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RESUMO: Durante a Segunda Guerra Mundial, homens do 

Nordeste do Brasil foram deslocados pelo exército para a Amazônia, 

a fim de trabalharem na extração do látex para a fabricação de 

borracha vegetal. Este trabalho objetivou, através de uma 

metodologia específica de História Oral de Vida desenvolvida por 

Meihy e dos procedimentos de Cápsula Narrativa e Origem 

Voluntária desenvolvidos por Caldas, compreender a visão de mundo 

desses homens – que ficaram conhecidos como Soldados da 

Borracha – e quais imagens eles tinham da Amazônia antes, durante 

e depois da viagem e do longo tempo de trabalho nessa região. 

 

PALAVARAS-CHAVE: Soldados da Borracha - História Oral – 

Migração – Nordestinos. 

 

ABSTRACT: During the Second World War, men from Northeast 

Brazil were moved by the army to Amazonia so that they could work 

on the extraction of látex for the fabrication of natural rubber. The 

objective of this work, by using a specific methodology of the Oral 

History of Life developed by Meihy and the procedures of “Cápsula 

Narrativa” and spontaneous origin developed by Caldas, was to 

understand the vision these men’s world – that became known as 

Soldiers of the Rubbers – and the how they had seen Amazonia 

before, during and after the trip and extensive working time they had 

in this region. 

 

KEY WORDS: Soldiers of the Rubber - Oral History – Migration – 

Northeasterns. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 O conflito de 1939 a 1945 teve maior conseqüência para a 

Amazônia a partir de 1941, quando os Estados Unidos deixaram de 

lado seu status de neutralidade na guerra e passaram a apoiar os 

países aliados. Unidos em um corporativismo encabeçado pelos 

Estados Unidos os chanceleres dos países americanos definiram 

princípios políticos e econômicos que abriram caminho para as 

negociações de abastecimento de matérias-primas básicas às nações 

aliadas (Pinto, 1984: 93). 

 Neste contexto entra em cena a Amazônia como principal 

fonte de fornecimento imediato de borracha vegetal, já utilizada 

anteriormente pelos estadunidenses e agora mais uma vez necessária 

em virtude da tomada, pelos japoneses, dos territórios do sudeste 

asiático, que produziam cerca de 95% da borracha vegetal consumida 

no mundo. 

 Em 1942, foram assinados os “Acordos de Washington”, 

pelos quais a produção e comercialização da borracha brasileira 

passaram a ser controladas pelo governo federal e fomentada pelos 

Estados Unidos. O governo Getúlio Vargas criou então a chamada 

“Batalha da Borracha” que, mais que um programa de 

desenvolvimento regional, representou uma das maiores migrações 

ocorridas na Região Amazônica: mais de 50.000 pessoas de diversos 

Estados brasileiros se deslocaram de suas cidades para se tornarem 

"Soldados da Borracha" sendo assim intitulados por terem sido 

recrutados em uma operação militar na qual “escolhiam” entre a 

vinda para a Amazônia para lutarem na “Batalha da Borracha” ou a 

ida para o front de batalha como expedicionários, sendo os 

nordestinos a esmagadora maioria desses migrantes. 

 Muita coisa já existe sobre o assunto “Soldados da 

Borracha”. O problema é que tudo que se conhece e tudo que se 

produz de “novo” parte daquilo que se tem escrito, do que já se sabe, 

da “história oficial”. Aqueles intitulados “Soldados da Borracha” 

nunca disseram nada e, se disseram, ou foi dentro de um esquema 

pergunta-resposta ou tiveram suas narrativas fragmentadas com 

finalidade de apenas confirmar os desejos do entrevistador. 

 Este trabalho se propôs justamente a ouvir o outro sem 

enquadrá-lo ou adequá-lo a um discurso, a uma temporalidade, a um 



discurso acadêmico. Desenvolvemos aqui uma História Oral que se 

experiências de vida que, por ir ao encontro do outro e em busca da 

experiência pessoal, dimensiona o vivido dentro de uma perspectiva 

de tempo presente onde o passado aparece como um momento 

narrativo recriado pelo entrevistado. Nossa busca partiu da vontade 

de perceber como esses discursos se recriam e se articulam no 

diálogo estabelecido por uma dada História Oral. Entendemos a 

História Oral como instrumento de democratização capaz de ouvir 

aqueles que não são escutados em sua integridade vivencial ou 

discursiva. 

 A importância deste trabalho vai além disto. Está em 

entender, através das narrativas pessoais desses homens, como se deu 

a formação do “grupo social” Soldados da Borracha. É através do 

diálogo que podemos perceber a cotidianidade das pessoas, aquilo 

que o documento não nos diz, o que, por ser considerado 

insignificante, fica debaixo das malhas que compõem a realidade 

(Joutard, 2000: 33).  

 Buscamos compreender a trajetória de vida e que significado 

tem essa trajetória para os Soldados da Borracha, além de procurar 

entender como se deu a formação imaginária ou oficial do grupo 

Soldados da Borracha - tendo como ponto de partida as narrativas 

das pessoas que assim se intitulam - e o que isso significou e 

significa hoje em suas vidas. 

 

OBJETIVOS 

 

 A primeira grande virtude da História Oral que se pôs em 

prática é a de tirar o interlocutor da condição de objeto de estudo e 

colocá-lo na condição de sujeito. Partindo desse ponto, existe neste 

trabalho de História Oral um objetivo macro, já explícito 

anteriormente: deixar com que o colaborador, ao falar, se 

constituísse, não somente como Soldado da Borracha, mas na 

integralidade do seu dizer. 

 A questão fundamental não esteve em “deixar falar” o 

Soldado da Borracha, mas em ouvir e dialogar com a sua 

singularidade e sua experiência de vida. 



 Por ser um trabalho extenso e profundo, dividiu-se a 

pesquisa em duas etapas. A primeira foi a de realização das primeiras 

entrevistas e, a partir delas, da constituição dos primeiros textos. 

Essa primeira etapa foi também o momento de se fazer leituras 

específicas em História Oral e de textos da historiografia regional. A 

Segunda etapa foi a de leitura e interpretação dos textos obtidos, 

além de dar continuidade no trabalho de realização de entrevistas e 

constituição de textos.  

 A pesquisa buscou compreender a visão de mundo dos 

Soldados da Borracha a partir das narrativas constituídas no processo 

de entrevista com uma metodologia específica de História Oral de 

Vida dando ao trabalho uma dimensão social que reside exatamente 

em possibilitar um processo de autoconhecimento que pode ser 

desencadeado no momento da entrevista, a partir do contar, e 

principalmente no momento do retorno da entrevista textualizada, 

dimensionando a vida do colaborador através de uma percepção de si 

mesmo e do mundo em que vive. 

 Especificamente procurou-se, através das narrativas, 

perceber se há nessas pessoas um sentido especial em terem sido 

Soldados da Borracha; compreender as novas formas de relação 

estabelecidas e a vida construída em Rondônia a partir da chegada; 

quais as imagens do mundo amazônico que se tinha antes e durante a 

viagem e o que mudou após a vivência em terras amazônicas; quais 

as visões de mundo, sonhos, idéias sobre educação, política e família 

dessas pessoas. 

 

METODOLOGIA 

 

 Durante o desenvolvimento deste trabalho, entrevistou-se os 

Soldados da Borracha residentes em Porto Velho e Guajará-Mirim, 

sem estabelecer a quantidade de pessoas a serem entrevistadas. Os 

colaboradores são de idade variada e, logicamente, participaram do 

trabalho por vontade própria, o que é fator primordial. 

 O primeiro passo tomado com cada colaborador foi o de 

marcar uma pré-entrevista, momento no qual explicou-se todos os 

passos que seriam dados, da entrevista até a textualização e os 

retornos para conferência e complementação, entendendo todo esse 

processo como transcriação. Deixaram-se claras a utilização do 



gravador e a importância de sua participação e concordância na 

realização da pesquisa e já marcando a data, o horário e o local da 

primeira entrevista, que foi escolhido pelo colaborador. Na pré-

entrevista evitou-se falar no título do projeto, em palavras como 

História, História Oral, História de Vida, Soldados da Borracha na 

intenção de obter uma narrativa que faça se expressar integralmente, 

sem pré-determinar seu “eixo narrativo”. 

 O passo seguinte foi a própria entrevista, onde foram 

utilizados os procedimentos denominados origem voluntária e 

cápsula narrativa (Caldas, 1998: 37), onde o colaborador iniciou sua 

narrativa por onde achou melhor e não foi interrompido até que se 

percebesse o esgotamento da fala, dando, dessa maneira, seu eixo 

narrativo, que foi respeitado até o fim do processo. A entrevista é o 

momento do diálogo e só se realiza enquanto diálogo (1998: 39). 

Nesse momento o centro do diálogo tem o eixo deslocado para o 

colaborador: é o momento em que o colaborador deixa fluir aquilo 

que lhe resta do vivido: imagens, palavras, discursos (1999b: 54). 

 As entrevistas passaram pela transcrição, que é, em termos 

de escrita, tal e qual ao gravado, colocando no papel tudo que foi 

dito, inclusive todos os erros, repetições, vazios e silêncios; 

entendida como “... a passagem do estágio da gravação oral para o 

escrito” (Meihy, 2000: 88). 

 O próximo passo foi o de textualização das entrevistas, 

processo esse que é apresentado por Meihy como sendo um 

momento de reorganização do discurso. Contudo, entendeu-se que a 

textualização, sendo uma “reorganização do discurso”, é um 

momento superado, uma vez que os procedimentos de Cápsula 

Narrativa e Nascimento Voluntário fazem com que o discurso do 

colaborador já venha organizado por ele mesmo, diminuindo assim a 

interferência do pesquisador no fluxo discursivo do colaborador. 

 Com a finalização desse processo tiveram-se, não mais 

entrevistas, mas textos. Estes, por sua vez, voltaram aos 

colaboradores no momento da conferência, para que fossem feitas 

correções e complementações, se necessárias, garantindo neste 

retorno a devida autorização para uso, estando, portanto, abertos às 

mais variadas leituras, iniciando a etapa da leitura e interpretação dos 

textos. 

 



RESULTADOS 

 

 A maior pretensão deste trabalho foi conquistada no 

momento da entrevista: deixar que o próprio colaborador estruturasse 

sua experiência de vida dentro da narrativa, deixar que ele se dissesse 

como queria ser entendido. 

 Na última etapa, fez-se a leitura e interpretação dos textos 

obtidos. A leitura foi feita com base na obra A Câmara Clara, de 

Roland Barthes (1984), onde o autor define a interpretação como 

uma projeção criada pelo intérprete a partir de um detalhe – o 

punctum. A idéia de detalhe é a imagem significativa escolhida nos 

textos dos colaboradores para relacionar e dialogar com Mircea 

Eliade, onde se buscou multiplicar sentidos a partir do ponto comum 

encontrado nas narrativas, a partir do qual se pôde tratar das questões 

dos mitos e do imaginário amazônico e qual a participação do 

nordestino na constituição desse imaginário. 

 Percebeu-se que os Soldados da Borracha referem-se às 

terras amazônicas como se as mesmas fossem as amas-de-leite 

capazes de suprir a falta da verdadeira mãe. É no seio dessa “mãe 

gentil” fértil que o nordestino – atraído pela imagem lírica que se fez 

da Amazônia no Nordeste – buscou o abrigo para a fuga da seca 

adaptando suas formas de viver a Amazônia e onde passou a criar as 

condições para a sua (re)existência, descobrindo novos meios para 

lidar com as dificuldades que enfrentou, ora domesticando e ora 

sendo domesticado aos poucos pelo que lhe era estranho e 

desconhecido, re-significando para si o espaço amazônico. 

 A relação desses homens com a Amazônia dá-se, 

inicialmente, de maneira conflituosa. Esses homens interiorizaram 

uma vivência “natural” do mundo nordestino e quando chegaram na 

Amazônia estabeleceram uma relação típica de estranhamento onde 

as imagens da natureza nordestina entram em conflito com as 

constatações das formas da natureza amazônica. Esse estranhamento 

só ocorre porque o homem nordestino recém chegado à Amazônia 

lança sobre ela um olhar completamente esvaziado de significados 

(Ginzburg, 2001:22). A Amazônia passa a não ter significado a partir 

do momento em que o nordestino trava o contato com ela, afinal é 

uma paisagem totalmente avessa às expectativas dele e desprovida 

dos significados que lhe foram atribuídos até então. 



