, como os Gavião. E o professor Sinval Martins de Souza Filho trabalhou com os 

alunos Xerente, por ter realizado pesquisas com esse povo por longos anos. 

A turma de 2008 foi dividida em Tapirapé e Xerente, que ficaram com a professora 

Mônica. Essas aulas contaram novamente com a colaboração da professora Walkíria. Os 

alunos Karajá, Karajá Xambioá, Javaé e Tapuia ficaram com a professora Maria do Socorro; 

os Apinajé e Krahô ficaram com o professor Francisco Edwiges Albuquerque (UFT), e, os 

Gavião, com a professora Christiane. 

A turma de 2009 ficou assim dividida: os alunos Tapirapé, Xerente, Tapuia e Guarani 

ficaram com a professora Mônica e os alunos Karajá, Karajá Xambioá e Javaé, com a 
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professora Maria do Socorro. Os Apinajé, Krahô e Gavião, por sua vez, ficaram com a 

professora Christiane. 

Já as turmas de 2010 e 2011 foram divididas em Tapirapé, Guajajara e Xerente, que 

ficaram com a professora Mônica. A professora Walkíria colaborou nesse tema contextual, 

para a Turma de 2010, ficando com os Tapirapé e os Guajajara. Os Karajá, os Karajá 

Xambioá e os Javaé ficaram com a professora Maria do Socorro; e os Krikati, Apinajé, Krahô 

e Gavião, com a professora Christiane. 

 Para esta dissertação tratarei apenas do trabalho realizado junto aos Tapirapé. Como 

já dito, meu objetivo é apresentar, discutir e analisar o estudo da fonologia e da morfossintaxe 

da língua desse povo nos temas contextuais „Línguas Indígenas e o Português Brasileiro I e II‟ 

(LIPBI e LIPBII), no Curso de Educação Intercultural da UFG.  

A maioria dos alunos Tapirapé teve contato com fonética, fonologia e morfologia 

durante as aulas do ensino médio com a professora Walkíria. Isto de certa forma fez com que 

eles pudessem aprofundar-se mais no estudo de sua língua e nos conceitos teóricos abordados 

no tema, pois, à medida que as aulas transcorriam, eles iam se recordando do que já haviam 

estudado. 

 As aulas de LIPBI, geralmente têm como embasamento teórico a leitura alternada de 

textos de Cagliari (1995), Silva (2001) e Weiss (1988). E é a partir destas leituras que são 

discutidos os conceitos de „linguagem‟, „língua‟, „fala‟, „escrita‟, para em seguida serem 

abordados os conceitos da Fonética e da Fonologia. 

O primeiro ponto debatido foi a diferença entre fonética e fonologia, que segundo 

Cagliari (2002, pg. 17), “são duas áreas da linguística que estudam o som”, mas a Fonética 

“preocupa-se principalmente com a descrição dos fatos físicos que caracterizam 

linguisticamente os sons da fala”; e a Fonologia, por sua vez, “faz uma interpretação dos 

resultados apresentados pela fonética, em função dos sistemas de sons das línguas e dos 

modelos teóricos que existem para descrevê-los”. (CAGLIARI, 2002, pg. 18) 

Para Silva (2001, pg. 23), autora também estudada nas aulas, a Fonética é a “ciência 

que apresenta os métodos para a descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, 

principalmente aqueles sons utilizados na linguagem humana”, ou seja, é uma ciência que se 

preocupa em estudar quais mecanismos e processos estão envolvidos na produção da fala, 

como a diferenciação entre vogal e consoante, a classificação dos sons quanto ao lugar e ao 

modo de articulação (bilabial, alveolar, oclusiva, africada etc.). 
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Assim, a distinção entre estas duas áreas da linguística abriu espaço para a 

apresentação do aparelho fonador aos alunos e, posteriormente uma discussão dos termos 

técnicos da fonética e da fonologia, com base em Silva (2001).  

Primeiramente, cada sistema que ajuda a compor o Aparelho Fonador foi discutido: o 

sistema articulatório (laringe, língua, nariz, palato, dentes e lábios); o sistema fonatório 

(laringe, onde se localizam a glote e as cordas vocais) e o sistema respiratório (pulmões, 

músculos pulmonares, brônquios e traqueia). Estes três sistemas juntos caracterizam o 

Aparelho Fonador, e em conjunto são responsáveis pela produção dos sons. 

Para a apresentação do Aparelho Fonador, a professora Mônica solicitou que um aluno 

o desenhasse, no quadro, e foi elencando cada um dos órgãos articuladores, divididos em 

passivos: lábio superior, dentes superiores, alvéolos, palato mole, palato duro e úvula; e 

ativos: língua, lábio inferior, dentes inferiores e as cordas vocais. 

As aulas de LIPBI de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 foram semelhantes, em relação 

aos conceitos trabalhados, mas cada uma trouxe questionamentos e abordagens diferentes 

sobre a língua Tapirapé, afinal, cada turma apresentava um perfil diferente, o que levou a 

dinâmicas distintas nas aulas, bem como a atividades distintas desenvolvidas. As turmas de 

2007 e 2008, por exemplo, após estudarem o aparelho fonador, produziram desenhos deste, e 

indicaram os nomes de cada órgão em língua Tapirapé, como pode ser observado no desenho 

do aluno Arokomyo Cláudio Júnior Tapirapé, da turma de 2008. 

 
Fonte: Desenho do aparelho fonador produzido durante as aulas de LIPBI com a turma de 2008, ministradas pela Profa. Mônica 

Veloso Borges, em fevereiro de 2008. 
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Já a turma de 2009, ao invés de produzir desenhos do aparelho, decidiu fazer uma 

tabela, estabelecendo uma relação entre os órgãos do aparelho fonador em Tapirapé e 

português, como podemos visualizar a seguir. 

 

 

Tabela 6: Órgãos do aparelho fonador em língua Tapirapé e Português 

Órgãos do aparelho fonador em língua 

portuguesa 

Órgãos do aparelho fonador em Tapirapé 

Lábio superior Amapira 

Lábio inferior Teme 

Boca Kõ 

Língua Kõapyra 

Cordas vocais Xom 

Dentes Tyjaywatywara 

Alvéolos Apekõ 

Palato mole Apekogyra 

Palato duro Apekoãty 

Úvula Apekoãpyra 

Cavidade nasal Xikwara 

 

Fonte: Tabela produzida durante as aulas de LIPBI com a turma de 2009, ministradas pela Profa. Mônica Veloso Borges, em que atuei como 

monitora, em fevereiro de 2009. 

 

 

Por fim, as turmas subsequentes já tinham conhecimento sobre o que havia sido 

estudado pelas turmas anteriores, o que levou a professora Mônica a apresentar em vídeo o 

aparelho fonador, de modo que os alunos visualizassem melhor o funcionamento deste 

sistema. A apresentação do aparelho fonador é um ponto que provoca muita curiosidade entre 

os alunos, e o uso de materiais que os aproximam do que está sendo estudado, colabora muito 

com a compreensão por parte deles. 

