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RESUMO 

 

 

A língua Noke Koĩ, até recentemente conhecida na literatura pelos nomes Katukina e 
Vitxináwa, pertence à família Páno e é falada na Amazônia brasileira, pelo grupo indígena 
Noke Koĩ. Esse grupo vive na região do rio Juruá, na Terra Indígena Campinas/Katukina e na 
Terra Indígena Rio Gregório, localizadas no estado do Acre, no município de Tarauacá. O 
presente trabalho apresenta uma análise da aplicabilidade à língua Noke Koĩ dos principais 
conceitos existentes na Linguística a respeito da problemática definição de palavra. Além 
disso, considerando-se a afirmação que há na Linguística de que um conceito universal de 
palavra não é possível, uma definição de palavra específica para a língua indígena Noke Koĩ é 
elaborada a partir do acento e da quantidade de sílabas das palavras dessa língua, em 
concordância com Aguiar (1994a). Segundo a análise da aplicabilidade realizada em relação 
aos principais conceitos que objetivam ser universais, a definição de palavra baseada no 
acento, inadequada ao português (Camara Júnior, 2010, 2011), pode ser aplicada à língua 
indígena Noke Koĩ. Quanto ao conceito semântico e ao baseado na escrita, esses não podem 
ser usados para essa língua. Ademais, ao conceito de palavra formulado por Bloomfield 
(1926, 1976) e revisto por Camara Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011), possivelmente se 
deve incluir mais um outro tipo de formas ainda não classificado pela teoria linguística. 
 
Palavras-chave: Noke Koĩ. Katukina. Vitxináwa. Palavra. Definições. 
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ABSTRACT 

 

 

The Noke Koĩ language, also called by the names Katukina or Vitxináwa in the less recente 
bibliography, is a Panoan language spoken by the indigenous group Noke Koĩ. This group 
lives in the Amazon rainforest, in the region of the Juruá river, in two areas, Terra Indígena 
Campinas/Katukina and Terra Indígena Rio Gregório. Both areas are located in Tarauacá, in 
the state of Acre, Brazil. This thesis presents an analysis of the application or not to the Noke 
Koĩ language of the main definitions that there are in Linguistics for the problematic term 
word. The statement that exists in this field about not being possible to define word likewise 
for every language is also considered. Therefore, a specific concept for the Noke Koĩ 
language is formulated, based on the stress and on the number of syllables of the words of this 
language, in accordance with Aguiar (1994a). According to the analysis realized of the main 
definitions of word that objectify to be universal, the criterion stress, unsuitable to the 
Portuguese language (Camara Júnior, 2010, 2011), can be applied to the Noke Koĩ. In this 
indigenous language, the definition of word based on the writing and the semantic concept 
can not be used. Possibly a new type of forms, not classified yet by linguistic theory, must be 
included on the definition formulated by Bloomfield (1926, 1976) and revised by Camara 
Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011). 
 
Keywords: Noke Koĩ. Katukina. Vitxináwa. Word. Definitions. 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Matthews (1993) assinala que a palavra em geral tem a tendência de apresentar 

características que outras unidades da língua não possuem. Apesar disso, a definição de 

palavra é um problema na Linguística. Basilio (2007, p. 14) aponta que, “nos seus diferentes 

eixos, o conceito de palavra sempre constituiu um problema para gramáticos e linguistas. 

Entretanto, a palavra é uma unidade linguística básica, facilmente reconhecida por falantes em 

sua língua nativa”. Lyons (1977) afirma que os leigos em Linguística usam o termo palavra 

com familiaridade. De acordo com Rosa (2011), como esse termo é usado no cotidiano, pode 

parecer fácil defini-lo, o que não corresponde à realidade. 

Segundo Anderson (1995), há vários pontos de vista a respeito da definição de palavra. 

Na Linguística, conceitos foram propostos considerando-se diferentes critérios, havendo 

também quem diga que não é possível uma definição válida para as palavras de todas as 

línguas. Biderman (1999) ressalta que não há um conceito universal de palavra, devendo esta 

ser definida língua a língua. 

Diante da diversidade de posicionamentos sobre a definição de palavra, a presente 

dissertação de mestrado é o resultado de uma análise a respeito da língua indígena Noke Koĩ 

em relação aos principais desses posicionamentos, isso é, os mais conhecidos. A língua Noke 

Koĩ ficou conhecida na literatura pelos nomes Katukina e Vitxináwa, sendo ela classificada 

entre as línguas pertencentes à família linguística Páno. 

Nesta pesquisa, essa língua indígena foi estudada no que diz respeito às principais 

definições de palavra existentes na Linguística, analisando-se a aplicabilidade delas a essa 

língua. Afinal, essas definições de palavra podem ser aplicadas à língua Noke Koĩ? Quanto ao 

posicionamento presente na Linguística de que uma definição universal de palavra não pode 

existir, analisou-se a possibilidade de se formular uma definição de palavra específica para 

essa língua indígena. O presente estudo acabou resultando num trabalho semelhante às 

análises apresentadas em Dixon e Aikhenvald (2005) para outras línguas. 

O Noke Koĩ, e não outra língua, foi selecionado para o estudo apresentado nesta 

dissertação devido ao fato de eu o pesquisar desde 2010, o que facilitaria a análise e, além 

disso, garantiria alcançar um resultado mais confiável. Em 2009, comecei a estudar a respeito 

de línguas indígenas durante minha graduação, no segundo período do curso. Sobre a língua 

Noke Koĩ, desenvolvi planos de trabalho de Iniciação Científica e um Trabalho de Conclusão 
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de Curso durante o bacharelado em Estudos Linguísticos, na Universidade Federal de Goiás 

(UFG). Tanto os planos de trabalho de Iniciação Científica quanto o Trabalho de Conclusão 

de Curso foram orientados pela Profa. Dra. Maria Suelí de Aguiar, minha orientadora também 

no mestrado, sendo que o presente estudo faz parte do projeto Estudos das Línguas Páno, 

coordenado por essa professora, do qual participo desde 2010. 

A língua Noke Koĩ foi selecionada, além do motivo mencionado, por já ter sido descrita 

pelos estudiosos suficientemente para a realização da análise proposta. Isso porque, por se 

tratar de um estudo de mestrado, se a língua analisada já não contasse previamente com 

descrições, o estudo seria inviabilizado pelo prazo atual de duração de um mestrado, já que o 

trabalho de descrever uma língua em vários níveis de análise linguística demanda muitos 

anos. 

Para a análise apresentada nesta dissertação, foram utilizadas, então, as descrições já 

feitas pelos estudiosos sobre o Noke Koĩ. Rivet (1920) foi o primeiro a realizar um estudo a 

respeito dessa língua, apresentando uma lista lexicográfica do Noke Koĩ em comparação com 

listas de outras línguas. Desde então, foram feitos, por diferentes estudiosos, trabalhos a 

respeito do Noke Koĩ nas áreas da Fonética, Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Semântica, 

Lexicologia, Lexicografia e Linguística Histórica. 

Os trabalhos sobre essa língua utilizados para a realização da análise para a presente 

dissertação foram: Abreu (2008), Aguiar (1985, 1986, 1988, 1993a, 1993b, 1993c, 1994a, 

1994c, 1995, 1996, 1997, 2001a, 2001b, 2002, 2003a, 2011), Barbosa (2012), Barros (1987), 

Falchi e Aguiar (2011, 2012a, 2012b, 2013a, 2013b), Falchi (2011, 2012, 2013), Lanes (2000, 

2005), Gilvan de Oliveira (1985a, 1985b), Ruth Paula (1969?1), Rivet (1920) e Rivet e 

Tastevin (1927, 1929). Para tratar da definição gráfica de palavra, uma das principais 

definições existentes na Linguística, foram usadas também cartilhas da Missão Novas Tribos 

(1975a, 1975b, 1977a, 1977b, 1982a, 1982b, 1982c, 1982d), uma vez que, nessas cartilhas, a 

língua Noke Koĩ aparece escrita. Essas cartilhas e os outros trabalhos citados são os materiais 

a respeito dessa língua a que tive acesso e que se apresentaram como relevantes para a análise 

realizada. Foi utilizado também o trabalho de Lima (2000b). Esse material, que é da área da 

Antropologia, apresenta pontos interessantes sobre a língua Noke Koĩ. 

A partir de todos os materiais citados, buscou-se encontrar aspectos da língua Noke Koĩ 

que possibilitam ou não a elaboração de um conceito de palavra específico para essa língua e 
                                                        
1 O ano deste manuscrito de autoria de Ruth Wallace de Garcia Paula é 1969, segundo o cadastro desse material 
no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde o material foi localizado. 
Entretanto, nesse material, o ano 1976 foi manualmente escrito na parte que trata da língua Noke Koĩ. Desse 
modo, há dúvida sobre o ano desse trabalho. 
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a aplicabilidade a ela das principais definições existentes na Linguística. Foram utilizadas, 

além disso, descrições de outras línguas da família Páno, que, por comparação, auxiliaram na 

análise. Através dos materiais a respeito da língua Noke Koĩ utilizados, os quais contêm 

palavras e sentenças do Noke Koĩ, foi possível também analisar aspectos dessa língua e 

apresentar para eles uma descrição nesta dissertação. 

O presente trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo traz 

informações gerais acerca da família Páno, dos falantes do Noke Koĩ e da situação 

sociolinguística dessa língua. No segundo capítulo, são abordados os principais 

posicionamentos que existem na Linguística a respeito da definição de palavra, incluindo os 

principais conceitos de palavra que há nessa área. No último capítulo da dissertação, é exposta 

a análise da aplicabilidade à língua Noke Koĩ desses posicionamentos, sendo este capítulo 

subdividido em nove itens que tratam de aspectos relevantes dessa língua em relação aos 

conceitos de palavra. 

Segue, então, o primeiro capítulo desta dissertação, no qual se expõe especialmente 

sobre as línguas e os grupos indígenas Páno, bem como é apresentado um breve histórico do 

grupo indígena falante da língua Noke Koĩ, além de aspectos sociolinguísticos no que diz 

respeito à língua Páno falada por esse povo. 
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CAPÍTULO 1 

FAMÍLIA LINGUÍSTICA PÁNO E OS FALANTES DO NOKE KOĨ 

 

 
O grupo indígena Noke Koĩ, falante da língua analisada, vive no Norte do Brasil, na 

Amazônia, na região do rio Juruá, afluente do rio Solimões. Esse grupo habita terras situadas 

no município de Tarauacá, no estado do Acre: a Terra Indígena Campinas/Katukina e a Terra 

Indígena Rio Gregório. A primeira é cortada por uma rodovia, a BR-364, e se localiza perto 

da segunda maior cidade do estado do Acre, Cruzeiro do Sul. Essa terra indígena, segundo 

Aguiar (1985), fica entre os rios Campinas e Vaivém, que é afluente do rio Liberdade. Esse 

rio, por sua vez, deságua no rio Juruá. Quanto à outra terra indígena habitada pelos Noke Koĩ, 

esta é cortada pelo rio Gregório, também afluente do Juruá. Nela, além do grupo Noke Koĩ, 

vive o grupo indígena Yawanawá, também falante de uma língua da família Páno. A 

localização das duas terras indígenas onde os Noke Koĩ vivem pode ser observada no mapa 

que segue: 

 

 
Mapa com a localização da Terra Indígena Campinas/Katukina e da Terra Indígena Rio Gregório. Adaptado de 
Governo do Estado do Acre (2008) e Secretaria Estadual do Meio Ambiente (2007). 
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Os índios Noke Koĩ, bem como sua língua indígena, são mais conhecidos pelo nome 

Katukina. Noke Koĩ diz respeito, de acordo com Jardim (2007), à denominação recentemente 

assumida pelo grupo. O nome Katukina não possui, segundo Aguiar (1988, 1993b, 2008), 

relação originária com o grupo indígena Noke Koĩ e não tem origem em línguas da família 

Páno ou no português. Ainda não se sabe o que significa Katukina. Aguiar (2001a, 2008) 

aponta que o grupo Noke Koĩ é conhecido também como Vitxináwa por outros grupos 

indígenas da região em que os Noke Koĩ habitam. Vitxi é o nome para um couro colocado nas 

costas como escudo durante guerras intertribais e uma tradução para náwa é ‘povo’. Assim, 

Vitxináwa seria o povo que usa escudo de couro nas costas. 

Rivet (1920), diante da multiplicidade de grupos indígenas denominados Katukina, 

realiza um estudo comparativo das línguas faladas por esses grupos. De acordo com Aguiar 

(1993b), o grupo Shanenáwa, pertencente à família Páno, já foi equivocadamente chamado 

por esse nome. A autora diz haver também outro grupo indígena, este pertencente à família 

Katukina, que também possui o nome Katukina. Queixalós e Anjos (2006) afirmam que a 

língua falada por este grupo e pelo grupo indígena Kanamari são uma mesma língua, 

denominada Katukina-Kanamari ou apenas Katukina. 

Quanto aos Noke Koĩ, Aguiar (1988, p. 3) afirmara que “só nos resta a opção de tratá-

los como Katukina, por ser esse o nome com que eles aprovaram ser chamados”. Aguiar 

(1987) aponta que os Noke Koĩ se diziam chamar Katukina, o que anteriormente também foi 

constatado por Tastevin (1924), que era um religioso francês. Diferentes estudiosos 

questionaram esses índios sobre seu verdadeiro nome. No que diz respeito a isso, Lima (2011, 

p. 140) relata: “não deve ser mera coincidência que o mais próximo que ouvi repetidas vezes, 

foi Noke, que antes tinha sido dado como resposta também ao missionário francês”. Lima 

(2011) se refere ao seguinte diálogo do religioso com os Noke Koĩ: 
<< –– Vocês são realmente Katukina? Que tipo de pessoas são vocês? 
<< –– Nós somos Katukina! 
<< –– Por que, então, vocês falam a língua dos Kachi-nawa? Não seriam vocês 
Kachi-nawa? 
<< –– Nós, os Kachi-nawa! Mas os Kachi-nawa são nossos inimigos. Os Kachi-nawa 
são devoradores de homens, assassinos, ladrões, preguiçosos. Nós somos pessoas 
boas, não fazemos mal a ninguém e nós somos trabalhadores: olhe nossos campos, 
nosso milho, nossa mandioca, nossas bananeiras! 
<< –– Mas por que, então, vocês não falam a língua dos outros Katukina; Hon-dyapa, 
Benh-dyapa, Wadyu paraninh dyapa, etc...? A qual dyapa2 vocês pertencem?... 
Vocês não respondem? É porque vocês não são Katukina. Não seriam vocês Huni-
Kui (homens de verdade) como os Kachi-nawa? 
<< –– Não, padre, nós nos chamamos Nuke (nouke), os homens. 
<< –– Bom! Mas vocês não teriam também um outro nome como os Kachi-nawa 

                                                        
2 De acordo com Queixalós e Anjos (2006), os Katukina da família Katukina chamam dyapa a divisão existente 
dentro desse grupo e que se assemelha a clãs. 
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(vampiros); os Poya-nawa (sapos); os Chipi-nawa (saguis); os Kapa-nawa 
(esquilos); os Mari-nawa (cutias), etc...? >> (Tastevin, 1924, p. 78, grifo do autor, 
tradução)3. 
 

Recentemente, o grupo falante da língua aqui analisada assumiu, segundo Jardim 

(2007), a denominação Noke Koĩ, traduzida por ‘povo verdadeiro’. Como já explica Lima 

(2011) a respeito do etnônimo, Noke é traduzido por ‘nós’, ‘a gente’. Aguiar (1994a) descreve 

que Noke é a primeira pessoa do plural inclusiva da língua Noke Koĩ, sendo hatu a primeira 

pessoa do plural exclusiva4. No etnônimo Noke Koĩ, o elemento Koĩ é traduzido pelos índios, 

segundo Lima (2011), como ‘verdadeiro’. Segundo essa antropóloga, sobre o surgimento do 

novo nome assumido pelos Noke Koĩ, um desses índios lhe falou: “Você sabe que Katukina 

não quer dizer nada na nossa língua, então a gente achou que Noke Kuin5 diz que a gente é 

índio mesmo. Foi a liderança x que teve a ideia de buscarmos outro nome”. 