 Em virtude da inexperiência na mata, o soldado da borracha 

foi inicialmente estereotipado como o “brabo”. E pelo fato de ser 

migrante foi denominado de “arigó”. Mais tarde, essa denominação 

permanece, contudo aqueles que já se tornaram experientes na lida 

com a seringa e entendidos da linguagem cabocla passam a ser 

“mansos” e não mais “brabos”. No geral, independentemente de 

serem “mansos” ou “brabos” esses homens e suas famílias – apesar 

de a maioria dos soldados da borracha terem chegado solteiros à 

região amazônica – eram caracterizados como “cearenses”, não 

importando de que Estado da federação vieram (Benchimol, 

1999:35). Dessa forma, o caboclo amazônico caracteriza grosseira e 

indiscriminadamente esses homens como “estranhos” ao ninho 

amazônico e acabam apagando suas diferenças individuais, sendo o 

grupo caracterizado por semelhanças superficiais. 

 Percebe-se que o espaço “natural” é reconstruído e re-

significado por estes homens a partir do estranhamento e das relações 

constituídas dentro do mundo amazônico. A organização do seringal 

assenta-se no trabalhador que vivia na mata, distante do convívio 

com os outros. A mata para o Soldado da Borracha possui vida e 

vontade própria e apresenta-se, pela sua estrutura simbólica, como 

filha e fruto da comunhão da água com terra. As Águas, que trazem 

em seu curso os sedimentos responsáveis pela inseminação e 

fertilização da Terra – elemento símbolo da fecundidade – aparecem 

não só como fonte de origem, mas também como elemento 

mantenedor da vida na mata (Eliade, 1992: 110). As terras 

amazônicas, acolhedoras do homem nordestino, são responsáveis por 

parir a mata, território desconhecido e “desocupado” que aparece, ao 

olhar do migrante, como um outro mundo e, por ser um outro 

mundo/um mundo de outro, apresenta-se sem forma, na modalidade 

de Caos (Eliade, 1992: 34). 

 A partir da ação desses homens sobre essa massa verde 

caótica que se espalha sobre a Terra, inicia-se um processo de 

organização, de cosmicização do Caos. O homem passa a agir sobre 

o espaço caótico, amorfo, a fim de transformá-lo simbolicamente em 

Cosmos, em Mundo, em “seu-mundo”, em seu lugar, ou seja, em seu 

espaço conhecido (Eliade, 1992: 32). 

 A transformação do Caos em Cosmos é criação. Essa criação 

se dá através da ritualização das atividades exercidas pelo soldado da 



borracha Esse movimento ritual é que vai estruturar e organizar o 

espaço da mata, colocar nela os referenciais de que o soldado da 

borracha precisa para dela tirar seu sustento. Dessa maneira o que se 

dá é um processo de consagração desse espaço, processo que, 

segundo Eliade (1992: 36), implica numa escolha existencial: a 

escolha do Universo que se está pronto a assumir ao “criá-lo”. 

Assim, a mata necessita de quem a consagrou e a sociabilizou, de 

quem a criou, tanto quanto o seu criador necessita dela para poder ter 

um referencial para sua existência: ninguém existe sem um lugar, da 

mesma maneira que é impossível um lugar sem uma presença. A 

presença é que vai criar códigos que vão dar significados ao espaço 

que, por sua vez, surge como concretização do modo de agir de uma 

sociedade, ou seja, como projeção de uma práxis (Caldas, 1997: 9). 

 Esse processo de sociabilização, de formação e criação do 

existente é responsável por tornar o “brabo” em um “manso”, ou 

seja, fazer do homem nordestino recém chegado e inapto ao serviço 

de extração do látex – além de desconhecedor de um espaço físico 

complexo como o da floresta – um homem apto ao trabalho com a 

seringueira. 

 Não se pode tratar da constituição do espaço amazônico pelo 

migrante nordestino sem colocar em evidência a participação daquilo 

que vai dar sentido a esse espaço: os mitos. Os mitos aparecem como 

participantes da construção do mundo dos soldados da borracha ao 

construir imaginários que explicam esse mundo. São também 

mantenedores da ordem e da estrutura social desse lugar e 

determinadores da forma de conduta dos homens nesse espaço 

(Eliade, 2002: 8). São os mitos que ensinam ao homem como usar 

adequadamente os recursos da floresta, a fim de preservá-la já que 

ela é o Mundo desses homens.  

 É interessante observarmos o tipo de relacionamento que 

esses homens estabeleceram com os índios. Os índios são a própria 

mata personificada: representam o seu perigo, sua ferocidade, são tão 

“bichos” quanto as onças. O mito do Mapinguari – que segundo os 

soldados da borracha é um índio que quando fica muito velho sai da 

aldeia, vai para a mata e lá se transforma no Mapinguari - é um 

exemplo dessa imagem que eles têm dos índios. 

 No contato com os soldados da borracha, percebe-se que o 

típico Soldado da Borracha apresentado nos textos da historiografia 



regional não é único. Esses textos tratam como Soldados da Borracha 

somente aqueles seringueiros que vieram para a Amazônia no 

período da Segunda Guerra Mundial. Como neste trabalho preocupa-

se com a narrativa pessoal desses homens valorizamos o discurso não 

só dos que vieram no período da Guerra, mas de todos os que se 

identificam enquanto Soldados da Borracha. Assim, ao fazer a 

análise das narrativas percebe-se, até agora, a existência de pelo 

menos três tipos de soldados da borracha: 

a) O primeiro é aquele já dito pelos livros regionais, o homem que 

veio para a Amazônia recrutado pelo exército, em idade de 

alistamento militar. 

b) Um outro tipo de Soldado da Borracha é aquele que veio para a 

Amazônia um pouco antes da Guerra, ainda pequeno, com a família, 

através do Departamento Nacional de Imigração. Neste caso, a 

migração dessas famílias ainda nada tinha a ver com a Guerra, era 

resultado de uma política de Estado para a colonização do país. 

c) O seguinte é aquele homem que veio do Nordeste no período da 

Guerra, contudo ainda pequeno, acompanhando o pai que havia sido 

recrutado para o trabalho de extração do látex e que, mais pela 

necessidade do que pela convivência, aprendera ainda pequeno a 

trabalhar embrenhado na mata com o pai, na fabricação das pélas de 

borracha.  

 É bom ressaltar que neste trabalho não há a preocupação em 

“definir quem realmente foi um Soldado da Borracha”, não há um 

compromisso com uma verdade que quer se estabelecer como 

Histórica. Aqui se trabalha com experiências de vida, narrativas, 

discursos. Se o colaborador se diz enquanto soldado da borracha não 

nos caberá negar. Portanto viu-se, a partir da análise das narrativas, 

que o “grupo social” Soldados da Borracha não é homogêneo. 

 Dos sete textos-narrativas obtidos, cinco foram conseguidos 

junto a colaboradores do Sindicato dos Soldados da Borracha – o 

SINDSBOR – nos quais percebe-se um certo tipo de “consciência de 

classe”, um discurso político voltado para a valorização dessa 

“classe”. Fazem parte do Sindicato todos os tipos de Soldados da 

Borracha que observamos existir. Para os soldados da borracha 

sindicalizados que vieram para a Amazônia no período da Guerra, os 

nordestinos que vieram no período da Batalha da Borracha, ou antes, 

ou depois, sem terem sido contratados pelo exército, que vieram por 



conta própria, não são Soldados da Borracha, são apenas seringueiros 

e principalmente: são civis. 

 Ao acentuar a forma como são esquecidos pelos políticos 

governantes, revela-se a visão que os soldados da borracha têm em 

relação à sua situação social. Eles hoje sentem-se socialmente 

injustiçados. Até hoje lembram-se das promessas feitas a eles no 

Nordeste. Percebe-se que o não reconhecimento dos soldados da 

borracha como heróis causa-lhes grande mágoa, principalmente 

naqueles que vieram recrutados ou contratados para servir no 

chamado “Exército da Borracha”, que esperavam aposentar-se como 

sargentos, da maneira que lhes foi prometido. 

 A partir daí, tem-se percebido o que esse título significa para 

esses homens. Numa época em que o nacionalismo era exarcebado, 

aqueles que lutavam pela pátria eram tidos como heróis e foi 

justamente isso o que ocorreu no período de 1943 a 1945. É em torno 

desse eixo que os colaboradores narram suas vivências colocando-se 

como heróis, absorvendo o discurso ideológico que lhes foi 

preparado, fazendo, contudo, um paradoxo com a situação de 

esquecimento político a que julgam estar imerecidamente relegados. 
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HISTÓRIA ORAL COM SOLDADOS DA BORRACHA: 

A EXPERIÊNCIA NO NORDESTE 
 

Anderson de Jesus dos Santos
2
 

RESUMO: Por meio de uma metodologia que mescla uma dada 

História Oral (Meihy) e que coloca o entrevistado no centro da 

pesquisa, e com os procedimentos de cápsula narrativa e nascimento 

voluntário (Caldas) que possibilita ao colaborador escolher por onde 

e como quer começar sua narrativa, objetivamente, procura-se 

compreender as imagens sobre o Nordeste que se tinha antes e que 

restam hoje e as visões de mundo que se processam após anos de 

vivência em terras Amazônicas. O Nordeste aparece como uma 

ausência de forma fragmentada, algo esquecido em uma outra vida e 

a busca de uma vida nova na Amazônia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Soldados da Borracha - História Oral – 

Migração – Nordestinos. 

 

ABSTRACT: By means of a methodology which mixes a given Oral 

History (Meihy) and which places the one being interviewed in the 

center of the research and with the procedures of “Cápsula 

Narrativa” and Spontaneous Origin (Caldas) which enables the 

colaborator to choose where and how to begin his narrative. 

Objectively, we seek to understand the images about the Northeast 

which existed before and which remain today and the visions of the 

world which are processed after years of living in Amazonia lands. 

The Northeast appears like a fragmented lack of form, something 

forgotten in another life and a search of new life in Amazonia. 

 

KEY WORDS: Soldiers of the Rubber - Oral History – Migration – 

Northeasters. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Uma indagação pode ser feita quando se fala em como 

pesquisar sobre um assunto dito “tradicional”, onde existem 

documentos, monografias, dissertações, teses e livros, que dão conta, 

digamos que, suficiente para garantir uma historiografia regional. O 

conhecimento sobre o assunto Soldados da Borracha tem um limite: 

todos partem de trabalhos já escritos, do que já se sabe, ou seja, da 

história oficial. O que é ser Soldado da Borracha contado por ele 

mesmo? 

 Os trabalhadores chamados de Soldados da Borracha não 

dizem nada, quando dizem é somente em um discurso fragmentado, 

que é retirado de entrevistas que apenas buscam confirmar o que o 

pesquisador deseja, ou seja não se dizem, não têm a oportunidade de 

dizer um discurso que não seja o já sabido, que confirme uma 

história oficial. 

 Vemos a História Oral como um instrumento capaz de captar 

através de todo um processo que se denomina transcriativo, pedaços 

e/ou capítulos da experiência de vida que normalmente estão 

restritos, aos segredos pessoais e, de família, ao que podemos chamar 

de cotidiano, a mistérios de suas vidas que não são ditos.  

 

OBJETIVOS 

 

 O Projeto Nordestinos na Amazônia: História Oral com 

Soldados da Borracha (A Experiência de Dois Mundos – O 

Nordeste), pretende ser um estudo extenso e profundo sobre a visão 

de mundo, planos e sonhos de pessoas que saíram das suas cidades 

de origem e se aventuraram na década de 40 a Amazônia como 

"Soldados da Borracha", para lutarem pela pátria na chamada 

"Batalha da Borracha" e que hoje são aposentados pela 

FUNRURAL. 

 Este estudo foi feito através das narrativas constituídas num 

processo de entrevista, com uma metodologia específica de História 

Oral de Vida, dando ao projeto uma dimensão social que reside 

exatamente em possibilitar um processo de autoconhecimento que 

pode ser desencadeado no momento da entrevista a partir do contar e 

principalmente no momento do retorno da entrevista textualizada, 



priorizando a vida do colaborador através de uma percepção de si 

mesmo e do mundo em que vive, dimensionando desta forma o 

projeto em duas etapas: sendo a primeira a coleta de entrevistas e a 

confecção do tecido textual. A segunda etapa busca reunir todas as 

entrevistas e partir para uma etapa interpretativa, dentro de uma 

perspectiva de Mircea Eliade (Tratado de História das Religiões, 

1998), a fim de perceber onde aparecem as imagens sobre o 

Nordeste. 