A discussão que se seguiu, após a apresentação do aparelho fonador, foi acerca da 

classificação dos sons em vogais e consoantes. De acordo com Weiss (1988), as primeiras 

ocorrem sem a obstrução da corrente de ar, e as segundas, com obstrução. Os primeiros 

exemplos foram do português, e, a partir do reconhecimento do som pelos alunos, eles foram 

indicando os sons em Tapirapé. 
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Português     Tapirapé 

 

      36. [p] „pato‟     [p] „apekõ      „língua‟ 

      37. [t] „tatu‟     [t]  „tãto‟      „tatu‟ 

      38. [a] „mata‟     [a]  „ka‟i‟       „macaco‟ 

      39. [o] „boto‟     [o]  „tyro‟       „roupa‟ 

 

Sobre as consoantes, a professora Mônica iniciou a discussão apresentando os critérios 

de classificação. A partir da leitura, por parte dos alunos, dos textos de Weiss (1988) e Silva 

(2001), eles compreenderam que o Modo de Articulação diz respeito à maneira como se 

produzem os sons consonantais; o Ponto de Articulação trata do lugar onde esses sons são 

articulados.  

Para a discussão do papel das cordas vocais, que é produzir sons vozeados ou 

desvozeados, com sua vibração ou não, a professora exibiu um vídeo da internet que mostrava 

o movimento delas durante a fala e pôs exemplos no quadro de sons vozeados e desvozeados, 

como se segue, para que os alunos pudessem reproduzi-los e, assim, sentir a diferença entre 

um e outro.  

 

 

Português          Tapirapé 

       Vozeado                 Desvozeado      Vozeado                          Desvozeado 

40. [b] „banana‟ [p] „papel‟               42. [m] marare „vaca‟    [p] „apekõ‟ „língua‟    

41. [d] „dado‟  [t]  „telhado‟              43. [n] nami      „orelha‟  [k] „akaxo‟ „caju‟

  

 

Quanto ao ponto de articulação, seguindo Weiss (1988), a professora Mônica explicou 

que as consoantes podem ser divididas, como se segue. Tanto nos exemplos sobre o ponto de 

articulação quanto os de modo de articulação, temos o fonema, seguido do exemplo em 

português, e depois em Tapirapé. Aqueles pontos e modos que, nos exemplos, aparecem 

marcados por (--) é porque não existem na língua. As definições a seguir foram construídas 

pela professora Mônica, juntamente com os alunos, durante as aulas de LIPBI, e baseadas em 

Cagliari (1995), Silva (2001) e Weiss (1988). 
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1. Bilabial: consoante articulada com os dois lábios juntos. 

44. [p]  pato, pedra    pykapykawa „borboleta‟ 

 

2. Labiodental: consoante articulada com o lábio inferior e os dentes superiores. 

45. [f] faca          -- 

46. [v] vaca          -- 

 

3. Dental: consoante articulada com o ápice da língua (ponta da língua) e os dentes 

superiores. 

47. [t] também    wetepe „muitos‟ 

 

4. Alveolar: consoante articulada com a ponta da língua e os alvéolos. 

48. [s] sapato           -- 

49. [r] rato        orowi „peixe pintado‟ 

 

5. Palatal: consoante articulada com a língua e o palato duro. 

50. [t] dia (na pronúncia de Goiás) xãxe „tia‟ 

 

6. Velar: consoante articulada com a língua e o palato mole (véu palatino). 

51. [k] casa    kawaro „cavalo‟ 

52. []   --     magãwa „mangaba‟ 

 

7. Labiovelar: consoante articulada com a língua e o palato mole, além do 

arredondamento dos lábios. 

53. [k]   --   kwãxi „quati‟ 

 

8. Glotal: consoante articulada com as duas cordas vocais, uma contra a outra.  

54. []    --   ka‟i   „macaco‟ 

55. [h]    --   hawa „folha‟ 

  

  

 Para o modo de articulação, as definições elaboradas pela professora Mônica e pelos 

alunos foram as que se seguem: 
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1. Oclusiva: produzida com o fechamento total dos articuladores, com bloqueio total 

da passagem do ar. 

56. [t]  tempo    petyma „fumo‟ 

57. [p]  perna    ãpi          „mãe‟ 

 

2. Fricativa: produzida com o fechamento parcial dos articuladores, com bloqueio 

parcial da passagem de ar, fazendo com que saia com dificuldade. 

58. [h]    --    hãwa   „estômago‟ 

 

3. Nasais: produzida com o fechamento total dos articuladores, impedindo a 

passagem de ar pela boca, saindo pelo nariz. 

59. [m]    menina    marare „vaca‟ 

60. [n]     navio    konomi  „menino‟ 

61. []        --              xe‟ega  „língua‟ (idioma) 

4. Lateral: produzida com o fechamento total dos articuladores, mas o ar sai pelos 

lados da língua. 

62. []  lata, leite           -- 

63. []  milho            -- 

 

5. Retroflexa: ocorre quando a ponta da língua dobra/vai para trás (em algumas 

pronúncias do português, como em Goiás). 

64. []  carta, porco           -- 

 

6. Tepe/flepe: o articulador ativo toca/encosta uma vez no articulador passivo. 

65. []  cara    ywyra „ave‟ 

 

7. Africada: se parece com a oclusiva e a fricativa. Ocorre o fechamento total de ar, 

porque o articulador ativo e o passivo estão juntos, mas o ar sai aos pouquinhos, 

fazendo chiado (igual ao barulho de pneu furado). 

66. [t] tia (na pronúncia de Goiás)  xãwara „cachorro‟ 
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 As vogais, por sua vez, são classificadas quanto à posição da língua na boca, pela 

altura da língua, pelo grau de arredondamento dos lábios e pela nasalidade. Novamente a 

metodologia da elaboração dessas definições foi a da construção conjunta, entre professora e 

alunos. 

 

 1. Nasalidade: 

 - Oral: o ar sai pela boca. 

  67. [o] todo   noxã „cari‟ 

 

 - Nasal: o ar sai pela boca e pelo nariz 

  68. [õ] tom   ikõ  „língua dele‟ 

 

2. Arredondamento dos lábios: 

- Arredondada: os lábios ficam juntos para frente, ficam arredondados. 

 69. [o] torto   xeropy   „pai‟ 

- Não arredondada: os lábios não ficam juntos, não ficam para frente, não ficam 

arredondados; ficam esticados. 

 70. [i] pimenta  xawaxi    „jabuti‟ 

 

3. Posição da língua na boca 

- Anterior: a língua fica perto dos dentes, na frente da boca. 

 71. [i] igreja   itã   „pedra‟ 

 

- Central: a língua fica no meio, no centro da boca. 

 72. []  --   ywytõ „vento‟ 

 

- Posterior: a língua fica no fundo da boca, no final da boca. 

 73. [u] urubu   --   

74. [o] ovo   tãto „tatu‟ 

 

4. Altura da língua na boca: 

- Alta: a língua fica no alto da boca, e o queixo fica fechado. 