Poutignat e Streiff-Fenart (1998, p. 124-125) afirmam que a etnicidade não se apresenta 

“como uma qualidade ou uma propriedade ligada de maneira inerente a um determinado tipo 

de indivíduos ou de grupos, mas como uma forma de organização ou um princípio de divisão 

do mundo social cuja importância pode variar de acordo com as épocas e as situações”. 

Segundo as teorias da etnicidade, o Nós se constitui em oposição ao Eles. Desse modo, um 

dado grupo étnico se constrói em relação oposta aos outros grupos étnicos (Poutignat; Streiff-

Fenart, 1998). Assim, o grupo Noke Koĩ da família Páno, a exemplo das teorias da etnicidade, 

constitui-se como um grupo étnico em oposição aos outros grupos, indígenas ou não: 

“Katukina ou Noke Koï operam em especial quando contrastados a outros ‘povos’, tais como 

Yawanawa, Shanenawa, Kulina ou – e principalmente – não-índios” (Góes, 2009, p. 16). De 

acordo com Góes (2009, p. 16, grifo do autor), “Katukina/Noke Koï, na realidade são 
                                                        
3 “ << –– Etes-vous vraiment Katukina? Quelle sorte de gens êtes-vous? 
<< –– Nous sommes Katukina! 
<< –– Pourquoi alors parlez-vous la langue des Kachinawa? Ne seriez-vous pas des Kachi-nawa? 
<< –– Nous, des Kachi-nawa! Mais les Kachi-nawa sont nos ennemis. Les Kachi-nawa sont des mangeurs 
d’hommes, des assassins, des voleurs, des paresseux. Nous autres nous sommes de braves gens, nous ne faisons 
mal à personne et nous sommes travailleurs: regarde nos champs, notre maïs, notre manioc, nos bananiers! 
<< –– Mais pourquoi donc ne parlez-vous pas la langue des autres Katukina; Hon-dyapa, Benh-dyapa, Wadyu 
paraninh dyapa, etc...? A quelle dyapa appartenez-vous?... Vous ne répondez pas? C’est que vous n’êtes pas des 
Katukina. Ne seriez-vous pas Huni-Kui (vrais hommes) comme les Kachi-nawa? 
<< –– Non, père, nous nous appelons Nuke (nouke), les hommes. 
<< –– Bien! Mais n’auriez-vous pas aussi un autre nom comme les Kachi-nawa (vampires); les Poya-nawa 
(crapauds); les Chipi-nawa (ouistitis); les Kapa-nawa (écureuils); les Mari-nawa (agoutis), etc...? >>” (Tastevin, 
1924, p. 78). 
4 De acordo com Elson e Pickett (1978), há línguas que possuem um pronome para a primeira pessoa do plural 
inclusiva, que indica o falante e a pessoa ou as pessoas com quem o falante fala, assim como outro pronome de 
primeira pessoa do plural para o falante e outras pessoas, exceto para com quem se fala, sendo esta a forma 
exclusiva. 
5 Vale apontar a falta de uniformidade existente na literatura para a escrita dos nomes de grupos indígenas, além 
dos nomes de clãs, seções, línguas, famílias e troncos linguísticos indígenas, apesar de, conforme Rodrigues 
(1986), haver uma convenção de 1953, da Associação Brasileira de Antropologia para a grafia desses nomes. 
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referências a um compêndio nativo de seis povos – Varinawa, Numanawa, Satanawa, 

Waninawa, Kamanawa e Nainawa – que em relação geram certa instância identitária”. Esses 

seis povos são chamados de clãs por Aguiar (1987) e Lima (1994). 

Aguiar (1987) expõe que, segundo o grupo indígena Noke Koĩ, este se originou da onça, 

da lontra, da pupunha, do céu e do sol, que criaram um homem e uma mulher, cada um. Os 

filhos de cada casal foram reconhecidos como pertencentes a um clã. Portanto, há os seguintes 

clãs no grupo: Wanĩnáwa (‘povo da pupunha’, sendo wanĩ traduzido como ‘pupunha’), 

Kamãnáwa (‘povo da onça’, em que a tradução de kamã é ‘onça’), Satanáwa (‘povo da 

lontra’, sendo satã ‘lontra’), Naináwa (‘povo do céu’, em que nai é ‘céu’) e Varináwa (‘povo 

do sol’, em que vari é traduzido por ‘sol’). Lima (1994) diz haver ainda um outro clã em vias 

de extinção, o Numanáwa (‘povo da juriti’, sendo a tradução de numa ‘juriti’). 

Alguns autores como Rodrigues (1986) apresentam a denominação Wanináwa para a 

língua Noke Koĩ. Entretanto, de acordo com Aguiar (2008), Wanináwa diz respeito somente 

ao nome de um dos clãs que formam o grupo Noke Koĩ. Todos desse grupo falam a mesma 

língua indígena, não havendo uma língua específica para cada clã, pelo menos mais 

atualmente. 

Possível é que os clãs que hoje formam alguns grupos indígenas da família Páno foram 

outrora grupos étnicos independentes, que, tendo seu grupo original por algum motivo 

fragmentado, acabaram gerando novas etnias através da união com pessoas de outros grupos. 

Se tal hipótese é certa, a formação de novos grupos teria ocorrido por meio de um processo de 

fragmentação e união parecido com o que deu origem à etnia Apolima-Arara da família Páno. 

Essa etnia, segundo Aguiar (2007), recentemente se originou da união de pessoas de quatro 

grupos étnicos Páno – Shawandáwa, Shipibo, Amahuaca e Jamináwa –, as quais haviam se 

fragmentado desses grupos. 

A hipótese aqui formulada explicaria o fato de os Noke Koĩ não terem apresentado antes 

um nome genérico para o próprio grupo. Isso porque, conforme essa hipótese, tal etnia foi 

formada pela união de diferentes grupos. Por isso, falta uma denominação genérica 

reconhecida pelos Noke Koĩ. Essa hipótese explicaria também o fato de se ter, entre os atuais 

grupos étnicos Páno, clãs e seções com o mesmo nome. As etnias Noke Koĩ e Marubo 

compartilham denominações iguais de clãs, como já observa Lima (1994), ou seções. Dentre 

as denominações apresentadas por Costa (1992), dois clãs que o grupo Noke Koĩ apresenta há 

entre os Marubo: Varináwa e Kamãnáwa. Inicialmente, segundo a hipótese aqui apresentada, 

os Varináwa e os Kamãnáwa seriam dois grupos étnicos independentes, que numa dada época 

se fragmentaram, indo pessoas pertencentes a eles habitar com indivíduos de outros grupos, 
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formando os atuais grupos étnicos Marubo e Katukina. Estaria aí, talvez, a explicação para a 

afirmação feita pelos Noke Koĩ e que Lima (1994) apresenta: de que os Marubo e os Noke 

Koĩ antigamente constituíam um só grupo. 

Melatti (1998) aponta que o grupo Marubo contém dezoito seções. De acordo com o 

autor, os Marubo afirmam que a língua indígena deles é a língua dos Chaináwavo, sendo 

Chaináwavo o nome de uma seção Marubo já extinta. O autor observa que, 
como seção, os Chaináwavo não podiam viver isolados, pois tinham de se casar com 
membros de outra seção; e ainda haveria pelo menos mais duas seções junto das 
quais deveriam estar: a de seus pais e a de suas mães. Falaria cada uma dessas 
seções uma língua? Falariam essas quatro seções uma mesma língua, diferente das 
de outros agregados de seções? Seriam os Marúbo atuais resultado de uma fusão de 
vários agregados de quatro seções, cada qual falante de uma língua e que acabaram 
por adotar uma delas? Ou ainda, haveria uma situação semelhante à do noroeste da 
Amazônia, em que cada grupo exogâmico teria uma língua diferente? (Melatti, 
1998, p. 1) 
 

O fato de os Marubo assumirem falar a língua que era de uma de suas seções demonstra 

que originalmente havia mais de uma língua entre eles. Pelo menos atualmente entre os Páno, 

é próprio de cada grupo falar uma língua indígena apenas. Assim, o fato de os Marubo 

assumirem haver mais de uma língua reforça a hipótese de que os clãs e seções dos grupos 

atuais eram, inicialmente, grupos distintos, cada grupo falante de uma língua. Tastevin (1924, 

p. 79, tradução) afirma como verdadeira em relação ao grupo Noke Koĩ a hipótese que aqui se 

levanta para os grupos de línguas Páno e seus clãs e seções: 
os Wani-nawa são senão os falsos Katukina que adotaram esse nome apenas para 
escapar da inimizade dos Brancos contra os Nawas. Aqui mesmo eu vou encontrar 
representantes de outras tribos que se associaram à mesma política: Idya e Nehe, 
assim como Sra. Topa, Rinihan e Wase, são Kama-nawa (tigres); Koua é um Nai-
nawa [...]; e entre aqueles que trabalham na borracha há Wari-nawa (sóis! Ou filhos 
do sol), um Numa-nawa (uma rola), e um Sata-nawa (uma lontra). Eles são 
sobreviventes de tribos hoje extintas, algumas massacradas pelos Brancos, as outras 
quase dizimadas pela varíola, a doença dos Brancos! Assim, anteriormente os 
Kama-nawa permaneciam nas nascentes do rio Lorena, o Epeya, e os Wani-nawa 
nas nascentes do rio São João, os Mamapo, na margem esquerda do Gregório: uma 
epidemia de gripe (já!) e de varíola quase os levou todos ao túmulo. Aqueles que 
sobreviveram se agruparam sob a direção de Mame, e viram pouco a pouco se 
juntarem a eles os sobreviventes dos Wari-nawa e dos Nai-nawa, assim como [...] a 
<<Lontra>> que eu acabo de mencionar.6 
 

                                                        
6 “Les Wani-nawa ne sont donc que de faux Katukina qui n’ont adopté ce nom que pour échapper à l’inimitié 
des Blancs contre les Nawa. Ici même je vai rencontrer des représentants d’autres tribus qui se sont ralliés à la 
même politique: Idya et Nehe, ainsi que Mmes Topa, Rinihan et Wase, sont des Kama-nawa (tigres); Koua est un 
Nai-nawa [...]; et parmi ceux qui travaillent au caoutchouc il y a des Wari-nawa (des soleils! Ou des fils du 
soleil), un Numa-nawa (une tourterelle), et un Sata-nawa (une loutre). Ce sont des survivants de tribus 
aujourd’hui éteintes, les unes massacrées par les Blancs, les autres presque anéanties par la petite vérole, la 
maladie des Blancs! C’est ainsi qu’autrefois les Kama-nawa demeuraient aux sources de la rivière de Lorena, 
l’Epeya, et les Wani-nawa aux sources de la rivière de Saint-Jean, les Mamapo, sur la rive gauche du Grégorio: 
une épidémie de grippe (déjà!) et de petite vérole les emporta presque tous au tombeau. Ceux qui survécurent se 
groupèrent ensemble sous la direction de Mame, et virent peu à peu s’adjoindre à eux les rescapés des Wari-
nawa et des Nai-nawa, ainsi que [...] la <<Loutre>> que je viens de signaler”. (Tastevin, 1924, p. 79) 
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A hipótese aqui exposta para a origem de clãs e seções de grupos Páno se fundamenta 

na noção de etnicidade. Esta estabelece que “no decorrer do tempo as fronteiras étnicas 

podem manter-se, reforçar-se, apagar-se ou desaparecer” (Poutignat; Streiff-Fenart, 1998, p. 

154). Em conformidade com essa noção e com a hipótese construída, é possível apontar a 

tendência de os quatro grupos que, de acordo com Aguiar (2007), formaram a etnia Apolima-

Arara virem a se tornar clãs ou seções dessa etnia. 

Vale mencionar que, não obstante as ligações existentes entre os Noke Koĩ e os 

Marubo, a língua daqueles se difere em sua estrutura da língua dos Marubo, sendo, portanto, 

línguas distintas. Quanto à língua Kaxinawá, apesar da suspeita de Tastevin (1924) e também 

de Aguiar (1987) de a língua indígena falada pelo grupo Noke Koĩ ser a mesma língua Páno 

falada pelos Kaxinawá, a língua Noke Koĩ também se difere estruturalmente desta e é, em 

relação a ela, uma outra língua, como a última autora inclusive considera em trabalhos 

posteriores. 

No que diz respeito às línguas indígenas brasileiras, Rodrigues (1986) reconhece a 

existência de dois troncos linguísticos, o Tupí e o Macro-Jê, e de vinte e quatro famílias 

linguísticas. O tronco Tupí é formado pelas famílias Arikém, Jurúna, Mondé, Mundurukú, 

Ramaráma, Tuparí e Tupí-Guaraní. O tronco Macro-Jê é constituído pelas famílias Boróro, 

Botocudo, Jê, Karajá e Maxakalí. Ademais, como assinala o autor, as outras vinte e quatro 

famílias linguísticas indígenas são Karib, Aruák, Arawá, Guaikurú, Nambikwára, Txapakúra, 

Páno, Múra, Katukina, Tukáno, Makú e Yanomámi. No Brasil, estão presentes ainda línguas 

isoladas, isso é, que não demonstram parentesco com outra língua. Segundo Rodrigues (1986, 

p. 93), “delas tanto podemos dizer que não pertencem a nenhuma família (ou tronco), quanto 

podemos dizer que constituem famílias de um só membro”. 

Os grupos indígenas falantes de línguas da família Páno se encontram no Brasil, no Peru 

e na Bolívia. Em território brasileiro, os grupos Páno se localizam no estado do Amazonas, no 

Acre e em Rondônia. Os grupos Páno habitam especialmente, de acordo com Erikson (1992), 

o oeste da Amazônia, ocupando a região do alto Solimões ao alto Purus e entre as cabeceiras 

das bacias deste, do Juruá e Javari até o Ucayali e seus afluentes da margem esquerda, 

havendo também grupos Páno do rio Beni ao alto Madeira, bem como outros raros bolsões. 

A família Páno foi pela primeira vez reconhecida como uma família por La Grasserie 

(1890), que identificou sete línguas como pertencentes a essa família. Desde então, outras 

línguas foram reconhecidas como tal. Segundo Fleck (2013), essa é uma família de tamanho 

médio, sendo, na América do Sul, a quinta maior. 

Aguiar (1988) diz haver aproximadamente trinta línguas indígenas Páno, vivas ou não. 
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Os seguintes grupos indígenas são elencados por Aguiar (1994b) como pertencentes à família: 

Amahuaca (sendo Yora outro nome para o grupo), Capanahua (Nuquencaibo), Cashibo-

Kakataibo (Kakataibo ou Uni), Chacobo, Isconhaua (Iscobaquebo), Jamináwa, Karipuna, 

Katukina, Kaxarari, Kaxinawá (Huni Kuin), Marinahua, Marubo, Mastanahua, Matis, Mayo-

Pisabo, Mayoruna (Matsés), Morunahua, Nokaman, Nukini, Pacaguara, Panobo 

(Huariapano), Parquenahua, Poyanáwa, Remo, Shanenáwa, Sharanahua, Shawandáwa 

(Arara), Shipibo-Conibo, Tutxináwa e Yawanawá, sendo os grupos Panobo e Tutxináwa já 

extintos. 

Erikson (1992) também lista a mesma quantidade de grupos, trinta, mas somente para os 

grupos Páno ainda existentes, havendo divergência entre os autores também em relação a 

quais grupos são. Segundo Erikson (1992), os grupos Páno existentes são: Amahuaca, 

Atsahuaca, Cashibo, Chacobo, Capanahua, Conibo, Jamináwa, Karipuna, Katukina, Kaxarari, 

Kaxinawá, Korubo, Kulina, Mangeroma, Marinahua, Marubo, Mastanahua, Matis, Matsés, 

Mayá, Náwa, Nukini, Pacaguara, Poyanáwa, Remo, Sharanahua, Shawandáwa, Shipibo, 

Yamiaca e Yawanawá. 