 Partindo dessa possibilidade prático-teórica, realiza-se este 

projeto com os Soldados da Borracha de Porto Velho-RO, buscando 

nesses “sobreviventes”, frutos de uma política de Estado, vidas 

desfeitas e refeitas, histórias entrelaçadas com aspirações de vida, os 

limites da exclusão como representações vivas da sua relação com as 

representações estatais e a separação social. Quais as visões de 

mundo, sonhos, idéias sobre educação, política e família dessas 

pessoas. Como essas imagens do passado, se processam em suas 

vidas, como o imaginário nordestino se apresenta de forma coletiva 

ou individual. .  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 Todas as questões levantadas foram postas a partir de 

entrevistas adquiridas através de uma metodologia que mescla uma 

dada História Oral, que se voltou à “gente comum” e trabalham na 

fronteira entre a História, Sociologia e Antropologia. Essa linha de 

História Oral tem antecessores: LEWIS (1959), VIEZZER (1984), 

BURGOS (1987) e MEIHY (1990, 1991, 1993, 1996), bem mais 

perto de nós, que revoluciona o papel do entrevistado, colocando-o 

no centro da pesquisa não mais como um simples depoente, mas 

como colaborador, participante imprescindível, sem o qual o trabalho 

não seria possível, com os procedimentos de “Cápsula Narrativa” e 

“Origem Voluntária” desenvolvidos por CALDAS (1997, 1998). 

 Leva-se em consideração, não somente as informações 

contidas nos relatos, mas o próprio modo de narrar. Daí a 

importância na utilização dos procedimentos de “Cápsula Narrativa” 

e “Origem Voluntária”, por permitir ao colaborador escolher por 

onde e como gostaria de narrar. Essa História Oral é portanto um 

“campo multidisciplinar”, onde o pesquisador passeará pela história, 



mas se apegará à Antropologia, Sociologia, Lingüística e Psicologia 

para ler e interpretar seus “textos”. 

 Pretendia-se entrevistar os Ex-Soldados da Borracha 

residentes em Porto Velho, levando-se em consideração alguns 

aspectos: 

 Foi marcada com cada colaborador uma pré-entrevista, 

momento no qual explicava-se em que consistia a pesquisa, 

esclarecendo todos os passos da entrevista até a textualização e os 

retornos para conferência e complementação, entendendo todo esse 

processo como transcriação. Deixava-se clara a utilização do 

gravador, a importância de sua participação e concordância, na 

realização da pesquisa e marcava-se a data, o horário e o local da 

primeira entrevista, que foram escolhidos pelo colaborador.  

 Após esses passos, tive-se a própria entrevista, sendo 

composta de duas Etapas: na primeira, utilizou-se os procedimentos 

denominados origem voluntária e cápsula narrativa (CALDAS, 1998: 

37), onde os colaboradores iniciaram suas narrativas por onde 

acharam melhor e não foram interrompidos até que se percebeu o 

esgotamento da fala, o que proporcionou, dessa maneira, seu “eixo 

narrativo”, que foi respeitado até o fim do processo. Após o término 

da fala do colaborador, as dúvidas e as passagens que chamaram 

atenção, foram anotadas e, através do diálogo; trabalhou-se com 

entrevistas múltiplas, que formaram cápsulas temáticas, aprofundou-

se alguns assuntos que apareceram na cápsula inicial. 

 As entrevistas passaram pela transcrição, que pretende ser, 

em termos de escrita, tal e qual o gravado, neste momento colocando 

no papel tudo que foi dito, inclusive todos os erros, repetições, vazios 

e silêncios, incluindo também as perguntas; entendida como “... a 

passagem fiel do que foi dito para a grafia” (MEIHY, 1991: 30).  

 O passo seguinte foi a textualização que é um momento da 

transcriação geral onde se inicia o texto. Começa, segundo MEIHY, 

com a anulação da voz do oralista dando espaço para a fala do 

colaborador, suprimindo as perguntas ou incorporando-as ao discurso 

do depoente.  

 A textualização torna-se uma etapa superada, pois não exige 

do oralista a reorganização do discurso do colaborador devido à 

estrutura narrativa obtida no momento da entrevista onde o discurso 

foi organizado pelo próprio colaborador.  



 

“ ... a fase final do trabalho dos discursos. (...) Teatralizando 

o que foi dito, recriando-se a atmosfera da entrevista, 

procura-se trazer ao leitor o mundo de sensações provocadas 

pelo contato, e como é evidente, isso não ocorreria 

reproduzindo-se o que foi dito palavra por palavra. (...) tem 

como fito trazer ao leitor a aura do momento da gravação. (...) 

O fazer do novo texto permite que se pense a entrevista como 

algo ficcional e, sem constrangimento, se aceita esta condição 

no lugar de uma cientificidade que seria mais postiça. Com 

isso valoriza-se a narrativa enquanto um elemento 

comunicativo prenhe de sugestões.” (MEIHY, 1991: 30-31) 

 

 Com a finalização desse processo, obteve-se, não mais 

entrevistas, mas textos (BARTHES, 1992), que voltaram aos 

colaboradores para o momento da conferência, para que fossem 

feitas correções e complementações, garantindo neste retorno a 

devida autorização para uso, estando, portanto, abertos para as 

leituras propostas pela pesquisa. 

 

RESULTADOS FINAIS 

 

 Seis entrevistas textualizadas foram conferidas pelos 

colaboradores. Se no primeiro ano de pesquisa objetiva conseguir as 

entrevistas e ter já uma visão parcial das narrativas de nossos 

colaboradores, nesse segundo ano obtive-se resultados mais 

aprofundados a partir das leituras dessas narrativas, através de 

autores que permitem posicionar em relação ao universo simbólico, 

já que se trata da experiência nordestina observada em suas 

narrativas, conforme descrito nos relatórios anteriores, que 

demonstram dos colaboradores uma preocupação em relatar suas 

experiências a partir de uma perspectiva de vida de muito trabalho, 

dificuldade e sofrimento. Essas são palavras chaves/eixos nas suas 

narrativas, essas dificuldades se apresentam na forma de doenças, 

contato com a população local e trabalho diferenciado daquele que 

faziam anteriormente no Nordeste. 

 Para que se fizesse possível compreender essa experiência, 

procurou-se trabalhar com o conceito de estrangeiro desenvolvido 



por Chevalier e Gheerbrant, que trata todos os filhos de Adão como 

estrangeiros, uma vez que Adão teria sido expulso do paraíso e 

condenado ao exílio. Os filhos de Adão são hóspedes de passagem, 

todo um mundo ocidental acredita em uma Pátria ainda não 

alcançada, mas vive, em constante busca por este mundo a ser 

alcançado, quer seja material ou espiritual. O senhor Augusto, um 

dos colaboradores em sua narrativa diz:“Eu tenho aquele sonho, eu 

sonho mesmo lá muitas e muitas vezes naquela Serra vendo a cidade 

lá em baixo, a cidade também já tá em cima da Serra “ 

 O mundo que os soldados da borracha buscavam, de fartura e 

de riquezas aqui na Amazônia, não existe mais em suas narrativas 

quando falam do presente. A dificuldade de alguns dos colaboradores 

em falar sobre o nordeste, ou apresentarem qualquer lembrança, 

reside no passado deixado para trás, as festas, os costumes, toda uma 

forma de viver e pensar, completamente diferente do caboclo 

amazônico, especialmente com relação ao tempo.  

 O tempo de trabalho aqui na Amazônia é diferente do tempo 

para o trabalho no nordeste. Em virtude das condições climáticas que 

são descritos por eles em suas narrativas, quando falam, por 

exemplo, da chuva que em determinado período do ano prejudicava 

o trabalho de corte da seringa e também nos períodos mais quentes 

do ano, o corte também ficava prejudicado em virtude da alta 

temperatura, fazendo com que o leite coalhasse e, deste modo, 

restava ao soldado da borracha o trabalho de corte à noite, já que a 

temperatura tende a baixar, e o látex escorre todo para dentro da cuia 

facilitando o trabalho. 

 Desta maneira, as imagens sobre o Nordeste se fundem junto 

aos (re)significados que são dados em suas vidas ou seja, os choques 

culturais, e mesmo o choque ao ver toda grandiosidade da floresta 

diante de sua pequenez.  

 O nordestino que vive no sertão e vem para a Amazônia 

depara-se com um gigante, um emaranhado verde que ele terá que 

enfrentar e viver em algumas situações que não faziam parte de sua 

vivência anterior, como habitar no ponto mais distante da floresta, 

em um labirinto verde que tem como saídas apenas igarapés e rios. 

 Dentro da narrativa de alguns colaboradores, eles afirmam 

que passavam a maior parte do ano sozinhos em suas colocações se 

deslocando apenas até o barracão para fazerem a viação, e os 



vizinhos mais próximos em geral ficam a quatro quilômetros. 

Observa-se que a Amazônia deixa de ser a possibilidade de uma 

nova vida e passa a ser o exílio, a prisão. 

 As colocações ou os locais onde os soldados da borracha 

construíam suas casas e possuíam suas estradas, que eram os trechos 

de seringa que lhes estavam reservados para corte compreendiam os 

seus espaços, daí as distâncias entre os vizinhos serem significativas. 

Importante ainda observar o tipo de habitação em que os soldados da 

borracha viviam. As casas eram recobertas de palha, as paredes de 

lascas, gravetos ou palha também. Sobre a cabana ou mesmo choça 

que é a mais adequada definição para o caso dos soldados da 

borracha, Chevalier e Gheerbrant definem: “A choça simboliza a 

habitação do nômade, que não pertence a uma cidade permanente. 

Convém, por isso mesmo, ao cristão exilado da sua pátria, vivendo 

em terra estrangeira”.(2000:151) 

 A habitação do soldado serve para sua iniciação, para sua 

conversão a este novo mundo que o cerca, Chevalier e Gheerbrant 

definem ainda a cabana como: “Feita de galhos de árvores ou 

caniços, é a própria imagem da precariedade. Exígua, convém 

sobremaneira à solidão e à contemplação”.(2000:151) 

Suas experiências serão devoradas e assimiladas por este 

novo mundo, as crenças e mesmos os costumes do nordestino não 

deixam de existir mas passam a integrar as crenças e costumes do 

lugar.  

 Para as mulheres nordestinas, por exemplo, o corte da 

seringa era um trabalho desconhecido, mas mesmo assim, muitas se 

lançam ao trabalho nas estradas de seringa, trabalho que a rigor era 

para os homens. Mulheres como dona Benedita que mantendo ainda 

hoje seu sotaque (talvez como forma de resistência) diz que 

precisava ajudar sustentar a família, já que o marido sozinho só dava 

conta de produzir o necessário para alimentar a família, e as demais 

necessidades como roupa, calçado, não tinham como ser atendidas, e 

dessa forma ela se viu obrigada a ir para o corte, mas os patrões se 

surpreenderam, pois viram que ela em pouco tempo havia superado o 

marido. Dona Benedita em sua narrativa sobre o nordeste e seu 

sotaque ela diz: “Se não fosse a seca , a seca que derrota tudo, a 

seca acaba com tudo da gente, só é ruim por isso, e meu sotaque é 

feio, meu sotaque cearense.” 



 O sotaque talvez seja a maior denúncia da presença e 

resquícios da cultura nordestina na fala dos colaboradores, a fuga da 

seca não é algo presente apenas na narrativa de dona Benedita, mas 

recorrente nas demais narrativas dos nordestinos. Quando se 

deparam com os caudalosos rios da Amazônia, vêem a possibilidade 

da realização de seus sonhos que eram constantemente desfeitos 

pelos efeitos da seca e o brilho imponente do astro rei.  

 A relação água mais vegetação é algo forte e presente na 

cultura ocidental, principalmente no que se refere à religiosidade, 

traço importante da cultura nordestina. A água tem uma importância 

fundamental para a vida do homem nordestino, ele é um elemento 

vital para manutenção da vida e passa a ser um referencial maior 

quando chegam na Amazônia. Sobre esses aspectos Bachelard (1998: 

75) diz: “...a árvore é antes de tudo um símbolo maternal; como a 

água é também um símbolo maternal...”  