 75. [i] história  ipie „ser cheiroso‟ 
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- Média: a língua fica mais baixa na boca, e o queixo fica mais aberto. 

 76. [] égua   epe „esquentar‟  

  

- Baixa: a língua fica bem baixa na boca, e o queixo fica bem aberto. 

 77. [a] pata   mimõja  „cozido‟ 

 

  

Além das consoantes e das vogais, no Tapirapé há também semivogais, assim como no 

português. São parecidas com as vogais e as consoantes, ou seja, são pronunciadas como as 

vogais, mas exercem função de consoante, como exemplificado a seguir: 

 

78. [j]   maja  „cobra‟, produzida no palato duro. 

79. [w]  tãwa  „lugar‟, os lábios ficam arredondados e a língua no véu palatino 

(palato mole). 

Após estudarem essas noções, os alunos começaram a entender mais sobre os sons que 

compõem sua língua, e, principalmente, como eles são articulados pelo aparelho fonador. Isso 

os levou a explicarem o aparelho fonador e as palavras em Tapirapé e em Português, e, a 

partir de exemplos que foram discutindo, demonstraram a articulação de sons no Tapirapé. 

Ensinaram os sons através da discussão de seus nomes próprios. Classificaram os sons e 

procuraram exemplos de sua ocorrência. Este trabalho foi feito tanto por meio de tabelas, 

como de textos, em que os alunos discutiram/refletiram sobre sua própria língua.  

Um exemplo deste trabalho realizado em sala de aula pelos alunos das turmas de 2010 

e de 2011 foi a produção da seguinte tabela com vogais e outra com consoantes da língua 

Tapirapé.  

 

 

Tabela 7: Vogais do Tapirapé – classificação e grafemas que as representam 

Sons Classificação das vogais Grafemas que 

representam os sons 

Exemplos 

[a] Central, baixa, oral, não arredondada a aa „foi‟ 

[] Anterior, média, oral, não arredondada e eira „abelha‟ 

[i] Anterior, alta, oral, não arredondada i xiripipina „espécie de 
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coruja‟ 

[] Central, alta, oral, não arredondada y ywã „ fruta” 

[o] Posterior, média, oral, arredondada o o‟i „farinha‟ 

[ã] Central, baixa, nasal, não arredondada ã ãkaxo „caju‟ 

[e] Anterior, média, nasal, não arredondada e  e ‟e „doce‟ 

[i] Anterior, alta, nasal, não arredondada ĩ konomi  „menino‟ 

[ ] Central, alta, nasal, não arredondada y xowyja „agulha‟ 

[õ] Posterior, média, nasal, arredondada õ kane‟õ „cansado‟ 

Fonte: Tabela produzida durante as aulas de LIPBI com as turmas de 2010 e 2011, ministradas pela Profa. Mônica Veloso Borges, em que 

atuei como monitora. 

 

 

Tabela 8: Consoantes do Tapirapé – classificação e grafemas que as representam 

Sons Classificação das consoantes Grafemas que 

representam os sons 

Exemplos 

[p] Oclusiva, bilabial, desvozeada p peyra „cesto‟ 

[t] Oclusiva, alveolar, desvozeada t atamari „espécie de 

macaco‟ 

[k] Oclusiva, velar, desvozeada k xaporokokoja 

„coruja‟ 

[k] Oclusiva, labiovelar, desvozeada kw akwat „amarrar‟ 

[] Oclusiva, glotal, desvozeada ‟ emy‟a „menina‟ 

[t] Africada, palatal, desvozeada x xexo „pirarucu‟ 

[h] Fricativa, glotal, desvozeada h heehe „gostoso‟ 

[m] Nasal, bilabial, vozeada m marakã „canto‟ 

[n] Nasal, alveolar, vozeada n anona „abacaxi‟ 

[] Nasal, palatal, vozeada j xeramõja „meu avô‟ 

[] Nasal, velar, vozeada g toga „pulga‟ 

[r] Tepe, alveolar, vozeado r arakora „seriema‟ 

[w] Semivogal, labiovelar, vozeada w wararao „papa-terra‟ 

[j] Semivogal, palatal, vozeada j maja cobra‟ 

Fonte: Tabela produzida durante as aulas de LIPBI com as turmas de 2010 e 2011, ministradas pela Profa. Mônica Veloso Borges, em que 

atuei como monitora. 
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Após estudados os fones do Tapirapé e do português, a professora Mônica discutiu o 

conceito de fonema e a existência de pares mínimos nessas línguas. Os alunos mencionaram 

os seguintes casos, que ilustram o fato de /o/ e /õ/, e /a/ e /ã/ serem fonemas no Tapirapé. 

Assim fizeram para todos os outros fonemas. 

 

80. [to] (xo)   „espinho‟   [tõ]  (xõ) „capim‟ 

 

81. [hãwa] (hãwa)   „estômago‟   [hawa] (hawa) „folha‟ 

 

 

Uma atividade que foi produzida pela professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, 

e usada também pela professora Mônica, consistia em um jogo, apresentado a seguir, no qual 

os alunos poderiam compreender melhor a diversidade de sons na língua materna e na língua 

portuguesa. A partir de um banco de palavras, verificam-se as semelhanças e as diferenças 

entre seus sons das línguas. Na interação com o grupo que participa do jogo, os alunos 

debatem e realizam comparações, entre uma língua e outra.  
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Fonte: Pimentel da Silva (2012, pg. 44) 

 

Este jogo como explicado por Pimentel da Silva (2012, p. 47) trabalha com o 

conhecimento contextualizado, de valorização da língua materna e da pessoa como produtor 

de conhecimento em contextos inter e intraculturais. É um jogo criado para ser utilizado em 
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sala de aula, também pelos alunos-professores com seus alunos, para que as crianças que 

estão adquirindo a língua portuguesa nas escolas indígenas. 

No debate os alunos-professores observaram a existência de sons e fonemas 

semelhantes entre suas línguas, assim como notaram a existência de sons diferentes. Este tipo 

de debate proporciona ao aluno reconhecer que não existe inferioridade de uma língua para 

outra, como muitas vezes ouviram em relação a suas línguas e à língua portuguesa, mas sim 

que as línguas são diferentes, possuidoras de particularidades que as tornam únicas. 

Alguns alunos-professores criaram sua própria metodologia para discutir os sons da 

língua materna em sala de aula. A seguir temos um exemplo, da aluna Taparawytyga Vanete 

Tapirapé (Koxapao), da turma de 2007, que produziu as seguintes tabelas, com consoantes e 

vogais, para trabalhar com seus alunos, na aldeia Tapi‟itãwa. As tabelas ficaram afixadas na 

sala de aula para que os alunos pudessem recorrer a elas, quando necessário. 

 

      
Foto: Profa. Mônica Veloso Borges, 2008   Foto: Profa. Mônica Veloso Borges, 2008 

 

 

Com o desenvolvimento de atividades como esta produzida pela aluna Koxapao, 

podemos perceber que o estudo da fonética e da fonologia no curso de Educação Intercultural 



72 
 

é levado para sala de aula como instrumento no processo de alfabetização das crianças 

Tapirapé em sua língua materna. 