Ribeiro (2006) apresenta trinta e quatro línguas para essa família, entre vivas ou não: 

Amahuaca, Arazaire, Atsahuaca, Capanahua, Cashibo, Chacobo, Isconahua, Jamináwa, 

Kanamari, Kapishto, Karipuna, Katukina, Kaxarari, Kaxinawá, Kulina, Marubo, Mastanahua, 

Matis, Matsés, Nokaman, Nukini, Pacaguara, Panobo, Poyanáwa, Remo, Shanenáwa, 

Sharanahua, Shawandáwa, Shipibo, Tuxináwa, Xitonáwa, Yamiaca, Yawanawá e Yoranáwa. 

Já Fleck (2013) afirma que atualmente na família Páno, incluindo as línguas dessa família que 

não são mais faladas, cerca de trinta e duas línguas têm sua existência conhecida. Essas são o 

Amahuaca, Arazaire, Cashibo, Demushbo, Isconahua, Jamináwa, Karipuna, Katukina, 

Kaxarari, Korubo, Marubo, Matis, Matsés, Náwa, Nukini, Panobo, Poyanáwa, Sensi, Shipibo-

Conibo e Tuxináwa, havendo duas línguas diferentes com o nome Kaxinawá, três línguas 

denominadas Mayoruna, duas Kulina e três Remo, além de serem o Chacobo e o Pacaguara 

uma só língua, bem como o Atsahuaca e o Yamiaca. Conforme Fleck (2013), atualmente 

apenas umas dezoito línguas Páno são faladas e seis delas não são mais utilizadas no cotidiano 

dos grupos. 

Há diferentes classificações para as línguas da família Páno. Ribeiro (2006) as classifica 

da seguinte forma: 
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Grupo I 

Amahuaca 

Grupo II 

  Subgrupo II-1 

  Cashibo 

  Nokaman 

  Subgrupo II-2 

Shipibo 

Capanahua 

Panobo 

 Grupo III 

  Subgrupo III-1 

  Isconahua 

  Kaxinawá 

  Subgrupo III-2 

   Subgrupos III-2-1 

Nukini 

Remo 

Subgrupo III-2-2 

 Subgrupo III-2-2-1 

 Kanamari 

Katukina 

Marubo 

Subgrupo III-2-2-2 

Mastanahua 

Tuxináwa 

Yoranáwa 

Sharanahua 

Shanenáwa 

Shawandáwa 

Yawanawá 

Xitonáwa 

Jamináwa 

   Subgrupo III-2-3 
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   Kaxarari 

Poyanáwa 

Grupo IV 

  Subgrupo IV-1 

  Kapishto 

Matsés 

Kulina 

Matis 

Subgrupo IV-2 

Atsahuaca 

Arazaire 

Yamiaca 

Subgrupo IV-3 

Karipuna 

Chacobo 

Pacaguara 

 

 

Provavelmente, a inclusão do Kanamari entre as línguas da família Páno se deve a um 

engano causado pela mencionada confusão de grupos com nome Katukina, já que o grupo e a 

língua Noke Koĩ ficou mais conhecida por esse nome e, de acordo com Queixalós e Anjos 

(2006), o grupo indígena Kanamari fala uma língua da família Katukina que é a mesma falada 

pelo grupo indígena Katukina da família Katukina, língua esta também denominada Katukina. 

Diferentemente de Ribeiro (2006), em relação à família linguística Páno, Fleck (2013) 

apresenta a seguinte classificação para as línguas dessa família: 

 

 

I. Ramo Mayoruna 

  A. Grupo Mayo 

   i. Subgrupo Matsés 

    a. Matsés 

    b. Kulina do rio Curuçá 

    c. Demushbo 

   ii. Korubo 
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   iii. Subgrupo Matis 

    a. Matis 

    b. Mayoruna do rio Jandiatuba 

    c. Mayoruna do rio Amazonas 

  B. Mayoruna de Tabatinga 

II. Ramo principal 

  A. Kaxarari 

  B. Cashibo 

  C. Grupo Náwa 

   i. Subgrupo boliviano 

    a. Chacobo/Pacaguara 

    b. Karipuna 

   ii. Subgrupo Madre de Dios 

    a. Atsahuaca/Yamiaca 

    b. Arazaire 

iii. Remo do rio Blanco 

iv. Kaxinawá do rio Tarauacá 

v. Subgrupo Marubo 

 a. Marubo 

 b. Katukina 

c. Kulina de São Paulo de Olivença 

   vi. Subgrupo Poyanáwa 

    a. Poyanáwa 

    b. Isconahua 

    c. Nukini 

    d. Náwa 

    e. Remo do rio Jaquirana 

   vii. Subgrupo Chama 

    a. Shipibo-Conibo 

    b. Pano 

    c. Sensi 

   viii. Subgrupo das cabeceiras 

    a. Kaxinawá do rio Ibuaçu 

    b. Jamináwa 



27 
 

    c. Amahuaca 

    d. Remo do rio Moa 

    e. Tuxináwa 

 

 

No que diz respeito às línguas Páno existentes no Brasil, Rodrigues (1986) enumera 

treze: Amahuaca, Jamináwa, Karipuna, Katukina, Kaxarari, Kaxinawá, Marubo, Matis, Mayá, 

Mayoruna, Nukini, Poyanáwa e Yawanawá. Aguiar (2007) diz haver nesse país dezessete 

grupos indígenas Páno: o grupo Apolima-Arara, recentemente formado, os grupos Jamináwa-

Arara, Jamináwa, Katukina, Kaxarari, Kaxinawá, Kontanáwa, Korubo, Marubo, Matis, 

Matsés, Náwa, Nukini, Poyanáwa, Shanenáwa, Shawandáwa e Yawanawá. 

Souza (2012) diz que os Shawandáwa e Jamináwa-Arara falam a mesma língua, o 

Shawandáwa, também denominado Shawã. Além disso, de acordo com Aguiar (2007), os 

índios do grupo Páno Apolima-Arara também falam a língua Shawandáwa, bem como as 

línguas dos Amahuaca, Jamináwa e Shipibo. Isso porque, como já mencionado, o grupo 

Apolima-Arara foi formado, segundo Aguiar (2007), por índios desses quatro grupos, sendo o 

Shawandáwa a língua indígena de maior prestígio social entre os Apolima-Arara e a escolhida 

por eles para ser a língua da etnia7. 

Lanes (2000) propõe que as línguas Yawanawá e Shanenáwa, faladas no Brasil, sejam, 

na verdade, uma só língua. Entretanto, Cândido (2004) diz que o Shanenáwa e o Yawanawá 

não são dialetos de uma mesma língua. Dentre as línguas da família Páno, Couto (2010) 

identifica no Brasil uma nova língua pertencente a essa família, a língua Saynáwa, falada por 

índios que vivem na Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto, no estado do Acre. Esses 

índios, segundo o autor, ficaram conhecidos como sendo parte do grupo Jamináwa, mas são, 

na realidade, um grupo Páno antes desconhecido e não membros do conhecido grupo 

Jamináwa. 

A língua Kontanáwa é a única língua Páno brasileira que não foi objeto de nenhum 

estudo descritivo. Depois do Kontanáwa, as línguas Páno brasileiras menos estudadas são o 

Náwa, Nukini, Korubo e Kaxarari. 

Sanderson de Oliveira (2009) apresenta uma descrição fonética e fonológica da língua 

falada por índios Korubo, que, de acordo com o autor, estavam isolados, não tinham sido 

contatados até 1996. Possivelmente, há grupos indígenas da família Páno ainda isolados 

                                                        
7 Os clãs e seções de grupos Páno sendo formados em concordância com a hipótese aqui levantada, 
possivelmente tais grupos falam apenas uma língua por ter sido a que obteve maior prestígio social. 
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dentre os grupos indígenas que não foram contatados e que vivem na região Páno (ver 

Biblioteca da Floresta, 2010). Quanto à língua Náwa, Aguiar (2007) afirma que essa língua 

não é mais falada. O grupo Náwa passou, a partir de 2000, por um processo de recuperação de 

elementos da língua de tradição, com a colaboração dessa pesquisadora. Aguiar (2003b, p. 44) 

ressalta que foi o grupo “quem tomou a iniciativa em recuperar a sua própria língua nativa 

surtindo um efeito imediato no comportamento lingüístico dessa comunidade como um todo, 

principalmente nas crianças com idade escolar e nas professoras”. 

Padilha (2002) diz que, a partir de 1904, os Náwa tinham sido considerados extintos, 

ano em que se teve notícia da última sobrevivente dessa etnia. Em 1999, o Conselho 

Indigenista Missionário (CIMI) estabelece contato com índios do grupo, iniciando-se a luta 

pelo reconhecimento como grupo indígena. Assim, os Náwa “ressurgem”, depois de 

aproximadamente um século de “extinção”. Padilha (2002) ressalta que, ao longo da história, 

os Náwa foram submetidos a desmandos, torturas e assassinatos, sendo obrigados a se 

“esconder” entre a comunidade ribeirinha e a não assumir sua identidade indígena. 

Segundo Neves (2002), a exploração na região do atual estado do Acre teve início na 

segunda metade do século XIX com a extração do látex para a produção de borracha e 

rapidamente os grupos indígenas se viram cercados por não índios peruanos, bolivianos e 

brasileiros. De acordo com Lima (1994, p. 28), essa região, 
rica em Castilloa elastica e Hevea brasilienses foi imediatamente invadida por 
caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros chegando por lados opostos. Os 
primeiros tiveram uma presença passageira na região, pois iam em busca da goma 
produzida pela Castilloa elastica, obtida a partir do abate da árvore e que, por isso, 
esgotou-se rapidamente. Já os seringueiros brasileiros, nordestinos principalmente, 
estabeleceram-se sedentariamente na região para explorar a Hevea brasilienses, cuja 
extração da borracha é feita através de cortes superficiais e regulares no tronco. 
 

Neves (2002) afirma que os grupos indígenas foram vistos como obstáculos para a 

exploração das seringueiras e do caucho. Assim, surgem as correrias. De acordo com Piccoli 

(1993), elas eram semelhantes às expedições de resgate, bandeiras de escravização, entradas 

de descimentos e iniciativas da guerra justa. As correrias eram, como observa Neves (2002), 

expedições armadas que objetivavam matar as lideranças dos grupos indígenas, escravizar 

homens desses grupos e obter índias para serem vendidas para os seringueiros. Neves (2002) 

diz que são vários os relatos de correrias que, após queimarem as malocas e matarem os 

principais guerreiros, torturavam as crianças em cenas cruéis, em que essas eram jogadas para 

cima e aparadas com a ponta de um punhal, num terrível gesto de habilidade no manejo das 

armas. De acordo com Aguiar (1994a), as pessoas que sobreviviam eram pegas por homens 

com cães e armas. Além disso, conforme Neves (2002), devido ao contato com o não índio, 
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doenças como o sarampo, a gripe e a tuberculose dizimaram aldeias inteiras na região. 

O autor comenta que a queda nos preços internacionais da borracha diminuiu a entrada 

de mão de obra nordestina na região acriana, o que ocasionou a progressiva necessidade de 

mão de obra indígena. No trabalho para os patrões nos seringais, os indígenas eram enganados 

no pagamento da renda da estrada de seringa, no peso e no preço da borracha. Acumulavam, 

dessa forma, dívidas com os barracões dos seringais, sendo transformados em prisioneiros 

através do sistema de aviamento. Nesse sistema, segundo Piccoli (1993), a borracha era 

trocada por mercadorias dos barracões, sendo o preço das mercadorias estabelecido pelo 

seringalista, que pagava um preço mínimo pela borracha. 

Em relação aos indígenas da região que se refugiaram, conforme Neves (2002), esses 

foram procurados a fim de serem “amansados”. Os Páno, diante da chegada dos não índios na 

região, evitaram o estabelecimento de relações com estes. Os indígenas da família Páno, “em 

linhas gerais, resistiram à invasão de seus territórios ancestrais, evitando contatos ou relações 

de qualquer espécie com os brancos. O resultado imediato foi a perseguição e o extermínio de 

todos os grupos que dificultavam a abertura dos seringais ou a extração do caucho” (Neves, 

2002, p. 14). A respeito dos Noke Koĩ, Lima (1994, p. 28-29) assinala que 
a solução encontrada para escapar do terror das “correrias”, segundo os próprios 
Katukina, foi dispersarem-se na região. Sem condição de viverem reunidos, 
passaram a perambular pela floresta, vivendo da caça, coleta e de assaltos aos 
roçados que encontravam pelo caminho, pois não mais podiam fazer os seus, uma 
vez que seriam uma pista fácil que inevitavelmente levaria os brancos de volta até 
eles. Por outro lado, disseram ainda os Katukina, os deslocamentos eram 
impulsionados também pela crença de que os espíritos dos mortos saudosos de seus 
parentes, poderiam vir à terra para buscá-los. E, com as “correrias” eram muitos os 
mortos e, então, muitos os deslocamentos. 
 

Jardim (2007) aponta 1890 como um ano aproximado para os primeiros ataques de 

caucheiros peruanos ao grupo Noke Koĩ. Nessa época, esses índios moravam próximo do rio 

Mesquita. Com os ataques, dirigem-se para o rio Lorena. De acordo com o autor, os Noke Koĩ 

encontram no rio Lorena o seringalista Manuel de Pinho, que estava pescando ali, e oferecem 

algumas mulheres do grupo em troca de trabalho e proteção. Assim, pela primeira vez, o 

grupo trabalha na extração do látex. Conforme Jardim (2007), foram Maná e Rekichoi, dos 

índios Noke Koĩ, os únicos desse grupo que sabiam falar a língua portuguesa, que negociaram 

com Manuel de Pinho. O fato de Maná e Rekichoi já saberem falar português antes do grupo 

Noke Koĩ começar a trabalhar na exploração do látex indica a existência de um contato mais 

intenso entre esses dois indígenas e falantes do português que antecede o início do trabalho do 

grupo nos seringais. 

Aguiar (1993b, 1994b) e Lima (1994) dizem que, até a década de 1960, os Noke Koĩ 
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habitavam apenas a região onde hoje é a Terra Indígena Rio Gregório. Entretanto, esse grupo 

se dividiu devido a um conflito com o patrão do Seringal Sete Estrelas, quando esses índios 

descobriram que esse patrão lhes roubava no peso, bem como no preço da borracha, além de 

ter corrompido o chefe deles. Alguns Noke Koĩ tentam, então, trocar de chefe, mas a tentativa 

não é bem sucedida. Assim, parte do grupo resolve deixar o Seringal Sete Estrelas e sair em 

busca de um novo patrão. Essa saída é impulsionada também, conforme Lima (1994), pelo 

medo que os Noke Koĩ tinham das feitiçarias dos índios Páno Yawanawá, que ocupavam um 

território próximo. 

De acordo com Aguiar (1993b, 1994b) e Lima (1994), na década de 1970, alguns dos 

Noke Koĩ que haviam deixado o Seringal Sete Estrelas vão trabalhar na construção da BR-

364. Após o término do trabalho, são autorizados pelo 7º Batalhão de Engenharia e 

Construção (BEC) a morar às margens da estrada, onde mais tarde é demarcada a Terra 

Indígena Campinas/Katukina. Conforme Lima (2001, p. 204), 
os Katukina obtiveram ‘autorização’ do 7º BEC para permanecer nos arredores da 
estrada, numa área próxima ao rio Campinas, a cerca de 55 quilômetros de Cruzeiro 
do Sul. A esperança que nutriam era de que a proximidade de um centro urbano lhes 
facilitaria a comercialização dos produtos que viessem a produzir e o acesso aos 
produtos industrializados de que necessitavam. 
 