 Se o nordestino teve que se render às mazelas que a seca lhe 

impôs, por outro lado ele é recebido por outro grande monarca de mil 

rostos, reinando quase absoluto: o rio. É ele que comanda a vida. Ele 

permite ao homem o direito de ir e vir, ele é o elo de ligação entre 

um local e outro. Além de fornecer alimento para as famílias, o rio 

alimenta também a imaginação, ou como Bachelard afirma: “A água 

doce é a verdadeira água mítica” (Bachelard, 1998) 

 A majestade do rio está em ser o provedor da vida e da morte 

na Amazônia. O senhor Augusto em sua narrativa diz:“...você repara 

que na beira do madeira tem muita seringa nativa.... Agora quando 

começa a chover ela começa já voltando o leite novamente, o leite 

vem pela produção da água...” 

 O rio no período de sua cheia mantinha as seringueiras de 

sua margem todas verdejantes e saudáveis, com uma boa produção 

por causa das águas que mantinha a terra sempre irrigada, porém no 

período de seca o rio diminui o seu exuberante poder e as 

seringueiras têm que se esforçar com suas raízes para alcançarem o 

benevolente monarca. 

 O rio não é apenas o meio de ligação entre uma colocação e 

outra ou mesmo o caminho por onde se escoa a produção agrícola e 

gomífera, mas há outras relações de trabalho que foram 

estabelecidas, como o trabalho do ferreiro por exemplo, que tem 

como atividade produzir as ferramentas utilizadas na extração do 



látex. A poronga que é uma espécie de capacete com uma lamparina 

para o corte à noite.  

 A faca de corte, talvez a mais importante ferramenta do 

seringueiro, é forjada pelo ferreiro no fogo e na água. O fogo dá a 

forma e a água dá a têmpera, o gume. A intensidade do corte é 

determinada pela água e não é qualquer água, é a água corrente do 

rio. Um bom ferreiro pode fabricar uma faca de corte que é capaz, de 

sugar o máximo possível de látex da seringueira, tirando dela toda a 

essência da vida e em pouco tempo ela estará morta.  

 A importância do ferreiro ou aquele que forja para os povos 

orientais, é daquele que é capaz de constituir o ser a partir do não-

ser, fazer transformações, juntar elementos, de certo modo é uma 

figura divina, um semideus, ou ainda de um velho ferreiro que 

produz um sabre capaz não só de matar mas de extinguir a alma. 

 Ainda dentro do conceito de estrangeiro, Chevalier e 

Gheerbrant afirmam: “Em toda sociedade, o estrangeiro é aquele 

cujo amor está em outro lugar.” 

 Após os anos de vivência em terras amazônicas, as imagens 

sobre o nordeste aparecem “vivas” nas lembranças dos 

colaboradores, a ponto de que no momento da narrativa, em que eles 

falam sobre as lembranças do nordeste se emocionam, choram, por 

não terem como voltar para suas terras, por terem passado toda suas 

vidas aqui trabalhando e não terem conseguido realizar os seus 

sonhos, apesar da seca, é a terra natal onde deixaram suas raízes. Por 

outro lado, aprenderam a conviver com as pessoas da região, 

domesticaram e foram domesticados pelos costumes e crenças locais, 

porém mantêm seus costumes e crenças vivas como forma de se 

lembrarem de um mundo ou de uma pátria da qual não podem mais a 

ela retornar a não ser em seus sonhos . 
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RESUMO.  São apresentados os principais processos de filtragem 

perceptual particularmente expressivos do sistema de adequação 

fonológica e fonotática dos empréstimos do português não-padrão à 

língua indígena wari’-oro não.  

 

PALAVRAS-CHAVE : fonologia, empréstimos, oro não. 

 

ABSTRACT: We describe the main perceptual filtering processes 

which are especially productive in the phonological and phonotactic 

adequacy system of the popular Portuguese borrowings in the 

indigenous Wari’-Oro não language. The used methodological 

framework is the theory of Lexical and Post-Lexical Phonology 

elaborated by Kiparsky ans Mohanan, as well as a Pre-Lexical 

perceptual compound idealized by Angenot-de Lima 2001. 

 

INTRODUÇÃO 

 
 Esta pesquisa é a continuação da "Descrição Variacionista das 

línguas do grupo wari' (Chapakura), onde se pretende chegar à 

descrição variacionista dos diversos dialetos wari', língua indígena da 

família Chapakura, falada e usada para alfabetização no quadro da 

educação indígena nos PI Pacaas Novas, Sagarana, Laje e Ribeirão, 

município de Guajará-Mirim (RO). Sendo o chamado "wari' "de fato 

um grupo de dialetos relativamente pouco diferenciados, e sendo que, 

desses dialetos, somente o Oro Não' já foi descrito (Everett e 

Kern,1998), pensou-se estudar esta variação dialetal, visando à 

elaboração de material didático. O estudo contrastivo do sistema 

fonético-fonológico da língua materna indígena e da língua nacional 

portuguesa constitui a primeira etapa metodológica necessária para um 

                                                 
3
 Discente do curso de graduação em Letras. Bolsista PIBIC/UNIR. Projeto de 

pesquisa: Descrição variocionista das línguas do Grupo Wari (Chapakura) da 

Orientadora: Profa. Dra. Geralda Angenot – (agenot@gm-net.com.br) 



bom entendimento das dificuldades relacionadas com a aprendizagem 

de uma segunda língua. 

  

DESENVOLVIMENTO E DEMONSTRAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

As análises que propomos, na abordagem conceitual da 

Fonologia Lexical e Pós-lexical articulam-se em três fases: (a) o 

input fonético português; (b) a representaçao fonológica subjacente 

oro nao, resultante de processos perceptuais; (c) o output fonético 

oro nao, resultante de processos articulatórios.  

 O corpus abaixo é constituido principalmente por nomes de 

pessoas, objetos e lugares que são utilizados pela população indígena 

oro não. 

 

Regras do sistema de Nativização em Oro não : 
REGRAS EXEMPLOS 

PORTUGUESES 

EXEMPLOS 

ORO NÃO 

//V$---- A voadeira 

 V$---- a voadeira,gaveta 



 V$---- a voadeira 



 $---- Convidado 



 $---- vaca,novilha 





 V$----V  nova mamoré 

//
/#----v banana, banheiro 






 /#---- Bélgica 

 /#---- Bicicleta 

 /$---- brincar, quebra galho 





 /V$----V goiaba, marimbondo 


///----$ Abelha 

 /----# Novilha 



///----# abelha, novilha 



/// ----# Andorinha 





 /$N---- Banheiro 

 /N$----V Cozinheiro 

/// $---- Café 

 / #---- francês 






 / #---- fogão 

/// V$----V cabelo 

 / $C---- blusa, flauta 








 /#---- laranja 






/// $---- geladeira 

 / $---- bélgica 

 /$---- calango 

 /$---- frigideira 



 
/#---- gilete 







 /#---- gilete 



 /$---- regina 

 /$---- tigela 



///$---- borracha, 

 /#---- chapéu 

// chapeú 

///$---- gravador 



 /V$----V água 

 /$---- magro 






///$----V Guajará-mirim 










 /$----V Guajará-mirim 





///#---- , sandália, vassoura 


 /#----  sandália 

///$----  camiseta 

 /V$----V gasolina 

///$---- convidado 



 , /$---- daniel, frigideira 








 / V$----V ferida 



 /#---- dinheiro 





/// C$----- prato 



///$---- garrote 



 /----$ porto velho 

 /#---- tigela 





 /$---- pitito 

 

 

MODELO DE FONOLOGIA LEXICAL E PÓS-LEXICAL : 

  

QUADRO I- Derivacional Da Produçao 

 
 COMPONENTE LEXICAL  
  

 ENTRADAS LEXICAIS  

  
 MORFOLOGIA : MORFOFONOLOGIA : 

 Stratum 1 : Stratum 1 :  

 PALAVRA SIMPLES Regras com limite de morfema + 
  Stratum 2 : Stratum 2 :  

 PALAVRA COMPOSTA FRACA Regras com limite interno fraco  

  Stratum 3 : Stratum 3 :  

 PALAVRA COMPOSTA FORTE Regras com limite interno forte  

 

  
 COMPONENTE PÓS-LEXICAL DE PRODUÇAO  

  

 SINTAXE : FONOLOGIA FRASAL: 
  

 Stratum 4 : Stratum 4 :  

 PALAVRAS EM CONTATO Processos Sandhi em limite  
 Stratum 5 : Stratum 5 :  

 SINTAGMA Processos fonossintáticos 

 Stratum 6 : Stratum 6 :  
 FRASE Processos alofônicos 

 

  
 PRAGMÁTICA : FONOESTILÍSTICA :  

 Stratum 7 : Stratum 7 :  

 CONTEXTO A Processos de maxi-hiper-articulaçao  
 Stratum 8 : Stratum 8 :  

 CONTEXTO B Processos de hiper-articulaçao  

 Stratum 9 : Stratum 9 :  
 CONTEXTO C Processos de semi-hiper-articulaçao  

 

 Stratum 10 : Stratum 10 :  
 CONTEXTO D Processos de articulaçao normal  

 

 Stratum 11 : Stratum 11 :  
 CONTEXTO E Processos de semi-hipoarticulaçao  

 Stratum 12 : Stratum 12 :  
 CONTEXTO F Processos de hipoarticulaçao  

  

 Stratum 13 : Stratum 13 :  



 CONTEXTO G Processos de maxi-hipoarticulaçao  

  

 

 Regras de nativizaçao dos lexemas portugueses nao-padrao : 
 

 

 

 Processos perceptuais Processos articulatórios  

do componente prélexical: do componente pós-lexical  

 

 



 V -

--- V 

   t    , ,  ---- V






  i, 

e  


 
 entre  e 

V 

V    
V
    ---- V


















 

 


 









 



dia

nte de   

     alhures 












V   V

, V  registro 

normal 

   VC  registro hipoarticulado

VV, VV    VV, VV   VV---- 












----  







 



  

 

 

 

Nos exemplos seguintes, os diacríticos  e  referem-se aos 

limites internos de palavra, respectivamente, fracos e fortes:  



INPUT PORTUGUÊS : 

transcriçoes 

ortográfica e fonética 

OUTPUT ORO NAO : 

Transcriçoes 

(morfo)fonológica e fonética 

Fotografia 





 








Batata 

 








Deputado 

 







Gordo 

 







Guajará-Mirim 



 













Abelha 

 















Janela 

 










feijao 

 







cozinheiro 

 







cozinheira 

 









 

 
 

 

Exemplo de nativizaçao de empréstimo:  

 "fotografia": 

 
  INPUT FONÉTICO PORTUGUÊS : 


 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

PRÉLEXICAL 

 DA 

PERCEPÇAO 

Adequaçoes desalofonizantes: 

   

 V  V 

 

    o /     a / 

 Segmentalizaçao de vogal-eco e de transiçao: 

  


Adequaçoes fonotáticas e morfofonologizantes:

 Alongamento vocálico + limite interno forte: 

  V  V 

 Alongamento vocálico + limite interno fraco: 

 V  VCV 

 Alongamento vocálico em final de palavra 

 V  V 

SUBJACÊNCIA REPRESENTAÇAO FONOLÓGICA ORO NAO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 

LEXICAL E 

PÓS-LEXICAL 

DA 

PRODUÇAO 

OUTPUTS FONÉTICOS ORO NAO: 

 

Registro fonoestilístico maxi-hiper-articulado: 

  ()      

 / t /   V  V   a        ,  

 


 

Registro hiper-articulado: 

 Reduplicaçao consonantal I:  

 V
C
   C 

 Mini-vocalizaçao eco diante de tap: 

 
V

1  V1 /  






Registro semi-hiper-articulado 

 Reduplicaçao consonantal II:  

 V
C
   C 

 





 



Registro normal: 

 Geminaçao consonantal I:  

 
C
 C  CCV  

 







Registro semi-hipoarticulado: 

 Geminaçao consonantal II:  

 
C
 C  CCV  

  a         

      h  

 


 

Registro hipoarticulado: 

 Desgeminaçao consonantal I:  

 CCCV  

 


 

Registro maxi-hipoarticulado: 

 Desgeminaçao consonantal II:  

 CCCV  

 


 

 
ESTRUTURA FONOTÁTICA DO LEXEMA 

 

A estrutura fonotática da palavra oro nao segue o padrao 

comum a todas as línguas da família chapakura, segundo o qual uma 

palavra simples é constituída por uma única sílaba pesada 

eventualmente precedida por uma única sílaba leve, ou seja,  

  (CV)CV, VC  

Uma palavra composta corresponde à concatenaçao de 

duas ou mais palavras simples separadas por limites internos de 

palavra forte () ou fraco (=). 