Outra atividade trabalhada, também elaborada pela professora Maria do Socorro, foi a 

seguinte: 

  

 
Fonte: Pimentel da Silva (2009, p. 120) 

 

Foi uma atividade comum a todos os povos, e tinha o intuito de demonstrar a diferença 

entre fonema e grafema. Ao substituir a letra pelo som, o aluno é levado a compreender que 
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nem sempre existe uma correspondência entre eles. O que existe na língua são convenções 

ortográficas, que muitas vezes acabam por confundir o falante no processo de letramento. 

A segunda parte da atividade foi produzir uma história sobre o encontro dos animais. 

O aluno Iranildo Arowaxeo‟i Tapirapé produziu o seguinte texto sobre o encontro entre a 

anta, o mutum, o lambari e a borboleta: 
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Fonte: Texto produzido por aluno e integrante do acervo de atividades da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges 

 

É uma atividade muito interessante, porque faz uso do conhecimento e da cultura do 

aluno, o aproximando de sua língua, permitindo-lhe reconhecer mais facilmente os fonemas e 

relacioná-los com sua língua.  

As aulas do tema contextual LIPBI, no ano de 2010, terminaram com a discussão 

sobre a relação entre fala e escrita. Após a leitura de Maia (1986), os alunos reconheceram 

que cada língua tem uma representação ortográfica para os seus sons e que a relação fala e 

escrita nem sempre é unidirecional/biunívoca (um grafema representando um único som). 

Assim, os alunos entenderam que a letra é um sinal gráfico, e que a escrita pode ser dividida 

em escrita fonética (transcrição fonética) e escrita ortográfica.  
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Segundo Maia (1986), 

 

[e]m muitos casos, o alfabeto comum poderia ser aproveitado, já que o principio 

alfabético consiste justamente em representar segmentos por letras. Já em outros 

haveria necessidade de propor símbolos especiais, pois a nossa ortografia não só usa 

a mesma letra para representar segmentos distintos como também usa letras distintas 

para representar o mesmo segmento. (Maia, 1986, pg. 14) 

 

 No caso da língua Tapirapé, os alunos descobriram as seguintes situações na 

ortografia: 1) um fone representado por apenas um grafema, como em anoxã „rato‟, em que o 

fone [t] é representado pelo grafema x. Na língua Tapirapé cada fone é representado por um 

único grafema, exceto no caso do grafema j, que representa dois fones diferentes: a semivogal 

palatal [j] e a consoante nasal palatal [], alofone de /j/, que ocorre seguindo vogais nasais (cf. 

as Tabelas 3, 7 e 8). Assim, ocorre também: 2) um mesmo grafema usado para representar 

segmentos distintos, como no seguinte exemplo:  

 

Grafema Fonema Fone    Exemplo 

82.  j  /j/    [] – semivogal    maja    „cobra‟ 

83.  j  /j/    [] – consoante     mimõja      „cozido‟ 

 

 A partir das discussões acerca deste assunto, os alunos Tapirapé reconheceram o 

porque que seus alunos e, às vezes, eles próprios escrevem „homi‟, ao invés de „homem‟; 

„vestidu‟, ao invés de „vestido‟. Observou-se a influência da oralidade na escrita. Cagliari 

(1995, pg. 14) comenta que “quando escrevem, as crianças passam a usar a própria fala 

para descobrir a forma gráfica das palavras”. Eles discutiram, ainda, diferentes maneiras de 

se grafar um mesmo fone em línguas diferentes, como no caso de mytõ „mutum‟, em 

Tapirapé, e tonto, em português. Na primeira o fonema /õ/ é representado pelo grafema õ; já, 

em português, esta mesma vogal é representada pelos grafemas on e om. 

Para refletir sobre a questão acima, ao final do tema LIPBI, em 2007 e 2008, os alunos 

receberam, respectivamente, as atividades abaixo, para desenvolver em sala de aula, junto aos 

seus alunos, na escola em que trabalham. Ao final dos temas contextuais, LIPBI e LIPBII, os 

alunos sempre levam uma atividade para ser desenvolvida em terras indígenas e trazida na 

etapa de estudos na UFG. 
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Fonte: Pimentel da Silva (2008) 

 

 

A meta era desenvolver uma aula sobre as relações entre fones e escrita, pensando a 

realidade sociolinguística de cada comunidade. Xajawytygi Daniel Tapirapé (Are‟i), na época 

aluno da turma de 2007, pensou na atividade que se segue para discutir com seus alunos:  
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Vogais orais e nasais da língua Tapirapé (Acervo da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges) 

 

Como podemos observar, nos exemplos acima, o aluno Tapirapé produziu tabelas, 

divididas em vogais orais e nasais. Notamos também a presença de desenhos, o que para as 

crianças é um grande atrativo e facilitador de aprendizagem, conforme Vigotsky (1998). 

Como o desenho é uma forma de representação, um signo, e assim, o brinquedo e o desenho 

são considerados como precursores do processo de desenvolvimento da linguagem escrita. 

Dessa forma, o tema contextual LIPBI, não é apenas um momento em que o professor 

transmitirá a seus alunos conceitos sobre fonética e fonologia. É um momento de juntos, 

professor e aluno, discutirem e repensarem o ensino tradicional de línguas, pautado nos 

cânones da literatura linguística. É conforme Pimentel da Silva (2010) uma educação da 

interculturalidade que compreende o “uso de escrita em línguas indígenas sem desprestigiar a 

oralidade”.  

Refletindo sobre o tema contextual LIPBI o aluno Rivaldo Warimitigi Tapirapé da 

turma de 2010, expõe que: 

 

[...] na nossa língua materna existe a regra muito importante para nossa 

comunicação tanto em nosso grupo familiar quanto em grupo coletivo. Porque a fala 

que nós utilizamos para comunicar em nossa vida cotidiana, ou seja, os sons 

permitidos através de nasal e oral. Essa regra é muito importante para organização 

da pronúncia das palavras que têm sentidos diferentes. Às vezes as palavras são 
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parecidas, mas a pontuação, o til, diferencia uma da outra. Muitos falantes da nossa 

língua materna acham que a escrita é a mesma estrutura da oralidade. Para isso, nós 

como professores Apyãwa precisamos entender bem o uso de pontuação til para 

utilizarmos correto na produção de texto com estrutura padronizada conforme a 

nossa fala culturalmente. No meu entendimento o uso do til geralmente utilizamos 

nas sílabas tônicas que é mais forte nas sílabas.  

 

 Nessa perspectiva, o curso de Educação Intercultural da UFG tem conseguido fazer 

com que seus alunos sejam partícipes no estudo de suas línguas. A aquisição do conhecimento 

técnico sobre a fonética e a fonologia contribue nesse processo de reflexão e descrição dos 

fenômenos linguísticos verificados na língua Tapirapé. 