Lima (1994) observa que é inegável que a BR-364 permite um acesso mais cômodo aos 

bens e serviços dos não índios. Góes (2009) diz que o asfaltamento em 2005 do trecho da BR-

364 que liga a Terra Indígena Campinas/Katukina à cidade de Cruzeiro do Sul causou 

aumento em número e frequência de pessoas do grupo nessa cidade e de não índios nessa terra 

indígena. Como aponta Lima (2000a, 2000c, 2001), o asfaltamento da BR-364 se constituiria 

em impactos para os Noke Koĩ. Segundo Góes (2009), soma-se a isso a chegada à terra 

indígena, em 2008, de postes de eletricidade, o que é fator de grande impacto para o cotidiano 

dos Noke Koĩ nas aldeias. Ambos fatos constituem também uma ameaça à língua indígena 

Noke Koĩ. 

Aguiar (1994a) expõe que 90% dos Noke Koĩ eram monolíngues na língua indígena e 

10% eram bilíngues em Noke Koĩ e português, sendo esses 10% formados basicamente por 

homens que tinham a função de ser intermediários do grupo com a sociedade nacional. Aguiar 

(2003a) ressalta que, desde o ciclo da borracha, a língua portuguesa vem influenciando 

fortemente a língua indígena Noke Koĩ, o que tem se intensificado por causa do contato diário 

do grupo com o português. 

Aguiar (2007) aponta que o grupo usa a língua Noke Koĩ, sendo o português empregado 

raramente. Os mais jovens do grupo falam português na cidade ou com não índios que 
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chegam às aldeias. Na terra indígena, conforme Martins (2006), a língua portuguesa é 

empregada pelos Noke Koĩ apenas nas interlocuções com pessoas que não são das aldeias. 

Segundo Martins (2006) e Góes (2009), todos os Noke Koĩ são fluentes na língua indígena e 

principalmente os homens adultos têm domínio do português. Jardim (2007) diz que as 

mulheres normalmente compreendem pouco a língua portuguesa e a falam menos ainda. 

Como observa Góes (2009), em geral, o português é compreendido por mulheres e crianças de 

modo muito limitado. 

Neste capítulo, foram feitas observações gerais sobre a língua e o grupo indígena Noke 

Koĩ. Antes de se expor a análise dessa língua a respeito do conceito de palavra, segue o 

segundo capítulo desta dissertação, no qual constam os principais posicionamentos presentes 

na Linguística a respeito do conceito de palavra. 
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CAPÍTULO 2 

DEFINIÇÃO DE PALAVRA NA LINGUÍSTICA 

 

 
De acordo com Biderman (2001b, p. 105), “a teoria gramatical clássica estabeleceu a 

palavra como unidade operacional básica. A morfologia e a sintaxe tradicionais foram 

construídas sobre esse alicerce”. Todavia, de acordo Sandalo (2012), a controvérsia a respeito 

da palavra é antiga, não sendo simples definir palavra. 

Biderman (2001b) aponta que muitos linguistas e escolas linguísticas contestaram a 

palavra e seu conceito foi até tido como pré-científico. Segundo Batista (2011), ao longo da 

história dos estudos linguísticos, critérios de definição foram propostos em busca do conceito 

de palavra. 

Nos itens que seguem são apresentados os principais posicionamentos existentes sobre 

esse conceito, isso é, os principais conceitos que há na Linguística e a concepção que existe 

sobre não se poder definir palavra. 

 

 

2.1 PRINCIPAIS DEFINIÇÕES 

 

 

Muitos conceitos foram propostos para o termo palavra, dentre eles os que mais se 

destacaram foram os baseados na pausa potencial, no acento, na forma livre, na forma de 

palavra, no lexema, na palavra morfossintática, na unidade sintática mínima, no significado, 

no léxico e na escrita. 

Ao se definir palavra como uma unidade sintática mínima, estabelece-se, de acordo com 

Rosa (2011), que o nível sintático não forma palavras, o que é proposto pela hipótese 

lexicalista. A sintaxe não produz palavras, mas sim constituintes, frases. Segundo essa 

hipótese, as frases são reguladas diferentemente das construções morfológicas. A palavra e a 

frase apresentam coesão interna distintas, além disso, conforme Basilio (2013) e Rosa (2011), 

não há mobilidade dos constituintes numa palavra. Assim, como expõe Rosa (2011), uma raiz 

não pode ocupar o lugar de um sufixo. Já as unidades da sintaxe possuem, 

incomparavelmente, mais mobilidade. Além disso, as frases podem se expandir de modo 
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infinito, enquanto a palavra apresenta capacidade de expansão limitada. 

Saussure (1978) apresenta a questão de a palavra ser determinada por uma abstração, 

em que formas diferentes seriam consideradas uma só palavra pela relação que há entre elas. 

Já Bloomfield (1976) diz que formas como book e books do inglês são palavras diferentes. 

Isso porque possuem formas e significados distintos. Basilio (2007) coloca que casa e casas 

são formas que correspondem à mesma palavra, já casa e caseiro são palavras diferentes. 

Cantam e cantamos são formas do mesmo verbo, enquanto cantor é outra palavra. Quanto ao 

particípio passado, a autora questiona: perdido é uma forma do verbo perder ou outra 

palavra? O fato de todo verbo ter um particípio passado leva a considerar que perdido seja 

uma forma flexionada. Porém, o particípio passado enquanto adjetivo apresenta alteração de 

gênero e número, o que leva a pensar em perdido não como flexão, mas derivação. Assim, 

seria perdido outra palavra. Há casos, portanto, que não são claros, mesmo intuitivamente. 

Basilio (2007) assinala como um ponto problemático na definição de palavra a distinção 

entre palavra e formas de uma só palavra. O lexema corresponde, segundo Lyons (1977), à 

unidade abstrata que apresenta diferentes formas devido à flexão em conformidade com as 

regras da sintaxe para a geração de sentenças. Matthews (1993) diz que o termo palavra pode 

se referir ao lexema ou à forma de palavra. Azuaga (1996, p. 220) define forma de palavra 

como “uma forma, fonológica ou gráfica, que pode ocorrer isoladamente e que representa 

uma ocorrência particular, sob a qual uma palavra se apresenta”. De acordo com a autora, à 

especificação da forma do lexema, isso é, à descrição se a forma realizada está no singular ou 

no plural, por exemplo, dá-se a denominação de palavra morfossintática. A palavra enquanto 

lexema, de acordo com Basilio (2013) e Petter (2012), é definida como uma unidade lexical. 

Azuaga (1996, p. 221) observa que 
é frequente identificar-se lexema com entrada no dicionário (o que não está 
totalmente correto, na medida em que alguns dicionários podem incluir, 
explicitamente, numa entrada, por exemplo, palavras derivadas <<regularmente>> da 
que consta na entrada), o que implica entradas separadas para homófonos, 
homónimos e homógrafos, mas não para as formas de palavra. Assim, não 
encontramos directamente as formas da palavra sou e fui num dicionário, mas a 
forma do infinitivo, ser, a sua forma de citação. A forma de citação de um lexema é 
a forma de palavra que convencionalmente se escolheu para representar esse lexema 
na entrada de um dicionário. 
 

De acordo com Basilio (2013), o léxico de uma língua é formado principalmente por 

palavras. Afirmar que as palavras de uma determinada língua são as que constam no 

dicionário é menos simples do que pode parecer. A autora diz que as palavras de uma língua 

não correspondem exatamente às listadas nos dicionários. Neles não constam palavras que 

começaram a ser usadas mais recentemente, já que nos dicionários é incluído somente o que 
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permanece na língua após muito tempo de uso. Além disso, de acordo com a autora, por 

serem os dicionários registros históricos, neles são listadas palavras que os falantes atuais não 

considerariam como palavras da língua. Biderman (1999, p. 90) observa que a produção 

lexicográfica brasileira “não fornece parâmetros seguros no tratamento da unidade léxica, e a 

identificação dos lemas pelos nossos dicionários é extremamente criticável, não podendo ser 

acatada em grande número de casos”. 

 

 

2.1.1 Definição gráfica 

 

 

Conforme o critério gráfico, palavra é “qualquer sequência que ocorra entre espaços 

e/ou sinais de pontuação” (Basilio, 2007, p. 13). Essa sequência, como assinala Basilio 

(2007), abarca naturalmente apenas as sequências da língua, uma vez que há sequências como 

sqwrn que, no português, seriam um equívoco na digitação, não uma palavra dessa língua. 

Rosa (2011) coloca que, em parte, aprender a escrever é aprender a fazer a identificação e 

delimitação da palavra gráfica, que é delimitada por separadores, ou seja, espaços em branco, 

quebras de linhas, pontuação ou letras de traçado diferenciado. 

Biderman (2001b) diz que a técnica de colocar espaços em branco entre as palavras 

vagarosamente se desenvolveu na tradição greco-latina ocidental, mas os espaços só 

começaram a ser usuais, pouco a pouco, desde meados da Idade Média, especificamente nos 

tempos de Carlos Magno. 

Azeredo (2012, p. 142) diz que “as convenções adotadas na representação gráfica nem 

sempre refletem as intuições dos falantes em face da realidade oral, haja vista casos como de 

repente e depressa”. Em relação ao último exemplo, pressa constitui por si só uma palavra na 

língua portuguesa, do mesmo modo que repente, sendo o de em depressa e de repente a 

preposição de. Qual é o motivo, então, de depressa ser escrito sem espaço entre a preposição 

de e pressa e de repente ser escrito com espaço? Conforme a definição de palavra baseada na 

escrita, depressa seria uma palavra, enquanto de repente seriam duas, o que não reflete a 

intuição dos falantes, como bem aponta Azeredo (2012). 

Biderman (1999, p. 92) ressalta que, “em virtude de uma ortografia conservadora e 

inconsistente, numerosas unidades lexicais já categorizadas como tal no plano do sistema 

lexical são, contudo, grafadas como se fossem várias unidades, gerando ambiguidade”. 

Biderman (2001b) observa que, em geral, há mais segmentações arbitrárias e incoerentes 
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quanto menos recente é a tradição escrita de uma língua. 

Rosa (2011) aponta também que, devido ao fato de a escrita refletir a língua falada no 

passado, uma palavra pode ser escrita como duas palavras gráficas, quando, na realidade, elas 

se combinaram numa só palavra, como aconteceu com talvez e portanto, que por algum 

tempo continuaram escritas como tal vez  e  por tanto. 

De acordo com Biderman (1999), na língua portuguesa, em vão é uma palavra, não 

obstante a grafia em mais de um segmento. A autora diz que há unidades léxicas que não são 

problemáticas em relação à sua identificação pela escrita, diferentemente de unidades como 

em vão. Há sintagmas lexicalizados em que os elementos que os formam se encontram 

soldados e outros que apresentam um índice considerável de coesão interna. Como afirma e 

exemplifica a autora, 
a identificação e a caracterização dos diferentes tipos de unidades 
fraseológicas/lexias complexas não é problema simples. A aplicação de testes 
mostra que a linha divisória entre classes diferentes não pode ser claramente 
determinada. Entre construções totalmente cristalizadas (p. ex. bom dia, mãe-de-
santo) e menos cristalizadas (p. ex. tomar uma decisão/ tomar uma importante 
decisão, tomar qualquer decisão) e entre expressões idiomáticas (p. ex. levar a ferro 
e fogo) e não-idiomáticas (levar em conta, levar em consideração) há muitos casos 
intermediários que mostram graus diferentes de cristalização e de idiomaticidade. 
(Biderman, 1999, p. 96) 
 

Em relação às palavras compostas como café da manhã do português, se o critério 

gráfico para a definição de palavra for considerado, seriam contadas três palavras, quando, na 

verdade, há apenas uma palavra. Esta, por sua vez, é uma palavra composta, formada por três 

outras, café, da e manhã, já que os compostos, como aponta Basilio (2000), são conjuntos de 

palavras que lexicalmente funcionam como apenas uma palavra. Rosa (2011, p. 74) questiona: 

“nosso estudo de morfologia teria de incluir um capítulo sobre o uso de hifens? Seria 

estranho, uma vez que o uso de hifens é regulamentado, em última análise, por decreto do 

presidente da República...”. Camara Júnior (2010) afirma que o uso do hífen é confuso e 

incoerente, sendo esse sinal gráfico, muitas vezes, omitido, havendo na escrita um espaço em 

branco. De acordo com o autor, as convenções da escrita não correspondem à realidade 

linguística que provém da língua oral. 

Ademais, em contradição com a proposta de definição de palavra pela escrita, falantes 

que não sabem escrever conseguem, sem grandes dificuldades, identificar o que é palavra 

numa língua e o que não é. Segundo Sapir (1921, p. 34-35, tradução), 
não há, em regra, a menor dificuldade em apresentar a palavra na consciência como 
uma realidade psicológica. Nenhum teste mais convincente poderia ser desejado do 
que este, que o indígena, muito desacostumado com o conceito da palavra escrita, 
não tem, no entanto, dificuldade séria em ditar um texto a um estudante de 
Linguística, palavra por palavra; ele tende, é claro, a colocar suas palavras juntas 
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como na fala real, mas se ele é chamado para uma pausa e feito compreender o que 
se deseja, ele pode de prontidão isolar as palavras como tal, repetindo-as como 
unidades. Ele regularmente se recusa, por outro lado, a isolar o elemento radical ou 
gramatical, com o fundamento de que "não faz sentido".8 

 

 

2.1.2 Definições fonéticas e fonológicas 

 

 

Para uma definição de palavra com base na fonética e na fonologia, Azuaga (1996) 

observa que palavra é qualquer segmento de uma sentença que seja limitado sucessivamente 

por lugares em que é possível se fazer uma pausa. De acordo com Biderman (2001b, p. 140), 

“a possibilidade de pausar entre as unidades léxicas é responsável pelo hábito de deixar 

espaços brancos entre as palavras na escrita ocidental”.  

Lyons (1977) afirma que normalmente não há pausa entre as palavras. Segundo Basilio 

(2007), não é natural que o falante faça uma pausa após cada palavra falada. Rosa (2011) 

assinala que na fala espontânea, muitas vezes, há o “apagamento” do limite entre as palavras. 

Assim, na língua portuguesa, em as amigas, a sílaba travada do artigo e a sílaba seguinte, que 

é formada por apenas uma vogal, pode se transformar de VC#V para V seguida de CV. 

Em relação à palavra fonológica, Basilio (2013, p. 16) assinala que “por um lado, 

podemos pensar na palavra como uma sequência fônica que ocorre entre pausas potenciais. 

Por outro lado, na estrutura do português as palavras apresentam um padrão acentual baseado 

em tonicidade e duração”. Lyons (1977) ressalta que a palavra deve ser definida conforme o 

modo em que efetivamente se usa a língua. Assim, se não há sempre pausas na fala, essas não 

podem ser critério para a definição da palavra. 

Conforme o critério do acento, palavra é, de acordo com Petter (2012), uma sequência 

que apresenta um acento principal. Segundo Camara Júnior (2010, 2011), a definição de 

palavra através do acento é imprópria para a língua portuguesa devido aos clíticos, que, apesar 

de serem palavras, como esse linguista considera, não possuem um acento. Assim, eles se 

agregam fonologicamente a outras palavras, mas são por si só palavras. 

De acordo com Lyons (1977), muitas línguas têm de alguma maneira a palavra marcada 

                                                        
8 “There is not, as a rule, the slightest difficulty in bringing the word to consciousness as a psychological reality. 
No more convincing test could be desired than this, that the native Indian, quite unaccustomed to the concept of 
the written word, has nevertheless no serious difficulty in dictating a text to a linguistic student word by word; he 
tends, of course, to run his words together as in actual speech, but if he is called to a halt and is made to 
understand what is desired, he can readily isolate the words as such, repeating them as units. He regularly 
refuses, on the other hand, to isolate the radical or grammatical element, on the ground that it ‘makes no sense’”. 
(Sapir, 1921, p. 34-35) 
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fonologicamente. Muitas apresentam as palavras com uma sílaba acentuada. Em línguas que 

têm um acento para cada palavra, em geral, a quantidade de palavras que há numa sentença é 

facilmente contada através do número de acentos. Estas podem ser mais facilmente 

delimitadas em línguas com o acento fixo, em que o limite delas pode ser encontrado 

tomando-se como referência a sílaba em que o acento sempre ocorre. 