Ou seja, em Wari' temos monossílaba (CV(C), CV:) e 

dissílaba (CV(CVC), CV(CV), quando o falante Wari' escuta uma 

palavra com mais sílabas ele ou interpreta como uma palavra 

composta ou corta a última sílaba, como em máquina: ma:cin 

    



CONCLUSÃO 

Na nossa pesquisa partimos da relação que existe entre 

"língua" e "cultura", pois a língua é produto cultural capaz de 

expressar todo o conteúdo cultural. Com isso, ela marca a fronteira 

que existe entre duas culturas. E o sistema linguístico também marca 

essa fronteira através dos empréstimos. Isso quer dizer, que temos 

aqui duas culturas e uma fronteira. O português não padrão é o limite 

cultural existente para a língua wari' (oro não). No entanto, podemos 

concluir que existe uma dificuldade na articulação para a realização 

fônica de um fonema estrangeiro, que gera na consciência linguística 

do falante uma preocupação em ser aceito pela sociedade dominante. 

Com isso, estão mais preocupados em "falar certo" o português, 

causando nos mesmos, representações negativas. Pois, se preocupam 

muito mais em serem aceitos pela sociedade. Há um outro ponto 

importante: os mais velhos fazem os empréstimos em sua totalidade, 

e os mais jovens emprestam muito pouco, isto é, há uma variação, 

por justamente estarem com mais freqüência na cidade e por se 

preocuparem com o preconceito por parte da sociedade dominante a 

menos que possuam um sistema educacional sólido voltado para a 

consciência cultural a língua nativa tenderá a desaparecer. Pois os 

mais jovens já começam a ultrapassar, transpassar a fronteira 

existente. "Muitas vezes o branco acha que a língua dele é a melhor. 

Tem preconceito. E muitos índios quer deixar as tradições e talvez 

seja por isso, o esquecimento da língua, é que muitos tão esquecendo 

os costumes
4
" 
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A EXPRESSÃO DA POSSE EM WARI’-ORO NÃO 

 

Joel Fagner C. Rocha
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RESUMO. Demonstra-se que, apesar das aparências, o sistema da 

posse atestado em wari’-oronão, uma língua indígena da família 

chapakura, não difere do sistema comum ao conjunto das demais 

línguas da família. Essa conclusão resulta de uma reinterpretação da 

estrutura morfofonológica que diverge drasticamente da análise 

elaborada por Everett & Kern (1998). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Posse, Wari’, Morfossintaxe. 

 

ABSTRACT. We demonstrate that, in spite of the appearances, the 

possession system in Wari’-Oronão, a Chapakuran indigenous 

language, is not different from the common system which 

characterizes all the other languages of this family. Such a 

conclusion results from an abstract non-linear reinterpretation of the 

morphophonological underlying structures that diverges drastically 

from the previous concrete structuralist analysis by Everett & Kern 

(1998). 

 

INTRODUÇÃO 

 

É um fato reconhecido que as línguas chapakura apresentam 

uma notável homogeneidade, principalmente a nível de seus sistemas 

fonotático e morfossintático, assim como pode ser observado, 

notadamente, através de uma comparação dos sistemas das línguas 

vivas kawtayo (Rodrigues Duran, 2000), moré (Angenot-de Lima, 

2002), orotowati’ (França, 2002) e miguelenho (Angenot-de Lima, 

1997a), assim como das línguas extintas chapakúra, kitemoka, tora, 

urupa, yaru, kabishi e rokorona.  
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Contudo a expressão da posse em wari’ parecia constituir 

uma aparente exceção em relação a essa uniformidade generalizada. 

O tratamento do sistema possessivo wari’ tal como ficou descrito 

pela primeira vez por Kern & Everett (1998) apresentava 

características bastante divergentes do comportamento atestado nas 

demais línguas da família. Daí a inevitável seguinte indagação: será 

que tal divergência em wari’ é real, inerente e decorrente de uma 

evolução sui generis dessa única língua ou é ilusória, apenas 

superficial e apenas decorrente das limitações metodológicas da 

descrição realizada por Kern & Everett? É a questão que o presente 

estudo pretende elucidar. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E RESULTADOS 

 
Comparemos as duas análises conflitantes do sistema 

possessivo wari’oronão, uma, mais superficial, de autoria de Kern & 

Everett (1998) e a outra, mais abstrata e generalizante, que é 

proposta por Angenot, Angenot-de Lima e Kempf (2002) e que 

desenvolvemos através da presente pesquisa. Adiantamos que 

somente esta segunda interpretação permite destacar a 

impressionante homogeneidade do sistema de posse expresso nas 

diversas línguas da família chapakura, ao passo que a análise anterior 

ofusca as características essenciais pan-chapakura contidas em wari’. 

Examinemos essas duas análises bastante divergentes. 

 

A ANÁLISE DE KERN & EVERETT (1998) 

 

Everett & Kern (235; 421) derivam a rica alomorfia atestada 

a partir de uma profusão de variantes morfológicas que eles 

consideram subjacentes, em conseqüência de segmentações 

simplórias que os levaram a postular, notadamente, a existência de 

uma duplicação ad hoc dos radicais nominais. Com efeito, eles 

postulam uma dicotomia entre formas ditas livres constituídas do só 

radical nominal e formas ditas ligadas, por eles rotuladas -xi’-nouns, 

que, supostamente, seriam constituídas pelo mesmo radical seguido 

pela seqüência de uma vogal temática fonologicamente arbitrária e 

de um sufixo possessivo de pessoa ou gênero.  



Esses autores não se deram conta de que essas supostas 

variantes de formas ligadas, ou seja, de radicais nominais 

expandidos, não são nada mais que o resultado fonético de fusões 

entre uma palavra lexical (um nome) e palavra-clítica gramatical 

composta por um conector, um eventual morfema de referência e um 

morfema de pessoa ou gênero. Além disso, esses autores 

demonstraram uma total despreocupação com as evidências 

fonotáticas e prosódicas fornecidas pela hierarquia das realizações 

fonoestilísticas disposta de acordo com um eixo decrescente que vai 

no sentido da hiper-articulação para a hipoarticulação. 

A seguinte representação arbórea sintetiza a análise que Kern 

& Everett propõem para os sintagmas determinativos possessivos de 

tipo A, isto é, os cujo nome possuído é uma forma supostamente 

ligada: 
 

 (01) SINTAGMA POSSESSIVO 

 

 

 

 

 SINTAGMA NOMINAL SINTAGMA NOMINAL 

 POSSUIDO POSSESSOR 

 

 

 

 

 NOME NOME 

 LIGADO 

  

 

 

 TEMA SUFIXO 

 de PESSOA 

 ou GÊNERO 

  

 RADICAL VOGAL 

 TEMÁTICA  
 

 







 
 porco de ente-masculino homem 

 num registro 

fonoestilístico 

 nao definido pelos autores 

 "O porco do homem"

 

 Ao invés de usar tais formas supostamente ligadas, os falantes 

podem, opcionalmente, recorrer às suas variantes alomórficas, ou 

sejam, formas ditas livres seguidas de um clítico flexionado de 

pessoa ou gênero. Assim a forma ligada 

do exemplo acima "O porco dele" 

pode ser substituída pela forma livre 

o 

que ocorre na estrutura sintática de tipo B seguinte: 

 
 (02) SINTAGMA POSSESSIVO 

 

 

 

 

 SINTAGMA NOMINAL SINTAGMA CL Í TICO SINTAGMA NOMINAL 

 POSSUIDO POSSESSOR 
 

 

 

 

 NOME CONECTOR SUFIXO NOME 

 LIVRE de PESSOA 

 ou GÊNERO 

 

 

 TEMA  

  

  

  

 RADICAL  



  

 

 





 

 porco de ente-masculino homem 

 num 

registro fonoestilístico  

 nao definido pelos autores 

 "O porco do homem"

 

 

A REANÁLISE DE ANGENOT, ANGENOT-DE LIMA & 

KEMPF (2000) 
 

Em pan-chapakura, e, portanto, também em proto-chapakura 

(Angenot-de Lima, 1997b), a possessão se expressa sempre e em 

todos os casos e todas as línguas, inclusivo em wari’, através do uso 

de um sintagma determinativo formado pela seqüência de um 

sintagma nominal possuído, de um sintagma clítico e de um sintagma 

nominal possessor. O sintagma clítico, por sua vez, é constituído por 

um conector (isto é, uma preposição de conexão) e por um sintagma 

de concordância formado por um morfema de pessoa ou de gênero 

que é eventualmente introduzido por um referente. Este morfema de 

pessoa ou gênero está em acordo adjetival com o nome possessor 

seguinte ou em referência pronominal, em caso de subentendimento 

desse nome possessor. 

 
  MORÉ OROTOWATI’ MIGUELENHO 
CONE

CTOR 
de 

 



 



 
 

 

PESSO

A 

mi

m 


 



 



 

 ti 

 



 



 



IN

CL 
   

EX

CL 
   

voc

ês 
   

 

(REFER
ENTE) 

+ 

GÊNER

O 

ele 

(M) 
 

 


 
ela  

 


 
ele 

(N) 



 
 

 

 

Essa diversidade de realizações fonéticas superficiais 

atestadas em todas as línguas da família, é facilmente explicável 

através de um conjunto de processos morfofonológicos, sandhi, 

alofônicos e fonoestilísticos. Notadamente de harmonia vocálica e de 

palatalização consonantal. Enfim, nossa proposta de reinterpretação 

dos dados do sistema de posse do wari’ traz esta língua de volta ao 

seio da família chapakura. A árvore normalizada (03) a seguir 

substitui vantajosamente as árvores (01) e (02) da análise 

concorrente:  

 

 
(03) SINTAGMA POSSESSIVO 

 

 

 

 

 SINTAGMA NOMINAL SINTAGMA SINTAGMA NOMINAL 

 POSSUIDO CLÍTICO POSSESSOR 

 

 

 

 

 NOME CONECTOR SINTAGMA NOME 

 DE CONCORDÂNCIA 

 

 



 

  

 (REFERENTE) PESSOA 

 ou GÊNERO 
 

 







 
Registros:porco de ente masculino homem 

HIPER 




SEMI-HIPER 











NORMAL 







HIPO 







 "O porco do homem"

 

Para possibilitar uma descrição exaustiva de todos os dados 

que caracterizam o sistema possessivo wari’ com sua rica 

diversidade fonoestilística, reinterpretamos o tratamento ademais 

superficial que Everett & Kern (1998) deram à morfofonologia do 

oronão.  

 Em Wari’ assim como nas demais línguas chapakura e 

numerosas outras línguas indígenas, convém distinguir duas classes 

nominais. Temos, de um lado, os nomes inalienáveis, isto é os que 

são normalmente possuídos (alguns o são sempre e outros quase 

sempre!) por um possuidor natural e intrínseco, tais como os termos 

que designam as partes do corpo e as relações de parentesco e que, 

por esse motivo, serão necessariamente seguidos por um sintagma 

clítico de concordância. Por outro lado, temos os nomes ditos 



alienáveis, isto é os que não são possuídos intrinsecamente, podendo 

ser virtualmente possuídos por diversos possuidores, às vezes de 

modo normal (por exemplo “casa”, “machado”) ou de modo 

excepcional (por exemplo, “trovão”, “lua”), por exemplo, em 

contexto poético ou metafórico. 

 

AMOSTRA DO CORPUS  
 

  Apresentamos a seguir, à guisa de ilustrações, uma amostra 

do corpus que coletamos com exemplos de palavras que designam as 

partes do corpo.  

 Nos dez exemplos da amostra abaixo, figuram, entre barras 

oblíquas, as formas fonológicas subjacentes das seqüências 

constituídas por um nome possuído e um sintagma clítico formado 

por um conector e um sintagma de concordância pronominal de 1
a
 

pessoa inclusivo “nosso com você incluído”. Convém ressaltar que, 

na ausência de um contexto referencial específico, a expressão dos 

nomes inalienáveis é sempre fornecida espontaneamente pelos 

informantes Wari’ com a pessoa inclusiva.  