 

 

3.3 LIPBII – Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II 

 

O tema contextual “Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II” é apresentado aos 

alunos do Curso de Educação Intercultural em uma das quatro etapas na UFG dos dois 

primeiros anos de curso, na Matriz Básica. O objetivo deste tema contextual é trabalhar 

noções básicas de morfossintaxe, como morfema, formação e classe de palavras, nas línguas 

indígenas e portuguesa, além de discutir alguns aspectos morfossintáticos como substantivo, 

verbo, posposições, sujeito, predicado que se fazem relevantes ao ensino/aprendizagem de 

línguas indígenas e do português em contextos bilíngues e bidialetais. 

As primeiras aulas do tema contextual LIPBII aconteceram em fevereiro de 2008, com 

a turma de 2007. Assim como, no LIPBI, os alunos foram divididos em pequenos grupos. As 

turmas de 2007, 2008 e 2009 foram divididas do mesmo modo que no LIPBI. A turma de 

2010
14

 foi dividida em três grupos: 1. Tapirapé e Guajajara; 2. Karajá, Karajá Xambioá e 

Javaé; e 3. Krikati, Apinajé, Krahô e Gavião. A turma de 2011
15

 não foi dividida. 

 Na sala onde os alunos Tapirapé da turma de 2007 estudaram, o tema contextual 

LIPBII iniciou-se com uma revisão sobre os temas abordados em LIPBI, como fonema, 

vogais, consoantes, alofonia etc.. Os alunos foram questionados sobre o que lembravam 

                                                           
14

 Os alunos da turma foram divididos da seguinte forma: Tapirapé e Guajajara, com a professora Mônica Veloso 

Borges; a turma Karajá, Karajá Xambioá e Javaé ficou com a professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, e 

os Krikati, Apinajé, Krahô e Gavião tiveram aulas com professor Rogério Vicente Ferreira/UFMS-Campus de 

Três Lagoas, que foi convidado especialmente para ministrar este tema, na referida etapa. 
15

 A professora Léia de Jesus Silva, também do Curso de Educação Intercultural, ministrou o tema para os alunos 

de 2011. 
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acerca de LIPBI. Uns diziam se lembrar do aparelho fonador, outros do fonema, da vogal, 

consoante. À medida que cada aluno se recordava de algo, fazia-o com exemplos. 

Após a revisão os alunos receberam dois textos para análise, um em língua Tapirapé, 

“Ãramaxekwaapãwa”, do livro „Matemática Tapirapé‟ (Silva, 2007, pg. 49) e outro em língua 

Apinajé, “Ixkre” no livro „Ahtorkuru m ma tenexoorekamãhapêx‟ (p. 9). Nesta atividade, os 

alunos informaram quantas palavras havia em cada texto e como as reconheciam.  

Os Tapirapé perceberam que na língua que conhecem, ou seja, a sua, conseguiram 

identificar as palavras, o que não foi possível em uma língua cuja gramática desconheciam. 

Os alunos explicaram que isto provavelmente ocorria, porque, em uma língua que não 

conhecemos, não sabemos qual é o limite da palavra, visto que em algumas línguas, como o 

Karajá, por exemplo, uma palavra designa o que em outras línguas, como o português, pode 

ser uma frase inteira.  

Observe o exemplo de Ribeiro (2001): 

  84.   kraritake 

   kar-a-rika=kare 

   1-CTFG-INTR-CAMINHAR=FUT 

   „Eu caminharei‟ 

  

  85.  kadiwkre 

   ka-d-i--w=kare 

   1-CTPT-TRANS-3-CARREGAR=FUT 

   „Eu levarei‟ 

 

Outro ponto levantado foi o reconhecimento da palavra na língua falada e na escrita, e 

que nesta última é mais fácil reconhecer por haver espaços entre uma palavra e outra. Então: 

O que é palavra? 

Esta questão abordada na aula tem sido bastante discutida na linguística, pois 

realmente não é uma tarefa fácil.  Basílio (2004, p. 14), por exemplo, explica que “[...] o 

conceito de palavra sempre constituiu um problema para gramáticos e linguistas”, e, 

Biderman (2001, p. 123) defende que “[...] de um ponto de vista universal, não podemos 

definir a palavra”. No texto „Morfemas do português‟, de Kehdi (1996, p. 13), o autor 

esclarece que “[...] a palavra é um elemento de constituição complexa”. 
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Dixon e Aikhenvald (2005) discutem a definição de „palavra‟. O que eles perceberam 

foi justamente a dificuldade de se encontrar uma definição que contemple todas as línguas do 

mundo. Afinal, a palavra apresenta-se como o domínio de convergência entre os diversos 

componentes da gramática. Entretanto, tais componentes tomam como objeto diferentes 

parcelas da realidade linguística, de modo que nem sempre a noção de palavra é a mesma nos 

diversos domínios de análise. Um exemplo proeminente é a relação existente entre palavra 

gramatical e palavra fonológica. 

Para estes autores a palavra fonológica seria uma unidade maior que a sílaba e que 

possui pelo menos uma das propriedades fonológicas (característica segmental, prosódica e 

regras fonológicas), ou seja, é a unidade prosódica em que se definem as relações de 

proeminência que caracterizam o acento primário das palavras. Já a palavra gramatical é o 

número de elementos gramaticais que sempre ocorrem juntos, em ordem fixa e que tenham 

coerência e significado.  

Estes dois critérios, segundo os autores, ao serem utilizados, nos ajudariam a 

reconhecer as palavras em uma língua.  É claro que, em alguns casos estes critérios não 

coincidem. Em português, por exemplo, os vocábulos „guarda‟ e „roupa‟ são tanto palavras 

fonológicas quanto gramaticais, mas, no composto „guarda-roupa‟, temos duas palavras 

fonológicas e apenas uma gramatical, pois as duas palavras possuem acento primário 

independente, enquanto a palavra „cachorro-quente‟ não pode ser dividida em formas livres 

menores. 

Outro exemplo é o da expressão „vende-se‟, na qual ocorre o inverso da situação 

acima, nela temos duas palavras gramaticais, mas apenas uma palavra fonológica, pois o „se‟ 

não possui acento próprio. Assim, ora haverá coincidência entre ambas (palavra fonológica e 

palavra gramatical) e ora isto não ocorrerá. Dixon e Aikhenvald (2002, p. 34) sugerem que 

critérios fonológicos definam palavra fonológica e que critérios gramaticais definam palavra 

gramatical, e que em alguns casos estes critérios irão coincidir. 

Alguns autores optam, por não usarem o termo palavra e sim morfema. Bloomfield 

(apud BIDERMAN, 2001, p.107), por exemplo, diz existir o termo “morfema” (forma 

mínima significativa e recorrente em um enunciado e que não pode ser dividida em unidades 

menores sem passar pelo nível fonológico) e “forma livre mínima”, que ele reconhece como 

palavra. Como exemplo, o autor coloca „o homem‟ em que „o‟ e „homem‟ são formas livres 

mínimas; já em „writer‟ e „writing‟ há duas formas livres mínimas e dois morfemas „-er‟ e 

„ing‟. Fora uma das mais relevantes tentativas em se resolver ao mesmo tempo a questão 
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teórica e metodológica da definição de palavra, mas infelizmente já havia se tornado um 

problema a definição de seus limites e tê-la como unidade linguística.  