Segundo Biderman (2001b), o critério fonológico para delimitar a palavra é considerado 

frágil por quase todos os linguistas. A autora afirma que, muitas vezes, as fronteiras 

vocabulares e os limites de um grupo fônico não coincidem. Sandalo (2012) afirma que a 

palavra não pode ser definida para todas as línguas a partir de critérios fonológicos. Segundo 

Sapir (1921), aspectos fonéticos e fonológicos podem apenas auxiliar na demarcação das 

palavras, não podendo as definir. O acento, em muitas línguas, é o principal desses aspectos. 

 

 

2.1.3 Definições baseadas na forma livre 

 

 

Para Bloomfield (1926, 1976), palavra é uma forma livre mínima, isso é, uma forma 

que não pode ser constituída em sua totalidade por outras formas livres, sendo livres as 

formas que podem ser usadas como uma sentença. Formas presas são as formas que não 

podem ser uma sentença, não constituindo, portanto, palavras. Em conformidade com a 

definição de palavra proposta por esse autor, na língua portuguesa, pão é uma palavra porque 

é uma forma livre mínima, isso é, não é formada totalmente por outras formas livres e pode 

constituir uma sentença. Se alguém pergunta O que você comprou?, uma resposta possível é 

pão. Assim, pão pode ser uma sentença na língua portuguesa. 

De acordo com o autor, nas palavras compostas há alteração no acento de itens que as 

formam, os quais são pronunciados com menor intensidade do que se estivessem em frases. 

Desse modo, esses itens não podem ser pronunciados por si só como uma sentença. Assim, as 

palavras compostas não são formadas inteiramente por outras formas livres. Portanto, são 

formas livres mínimas e, por conseguinte, palavras. 

O autor, ao perceber que, em contextos em que as formas linguísticas são citadas, o 

critério de constituir uma sentença é satisfeito por qualquer unidade linguística, esse linguista 

estabelece um critério complementar, que é o paralelismo com outras formas que são 

palavras. Assim, se para a pergunta Qual é o afixo? alguém responde -s, apesar dessa resposta 

constituir uma sentença, -s não pode ser uma palavra por paralelismo com outras formas que 



38 
 

são palavras. Através do paralelismo, formas como os artigos são consideradas palavras. 

Camara Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011) acrescenta à definição de palavra de 

Bloomfield (1926, 1976) as formas dependentes. Essas não podem ocorrer como sentença, 

mas admitem mudança de posição em relação à forma livre a que se ligam ou admitem itens 

entre elas. Desse modo, para Camara Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011), palavras são as 

formas livres mínimas e as formas dependentes. Na língua portuguesa, exemplo de forma 

dependente é o pronome me. Esse pronome pode ser colocado antes ou depois do verbo: 

esqueci-me e me esqueci. Como aponta Basilio (2013) a respeito da forma dependente, esta 

corresponde à forma que depende de outra para ocorrer e não está efetivamente soldada a esta 

forma. Segundo Rosa (2011, p. 78-79), 
a classificação forma dependente foi criada por Mattoso Câmara Jr. como 
complemento à distinção bloomfieldiana entre formas livres e formas presas. O 
problema classificatório não era novo. Também Sapir constatara, ao tratar do paiute, 
que havia formas que nem eram verdadeira afixação, nem se constituíam na 
justaposição de elementos independentes. 
O próprio Bloomfield [...] reconhecera a existência de formas de caráter misto, e 
classificou-as como formativos de sintagma [...]. 
Os formativos de sintagma ou afixos de sintagmas formam, porém, um conjunto 
mais restrito que as formas dependentes de Câmara Jr., porque estas incluem artigos 
e preposições, na medida que, na fala comum, pertencem ao mesmo grupo acentual 
do núcleo do sintagma. 
 

Conforme outro conceito de palavra, a definição sintática, em que a noção de forma 

livre mínima também está presente, palavra é, segundo Petter (2012), uma sequência de sons 

que pode ser resposta mínima a uma pergunta e que pode ocupar diferentes posições 

sintáticas. De acordo com Sandalo (2012, p. 194), “uma sequência de sons somente pode ser 

definida como uma palavra lexical se (i) puder ser usada como resposta mínima a uma 

pergunta e se (ii) puder ser usada em várias posições sintáticas”. Nessa definição, cachorro é 

uma palavra, visto que pode ser resposta à pergunta Qual é o seu animal preferido? e pode 

ocupar diferentes posições sintáticas. Em O cachorro latiu, o item cachorro tem a função de 

sujeito, enquanto em Eu gosto de cachorro, esse item possui a função de objeto, ocupando, 

assim, diferentes posições sintáticas no português. Desse modo, nessa definição, como coloca 

Petter (2012), palavra é o elemento mínimo que, além de poder apresentar diferentes funções 

sintáticas, pode aparecer sozinho, constituindo um enunciado. 

A definição sintática, apesar do modo como é chamada, é também semântica e 

pragmática. Bloomfield (1926), inclusive, reconhece a importância do sentido na constituição 

do que pode ser uma forma. 
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2.1.4 Definição semântica 

 

 

Biderman (2001b) afirma que o principal objeto da Lexicologia e da Lexicografia é a 

palavra na sua face semântica. É no interior da Lexicologia e da Lexicografia que o enfoque 

semântico da palavra toma prioridade. Como a autora aponta, 
no final do século XIX e começo do século XX, aparecem primorosos trabalhos de 
Lexicologia etimológica, tendo sobretudo as línguas românicas como objeto; eles 
dão testemunho de resultados substanciais numa abordagem semântica da língua. 
Esses estudos do léxico românico evidenciaram a necessidade absoluta de integrar a 
Semântica aos critérios definidores da palavra (Biderman, 2001b, p. 152). 
 

Conforme o critério semântico, palavra é uma sequência que possui um significado. 

Lyons (1977) aponta que, no conceito semântico, palavra corresponde à junção de um 

significado a um conjunto de sons, com um emprego gramatical. O autor observa que esse 

conceito é, ao mesmo tempo, semântico, fonológico e gramatical. 

Lyons (1977) assinala que o problema da definição semântica é que tanto sintagmas 

quanto afixos podem apresentar as condições semântica, fonológica e gramatical exigidas por 

essa definição. Na língua portuguesa, de acordo com Sandalo (2012), construtor e aquele que 

contrói possuem o mesmo significado, mas somente a primeira é uma palavra, a segunda é 

uma frase. A autora afirma que o significado não pode definir palavra. De acordo com 

Sandalo (2012, p. 194), 
em línguas polissintéticas, como a língua kadiwéu, falada no Mato Grosso do Sul, ou 
o georgiano, falado na Europa oriental, certas sequências de sons, assumidas por 
seus falantes como palavras, carregam significados traduzidos por frases em línguas 
como o português. Assim, como podemos ter certeza de que jotaanetaadom 
itiwaji do kadiwéu é uma palavra e não uma frase? 
 

Segundo a autora, essa palavra da língua indígena Kadiwéu é traduzida por ‘eu falo com 

eles por vocês’, sendo que seu significado só pode ser expresso em português por uma frase. 

Do mesmo modo, segundo Sapir (1921), na língua Paiúte, falada por indígenas do norte do 

continente americano, a complexa palavra wii-to-kuchum-punku-rügani-yugwi-va-ntü-m(ü) 

pode ser assim traduzida: ‘aqueles que vão se sentar e cortar com uma faca uma vaca preta 

(ou um touro)’. A estrutura morfológica dessa palavra é descrita por Sapir (1921) do seguinte 

modo: 
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wii-to-kuchum-punku-rügani-yugwi-va-ntü-m(ü) 

faca-preta-búfalo-doméstico-cortar-sentarem-futuro-particípio-plural animado 

‘Aqueles que vão se sentar e cortar com uma faca uma vaca preta (ou um touro)’ 

(Sapir, 1921) 

 

 

O significado da complexa palavra da língua Paiúte só pode ser expresso por uma 

sentença em línguas como o português e não como uma palavra. Assim, a definição semântica 

não pode definir palavra, uma vez que não é o significado que estabelece se algo será uma 

palavra ou não numa língua. De acordo com Petter (2012), critérios semânticos e fonológicos 

para definir palavra não foram suficientes ao serem aplicados a muitas línguas, a exemplo das 

polissintéticas. 

 

 

2.2 HÁ UMA DEFINIÇÃO UNIVERSAL? 

 

 

Segundo Biderman (1999, 2001b), em 1948, foi realizado, em Paris, o VI Congresso 

Internacional de Linguística. Nesse congresso, noções como palavra e frase, fundamentais 

para a Linguística Clássica, deveriam ser discutidas e foram questionadas. A noção de palavra 

dividiu por várias vezes, no evento, a assembleia dos linguistas. Houve posições que foram 

conflitantes e radicais, não havendo consenso a respeito de uma definição de palavra que 

fosse válida e aceitável. Alguns linguistas até propuseram que o termo fosse abolido da 

Linguística por causa da imprecisão dele e da impossibilidade de acordo sobre o conceito 

ideal. 

Biderman (2001b, p. 106) diz que, após a discussão realizada no congresso, “Mikus 

propôs o banimento total da noção de palavra da Lingüística e a sua substituição pelas noções 

de sintagma lexicalizado e de sintagma semi-automatizado, uma vez que a frase resistira 

incólume aos embates travados naquela assembleia de especialistas”. Biderman (2001b) 

afirma que, no VI Congresso Internacional de Linguística, André Martinet também adotou 

uma posição radical no que diz respeito à definição de palavra e considerou o conceito pré-

científico. 

Basilio (2004) aponta que o conceito de palavra, em diferentes momentos da história da 

Linguística, passou por vários abalos, sendo a definição ainda discutida. Segundo a linguista, 
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no estruturalismo, [...] dado o surgimento teórico e a enfatização do morfema como 
unidade básica da morfologia, não apenas a palavra deixou de ser a unidade mínima 
de análise linguística; mais do que isso, deixou de ser uma unidade relevante da 
estrutura da língua. Com efeito, a partir da adoção do modelo Elemento e Arranjo, a 
identificação de morfemas (elementos) passa a ser o objetivo da análise morfológica, 
permanecendo as combinações de elementos como objeto de estudo da sintaxe. 
Perde-se, pois, a clareza sobre a razão de ser da palavra como unidade estrutural. 
Esta é uma situação complexa, na medida em que o âmbito da morfologia é 
delimitado pela palavra enquanto unidade estrutural. Do mesmo modo, dependem 
deste conceito as divisões internas da morfologia (derivação, flexão e composição). 
(Basilio, 2000, p. 10) 
 

Azuaga (1996) coloca que um dos motivos para que os estruturalistas enfatizassem o 

estudo do morfema se deve à dificuldade de se alcançar um conceito de palavra satisfatório 

quando diferentes línguas são comparadas. Martinet (1975) afirma que a palavra poderia ser 

mais rigorosamente definida numa língua específica. Todavia, mesmo dessa maneira, de 

acordo com o autor, isso poderia ser incompatível com o uso corrente do termo. 

Biderman (1999, 2001b) ressalta não existir uma definição universal para palavra. A 

definição de palavra e sua identificação no discurso devem ser feitas em cada língua. A autora 

afirma que “só se pode identificar a unidade léxica, delimitá-la e conceituá-la no interior de 

cada língua” (Biderman, 1999, p. 82). De acordo com Biderman (1999, 2001b), o latim, por 

exemplo, que é uma língua flexional, delimita as palavras por suas desinências, que 

determinam a classificação categorial e a função sintática. Desse modo, conforme a autora, a 

palavra deve ser definida no latim através das desinências. 

A autora aponta que, nas línguas do mundo, a noção empírica de palavra se refere de 

modo vago a um conceito psicolinguístico igual em todas as línguas. Entretanto, os dados 

factuais das línguas não possibilitam que um conceito válido para todas as línguas seja 

formulado, eles não permitem que seja elaborado um conceito abrangente o bastante para 

atender às especificidades de cada língua. Assim, esses dados não possibilitam que uma 

definição universal possa identificar e delimitar em cada língua a unidade léxica sem nenhum 

equívoco. A autora adota tal concepção a partir da hipótese de Sapir-Whorf. Biderman (1999, 

p. 82) afirma que: 
embora eu seja adepta de um relativismo lingüístico moderado, considero que o 
conceito de palavra não pode ter um valor absoluto; ele é relativo e varia de língua 
para língua. De fato, a afirmação mais geral que se pode fazer é que essa unidade 
psicolingüística se materializa, no discurso, com uma inegável individualidade. Os 
seus contornos formais situam-na entre uma unidade mínima gramatical 
significativa – o morfema – e uma unidade sintagmática maior – o sintagma. Pode-
se afirmar também que a velha gramática grega não estava errada ao considerar que 
a sentença é composta de palavras. 
 

Segundo o posicionamento de Biderman (1999, 2001b), apenas um conceito de palavra 

específico para a língua indígena Noke Koĩ poderia definir palavra nessa língua. Não poderia 
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alguma das principais definições de palavra que pretendem ser universais, abordadas neste 

capítulo, ser aplicada à língua Noke Koĩ? O conceito semântico ou outros dos principais 

conceitos existentes na Linguística não definiriam palavra nessa língua indígena? Essas são as 

questões tratadas no capítulo que segue. 
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CAPÍTULO 3 

A PALAVRA NA LÍNGUA NOKE KOĨ 

 

 
O grupo indígena falante do Noke Koĩ parece ter consciência da existência de palavras, 

o que também foi constatado por Sapir (1921) para outros grupos indígenas. Tal afirmação é 

feita para os Noke Koĩ com base no fato de existir na língua indígena falada por eles o item 

vana, que, de acordo com Lima (2000b), denomina palavra na língua. Conforme a autora, 

uma tradução para vana também pode ser fala. Como aponta Aguiar (1994a), vana designa 

língua e história, tendo origem possivelmente na palavra para boca, que na língua Noke Koĩ é 

ana. 

É provável que tal consciência dos falantes do Noke Koĩ em relação às palavras esteja 

presente, inclusive, na mitologia desses índios. No seguinte trecho de um mito narrado pelos 

Noke Koĩ para a origem do próprio grupo, mito esse que é apresentado por Lima (1994, p. 

165), hi, hi, hi possivelmente é empregado para a falta de palavras nos cantos, quando da 

origem do grupo segundo a mitologia: 
os Katukina vieram debaixo da terra. Logo que surgiram não havia mulheres, 
somente homens. Vieram caminhando e cantando o mariri (tirinde). Não tinha canto, 
era só hi, hi, hi. Vieram cantando na beira do rio. Aí disseram: 
–– “Pra onde nós vamos morar? Vamos procurar um lugar para morar. Vamos 
embora procurar uma ponte para atravessar do outro lado do rio”.9 

                                                        
9 Mito completo: “Os Katukina vieram debaixo da terra. Logo que surgiram não havia mulheres, somente 
homens. Vieram caminhando e cantando o mariri (tirinde). Não tinha canto, era só hi, hi, hi. Vieram cantando na 
beira do rio. Aí disseram: 
–– ‘Pra onde nós vamos morar? Vamos procurar um lugar para morar. Vamos embora procurar uma ponte para 
atravessar do outro lado do rio’. 
Os Katukina não usavam roupas, só usava a tanga. No caminho, encontraram duas mulheres. Essas mulheres só 
carregavam um paneiro. Só usavam tanga e chapéu de pena de arara, de taboca, pena de japó. Usava um enfeite 
no nariz. Aí foi um mês procurando para atravessar o rio. Aí falaram: 
–– ‘Vamos subir, onde a gente achar uma ponte a gente atravessa pro outro lado’. 
Todos falaram: 
–– ‘Vamos embora. Seguindo e cantando hi, hi, hi’. 
Vieram debaixo e encontraram o Juruá. No Juruá encontraram um jacaré muito grande. Ele afundava e subia. E 
era só mato nas costas dele. Aí eles disseram: 
–– ‘Será que esse jacaré serve de ponte para atravessarmos do outro lado?’ 
Ali fizeram um tapiri para todo mundo. No outro dia de manhã o jacaré falou: 
–– ‘Como eu sou grande, vou dar passagem para vocês atravessarem para o outro lado. Mas se vocês querem 
passar do outro lado, limpem as minhas costas.’ 
Passaram três dias limpando as costas do jacaré. Ele mandou as cabras, aranha, tucandeira e formigas picarem os 
pés do pessoal para parar de limpar. Mas mesmo assim limparam. Então, o jacaré falou: 
–– ‘Vou avisar vocês para comerem somente carne de macaco. Não comam filhote de jacaré. Eu vou dar 
passagem, mas vou olhar os dentes de todos vocês para ver se não comeram jacaré. Agora eu vou avisar vocês 
que não têm nome, vocês prestem atenção que eu vou dizer os nomes, cada qual vai ter seu nome: Taramachê 
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Sapir (1921) ressalta que o falante percebe a palavra. Todavia, como justificar essa 

percepção? Como se pôde observar no capítulo anterior, diferentes critérios foram propostos 

na Linguística para se definir palavra nas línguas. Entretanto, qual desses critérios pode ser 

aplicado à língua Noke Koĩ? 