   
1.  Ânus 











2.  asa  




3.  carne ; corpo 








4.  Gengiva 

























carne de nosso dente 
5.  lado 

esquerdo 











6.  Cérebro; 

miolhos 














7.  anca; bacia; 

quadril 






8.  arcada 

superciliária 











 nosso osso de olho 

9.  Articulaça

o da anca 









nosso olho-de-porco

10.  Articulaça

o dos dedos 



















 nossas crianças de junta

 

CONCLUSÃO 

 

Nossa interpretação confirmou a estreita proximidade que as 

línguas Chapakura apresentam no tratamento gramatical das 

relações de posse. Demonstramos que, neste aspecto, o Wari’ 

Oro Não difere das línguas da mesma família. Convém enfocar 

o fato de que essa conclusão somente pode ser obtida ao 

término de uma decomposição morfológica e de uma 

morfofonologia subjacente extremamente abstratas, de acordo 

com a abordagem baseada no conceito clássico de oposição 

entre estruturas profundas versus superficiais e na Fonologia 

Lexical versus Pós-Lexical.  

Tal conclusão teria sido impossível com base na 

descrição gramatical de Everett e Kern (1998), cujas 



interpretações morfofonológicas se revelaram ser demais 

simplórias e superficiais para permitirem a substância 

subjacente comum a todas as línguas Chapakura. 
 Eis, a síntese de ambas as análises em debate. 

O sistema possessivo Oronão de acordo com Everett & Kern (1998) 

é o seguinte: 
 

SINTAGMA POSSESSIVO de TIPO A: 

RADICAL LIGADO 

Com vogal temática 

SUFIXO POSSESSIVO 

C

 

de mim  

 de ti 

 

 de mim contigo   

 de mim com ele  

 de vocês  

 dele (M)  

 dela 

 

 dele (N) 

 

SINTAGMA POSSESSIVO de TIPO B: 

RADICAL LIVRE 

Sem vogal temática 

CLÍTICO FLEXIONADO 

V(C)  de mim  

 de ti  

 de mim contigo  

 

 de mim com ele 

 

 de vocês  

 dele (M)  

 dela  

 dele (N)  

 

O sistema possessivo uniformizado de acordo com Angenot, 

Angenot-de Lima & Kempf (2002) é o seguinte: 
 
RADICAL  CLÍTICO FLEXIONADO 



LIVRE 

Sem vogal 

temática 

CONNECTOR (REFERENTE) + PESSOA 

 ou GÊNERO 



V(C)  
de  



mim 



 ti 



 mim contigo

 mim com ele

 Vocês 

 ele (M) 

 ela 

 ele (N) 
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OS MORFEMAS DE TEMPO MODO E ASPECTO EM 

WARI': ESTRUTURAS SUBJACENTES E FORMAS 

SUPERFICIAIS CONCATENADAS . 

 
Beatriz Mercado Bazan
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RESUMO.Foi identificado o sistema morfológico da conjugação em 

wari’, uma língua indígena da família chapakura. Foram enfocados 

os morfemas de tempo, de modo e de aspecto. Um conjunto 

ordenado de regras morfológicas opcionais de simplificação seguido 

por outro conjunto de regras morfofonológicas obrigatórias deriva os 

alomorfes superficiais, geralmente concatenados, a partir dos 

morfemas subjacentes abstratos. 

 

PALAVRAS-CHAVE : tempo, modo, aspecto, wari', alfabetização. 

 

ABSTRACT. We identified the morphological system of the 

indigenous Chapakuran Wari’-Oronão language conjugation. The 

tense, mode and aspect morphemes are analyzed in detail. Optional 

extrinsically ordered morphological simplification rules followed by 

obrigatory morphological rules derives the usually concatenated 

superficial allomorphes from the abstract underlying morphemes. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Propõe-se chegar a uma descrição fonológica e 

morfossintática das línguas do grupo wari', com enfoque nas 

variações intergrupais a serem integradas ao material didático já 

existente, através da pesquisa dos "morfemas TMA em wari': 

estruturas subjacentes e formas superficiais concatenadas".  

O trabalho ora apresentado deverá contribuir à ciência da 

linguagem pelo fato de se tratar do estudo de uma língua pouco 
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conhecida no meio científico e de esta mesma língua pertencer a um 

grupo de línguas de tipologia "rara" VOS (isto é, com ordem: Verbo 

– Objeto - Sujeito), o tipo de ordem sintático que é considerado o de 

menor ocorrência entre as línguas do mundo; além de contribuir 

também com todos aqueles envolvidos com a educação escolar 

indígena e em particular aqueles que trabalham nas escolas desta 

comunidade indígena, que até o momento não dispõem de nenhum 

material linguístico cientificamente confiável. 

Será apresentada a estrutura do sintagma verbal com seus 

respectivos morfemas de tempo, de modo e de aspecto em wari' ao 

nível das estruturas profundas e das formas superficiais 

concatenadas, como também, a maneira como funciona no sistema 

verbal do Wari’ a expressão de tempo, modo e aspecto. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E RESULTADOS 
  

2.1. Embasamento teórico  

 

Esta pesquisa foi feita primeiramente com base no 

estruturalismo, por considerá-lo mais adequado para um primeiro 

contato com uma língua de tradição oral. Num segundo momento, 

quando se iniciou a análise dos dados sentiu-se a necessidade de 

apoiar-se na teoria gerativo-transformacional para explicar alguns 

fatos da língua, com um instrumento teórico que permite maiores 

generalizações e com um poder explanatório superior. A interpretação 

gerativo-transformacional usada inspirou-se na descrição da língua 

aparentada moré, da mesma família chapakura, que foi objeto da tese 

doutoral da orientadora (Angenot-de Lima, 2001). 

A análise proposta neste trabalho se faz fiel a reprodução dos 

fatos observados na língua, nos quais se aplicam um número mínimo 

de prescrições simplificadoras, que são identificadas nas estruturas 

sintáticas de superfície onde são morfofonologizadas a nível de 

léxico. Um conjunto de regras de transformações simplificadoras 

permite derivar as estruturas superficiais a partir das estruturas 

sintáticas subjacentes abstratas da língua. Assim essas estruturas 

abstratas se diferenciam das superficiais por sofrerem certas 

modificações antes de suas realizações superficiais. Essas 

transformações são regras morfológicas que consistem no 



apagamento de certos morfemas. Contudo, convém observar que 

todos esses apagamentos podem ser considerados como opcionais 

uma vez que podem ser omitidos pelo falante cada vez que ele quer 

recorrer a um registro estilístico particularmente explícito. Além 

disso, ocasionalmente, um ou outro elemento pode ser inserido a fim 

de evitar ambiguidades.  

  

 2.2 Metodologia 

 

As metodologias empregadas são decorrentes do contexto da 

pesquisa : a colaboração com a REN/SEDUC/GM no que diz 

respeito ao acompanhamento dos professores indígenas deu 

oportunidade à equipe de ter um contato direto com os falantes, 

durante os períodos de formação (cf. Projeto Açaí). Isso forneceu a 

possibilidade de coletar dados "ao vivo", além de garantir um acesso 

direto ao ecossistema lingüístico. Concretamente, teve-se a 

oportunidade de exercer a prática da tomada de notas durante as 

entrevistas coletivas, como também da gravação com informantes 

previamente escolhidos, para posterior análise, assim como da 

análise dos documentos fornecidos pela SEDUC. Além de 

observações e conversas informais no porto da Funai em Guajará-

Mirim e em duas aldeias. 

  

2.2.1. As observações informais 

 

As observações informais começaram a ser feitas durante o a 

VI Etapa do Projeto Açaí, no comércio, no porto da Funai, nas ruas e 

em duas aldeias visitadas. Uma delas é a aldeia Santo André, que 

fica próxima do Seringal São Francisco, localidade onde nasceu a 

coautora bolsista. A outra, mais recente, é próxima a uma 

“colocação” (isto é, lugar de moradia de seringueiros) pertencente ao 

seu pai.  

A primeira etapa constituiu na revisão da literatura referente 

a língua wari'. Em seguida, a bolsista participou, na qualidade de 

observadora, da VI Etapa do Projeto Açaí, que visa à formação de 

professores indígenas do município de Guajará-Mirim. Essa 

participação facilitou seu entrosamento com esses professores.  



A aproximação foi bastante amistosa e facilitada pelo fato da 

bolsista ter nascido no Seringal São Francisco,conhecido como 

Encrenca, próximo a aldeia Santo André, e ter estudado, nas séries 

iniciais do curso primário, na referida aldeia. Para sua agradável 

surpresa reencontrou alguns ex-colegas de classe durante o curso do 

Projeto Açaí, o que a levou a participar ativamente, auxiliando os 

professores palestrantes na distribuição do material didático, 

acompanhando os grupos de trabalho e até participando na 

composição dos referidos grupos.Essas iniciativas solidificaram as 

relações mútuas de amizade. Em decorrência da interdição do acesso 

às reservas indígenas decretada pelo atual chefe da FUNAI em 

Guajará-Mirim, a coleta dos dados foi extremamente dificultada no 

período que se seguiu ao do curso do Projeto Açai. Com efeito, 

somente foi possível entrevistar os informantes indígenas quando os 

mesmos se encontravam casualmente na cidade. Alguns, para darem 

informações, além de estipularem um preço, pediam a autorização do 

chefe da Funai, que sistematicamente a negava. Os que estavam 

dispostos a ajudar quase que às escondidas precisavam desdobrar-se 

para isso, pois, quando chegavam à cidade sua demora era sempre 

muito curta e rápida, precisando fazer suas compras; comparecer à 

SEDUC, para pegar material didático e/ou merenda escolar e 

resolver outros problemas. A bolsista tinha necessidade de adaptar 

seu próprio horário aos horários estabelecidos pelos seus 

informantes.  

 

2.2.2. As entrevistas  

 

As entrevistas gravadas ou realizadas com anotações foram 

feitas no porto da Funai, na residência da bolsista e dos seus pais e 

nas duas aldeias mencionadas. Os critérios que levaram à escolha dos 

informantes foram (a) o grau de comprometimento pessoal com a 

problemática do resgate da cultura e da língua do seu povo; (b) ser, 

de preferência , professor e (c) ter mais de vinte anos. 

Em função disso a maior parte dos informantes, ou seja, 

cinco deles, são professores, os outros dois sendo enfermeiros.  

 

 

 



INFORMANTE  IDADE  SEXO HORA DE GRAVAÇÂO 

José Maria +/- 40 M +/- 35 minutos 

Onésimo +/- 25 M +/- 40 minutos 

   ENTREVISTA COM ANOTAÇÕES 

Carlito +/- 35 M +/- 20:00 horas de diálogo 

Hamilton +/- 30 M +/- 6:00 horas de diálogo 

Joel +/- 40 M +/- 2:30 horas de diálogo 

Maurício +/- 30 M +/- 3:00 horas de diálogo 

Eva +/- 30 F +/- 4:00 horas de diálogo 

 

2.3. Estrutura da frase em wari'  
 

VOS      

     
 beber realis água cachorro 

 V O S 

SVO  i    

 S V O 

VO    

 V O 

A sequência sintática mais utilizada pelo falante é VOS, sua 

estrutura minimizada VO aparecendo em segundo lugar. A sequência 

SVO é rara, o falante a utilizando somente quando quer dar ênfase ao 

sujeito. 

Encontramos a seguinte estrutura para o Sintagma Verbal: 
SV  (pré-verbo) Verbo (pré-núcleo verbal) Núcleo Verbal (pós-núcleo verbal) 

Pré-verbo : termo que poderá eventualmente vir antes do verbo. 

Ex.:    Tu não corras. 

Verbo : pode ter um ou mais verbos. Sendo que um dos 

verbos servirá apenas como reforço para o outro. 

Ex..     

Comecei a trabalhar.  

Pré-núcleo verbal : termo que eventualmente poderá se 

colocar entre o radical verbal e o núcleo verbal. 

Ex..    Eu mamo rápido. 

    
 V PNV NV 

 

2.4. Aspectos Verbais 



 

1- O Conjuntivo // coloca-se entre o verbo e o núcleo verbal. 

Ex.:   Ele bebeu.  

     Ele bebeu junto com ela. 

     Nós vamos beber 

água.  

      Nós vamos 

beber água juntos. 

 

2- O Totalitativo é representado pelo morfema // com sentido 

de  

 totalmente. 

Ex.:   
 O jaguar está morto. 