Lyons (1981, p. 77) considera morfema como “unidades básicas da estrutura 

gramatical”, que, pela derivação ou pela flexão, comporiam as “formas vocabulares” e as 

“formas flexionais”. Essa concepção trata o morfema como o que confere a palavra seu 

aspecto gramatical. 

De acordo com Sândalo (2005), se definirmos palavra como a unidade máxima da 

morfologia, podemos então dizer que as unidades mínimas são os morfemas. Estas unidades 

mínimas da Morfologia “carregam significado dentro de uma palavra” e nos permitem criar 

novas palavras e reconhecer aquelas que nunca ouvimos. 

Os morfemas, por sua vez, podem ser divididos em lexicais, que constituem as raízes; e 

gramaticais, que são os afixos (prefixo, sufixo e infixo). A raiz é o elemento irredutível da 

palavra e os afixos são morfemas que se unem a esta raiz, mudando-lhe muitas vezes o 

significado. Os afixos podem ser encontrados antepostos à raiz e, assim, serem denominados 

prefixos, ou podem estar pospostos a raiz, recebendo o nome de sufixo. Em algumas línguas 

há a realização de infixos, que são inseridos em uma raiz. 

Toda essa discussão foi levantada na aula de LIPBII da turma de 2010. Os alunos 

Tapirapé reconheceram, com base em suas análises que não há infixos em sua língua, apenas 

prefixos e sufixos. Segundo Maxo‟io‟i Tapirapé, aluno da turma de 2010, em sua avaliação 

sobre o conteúdo estudado: 

 

[...] o prefixo sempre aparece antes da outra palavra em alguma palavra. Da mesma 

forma o sufixo aparece sempre no final da palavra. Se não aparecer o prefixo e 

sufixo já sabemos que a palavra é única, ou seja, o raiz. Mas às vezes pode aparecer 

prefixo-raiz ou raiz-sufixo.  

 

Os afixos contribuem com a formação das palavras. Se uma palavra for constituída 

somente pela raiz, ou nela forem acrescidos afixos, teremos palavras formadas pela derivação. 

Já, se a palavra for composta por duas ou mais raízes que se combinam, esse processo de 

formação de palavras é chamado de composição. Todos esses conceitos foram debatidos nas 

aulas.  

A derivação pode ocorrer pela inserção de prefixo: derivação prefixal; ou pela inserção 

de sufixo: derivação sufixal. Para que os alunos compreendessem como se constituem esses 
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processos em sua língua, primeiro observaram exemplos em português, para em seguida 

ilustrarem esses preceitos teóricos em Tapirapé.  

Vejamos a seguir: 

Em Português: 

 

86. in-  feliz    fácil  -mente 

  prefixo  raiz    raiz  sufixo 

           „infeliz‟           „facilmente‟ 

 

Em Tapirapé: 

 

87. ara-  kwããp    xawy  -e‟yma 

   prefixo  raiz    raiz  sufixo 

           „arakwããp‟                     „xawye‟yma‟ 

 

 

Outro processo de formação de palavras discutido com os alunos foi a flexão. De 

acordo com Gonçalves (2011, pg. 44), “a diferença entre flexão e derivação é estabelecida 

pela impossibilidade de mudança de classe”, ou seja, na flexão, o acréscimo de afixos não 

promove a mudança de classe, mas alteração de pessoa, gênero, número e grau, no caso da 

língua portuguesa. No Tapirapé observamos mudança na flexão de pessoa, como se segue:  

 

88. ã + xoka = ãxoka  „eu matei‟ 

 1.sg  „matar‟ 

 

89. ere + xoka = erexoka „você matou‟ 

2.sg  „matar‟ 

 

90.      xi + xoka = xixoka  „ele matou‟ 

3.sg  „matar‟ 

 

91.  ara + xoka = araxoka „nós matamos‟ 

1.pl  „matar‟ 
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92. pee + pexoka  = peepexoka „vocês mataram‟ 

2. pl  „matar‟ 

 

93. a‟egy + axoka = a‟egyxoka „eles mataram‟ 

3.pl.  „matar‟ 

 

Os alunos passaram a analisar sua língua do ponto de vista da morfologia, a partir das 

explicações e exemplos dados por eles mesmos durante os estudos sobre morfologia. As 

atividades realizadas foram sobre segmentação e formação de palavras. Uma atividade 

sugerida, à turma de 2009, na aula de LIPBII, foi à segmentação e a classificação (prefixo, 

raiz e sufixo) de algumas palavras da língua Tapirapé.  

A professora Mônica expôs no quadro algumas palavras e pediu aos alunos que 

realizassem sua segmentação. Em outros momentos, a professora motivava a exemplificarem 

palavras que tivessem prefixo, raiz e sufixo. Observemos a seguir: 

 

94. xepyapyra  xe- py -apyra 

   „meu‟„pé‟ „ponta‟ 

  prefixo    raiz      raiz 

  „a ponta do meu pé‟ 

 

95. xane‟xi   xane-  xi 

  „nosso‟         „nariz‟ 

 Prefixo  raiz 

   „nosso nariz‟ 

 

96. io‟ywãpyra  i- o‟yw  -ãpyra 

      „dele‟        „flecha‟            „ponta‟ 

 prefixo         raiz               raiz 

    „a ponta da flecha dele‟ 

 

97. maxekwaapãwamaxekwaap-ãwa 

instrumento 1ª pessoa singular  conhecer         sufixo nominal                                             

     „aquilo que serve para o meu conhecimento 
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98. ita‟i   ita  ‟i 

                  „pedra‟      „pequeno‟ 

       raiz        sufixo (diminutivo) 

    „pedra pequena‟ 

 

Assim, a atividade proposta contribuiu para que os alunos perceberem como os 

linguistas que estudam suas línguas as descrevem, e, principalmente, puderam fazer a sua 

própria descrição e contrapô-la ao que já foi feito, por exemplo, por Praça (2007). E este 

estudo comparativo foi feito muitas vezes durante as aulas. Em muitos momentos, 

questionaram como suas línguas foram descritas e analisadas, ressaltando que “não é assim na 

minha língua”, essas reflexões e analogias são motivadas pelas discussões no tema contextual 

LIPBII, a partir da comparação entre sua língua materna e o português. 

A composição, de acordo com Kehdi (1992, pg. 35), é “um processo de formação 

lexical que consiste na criação de palavras novas pela combinação de vocábulos já 

existentes”. Para os alunos a professora explicitou que esse processo ocorre quando duas 

raízes se unem, formando uma única palavra, com conceito completamente diferente das 

raízes. Os exemplos mencionados pela professora com a turma de 2008 foram os seguintes:  

 

Em português: 

99. guarda + chuva = guarda-chuva 

100. girar + sol = girassol 

 

Os alunos, por sua vez, exemplificaram com as seguintes palavras Tapirapé: 

 

101. maj +  ko‟a +  xowa =  majko‟axowa „espécie de cobra  

„cobra‟           „costa‟          „amarelo‟    das costas amarelas‟ 

 

102. ipirã  +  poko  =  ipira-poko „peixe grande‟  

„peixe‟        „grande‟ 

 

 

Aproveitando o tema „formação de palavras pela composição‟, a professora Mônica 

discutiu uma reportagem da revista “Escola”, publicada em abril de 2004, que trata da criação 

de palavras novas em Tapirapé pelo professor Josimar Xawãpare‟ymi Tapirapé. Durante a 
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leitura da reportagem, os alunos enfatizaram o quão rico é o uso da composição no processo 

de neologismos do Tapirapé.  