No presente capítulo, serão apresentados aspectos da língua Noke Koĩ que permitem ou 

impossibilitam a aplicação a ela das principais definições de palavra existentes na Linguística, 

bem como aspectos que permitem ou não a elaboração de um conceito de palavra específico 

para essa língua. Afinal, várias palavras podem ser identificadas na língua indígena Noke Koĩ. 

Contudo, como definir esses elementos que são tão comuns nessa língua? 

   

 

3.1 Acento 

 

 

Aguiar (1985), Barros (1987), Falchi (2013), Falchi e Aguiar (2011) e Gilvan de 

Oliveira (1985b) descrevem que o acento das palavras na língua Noke Koĩ é fonético, não 

apresentando, assim, função distintiva. Seguem alguns exemplos do acento em palavras da 

língua: 

 

 

(1) 

   ‘arco’ 

 

(2) 

    ‘cabelo’ 

                                                                                                                                                                             
roapá, Taratecá roapa, Tarawani roapa, Taramessi roapa. Já que eu dei nome para vocês, eu vou atravessar vocês 
do outro lado.’ 
Assim, o pessoal começou a passar. O jacaré falou: 
–– ‘Podem ir passando em cima das minhas costas. Se comerem meu filhote, eu vou largar vocês.’ 
Até que apareceu um homem que tinha carne de jacaré no dente. Logo que ele (o jacaré) viu a carne de jacaré 
ficou triste e abaixou um pouco na água. Em seguida falou: 
–– ‘Eu vou atravessar só os que estão nas minhas costas. Os outros eu não vou atravessar mais não.’ 
Esse homem que tinha comido jacaré estava no meio daqueles que ainda poderiam atravessar. O jacaré foi então 
até o meio do rio e virou. O pessoal que estava em cima do jacaré caiu no rio e as piranhas comeram todos. Aí 
ficou dividido: metade em cada lado do Juruá. Quem ficou do outro lado foram os Marubo. Estes que passaram 
do outro lado, começaram a perguntar o nome de todos. Cada um dizia seu nome. O jacaré tinha dito para eles 
que era para continuar usando os nomes, ele deu nome para cada um”. (Mito apresentado por Lima, 1994, p. 
165-166) 
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(3) 

    ‘tucano’ 

 

(4) 

    ‘sumaúma’ 

 

(5) 

    ‘inhame’ 

 

(6) 

  N ‘tracajá’ 

 

(7) 

       ‘paxiúba’ 

 

(8) 

    ‘carapanã’ 

 

(9) 

    ‘macaco’ 

(Falchi, 2013) 

 

 

No Noke Koĩ, segundo Falchi (2013), todas as palavras possuem o acento na última 

sílaba. Assim, o acento nessa língua é fixo. As palavras compostas apresentam acento 

principal e secundário, sendo que o acento principal também ocorre na sílaba final da última 

raiz que as constitui: 
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(10) 

              ‘verão’ 

 +  

‘sol’ + ‘tempo’ 

(Falchi; Aguiar, 2011) 

 

 

(11) 

  N            ‘inverno’ 

N +  

‘frio’ +  ‘tempo’ 

(Falchi; Aguiar, 2011) 

 

 

Todas as palavras da língua Noke Koĩ, como descreve Aguiar (1994a), possuem um 

acento. Desse modo, a definição de palavra baseada no critério do acento principal pode ser 

aplicada a essa língua. 

 

 

3.2 Sílaba 

 

 

No que diz respeito às pausas potenciais como critério para a definição de palavra, o 

processo fonológico sândi ocorre na língua Noke Koĩ, de acordo com Falchi e Aguiar 

(2012b). Esse processo “ocorre nas fronteiras de palavras (juntura intervocabular). Consiste 

na transformação de estruturas silábicas nesse contexto, causada, em geral, pela queda de 

vogais ou pela formação de ditongos ou mesmo pela ocorrência peculiar de certos sons” 

(Cagliari, 2002, p. 105). Tendo-se em vista a existência de sândi nessa língua, as palavras dela 

não podem ser definidas pelas pausas, mesmo sendo essas potenciais, visto que a delimitação 

das palavras nessa língua se torna difícil com esse processo fonológico. 

Aguiar (1985, 1988), Barros (1987), Falchi (2013), Gilvan de Oliveira (1985b) e Ruth 

Paula (1969?) identificam quatro tipos de sílabas na língua, sendo sua estrutura silábica 

(C)V(C): 



47 
 

(12) 

V /a.mo/  ‘luz’ 

 

CV /ka.pe/  ‘jacaré’ 

 

VC /is.ko/  um tipo de passáro 

 

CVC /ri.sis/  ‘corda/linha’ 

(Ruth Paula, 1969?) 

 

 

Aguiar (1994a) diz ser átona e monossilábica a estrutura padrão dos itens afixais. A 

estrutura padrão das palavras da língua é, de acordo com essa autora, de duas sílabas e 

oxítona, o que Barros (1987) constata para a maioria das raízes da língua. Palavras com essa 

estrutura são chamadas por Aguiar (1994a) de item lexical padrão (ILP) e os itens afixais, 

átonos e monossilábicos, são chamados de itens afixais padrão (IAP). Nessa língua, há 

sufixação e prefixação. Como o acento ocorre sempre na última sílaba da palavra, os itens 

afixais na sufixação recebem o acento, mas, na realidade, são átonos. Seguem alguns 

exemplos de afixos na língua Noke Koĩ: 

 

 

(13) 

- 

  ‘ave do mato’ 

-  ‘galinha’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(14) 

- 

  ‘pequeno’ 

- ‘mais que pequeno’ 
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  ‘pequeníssimo’ 

- ‘menor que pequeníssimo’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(15) 

- 

N  ‘cheiroso’ 

N-  ‘desodorante’ 

  ‘limpar’ 

-  ‘vassoura’ 

           (Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

(16) 

- 

 ‘amanhã’ 

- ‘de manhã’ 

  ‘ontem’ 

- ‘de tarde’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Exemplos de palavras que apresentam a estrutura padrão das palavras da língua Noke 

Koĩ, ou seja, duas sílabas e oxítona, são: 

 

 

(17) 

    CV.V  ‘céu’  
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(18) 

    CV.CV ‘banana’ 

 

(19) 

    CV.CV ‘sol’ 

 

(20) 

    CV.CV ‘homem’ 

 

(21) 

    CV.V  ‘terra’ 

 

(22) 

   CV.CV ‘cabeça’ 

 

(23) 

    V.V  ‘eu’ 

 

 (24) 

    CV.CV ‘dual’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

De acordo com Aguiar (1994a, p. 111), “quanto às demais possibilidades de palavras no 

Katukina, temos a combinação de um ILP com outro(s) e/ou com afixos”. Uma definição de 

palavra específica para a língua Noke Koĩ pode ser formulada com base na regularidade do 

número de sílabas e do acento das palavras, em conformidade com Aguiar (1994a), que 

afirma que a estrutura padrão das palavras no Noke Koĩ é dissilábica e oxítona. Numa 

definição de palavra específica para essa língua, como o Noke Koĩ não é uma língua de sinais, 

palavra é uma sequência de sons que possui duas sílabas e acento oxítono, podendo apresentar 

itens afixais que lhe acrescentam uma sílaba cada e podendo também, no caso de palavras 

compostas, toda essa estrutura ser repetida por quantas vezes for o número de raízes, sendo o 
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acento principal sempre na última sílaba. 

Quanto aos itens afixais, vale mencionar que a língua Noke Koĩ não conta com 

dicionários para a análise da aplicação do conceito de palavra baseado no dicionário, uma das 

principais definições de palavra na Linguística. Todavia, na produção lexicográfica de menor 

dimensão que há sobre a língua (Aguiar, 1994a; Gilvan de Oliveira, 1985a; Rivet, 1920; 

Rivet, Tastevin, 1927, 1929), observa-se que um conceito de palavra formulado a partir dessa 

produção não seria claro para a língua Noke Koĩ, uma vez que, além de palavras, há a 

inclusão de itens afixais na produção (ver Aguiar, 1994a), já que esses elementos fazem parte 

do léxico de uma língua. Se houvesse dicionários para a língua Noke Koĩ, os itens afixais 

certamente também seriam incluídos neles. Isso porque, como coloca Biderman (2001a, p. 

131), “os dicionários constituem uma organização sistemática do léxico, uma espécie de 

tentativa de descrição do léxico de uma língua”. 

 

 

3.3 Palavras compostas 

 

 

As palavras são formadas, na língua Noke Koĩ, pelos processos de afixação e 

composição (Aguiar, 1994a; Falchi, Aguiar, 2012a). Exemplos de composição na língua são: 

 

 

(25) 

   ‘menino’ 

 +  

‘homem’ + ‘filhote’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(26) 

  ‘laranja (cor)’ 

 +  

‘amarelo’ + ‘vermelho’ 

(Aguiar, 1995) 
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(27) 

   ‘botão (de roupa)’ 

 +  

‘roupa’ +  ‘olho’ 

(Aguiar, 2001b) 

 

 

(28) 

   ‘galho’ 

 +  

‘árvore’ +  ‘mão’ 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

Entre as palavras compostas, uma estrutura formada por um nome e um verbo, como já 

observa Aguiar (1994a), é possível nessa língua: 

 

 

(29) 

   ‘moça’ 

  +   

‘seio’ + ‘ter’ 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

Estruturas parecidas com essa foram registradas entre os falantes do Noke Koĩ por Lima 

(2000b), nas quais o verbo , ‘ter’, é representado pela autora por ya. Lima (2000b, p. 126) 

descreve: 
shoitiya é apenas uma das denominações possíveis para “rezador”, as outras são: 
koshoitiya, kosa e hewen vanaya. Shoiti é simplesmente a palavra com a qual 
designam os cantos de cura, que acrescida do atributivo ya, designa os rezadores. 
Assim, sua tradução mais fiel é “com os cantos de cura” ou, traduzindo livremente, 
“donos de canto”. Kosho é o verbo soprar ou o substantivo sopro, que acrescido do 
sufixo instrumental -ti e do atributivo ya, denota alguém que atua “por intermédio do 
sopro”. Embora as traduções de shoitiya e koshoitiya sugiram claramente a 
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diferenciação das técnicas de que lançam mão cada um dos especialistas, os dois 
termos são usados comumente como sinônimos. Não obtive tradução para o termo 
kosa e hewen vanaya pode ser traduzido como “com a palavra (vana, palavra/fala; 
ya, atributivo) dele (hewen)”. 

 
Também se estrutura de forma semelhante a palavra que designa xamã, analisada por 

Lima (2000b): 

 

 

(30) 

ia   ‘xamã’ 

  +   

‘pedra/tabaco’ + ‘ter’ 

(Lima, 2000b) 

 

 

Em todas essas palavras compostas apresentadas por Lima (2000b) e em , o 

verbo ia se posiciona no final do composto e após um nome. Essa posição ocupada pelo verbo 

está relacionada com a ordem das sentenças da língua Noke Koĩ. Aguiar (1988, 1994a), 

Barros (1987), Falchi e Aguiar (2013b) e Gilvan de Oliveira (1985a) afirmam ser sujeito - 

objeto - verbo (SOV) a ordem padrão dessa língua: 

 

 

(31) 

a=n        mia   utu        ai 

‘eu’=erg.    ‘você’     ‘empurrar’    pas. 

‘Eu empurrei você.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(32) 

a=n      tuka          kaki     ai 

‘eu’=erg.    ‘cuia’     ‘quebrar’     pas. 

‘Eu quebrei a cuia.’ 

(Aguiar, 1988) 



53 
 

(33) 

jaka=n                 atsa                sati          ai 

‘Yaka’=erg.    ‘mandioca’     ‘cozinhar’     pres. 

‘Yaka está cozinhando mandioca.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(34) 

nuki=n           aju       tai               ua        ai 

‘nós’=erg.    ‘mulher’     ‘vestido’     ‘costurar’    pres. 

‘Nós costuramos vestido para ela.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

Segundo Aguiar (1994a), Barros (1987) e Falchi e Aguiar (2013b), nessa língua 

também há sentenças que seguem a ordem objeto - sujeito - verbo (OSV), o que ocorre 

raramente na língua. Exemplos de sentença OSV são: 

 

 

(35) 

            =                    

‘ele’     ‘cachorro’=erg.      morder    pas. 

‘O cachorro o mordeu.’ 

(Barros, 1987) 

    

 

(36) 

             =                       

‘eu’     ‘cachorro’=erg.    ‘morder’     pas. 

‘O cachorro me mordeu.’ 

(Barros, 1987) 
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Tanto na ordem padrão SOV, quanto na ordem OSV, o verbo aparece sempre no final 

da sentença, semelhantemente ao verbo ia nos compostos citados, em que tal verbo se 

posiciona sempre no final da palavra composta. A palavra que antecede o verbo ia nos 

compostos é sempre seu objeto, o que obedece à ordem padrão da língua Noke Koĩ, SOV. 

Desse modo, por exemplo, moça é quem tem , ‘seio’, e xamã é quem possui , 

‘pedra/tabaco’, sendo  e  os objetos de ia, assim como ocorreria numa sentença, 

como pode ser observado a seguir, em que  ,  e   são os objetos de ia 

nas sentenças: 

 

 

(37) 

                       

‘tamanduá’    ‘pé’    ‘grande’   ‘ter’ 

‘O tamanduá tem pé grande.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(38) 

=                  

‘eu’=erg.    ‘cavalo’    ‘ter’ 

‘Eu tenho cavalo.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(39) 

                   

‘Vunzi’   ‘filho’   ‘dual’   ‘ter’ 

‘Vunzi tem dois filhos.’ 

(Aguiar, 1996) 

 

 

Tais compostos formados por ia seriam como “minissentenças” fixas e, sem dúvida, 
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foram formados por regras sintáticas e não apenas morfológicas. Na língua indígena Noke 

Koĩ, diferentemente do que coloca a hipótese lexicalista para as palavras, a sintaxe é também 

responsável pela formação dessas, o que ocorre no processo de composição das palavras. Os 

compostos constituídos por um nome e um adjetivo seguem, por exemplo, a mesma ordem 

que um sintagma adjetival obedece em relação ao núcleo de um sintagma nominal. Aquele 

sintagma aparece, de acordo com Aguiar (1994a), após o núcleo do sintagma nominal, como 

se pode observar a seguir: 

 

 

(40) 

         

‘goiaba’   ‘redonda’ 

‘goiaba redonda’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(41) 

      

‘cabelo’      ‘liso’ 

‘cabelo liso’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Assim, do mesmo modo, tem-se a seguinte estrutura no composto formado por um 

nome e um adjetivo: 

 

 

(42) 

NN  ‘patauá’ 

N  +  N 

‘palmeira (ou sua fruta)’  +  ‘verdadeira’ 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 
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(43) 

NNN  ‘onça-vermelha’ 

N  +  NN 

‘onça’   +  ‘vermelha’ 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

Dessa forma, como se pode observar nos compostos, a sintaxe também produz palavras 

na língua Noke Koĩ e não apenas rege o nível sintático. Considerando-se isso, não se pode 

definir palavra como uma unidade sintática mínima. No que diz respeito às línguas, de acordo 

com Basilio (2007, p. 34), 
a composição é um processo de formação de palavras que utiliza fragmentos de 
estruturas sintáticas para fins lexicais. Isto é, mecanismos ou estruturas que são 
normalmente utilizados na formação de enunciados passam a ser utilizados na 
função de denominar e/ou caracterizar seres, que é uma função fundamental do 
léxico. 
 