   
 O jaguar morreu. 

    
 O jaguar foi morto. 

 Literalmente: o jaguar está totalmente morto.  

 

3- O morfema / / é usado para indicar uma ação rápida. 

Ex.:   Eu mamo.  

   Eu mamo rapidamente.  
 

 
 Eu trabalho  

 
 
 Eu trabalho 

rapidamente. 
 

4- Limitativo 

Ex.:    Eu parti.  

   
   Eu quase 

parti. 

    Ele morreu. 

   
 
  Ele quase 

morreu. 

 

5- Enfático  

Ex.:   Nós caimos. 

    Nós caimos 

mesmo. 

 



2.5. Imperativo 

2.5.1. O Imperativo afirmativo é representado pelo morfema 

//. O mesmo situa-se após o verbo. 

Ex.:   Ele vai. 

   Ele tem que 

ir. 

   Come. 

    Apague o fogo. 

 

2.5.2. O Imperativo negativo é representado pelo morfema //. 

O mesmo funciona na posição de pré-verbo,sem ser acompanhado de 

outro morfema.  

Ex.:   
 Tu não venhas. 

    Tu não comas. 

 

TABELAS DA MORFOLOGIA VERBAL : 

 
 VOZ ATIVA 

 TEMPORAL

 REALIS



IRREALIS 



 Passado / presente  Futuro

 1 singular  

  












 2 singular 

 













 3 singular 

 












 1 plural 

 inclusivo  












 1 plural 

 exclusivo 












 2 plural 

 




?  







 3 plural 

 












 



 VOZ ATIVA 

 

  ATEMPORAL + COMPLEMENTO 

DE OBJETO

 1 singular  

  








 2 singular 

 








 3 singular 

 








 1 plural  

inclusivo  

  









 1 plural  

exclusivo 

 



M 

 

F 

 nain  N 

N 



M



F



N

 2 plural 

 








 3 plural 

 








 

AMOSTRA DE DERIVAÇOES 

entre as formas morfofonológicas subjacentes e suas realizaçoes 

fonéticas superficiais: 

 





 ina   

 chegar1sgrealis 


 
 (eu) chego / cheguei 

 







chegar2sgrealis 




(tu) chegas / chegaste 






 chegar3sgrealis  

(ele) chega / chegou 






chegar 

1sgcontigo 

(realis)


 (nós INCLUSIVO) chegamos / chegamos 






chegar1s

gsem ti (realis) 




 (nós EXCLUSIVO) chegamos / chegamos






chegar2pl (realis)  

X... ye  


(vós) chegais / chegastes







chegar3sgrealis3sgrealis 



(eles) chegam / chegaram



REGRAS E PROCESSOS ORDENADOS: 
 

 

(a) Regras morfológicas: 

 

 realis  INCLUSIVO, EXCLUSIVO, 2pl 

O morfema ‘realis’ é preferencialmente suprimido 

quando for precedido de um morfema ‘INCLUSIVO’, 

‘EXCLUSIVO’ ou ‘2pl’. 

 

(b) Regras morfofonológicas cristalizadas: 

 

R01: 

 A oclusiva nasal alveolar assimila seu ponto de articulaçao ao 

da oclusiva nasal bilabial precedente da qual é separada por um 

limite de morfema. 

 

R02: 

 As oclusivas oral glotal e nasal biliabial desaparecem diante de 

um limite de morfema. 


R03: y  

A sílaba átona y apaga-se diante de 

um limite de morfema seguido de sílaba tônica. 


R04:    

 A oclusiva glotal apaga-se se for precedida de uma vogal seguida 

de um limite de morfema. 



R05:   

 O limite de morfema apaga-se. 



R06:   

O limite interno de palavra fraco 

 (isto é com acentuaçao mantida à direita) apaga-se. 



 

(c) Processos alofônicos produtivos: 

 

R07:  

 A oclusiva alveolar surda enfraquece-se em um “tap” em 

posiçao intervocálica. 

 

R08: V      

 A vogal longa encurta-se em final de enunciado. 

 

R09   h  registro normal / casual 

 A fricativa bilabial surda se torna uma aproximante glotal em 

registro estilístico normal ou casual.  

 

R10: 

As vogais se afrouxam em posiçao pre-tônica. 

 

R11 h

Em caso de seqüência formada por uma aproximante glotal, 

uma vogal anterior arredondada frouxa átona e uma vogal tônica, 

ocorre uma ressilabaçao caracterizada por uma labializaçao 

da aproximante. 

 

R12: C

 A vogal anterior arredondada frouxa vai perder seu 

arredondamento se for seguida de uma vogal tônica anterior 

distendida “i” ou “y”. 

 

R13: 

As oclusivas alveolar e glotal surdas perdem sua metástase 

explodida em posiçao de codasilábica. 



CONCLUSÃO 
 

Foi alcançado nosso objetivo de identificar e de sistematizar 

as estruturas profundas e superficiais constitutivas do verbo. 

Conseguimos decriptar a composiçao morfofonológicas e as 



características fonotáticas e prosódicas dos principais morfemas 

subjacentes da conjugação. Foi também estabelecido o conjunto das 

regras morfológicas e fonológicas que derivam todas as realizações 

alomórficas de superfície. 
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LÉXICO TOPICALIZADO PORTUGUÊS-ORO 

TOWATI E ORO TOWATI-PORTUGUÊS 
 

Vandiléia Araújo Silva
7
 

 

RESUMO: Neste trabalho procuramos elaborar um léxico 

topicalizado da língua Oro Towati, com duas entradas: Português-

Oro Towati e Oro Towati -Português, a partir dos registros 

disponíveis no CEPLA-LIN (Centro de Pesquisas Lingüísticas da 

Amazônia - Grupo de Estudos sobre Línguas Indígenas). Essa língua 

pertence à família lingüística Chapakura, cujos índios remanescentes 

vivem na aldeia São Luís, na cabeceira do rio Pacaás-Novos, no 

interior do Estado de Rondônia, Brasil. O resultado desta pesquisa 

permitirá que pesquisadores e professores índios e não-índios tenham 

acesso a um léxico da língua Oro Towati, organizado e 

sistematizado.  

 

PALAVRAS-CHAVES: 1. Lingüística. 2. Fonética. 3. Lexicologia. 

 

ABSTRACT: At this work we try to elaborate an itemized lexicon 

about the Oro Towati language, in two parts: Português-Oro Towati 

and Oro Towati-Português, from available data from CEPLA-LIN 

(Center of Linguistic Research in the Amazon Region). This 

language belongs to Chapakura linguistic family, whose surviving 

indians live at São Luís village, by Pacaás-Novos river spring, in the 

State of Rondônia, Brazil. The result of this research will permit 

researchers, indian teachers as well as non indian teachers to be in 

touch with an organized and systematized lexicon about the Oro 

Towati language. 

 

1.APRESENTAÇÃO 
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Esta pesquisa foi desenvolvida através do Programa de 

Iniciação Científica do CNPq, na Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Guajará-Mirim, com objetivo principal de elaborarmos 

um léxico topicalizado considerando-se o grande acervo 

disponibilizado no LIN. Embora grande parte desse acervo esteja 

transcrita foneticamente, esse material não estava organizado e muito 

menos sistematizado. Não se trata de um dicionário, mas de um 

léxico organizado a partir de tópicos ou assuntos. A elaboração 

desses tópicos foi baseada em Voegelin e Voegelin (1957)
8
 e Olson 

(1978)
9
.  

Este trabalho é relevante não só pela contribuição a futuros 

estudos comparativos com outras línguas da família Chapakura, mas 

também pela possibilidade de preservar dados de uma língua com 

sérios riscos de extinção, pela posição privilegiada do estado de 

Rondônia encontrar-se inserido numa área multilíngüe, muitas das 

quais sem qualquer documentação científica; 

Além disso, esta investigação faz parte do projeto intitulado: 

Documentação e Preservação da língua Oro Towati, coordenado pela 

Profa. Maria Cristina V. de França
10

.  

 

2. COLETA E SELEÇÃO DE DADOS  

 

Há no CEPLA-LIN um vasto material documentado e 

disponível sobre a língua Oro Towati, cujos dados foram 

investigados de maneira criteriosa para a sistematização e 

organização deste léxico.  

Encontramos os seguintes tipos de dados já coletados: dados 

coletados por ex-bolsitas PIBIC; dados gravados em fitas K-7, mas 

ainda não transcritos; dados gravados em fitas K-7, mas já transcritos 

foneticamente; listas de palavras transcritas foneticamente; 
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questionários transcritos foneticamente; listas lexicais de cognatos 

com outras línguas da família chapakura (dissertação de mestrado) e 

pesquisa dos sistemas fonético, fonêmico e fonológico (tese 

doutoral). Excetuando-se os dois últimos itens, os demais se 

encontram com transcrição diferenciada e sem sistematização. 

Muitas palavras eram repetidas. Foi necessário enxugar o corpus.  

 

3. ASPECTOS ÉTNICO-HISTÓRICOS 

 

3.1. A Etnia  

 

O grupo Chapakura, para Rodrigues (1986)
11

, é um dos que 

vivem na Amazônia e ainda não havia sido objeto de investigação. 

É um pouco difícil compreender a origem dos Oro Towati, o 

que sabemos até o momento é que fazem parte da família lingüística 

Chapakura. Diante dos depoimentos de Piwan, uma das 

sobreviventes ao genocídio, o nome dos povos Oro Kitam, Oro 

Japraí e Oro Wan Am revelam grau de parentesco com os Oro 

Towati. Aqueles habitavam as proximidades da aldeia destes. 

Segundo ela, os Oro Towati não conheciam os índios Wari. 

 

3.2. A História  

 

Os Oro Towati, conhecidos por Oro Win, sofreram um 

genocídio, por seringueiros que foram autorizados pelo extinto SPI
12

, 

para fazer a aproximação com índios da nascente do rio Pacaás 

Novos. Os depoimentos dos sobreviventes desse massacre relatam a 

dimensão da violência contra as crianças, mulheres e velhos. Após 

esse terrível episódio, os Oro Towati foram distribuídos nas tribos 

vizinhas e por isso aprenderam outras línguas. 

Atualmente, esses povos trabalham com agricultura, tais 

como macaxeira, feijão, arroz, banana e castanha. Trazem até a 

cidade de Guajará-Mirim, vendem e com o dinheiro compram 

mantimentos.Muitos dos seus costumes foram perdidos no meio de 
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das Línguas Indígenas Brasileiras. São Paulo: Edições Loyola. 
12 SPI - Serviço de Proteção ao Índio. 



tantos outros e até esquecidos pelos mais novos. Os índios Oro 

Towati, da aldeia São Luiz, têm escola onde aprendem o português, 

com professores índios e não-índios. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A metodologia adotada seguiu as seguintes etapas: o 

primeiro passo consistiu numa pesquisa de gabinete para identificar 

qual o material disponível sobre língua Oro Towati; o segundo passo 

consistiu em estudos e leituras referentes à história, localização, 

informantes, cultura e língua dos Oro Towati; o terceiro passo 

consistiu em estudar os fones e os fonemas da língua; o quarto passo 

consistiu em determinar quais tópicos seriam selecionados para 

compor o léxico. Foram escolhidos os seguintes: mundo físico e 

biológico, várias abstrações, componentes do corpo, processos, 

provisões, ações, topografia, clima e temperatura, dimensões e 

formas, etc.; o quinto passo consistiu em escolher a forma de 

apresentação do léxico, isto é, se os dados seriam transcritos 

foneticamente ou fonemicamente, considerando-se que ainda não há 

uma grafia definida para o Oro Towati. 