Além sobre processos de formação de palavras, foram discutidos também 

neologismos, empréstimos linguísticos e, especialmente, a política linguística do povo 

Tapirapé.  Conforme afirmam alguns alunos seria interessante „retirar o português do 

Tapirapé‟, criando novas palavras para expressar conceitos vindos da cultura não indígena, ao 

invés de adaptarem palavras do Português. 

Vejamos os exemplos a seguir: 

 

103.  aypy   +  yro =  aypyyro   

„camisa‟         „parte de trás‟         „roupa‟ 

 

104. tatã  + yãr + oo =  tatãyãroo „barco a  

 „fogo‟         „canoa‟ „aumentativo‟   motor‟  

 

As reflexões construídas nas aulas do Curso de Educação Intercultural, especialmente 

nos temas contextuais ligados à Ciência da Linguagem, como é o caso de LPBII, vêm 

despertando nos alunos Tapirapé o interesse em promover na aldeia, política linguística em 

relação à sua língua materna, com o objetivo de mantê-la e preservá-la. 

O professor Josimar Tapirapé desde 2003 demonstrava grande preocupação com a 

entrada de palavras da língua portuguesa no Tapirapé. Assim, promoveu o uso de palavras 

esquecidas e criou novas para designar objetos que não existiam na vida dos Tapirapé. Esta 

atitude lhe rendeu o prêmio de "Professor Nota 10" da Revista Nova Escola.  

Entretanto, essa preocupação perpetuou-se ao longo dos anos, e, em 17 de maio de 

2010, com a participação dos alunos da turma de 2007 do Curso de Educação Intercultural, 

dos professores da Escola Indígena Estadual Tapi'itãwa, da comunidade e com a colaboração 

do Prof. Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé, aconteceu o I Seminário sobre língua Apyãwa, na 

Aldeia Urubu-Branco. Neste seminário foram discutidos assuntos como a criação de novas 

palavras, a fala feminina e o trabalho dos professores.  

Segundo o Prof. Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé
16

, sobre a política linguística do povo 

Apyãwa, 

 

                                                           
16

 O Prof. Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé formou-se no Curso de Educação Intercultural (Turma de 2007). 
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[p]recisamos cuidar do corpo e da saúde da língua. Muitas palavras Tapirapé foram 

abandonadas por causa do contato com a sociedade não indígena e só percebemos 

isso quando começamos a discussão sobre esse assunto. Os próprios falantes dessa 

língua não perceberam que a sua língua estava adaptando muito empréstimo do 

português, sendo totalmente invadida por ela. Muitas vezes o empréstimo do 

português causa a morte de línguas indígenas, mas pode enriquecer também, quando 

impedir outros fatores. 

A entrada de novas coisas como objetos, instrumentos e outros, que de fora vêm 

entrando ilegalmente nas aldeias, invadindo e substituindo elementos culturais é o 

principal motivo pelo qual o interesse do estudo sobre os processos de formação de 

palavras se enfatizou. Começou exatamente quando a comunidade percebeu que a 

sua língua estava sendo invadida pela língua portuguesa. (TAPIRAPÉ, 2012, pg. 

32). 

 

Por esses motivos os Tapirapé optaram pela criação de novas palavras na língua a 

continuar com o uso de palavras em português para designar objetos da cultura não indígena 

que vem adentrando a cultura Tapirapé, pois acreditam que quanto mais permitirem a entrada 

da língua portuguesa, mais a língua Tapirapé corre o risco de ser esquecida.  

A seguir apresento exemplos que foram discutidos durante o “I Seminário de Política 

Linguística Apyãwa”, realizado em 17 de maio de 2010, na aldeia Tapi‟itãwa
17

. 

 

105. Aka‟oma‟e    „bêbado‟ („adormecido‟) 

106. Eixemamy     „sorvete‟ („mel que derrete‟) 

107. Ka‟ãtyxojko‟i     „sabão em pó‟ („folha em pó que dá espuma‟) 

108. Tataopãwa     „fogão‟ („lugar do fogo‟) 

109. Te‟omararexakãwa   „data show‟ („visualizador de trabalhos‟) 

110. Xaokãwa    „banheiro‟ („lugar de banho‟) 

111. Xepimakygãwa   „toalha‟ („secador da pele/enxugador da pele‟) 

112. Xa‟eryro/ Xa‟exygãwa  „guarda-louças‟ („lugar de guardar panelas‟) 

113. Xa‟ekyxigakãwa   „bombril‟ („lavador de panela‟) 

114. ‟Yhaj‟i    „cerveja‟ („água azeda‟, „azedinho da água‟) 

115. Ywyto ro‟yyga    „ar condicionado‟ („frio do vento‟)
18

 

                                                           
17

 Exemplos apresentados no Seminário “Desafios de Práticas Pedagógicas na Educação Bilíngue Intercultural”, 

pelo professor Xawapa‟i Tapirapé, ex-aluno do Curso de Educação Intercultural-UFG, e na Mesa-Redonda dos 

Professores do Curso de Licenciatura Intercultural “A construção de novos paradigmas em Educação 

Intercultural”, pela professora Koxapao Tapirapé, também ex-aluna do Curso de Educação Intercultural-UFG, 

em julho de 2010, em Goiânia, na UFG. 
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Sobre a criação de novas palavras os Tapirapé compreenderam que a língua 

portuguesa, por meio do contato com os não-indígenas e pelo uso frequente da televisão em 

suas casas, está tomando cada vez mais espaço na língua materna. Para isso decidiram que 

criariam palavras para se referirem a tudo que viesse da cultura não indígena. Ao final da 

discussão já haviam criado mais de 127 palavras que resultou em um pequeno dicionário de 

neologismos. 

Conforme Pimentel da Silva e Borges (2011), a atitude dos indígenas em relação a sua 

língua tem mudado, cada vez mais têm surgido movimentos linguísticos a favor da 

manutenção dessas línguas, ou seja, 

 

“[os] alunos indígenas começam a desenvolver pesquisa para reconhecer e analisar 

qual é a situação de sua língua, como ela está sendo usada, quem a usa e em quais 

situações: em casa; no trabalho; nos espaços mais especializados, como, por 

exemplo, nos rituais; nas músicas, nas histórias etc”. (PIMENTEL DA SILVA E 

BORGES, 2011, p. 255). 