Ademais, quanto à escrita, ao se levar em conta que essa é uma convenção, os 

compostos poderiam ser escritos com hífen, separados por espaço ou sem nenhum espaço, 

totalmente juntos na grafia. Se escritos com hífen ou sem nenhum espaço, em conformidade 

com a definição gráfica de palavra, seria contada para cada composto apenas uma palavra. Se 

escritos com espaço, o número de palavras seria correspondente, de acordo com essa 

definição, à quantidade de raízes que formam o composto. No entanto, a palavra formada por 

composição corresponde a somente uma palavra, apesar de ser formada morfologicamente por 

outras. 

Nas cartilhas da Missão Novas Tribos10 (1975a, 1975b, 1977a, 1977b, 1982a, 1982b, 

1982c, 1982d), foram encontradas palavras compostas escritas com ou sem espaço, 

apresentando a seguinte grafia: variointi e nea vari. Variointi é um composto que se estrutura 

da seguinte maneira: 

 

 

                                                        
10 A Missão Novas Tribos é uma organização estadunidense de missionários protestantes. Conforme Martins 
(2006), os missionários da Missão Novas Tribos começaram a atuar entre os índios Noke Koĩ em 1972. 
Primeiramente, conforme o autor, os missionários se estabeleceram na Terra Indígena Rio Gregório. Todavia, 
por volta de 2001, eles se transferiram da Terra Indígena Rio Gregório para atuarem na Terra Indígena 
Campinas/Katukina. Segundo Lima (2000c), até 1999, os missionários alfabetizavam as crianças Noke Koĩ do 
rio Gregório em conformidade com a escrita ortográfica elaborada por eles. Porém, a pedido dos Noke Koĩ, a 
partir do começo de 2000, os missionários deixaram de atuar na educação. 



57 
 

(44) 

variointi   ‘relógio’ 

vari  +  ointi 

‘sol’ +  ‘coração’ 

 

 

Segundo a grafia dessa palavra, considerando-se a definição de palavra baseada na 

escrita, seria contada uma palavra somente, enquanto a grafia para o outro composto, nea 

vari, faz com que ele seja considerado, devido ao espaço entre as raízes nea e vari, como duas 

palavras, apesar de ser apenas uma palavra composta assim estruturada: 

 

  

(45) 

neavari   ‘hoje’  

nea   +   vari 

‘este’  +  ‘sol’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Na língua Noke Koĩ, a possibilidade de compostos serem escritos como nea vari, com 

um espaço entre as raízes, faz com que a definição gráfica de palavra não seja válida para essa 

língua, já que, nesse caso, uma palavra composta seria equivocadamente considerada como 

mais de uma palavra na língua, enquanto o composto corresponde a apenas uma. 

 

 

3.4 Plural e sujeito nulo 

 

 

De acordo com Aguiar (1994a), o plural na língua Noke Koĩ é realizado com numerais. 

Ele também é expresso pelo item , ‘muito’, quando há mais de cinco elementos. No caso 

de seres humanos, como se pode observar a seguir, o plural também pode ser realizado pelo 

sufixo -, que se liga ao nome: 
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(46) 

  ‘homem’ 

-  ‘homens’ 

  ‘criança’ 

-  ‘crianças’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Aguiar (1994a, 1994c) afirma que esse item afixal na sentença permite que haja sujeito 

nulo na língua. Isso ocorre, como aponta Aguiar (1994a), quando o sujeito é humano e plural. 

Nesse caso, o item, assumindo a posição de clítico, é uma forma presa que aparece 

obrigatoriamente ligado aos marcadores de passado, presente e futuro da língua e, de maneira 

opcional, também ao verbo: 

 

 

(47) 

                         = 

‘roupa’   ‘comprar’   pas.=pl. e hum. 

‘Compraram roupa.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(48) 

              = 

‘agora’ ‘comer’    pres.=pl. e hum. 

‘Agora, eles estão comendo.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 
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(49) 

                       =                             = 

‘anta’    ‘carne’    ‘trazer nas costas’=pl. e hum.    pas.=pl. e hum. 

‘Trouxeram carne de anta nas costas.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Para a língua Noke Koĩ em geral, Aguiar (1994a) assinala que os itens em sequência 

numa sentença não são alterados por influência uns dos outros, alteração essa própria das 

línguas flexionais. Segue exemplo dessa característica da língua Noke Koĩ: 

 

 

(50) 

              ‘Eu como goiaba.’ 

              ‘Nós comemos goiaba.’ 

              ‘A mulher come goiaba.’ 

              ‘Ele(a) come goiaba.’ 

                                              (Aguiar, 1994a) 

 

 

A autora considera a língua indígena Noke Koĩ uma língua isolante e aponta que essa 

língua tem algumas características aglutinantes. Conforme a autora, 
podemos dizer que essa língua se aproxima mais das línguas de natureza isolante do 
que daquelas línguas flexionais e aglutinantes. Essa observação se deve, 
principalmente, ao comportamento da maioria dos itens lexicais da língua Katukina: 
esses itens são definidos no nível fonológico, o que a caracteriza como sendo uma 
língua com tonicidade e número de sílabas uniformes (Aguiar, 1994a, p. 91). 
 

Entretanto, vale observar que a língua Noke Koĩ apresenta traço de língua flexional 

quando o clítico = aparece na marca de tempo e também no verbo, designando, em ambos 

os casos, sujeito humano no plural, o que seria um tipo de concordância presente na língua. 

Além disso, haveria concordância nos casos em que não há sujeito nulo na sentença, mas, 

mesmo assim, o clítico = aparece. Aguiar (1994a) descreve que esse clítico pode ocorrer 

mesmo quando há um sujeito realizado lexicalmente, humano e plural: 
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(51) 

   -                                    =                                    = 

‘homem’-pl. e hum.    ‘anta’    ‘carne’    ‘trazer nas costas’=pl. e hum.    pas.=pl. e hum. 

‘Os homens trouxeram carne de anta nas costas.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(52) 

                 = 

‘vocês’      ‘eles’     ‘brigar’ pas.=pl. e hum. 

‘Vocês brigaram com eles.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(53) 

                    = 

‘elas’     ‘roupa’      ‘comprar’     pas.=pl. e hum. 

‘Elas compraram roupa.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Em caso em que não há marca de tempo ou verbo, o clítico = pode se ligar ao 

adjetivo: 

 

 

(54) 

  = 

‘nós’ ‘sujo’=pl. e hum. 

‘Nós estamos sujos.’ 

(Aguiar, 1994a) 
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Como clítico ou afixo, = ou - é uma forma presa, ocorrendo sempre ligado a uma 

palavra, o que faz com que haja formas de palavra geradas por essa junção, como = e 

- na sentença (51). Tanto = quanto - são, respectivamente, formas dos 

lexemas PAPI e HUNI. Esses lexemas mais as propriedades plural e humano correspondem 

às palavras morfossintáticas de = e - na língua. 

 

 

3.5 Caso ergativo 

 

 

Segundo Aguiar (1988, 1994a), Barros (1987) e Falchi e Aguiar (2013b), no Noke Koĩ, 

os sujeitos de verbos transitivos recebem alomorfes de uma marca especial, a marca de caso 

ergativo, como se pode observar nos exemplos: 

 

 

(55) 

=N                  

‘eu’=erg.    ‘batata’     ‘gostar’    pres. 

‘Eu gosto de batata.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

(56) 

=                        

‘rato’=erg.     ‘milho’  ‘comer’     pas. 

‘O rato comeu o milho.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 
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(57) 

=N                          

‘eu’=erg.    ‘milho’    ‘plantar’      pas. 

‘Eu plantei o milho.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

Dessa forma, nessa língua, diferentemente do sujeito de verbos transitivos, o sujeito de 

verbos intransitivos não recebe nenhuma marca especial: 

 

 

(58) 

 tuka  taasi       ai 

‘rede’ ‘rasgar ‘     pas. 

‘A rede rasgou.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(59) 

       

‘cuia’ ‘cair’   pas. 

‘A cuia caiu.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(60) 

                        

‘homem’     ‘ontem’     ‘sair’  pas. 

‘O homem saiu ontem.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

Do mesmo modo que os sujeitos de verbos intransitivos não recebem marcas na língua, 
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os sujeitos de sentenças como as que seguem também não as apresentam: 

 

 

(61) 

        

‘este’ ‘arco’     ‘ruim’ 

‘Este arco é ruim.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(62) 

          

‘cuia’    ‘grande’    ‘bonita’ 

‘A cuia grande é bonita.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Na língua Noke Koĩ, nenhum objeto recebe uma marca especial. Assim, os objetos são 

semelhantes aos sujeitos de sentenças com verbo intransitivo, já que estes também não a 

recebem. Ao se considerar o exposto, poder-se-ia afirmar que o Noke Koĩ é uma língua 

ergativa, sendo que os sujeitos de verbos transitivos apresentam uma nasalidade, enquanto os 

sujeitos de verbos intransitivos e os objetos não possuem marca. Porém, segundo Aguiar 

(1994a) e Falchi e Aguiar (2013b), há sentenças com verbos transitivos em que o sujeito não 

apresenta a marca especial de caso ergativo, como: 

 

 

(63) 

        

‘ele’     ‘eu’     ‘gostar’    pres. 

‘Ele gosta de mim.’ 

(Aguiar, 1988) 
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(64) 

              

‘eu’    ‘mandioca’    ‘cortar’     pas. 

‘Eu cortei a mandioca.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(65) 

                     

‘você’   ‘nós’    ‘gostar’     pres. 

‘Você gosta de nós.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

Aguiar (1994a) diz ser o Noke Koĩ uma língua ergativa e levanta a hipótese de que essa 

língua esteja perdendo a marca de caso ergativo, uma vez que há sujeitos de verbos transitivos 

que não têm essa marca. Aguiar (2003a) aponta que esse processo de perda se deve à situação 

sociolinguística do grupo indígena Noke Koĩ, por causa da influência da língua portuguesa, 

que não apresenta a nasalidade que marca o caso ergativo na língua indígena estudada. No 

presente trabalho, o Noke Koĩ não será analisado como uma língua ergativa, mas sim como 

uma língua com traços de ergatividade, uma vez que as sentenças do Noke Koĩ com verbo 

transitivo ora têm o sujeito com a marca de caso ergativo, ora não. Para as palavras que 

apresentam tal marca de caso ergativo, que constitui uma forma presa, essas seriam formas de 

palavra, cada uma com seu respectivo alomorfe. Os lexemas corresponderiam à abstração, 

sem qualquer marca. As palavras morfossintáticas seriam esse lexema mais a marca de caso 

ergativo. Assim, nas sentenças (55) e (57), para =N, uma forma de palavra, seu lexema é IA 

e a palavra morfossintática corresponde a esse lexema mais o caso ergativo. 

 

 

3.6 Interrogação 

 

 

Quanto às sentenças interrogativas, essas apresentam o clítico =, de acordo com 
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Aguiar (1988, 1994a), Falchi e Aguiar (2013b) e Gilvan de Oliveira (1985a): 

 

 

(66) 

=                                

‘quem’=inter.    ‘eu’    ‘gostar’    pres. 

‘Quem gosta de mim?’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(67) 

=                                         

‘aonde’=inter.    ‘Mai’    ‘tomar banho’    fut. 

‘Aonde o Mai vai tomar banho?’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(68) 

=                       ai 

‘você’=inter.     ‘já’        ‘onça’      ‘matar’     pres. 

‘Você já matou a onça?’ 

(Aguiar, 1993b) 

 

 

Diferentemente da língua portuguesa, conforme Aguiar (1988) e Oliveira (1985a), a 

entonação não faz parte do mecanismo de interrogação do Noke Koĩ, como se pode observar 

nas sentenças a seguir: 
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(69) 

 

unpa a  pati  aki 

‘mamão’  inter.         ‘maduro’              ? 

‘O mamão está maduro?’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(70) 

 

 unpa  pati  aki 

‘mamão’       ‘maduro’              ? 

‘O mamão está maduro.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(71) 

 

a a         i   ai 

‘abacaxi’  inter.      ‘vermelho’            pres. 

‘O abacaxi está maduro?’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(72) 

 

a          i   ai 

‘abacaxi’        ‘vermelho’            pres. 

‘O abacaxi está maduro.’ 

(Aguiar, 1988) 
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O clítico =, que também é uma forma presa, segundo Aguiar (1988) e Falchi e Aguiar 

(2013b), segue imediatamente o primeiro elemento da sentença. Há formas de palavra que se 

diferenciam do lexema por apresentarem esse clítico, sendo as palavras morfossintáticas 

formadas pelo lexema mais a interrogação, como se pode analisar a partir do exemplo a 

seguir: 

 

 

(73) 

waka= 

‘água’=inter. 

‘Água?’ 

  (Gilvan de Oliveira, 1985a) 

 

 

Nesse exemplo, waka= constitui uma forma do lexema WAKA, sendo a palavra 

morfossintática esse lexema mais a interrogação. 

 

 

3.7 Negação 

 

 

Como descrevem Aguiar (1994a) e Falchi e Aguiar (2012a), -ma é um afixo 

responsável pela formação de palavras, apresentando a ideia de negação: 

 

 

(74) 

   ‘pouco’ 

   +    - 

‘muito’  +  neg. 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 
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(75) 

   ‘barro seco’ 

  +   - 

‘barro’ +   neg. 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

(76) 

   ‘raso’ 

   +   - 

‘fundo’  +   neg. 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

(77) 

  ‘limpo’ 

  +  - 

‘sujo’  +   neg. 

(Falchi; Aguiar, 2012a) 

 

 

Nas sentenças negativas da língua Noke Koĩ, Aguiar (1994a) e Falchi e Aguiar (2013b) 

afirmam que a negação é feita pelo clítico =ma, que aparece sempre ligado ao verbo. Seguem 

exemplos: 

 

 

(78) 

            =          

‘eu’     ‘cavalo’     ‘andar’=neg.     pres. 

‘Eu não ando a cavalo.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 
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(79) 

              = 

‘eu’    ‘raia’    ‘comer’=neg. 

‘Eu não comi raia.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

(80) 

    =N              = 

‘hoje’ ‘eu’=erg.      ‘sol’ ‘ver’=neg. 

‘Hoje não vi o sol.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

Como Aguiar (1994a) e Falchi e Aguiar (2013b) apontam, a negação na língua indígena 

Noke Koĩ é uma forma presa. Por outro lado, na língua Yawanawá, também pertencente à 

família Páno, Aguiar (1994a, 1997) e Garcia (2002) afirmam que a negação é uma forma 

livre, como mostram os exemplos dessa outra língua Páno: 

 

 

(81) 

(a)       ‘Ele saiu?’ 

(b)       ‘Não.’ 

(Garcia, 2002) 

 

 

(82) 

(a)         ‘Aqui tem onça?’ 

(b)         ‘Não.’ 

(Garcia, 2002) 
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Na língua indígena Noke Koĩ, para a interrogativa polar apresentada abaixo em (a), uma 

resposta possível é a que segue em (b): 

 

 

(83) 

(a)       =          

‘você’=inter.    ‘ir embora’ 

‘Você vai embora?’ 

(b)      = 

‘ir’=neg. 

‘Não vou.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

Na resposta (b), =ma corresponde ao clítico de negação, que, por ser uma forma presa, 

aparece junto ao verbo , ‘ir’. Assim, = em (b) funciona como resposta mínima à 

pergunta (a), já que =ma no Noke Koĩ não pode constituir por si só um enunciado, 

diferentemente do que ocorre no Yawanawá. 

Ao se considerar que , na língua Yawanawá, constitui uma palavra, enquanto na 

língua Noke Koĩ o morfema correspondente aparece sempre ligado a itens lexicais, não sendo, 

portanto, uma palavra, mas um item afixal, conclui-se que a definição semântica de palavra 

não pode ser aplicada a essas línguas. Isso porque, nas línguas Noke Koĩ e Yawanawá, o 

mesmo significado, com a função de negação, é expresso por uma forma presa e uma palavra, 

respectivamente. 

 

 

3.8 Término de sentença e de coordenação de SN e SV 

 

 

A língua Noke Koĩ apresenta itens que têm a função de indicar o término de sintagma 

nominal (SN) e verbal (SV) coordenados e de sentenças. Na língua indígena Noke Koĩ, a 

função de  é de entendimento complexo. O item , quando ocupa o final de sentenças, 
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tem a função de marcar o término dessas. Aguiar (1988) descreve que  aparece no final de 

enunciados, possivelmente tendo a função de marcar o término de sentenças, função essa que 

foi confirmada na análise realizada para o presente trabalho. Exemplos do emprego de  são: 

 

 

(84) 

=                                

‘eu’=erg.   ‘banana’    ‘comer’    térm. 

‘Eu comi banana.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(85) 

   =                            

‘quem’=inter.    ‘caçar’    fut.    térm. 

‘Quem vai caçar?’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(86) 

                                

‘tartaruga’    ‘ovo’    ‘muito’    térm. 

‘A tartaruga tem muito ovo.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

O item  pode ser resposta a uma pergunta, isso é, pode constituir um enunciado na 

língua Noke Koĩ, situação em que, nas sentenças analisadas, ele ocorre somente na sua forma 

negativa. Como se pode observar a seguir, da mesma forma que = na sentença 83 (b), 

= também pode ser empregado como resposta mínima a uma pergunta: 
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(87) 

(a)     =         N                        

‘você’=inter. ‘você’         ?     ‘Rita’    ‘casa’     ‘ir’      pas. 

‘Você, você, foi à casa da Rita?’ 

(b)     = 

térm.=neg. 

‘Não.’ 

(Falchi; Aguiar, 2013b) 

 

 

Ao contrário de =, os itens que marcam término de sintagma nominal e verbal 

coordenados,  e , descritos por Aguiar (1994a, 2002, 2011), não podem ser resposta 

mínima a uma pergunta. No Noke Koĩ, de acordo com Aguiar (1994a, 2002),  e  

são os últimos itens colocados após os constituintes com = e =, respectivamente. O 

clítico = é uma forma presa que ocorre após cada constituinte nominal de sequências 

como as que seguem: 

 

 

(88) 

 =nun    =nun            =nun 

‘caju’=coord. ‘goiaba’=coord.    ‘banana’=coord. 

‘caju, goiaba, banana...’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(89) 

pa=nun                 kuka=nun                papa   nuan    nii=u                      ai=u 

‘tio materno’=coord.   ‘tio paterno’=coord.  ‘pai’   térm.  ‘caçar’=pl. e hum.   pas.=pl. e hum. 

‘O tio materno, o tio paterno e o pai foram caçar.’/ ‘Os tios e o pai foram caçar.’ 

 (Aguiar, 1996) 
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Já o clítico = é uma forma presa que aparece depois de cada constituinte verbal de 

sequências como as seguintes: 

 

 

(90) 

        =                       =                       = 

‘fruta’    ‘comer’=coord.    ‘mandioca’    ‘comer’=coord.    ‘roupa’     ‘comer’=coord. 

‘Come fruta, come mandioca, come roupa...’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(91) 

          =                            =                                    

‘rato’   ‘fruta’  ‘comer’=coord.  ‘mandioca’  ‘comer’=coord.  ‘roupa’   térm.  ‘comer’  pres. 

‘O rato come fruta, mandioca e roupa.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

Os itens ,  e  são considerados palavras na língua Noke Koĩ, já que, como 

justifica Aguiar (1994a), esses itens possuem a mesma estrutura padrão das palavras da 

língua, isso é, são dissilábicos e apresentam o acento na última sílaba: 

 

 

(92) 

  . 

  . 

  . 

 

 

Apesar dos itens ,  e  serem palavras na língua, somente  pode constituir 

um enunciado. Entretanto, pelo paralelismo proposto por Bloomfield (1976),  e  
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são considerados palavras por suas semelhanças com  em relação à função como marca de 

término de coordenação de nomes e sintagmas verbais, além das semelhanças estruturais 

existentes. Todavia, ,  e  não podem ocupar diferentes posições sintáticas, o que 

faz com que a definição sintática de palavra considere apenas itens lexicais como palavras, 

não sendo válida para itens gramaticais. Assim, a definição sintática é válida apenas para as 

palavras lexicais, como aponta Sandalo (2012). 

O item  é uma forma livre mínima, visto que = pode ser resposta a uma 

pergunta e  não pode constituir formas livres menores, não sendo também dependente de 

nenhum item. Já  e  são formas dependentes, uma vez que são palavras, mas não 

podem constituir sozinhas uma sentença, sendo dependentes, respectivamente, de nomes e 

sintagmas verbais. 

   

 

3.9 Tempo passado, presente e futuro 

 

 

Conforme Aguiar (1988, 1994a), Falchi e Aguiar (2013b) e Gilvan de Oliveira (1985a), 

há na língua Noke Koĩ o tempo passado, presente e futuro. Nessa língua da família Páno, o 

passado é expresso por  e o presente por , sendo o futuro expresso por . 

A língua Noke Koĩ não tem subdivisões para os tempos passado, presente e futuro, 

diferentemente de outras línguas da família Páno. Em relação às línguas em geral, de acordo 

com Elson e Pickett (1978, p. 36), 
além da distinção dos tempos passado-presente-futuro com a qual estamos 
familiarizados, muitas línguas ainda subdividem um ou mais desses três, em 
“remoto” (ex.: passado remoto), “próximo” e “simples”. Muitas línguas bantos 
incluem outras divisões em ambos os tempos passado e futuro. Tempos relativos 
definem tempo em relação a outros tempos, por exemplo, o “perfeito” referindo-se a 
uma ação passada em relação ao presente como no inglês a forma “has gone”. 
 

Conforme descrições de línguas da família Páno realizadas por Aldir de Paula (1992), 

Cândido (2004) e Ferreira (2005), línguas dessa família contêm subdivisões para o tempo 

passado, ao contrário do Noke Koĩ. Nessa língua indígena, os advérbios especificam o tempo 

dado por ,  e . Segundo Aguiar (1994a) e Gilvan de Oliveira (1985a), há sentenças no 

Noke Koĩ em que somente os advérbios aparecem, não sendo empregados os tempos ,  e 
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. Aguiar (1994a) afirma que na língua há também sentenças que não possuem ,  e  

e advérbios de tempo. Aguiar (1994a) e Falchi e Aguiar (2013b) descrevem que ,  e  

vêm imediatamente após o verbo, o que é exemplificado a seguir: 

 

 

(93) 

                   

‘criança’   ‘nascer’    pas. 

‘A criança nasceu.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(94) 

                        

‘nós’     ‘você’    ‘gostar’   pres. 

‘Nós gostamos de você.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(95) 

                 

‘Mai’   ‘caçar’   fut.  

‘O Mai vai caçar.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

De acordo com Aguiar (1994a), ,  e  são itens lexicais padrão. Assim, as 

marcas de tempo seriam palavras por apresentarem duas sílabas e serem oxítonas: 
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(96) 

  .  tempo passado 

  .  tempo presente 

  .  tempo futuro 

 

 

Além disso, como assinala a autora, ,  e  não dependem de nenhum item, nem 

mesmo do verbo. De acordo com Aguiar (1988, 1994a), ,  e  podem aparecer numa 

sentença mesmo não havendo verbo, como mostram os exemplos que seguem: 

 

 

(97) 

                  

‘banana’    ‘vermelha’   pres. 

‘A banana está madura.’ 

(Aguiar, 1988) 

 

 

(98) 

           -     

‘cutia’    ‘carne’    ‘muita’-neg.   pas. 

‘A cutia deu pouca carne.’ 

(Aguiar, 1994a) 

 

 

(99) 

        

‘ele’    ‘doente’     pres. 

‘Ele está doente.’ 

(Aguiar, 1994a) 
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Ademais, como foi mostrado no item 3.4 deste capítulo, o clítico = para plural e 

humano, enquanto uma forma presa, liga-se aos itens ,  e , o que demonstra que esses 

itens para tempo são palavras no Noke Koĩ, já que, segundo a teoria linguística, formas presas 

se ligam apenas a palavras. 

Como ,  e  não dependem de nenhum outro item da língua, não sendo formas 

dependentes, tampouco presas, resta na classificação de Bloomfield (1926, 1976) e Camara 

Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011) que essas marcas sejam formas livres. Enquanto 

formas livres, cada uma delas deveria por si só constituir uma sentença. Todavia, as marcas de 

tempo para o passado, presente e futuro parecem não ocorrer sozinhas no Noke Koĩ. Como a 

impossibilidade de essas formas ocorrerem sozinhas não foi testada entre os falantes da língua 

Noke Koĩ, não se pode afirmar que elas não constituem um enunciado sem o risco de algum 

equívoco. 

Nos materiais sobre a língua analisados, nenhuma dessas marcas de tempo foi 

encontrada formando por si só um enunciado. Assim, possivelmente existe nessa língua um 

novo tipo de forma ainda não contemplado pela classificação existente na teoria linguística, o 

qual deveria ser incluído na definição de palavra por abranger formas que também são 

palavras. Esse novo tipo seria uma forma intermediária entre as formas livres e as 

dependentes. Isso porque não depende de nenhum item, mas não pode ocorrer sozinho numa 

sentença como as formas livres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Diante dos aspectos da língua Noke Koĩ analisados em relação à palavra, observa-se que 

o conceito de palavra baseado na unidade sintática mínima não pode ser aplicado à língua 

indígena Noke Koĩ por a sintaxe também ser responsável pela formação de palavras nessa 

língua. Da mesma forma, a definição de palavra com base no dicionário também não pode ser 

aplicada, já que os itens afixais devem ser incluídos nos dicionários pelo fato desses itens 

constituírem parte do léxico de uma língua. 

Ao se levar em conta a escrita das palavras compostas, que pode ser feita com espaço 

em branco entre as raízes, a definição gráfica de palavra também foi tida como imprópria para 

a língua Noke Koĩ por conduzir ao equívoco de uma única palavra da língua ser contada como 

mais de uma. 

Em relação ao conceito de palavra que considera as pausas potenciais para a delimitação 

dessa unidade, esse foi tido como não aplicável à língua devido ao processo fonológico sândi 

tornar difícil que os limites dessa unidade sejam identificados. Quanto à definição semântica, 

essa também não é aplicável à língua analisada, já que um mesmo significado, com a mesma 

função e sequência de sons, apresenta-se no Noke Koĩ como um item afixal e, em outra língua 

da mesma família linguística, como uma palavra. 

Dentre as principais definições de palavra existentes na Linguística, a definição que 

toma como base o acento pode ser aplicada à língua Noke Koĩ, visto que, sem exceção, todas 

as palavras dessa língua, segundo Aguiar (1994a), apresentam um acento. Esse permite 

facilmente a identificação das palavras na língua, já que todas elas contam com um acento 

principal, o que não ocorre com as palavras do português, por exemplo, em que há palavras 

como os pronomes oblíquos, que são clíticos que não apresentam um acento próprio, como já 

aponta Camara Júnior (2010, 2011). Assim, o conceito de palavra baseado no acento, apesar 

de ser aplicável à língua Noke Koĩ, não pode ser aplicado em línguas como o português. 

No que diz respeito à afirmação existente na Linguística de que não é possível uma 

definição universal de palavra, por meio da regularidade que há na língua Noke Koĩ em 

relação ao número de sílaba e posição do acento na palavra, um conceito de palavra específico 

para a língua Noke Koĩ foi elaborado em concordância com Aguiar (1994a). Para a língua 

Noke Koĩ, palavra foi definida como uma sequência de sons que sempre apresenta acento 

oxítono e normalmente duas sílabas, podendo essa sequência conter itens afixais que lhe 
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acrescentam uma sílaba cada e podendo, além disso, toda essa estrutura aparecer repetida por 

quantas vezes for o número de raízes, em se tratando de palavras compostas. Todavia, estando 

a palavra presente nas línguas, não apresentaria essa unidade características próprias e 

recorrentes que permitiriam a elaboração de uma definição universal? 

As definições de palavra baseadas na forma de palavra, no lexema e na palavra 

morfossintática podem ser aplicadas à língua Noke Koĩ a partir dos clíticos de caso ergativo e 

de interrogação, além do sufixo e do clítico para plural e humano. Os conceitos de palavra 

baseados na forma livre também podem ser aplicados à língua indígena Noke Koĩ, com 

exceção da definição sintática de palavra, definição essa que trata especificamente da palavra 

lexical. Entretanto, possivelmente se deve acrescentar à classificação das palavras em formas 

livres e dependentes um terceiro tipo de formas que há na língua Noke Koĩ para os 

marcadores de tempo passado, presente e futuro, respectivamente, ,  e , o que será 

investigado em estudos futuros. 

Segundo o que foi apresentado nesta dissertação e considerando-se que a língua 

portuguesa não admite a definição de palavra baseada no acento, somente os seguintes 

conceitos de palavra poderiam talvez ter aplicação universal: os conceitos fundamentados no 

lexema, na palavra morfossintática, na forma de palavra e a definição elaborada por 

Bloomfield (1926, 1976), à qual Camara Júnior (1979, 1980, 1996, 2010, 2011) acrescenta as 

formas dependentes. Contudo, vale ponderar se tais conceitos realmente definem palavra nas 

línguas. 

Dizer que palavra é o lexema, a palavra morfossintática ou a forma de palavra somente 

coloca em foco a discussão de a palavra dever ser considerada em sua abstração ou na forma 

como se realiza. Isso definiria palavra? 

Quanto aos conceitos de palavra que consideram a forma livre mínima e a forma 

dependente, poderia a palavra ser definida por corresponder a uma forma mínima que pode 

constituir um enunciado ou por ser dependente de outra forma? Esses seriam os pontos mais 

relevantes em relação à palavra para uma definição? Ademais, como as formas livres mínimas 

são os itens que podem por si só constituir uma sentença e que não são formados inteiramente 

por outros itens que também podem sozinhos ser um enunciado, isso, no final das contas, 

corresponde dizer que palavra é o que pode ser resposta mínima a uma pergunta, como é 

colocado na definição sintática. Isso constitui um teste para a identificação das palavras e não 

propriamente uma definição. 

Contudo, por as definições baseadas no lexema, na palavra morfossintática, na forma de 
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palavra e o conceito formulado por Bloomfield (1926, 1976) e revisto por Camara Júnior 

(1979, 1980, 1996, 2010, 2011) serem aplicáveis à língua Noke Koĩ, poderiam esses conceitos 

estar mais próximos do critério que define ou dos critérios que definem palavra? Haveria, 

entretanto, uma definição universal para o termo? Como questiona Sapir (1921): qual seria o 

critério objetivo das palavras? Resta-nos a velha pergunta: afinal, o que é palavra? 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS 

 

 

#  fronteira entre palavras 

.  fronteira entre sílabas 

-  afixo 

=  clítico 

?  tradução desconhecida 

C  consoante 

coord.  coordenador 

erg.  caso ergativo 

fut.  tempo futuro 

hum.  humano 

IAP  item afixal padrão 

ILP  item lexical padrão 

inter.  interrogação 

neg.  negação 

OSV  ordem sintática objeto - sujeito - verbo 

pas.  tempo passado 

pres.  tempo presente 
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pl.  plural 

SN  sintagma nominal 

SOV  ordem sintática sujeito - objeto - verbo 

SV  sintagma verbal 

térm.  marcador de término 

V  vogal 