 

 Um processo de formação de palavras que chamou bastante a atenção dos alunos foi a 

reduplicação, que conforme Praça (2007) ocorre na língua Tapirapé para indicar ações 

repetidas, interativas e atenuativas. Arivaldo Takawari‟i Tapirapé, aluno da turma de 2008, 

definiu a reduplicação como “vamos encontrando na pronúncia a repetição das palavras”, 

como pode ser observado no seguinte esquema-resumo das discussões que ele elaborou. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
18

 A estrutura morfológica dessas palavras está sendo estudada pelo Professor Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé, ex-

aluno do Curso de Educação Intercultural-UFG, em sua pesquisa intitulada “Processos de Formação de Palavras 

em Língua Tapirapé”, que integra os projetos da pesquisa “A função social das línguas indígenas na educação 

bilíngue intercultural” (Observatório da Educação Escolar Indígena (CAPES), coordenado pela Profa. Dra. 

Maria do Socorro Pimentel da Silva). 
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Fonte: Texto produzido pelo aluno ArivaldoT akwari‟i Tapirapé integrante do acervo de atividades da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges. 

 

 

Com base no que aprenderam da morfologia, ao longo das aulas de LIPBII, os alunos 

da turma de 2010 produziram textos refletindo sobre os pressupostos teóricos estudados, 

reflexões estas escritas em suas línguas. Observemos a seguir um texto com reflexões do 

aluno Rivaldo Warinimytygi Tapirapé, da Turma de 2010. 
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Fonte: Texto produzido por aluno e integrante do acervo de atividades da Profa. Dra. Mônica Veloso Borges.
 

 

No texto acima, o aluno Rivaldo reflete sobre o que aprendeu nas aulas do LIPBII, e 

explica que: 

[...] é muito importante entender bem essas regras gramaticais da nossa língua 

materna para poder ensinar as crianças terem umas boas aprendizagens e poderem 

produzir um bom texto na nossa língua materna. Essas formas de ensinos me fez 

refletir sobre a nossa regras gramaticais que as novas gerações estão vindas amanhã 
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não podem ter o domínio dessas regras gramaticais do jeitinho que nós dominamos, 

caso eles não terão sua política ativamente. (Tradução do texto pelo próprio 

Rivaldo) 

 

A partir da reflexão de Rivaldo Tapirapé, observamos a importância dos estudos de 

morfologia feitos pelos alunos indígenas, de como a apreensão das regras gramaticais se 

reflete em suas práticas docentes, empoderando-os como professores e, principalmente, como 

mantenedores de sua língua, ao se sentirem capacitados para repassarem seus conhecimentos 

às gerações futuras. 

Ao final do tema contextual LIPBII, ministrado para a turma 2008, em janeiro de 

2009, os alunos receberam a seguinte atividade para desenvolverem em suas aldeias.
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 Atividades como essa são propostas para que os alunos levem consigo os 

conhecimentos linguísticos adquiridos na Universidade e junto com seus saberes sejam 

capazes de produzir conhecimento sobre sua própria língua, a fim de que o professor seja 

mediador no ensino da língua materna e a língua portuguesa em suas comunidades. 

 Observamos, então, ao longo desta seção que o tema contextual LIPBII é de grande 

importância, pois promove reflexões que refletem no modo de pensar a língua materna; e leva 

os alunos a repensarem não só sobre os estudos feitos por linguistas, mas também na sua 

posição como falante e mantenedor de sua língua materna. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Nesta dissertação tive por intenção apresentar como é realizado no curso de Educação 

Intercultural da UFG, por alunos Tapirapé da matriz básica, o estudo da fonologia e da 

morfossintaxe da língua Tapirapé, nos temas contextuais “Línguas Indígenas e o Português 

Brasileiro I” e “Línguas Indígenas e o Português Brasileiro II”. Para isso, utilizei dados 

obtidos durante a realização desses temas contextuais, que têm como ementa trabalhar noções 

de fonética, fonologia e morfologia. 

 No capítulo I é apresentado um pequeno resumo sobre aspectos fonológicos e 

morfossintáticos da língua Tapirapé, mostrando ao leitor alguns pontos relevantes sobre a 

língua. Há, também, um breve relato sobre a história vivida pelo povo do século XX até hoje, 

sua localização e trajetória. 

 O capítulo II trata da implementação e da organização do Curso de Educação 

Intercultural na UFG. Em seus oito anos de existência tem se consolidado na inovação das 

práticas pedagógicas no ensino superior. O fato de ter como princípios pedagógicos a 

transdisciplinaridade e a interculturalidade faz com que seja um curso baseado no diálogo 

entre as diferentes epistemologias, bem como na valorização das línguas e culturas, pautando-

se, primeiramente, na inclusão dos indivíduos antes de invocar as transformações. 

O capítulo III é destinado à apresentação do estudo da fonologia e da morfossintaxe da 

língua Tapirapé nos temas contextuais LIPBI e o LIPBII. Neles, os alunos têm a oportunidade 

de estudar as teorias em que se baseiam os estudos sobre fonética, fonologia e morfologia, 

mas sem deixar de levar em consideração a visão de mundo e o conhecimento que possuem 

sobre sua língua.  

 Nesses temas contextuais o estudo da fonologia e da morfologia são realizados de 

maneira dialógica, entre professora (Mônica Veloso Borges) e alunos (Tapirapé), que são 

instigados a todo tempo, a refletirem sobre sua língua e sobre os trabalhos que linguistas 

fizeram e fazem sobre ela. Além disso, desenvolvem situações de ensino e aprendizagem de 

línguas indígenas e do português como primeiras ou segundas línguas, conforme a situação 

sociolinguística da comunidade, e, ainda, propõem o rompimento com as políticas 

homogeneizantes de ensino de línguas e de educação bilíngue. 

 Essa prática pode ser vista entre os alunos Tapirapé, que refletiram não só sobre a 

situação da sua língua, mas, também, buscaram soluções para que ela não se perca. Foi o caso 

do Seminário de Política Linguística que junto à comunidade Tapirapé criou novas palavras 
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para aqueles objetos da cultura não indígena que vêm adentrando na cultura e, 

consequentemente, na língua. Isso demonstra uma preocupação com a invasão linguística do 

português, que no futuro poderia acarretar inclusive a perda da língua Tapirapé. 

 Outro ponto importante a ressaltar é que, quando os indígenas se dão conta de sua 

capacidade de compreender os preceitos linguísticos, isto lhes provoca o desejo de se 

tornarem estudiosos de sua língua e de revisarem trabalhos já realizados, o que tem feito 

surgirem linguistas indígenas brasileiros que com suas análises têm realizado grandes 

mudanças no que temos hoje sobre descrição e análise de línguas. Isto porque o indígena tem 

outra leitura sobre a estrutura de sua língua e sua análise pode ser distinta daquela construída 

por um linguista. 

 Este trabalho, portanto, tem por meta contribuir com a reflexão por parte dos docentes 

da educação indígena que a valorização e o incentivo ao diálogo entre os saberes tradicionais 

e indígenas são fundamentais para a construção de conhecimentos que extrapolam os limites 

da sala de aula.  
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