 

5. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

5.1. O quadro fonético 

 

Como as entradas lexicais da língua Oro Towati encontram-

se transcritas foneticamente, consideramos relevante apresentar o 

quadro fonético já identificado: 

  
 Bilabial Dental Alveol Pós-Alv Palatal Lábio-

Velar 

Velar Glotal 

su S

o 

su so su so Su So su so Su so su so su so 

Oclu 

Oral 

  

 

P 



pp 

*


b

p 

B t 



tt 
*


dt 

 t    c 



c

c 
*


c 

   k 



k

k 
*


gk 

g   

Ocl p  t      c    k    



não 

expl 
 

Oclu 

nasal 

 M 



m

m 
*


m

m 
mb 

 n 
n




n 
*
n 

            

Oclu 

nasal 

não-

expl 

 m 

m


m

 

m*


m 

 n 

n


n

 
n*


n  

            

Oclu 

tepe 
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Para as vogais temos o seguinte quadro: 

FONES 

[a] [] [a:] 

[i] [] [i:] 

[e] [e:] [] 

[o] [o:][u] [] 

[y] [y:][] 

Além disso, as seguintes realizações alofônicas foram 

atestadas para as vogais: 



Longas: [i : y: e: : a: o: u:] 

Breves: [i y e  a o u ] 

Extra-breves: [  e   o  ] 

Bem como, temos as seguintes vogais realizadas 

fonoestilisticamente: 

Alongadas: [e: o: a:] 

Breves: [e o a] 

Extra-breves: [e o ]  

Julgamos irrelevante apresentar o quadro fonêmico, uma vez 

que o léxico está transcrito foneticamente. Assim, o sistema fonético 

da língua Oro Towati compreende 51 consoantes (36 são oclusivas, 

05 fricativas e 10 aproximantes) e 26 vogais. Como o acento tônico é 

previsível nessa língua, isto é, a sílaba pesada do tipo CVC ou CVV 

em palavras monossílabas ou dissílabas receberá a proeminência 

acentual. Além disso, palavras com três sílabas são resultado de 

regras morfofonológicas que dizem respeito a no mínimo duas 

palavras. Não há, em Oro Towati, palavras monossílabas do tipo CV, 

VC ou V. Quando isso ocorre deve-se a registros fonoestilíticos 

diversos. Evitamos também apresentar as vogais fonoestilísticas no 

léxico. Portanto, entendemos que seria mais prático e concreto a 

descrição de dados fonéticos. Um léxico fonêmico ou fonológico 

demandara muita abstração.  

 

5.2. Amostragem dos Resultados 

 Nosso léxico topicalizado ficou assim constituído: 

 

A -MUNDO FÍSICO E BIOLÓGICO 

1-TOPOGRAFIA 

1.1 Elevação da paisagem  

1.2 Depressão da paisagem 

1.3 Abertura na terra 

2-SOLO, TERRA ,MINERAL 

3 -CÉU E COMPONENTES CELESTIAIS 

4-CLIMA E TEMPERATURA 

 4.1 Calor e frio 

 4.2 Agitação atmosférica 

 4.3 Precipitação 

 4.4 Estações 



5-ÁGUA 

5.1Nascentes de água 

5.2 Indicações de umidade 

6-FOGO 

7-ANIMAIS 

7.1Partes do corpo e função 

7.2Mamíferos 

7.3Aves 

8-RÉPTEIS E ANFÍBIOS 

8.1Peixes 

8.2Insetos 

8.3Animais domésticos 

8.4 Abrigos de animais 

9-PLANTAS 

9.1Componentes das plantas e reprodução 

9.2Cultivo das plantas 

 

B-VÁRIAS ABSTRAÇÕES 

1-TEMPO 

1.1Palavras que denominam período de 24 horas 

1.2 Outros tempos específicos 

1.3 Palavras referentes à seqüência ou à ordem de ocorrência  

2-NÚMEROS E QUANTIDADE 

2.1 Quantidade específica 

3-CONDIÇÃO EXTERNA DAS MATÉRIAS 

 

C -COMPONENTES DO CORPO, PROCESSOS, PROVISÕES 

E AÇÕES  

1 -COMPONENTES DO CORPOE REAÇÕES PSICOLOGICAS 

1.1Cabeça e sus componentes 

1.2Pescoço e tronco 

1.3Braços e pernas 

 

Exemplos: 

A - MUNDO FÍSICO E BIOLÓGICO 

 

Topografia  

1.1 Elevação da paisagem 



 Beira de rio kakaan kom  

 Mata (de beira do rio) kaka
 

 Montanha,rocha  owam 

1.2 Depressão da paisagem 

 Buraco  

1.3 Abertura na paisagem 

 Estrada, caminho wa 

 Floresta na 

 Selva ; mato na  

Componentes do corpo e reações psicológicas 

1.1 Cabeça e seus componentes 

 Cabeça ypk 

 Cabeça nossa jisi  

 Cabelo dela pijikam 

 Cabelo branco  

 Dentes nossos jitisi 

 Lábios dele topi topakon 

 Língua minha tpkj 

 

CONCLUSÃO 

 

Assim, após a identificação do corpus e, conseqüente, 

seleção, foi possível elaborar o léxico topicalizado da língua Oro 

Towati. Este material permitirá, a futuros pesquisadores de línguas, 

melhores condições de análise de vários aspectos da própria língua 

Oro Towati, bem como o estudo comparativo com outras línguas da 

família Chapakura, ou quaisquer outras que se deseja verificar 

aspectos tipológicos. 
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ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS DA LÍNGUA ORO 

TOWATI 
 

Jhoseanne Portugal de Castro 
13

 

 

RESUMO: Neste trabalho, procuramos identificar morfemas da 

língua Oro Towati, estudando e analisando os sistemas fonético e 

fonêmico, a partir dos registros disponíveis no CEPLA-LIN (Centro 

de Pesquisas Lingüísticas da Amazônia - Grupo de Estudos sobre 

Línguas Indígenas. Esta língua pertence à família lingüística 

Chapakura, cujos índios remanescentes vivem na aldeia São Luís, na 

cabeceira do rio Pacaás-Novos, no interior do Estado de Rondônia, 

Brasil. No início da década de sessenta, os índios foram 

surpreendidos por seringueiros, sendo quase exterminados num 

massacre. 
  

Palavras-Chaves: 1. Lingüística.. 2. Morfologia. 3. Sintaxe. 

 

ABSTRACT: The aim of this research is to identify the Oro Towati 

language morphemes, by studying and analyzing the phonemic and 

phonetic systems of the available registers in the CEPLA-LIN 

(Center of Linguistics Research in the Amazon Region). This 

language belongs to Chapakura linguistic family, whose surviving 

indians live at São Luís village, by the Pacaás-Novos river spring, in 

the State of Rondônia, Brazil. At the early 60s they were surprised by 

rubber latex extractors and they were almost exterminated in a 

massacre. 

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida através do Programa de 

Iniciação Científica do CNPq, na Universidade Federal de Rondônia, 
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(Cristina@gm-net.com.br) 



Campus de Guajará-Mirim. Dentre os objetivos, um deles é dar 

continuidade às pesquisas sobre a língua Oro Towati. Essas 

pesquisas tiveram início com a Profa. Dra. Maria Cristina V. de 

França, em 1995, cujos resultados levaram-na descrever os sistemas 

fonético, fonêmico e fonológico da língua. Devido ao vasto material 

disponível, consideramos a importância de dar continuidade às 

investigações com caráter sistemático. Esta investigação faz parte do 

projeto intitulado: Documentação e Preservação da língua Oro 

Towati, cujo sub-projeto tem como título: Aspectos morfossintáticos 

da língua Oro Towati.  

Assim, buscamos critérios para a identificação dos possíveis 

candidatos a morfemas nos strata 1 e 2, revelados no sistema de 

regras subjacentes que essa língua apresenta. 

 

2. COLETA E SELEÇÃO DE DADOS PARA A ANÁLISE  

 

Há no CEPLA-LIN (Centro de Pesquisas Lingüísticas da 

Amazônia - Grupo de Estudos sobre Línguas Indígenas) um vasto 

material documentado e disponível sobre a língua Oro Towati, cujos 

dados foram investigados de maneira criteriosa para a sistematização 

e organização deste estudo científico. O acervo é constituído do 

seguinte material: dados coletados por ex-bolsistas PIBIC, dados 

transcritos e não transcritos foneticamente em fitas k-7, listas lexicais 

e questionários transcritos foneticamente, listas lexicais de sistemas 

lingüísticos de outras línguas da família Chapakura (dissertação de 

mestrado) e o estudo dos sistemas fonético, fonêmico e fonológico 

da língua Oro Towati, cujas informações estão inseridas na tese 

doutoral da professora Maria Cristina V. de França.  
 

3. ASPECTOS ÉTNICO-HISTÓRICOS 

 

3.1. A Etnia  

o grupo chapakura, para rodrigues (1986)
14

, é um dos que 

vivem na amazônia e ainda não havia sido objeto de investigação. 
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é um pouco difícil compreender a origem dos oro towati, o 

que sabemos até o momento é que fazem parte da família lingüística 

chapakura. diante dos depoimentos de piwan, uma das sobreviventes 

ao genocídio, o nome dos povos oro kitam, oro japraí e oro wan am 

revelam grau de parentesco com os oro towati. aqueles habitavam as 

proximidades da aldeia destes. segundo ela, os oro towati não 

conheciam os índios wari. 

 

3.2. A História  

 

Os Oro Towati, conhecidos por Oro Win, sofreram um 

genocídio, por seringueiros que foram autorizados pelo extinto SPI
15

, 

para fazer a aproximação com índios da nascente do rio Pacaás 

Novos. Os depoimentos dos sobreviventes desse massacre relatam a 

dimensão da violência contra as crianças, mulheres e velhos. Após 

esse terrível episódio, os Oro Towati foram distribuídos nas tribos 

vizinhas e por isso aprenderam outras línguas. 

 

3.3. Os informantes: Maria Piwan Oro Win Cabixi 

 

É uma índia que tem entre 55 e 60 anos de idade, casada com 

Valdemar Cabixi. Ela foi a principal informante da tese doutoral da 

professora Maria Cristina V. de França. Revelou, numa conversa 

informal com a professora, que o vovô Salomão, pai de Piwan, havia 

dito à filha que não sabia o porquê de serem conhecidos como Oro 

Win, pois essa palavra inexiste na língua. Várias informações 

importantes de Piwan levaram-nos a conhecer fatos da história de 

vida desse povo antes e depois do genocídio. Piwan mora às margens 

do rio Pacaás Novos, com seus seis filhos. Olíva, uma de suas filhas, 

é professora na aldeia e também aluna do Projeto Açaí. Piwan fala 

fluentemente Oro Towati. Revolta-se contra os filhos por não 

quererem falar a língua da mãe. Embora entendam, falam apenas 

algumas palavras e frases. Ela contou-nos que sempre os repreende, 

grita ou os xinga, em Oro Towati.  
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3.4. Os informantes: Vovô Salomão Oro Win 

 

  O mais velho da tribo, o índio Tijomi, é conhecido por vovô 

Salomão. Ele tem cerca de 70 anos. Pouco fala português. Caça e 

pesca todos os dias. É bastante desconfiado das intenções dos 

brancos. Perdeu sua primeira mulher durante o massacre. Na ocasião, 

ela estava grávida e recebeu diversos tiros no ventre. Não gosta de 

tirar retratos, pois entende que sua alma será roubada. Ainda tem no 

queixo o furo, onde costumava pôr um osso polido. Casou-se mais 

tarde com a índia Moem da etnia Oro At. Tijomi conhece muitas 

histórias e mitos sobre os Oro Towati. Quando se encontra com 

Piwan, conversam na sua língua materna. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A princípio procurou-se verificar e estudar atentamente a 

história de vida desse povo, para, então, focalizarmos de fato, o 

sistema estrutural dessa língua, observando as semelhanças e as 

diferenças entre o complexo Wari e o complexo Oro Towati, ambos 

pertencentes à família lingüística Chapakura. 

A metodologia adotada seguiu as seguintes etapas: num 

primeiro momento, realizamos uma pesquisa de gabinete para 

identificar qual o material disponível sobre língua Oro Towati; em 

seguida, procedemos a estudos e leituras referentes à história, 

localização, informantes, cultura e língua dos Oro Towati; depois 

estudamos os fones e os fonemas dos sistemas fonético e fonêmico; 

para o quarto passo comparamos em paradigmas nomes e nomes com 

possessivos para identificar os possíveis candidatos a morfemas; em 

seguida, analisamos, em pequenas frases, a categoria de feminino/ 

masculino, singular/plural e neutro; no próximo passo, procuramos 

verificar o aspecto estrutural e funcional do verbo; após essa etapa, 

estudamos as regras do componente lexical dos stratum 1 e stratum 

2; e, finalmente, identificamos os morfemas. 

 

 

 



5. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

5.1. O quadro fonético 

 

Considerando que foram atestados 51 sons consonantais, 

pôde-se estabelecer o seguinte quadro fonético
16

: 
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Temos o seguinte quadro para o sistema fonético das 

ressoantes vocálicas em Oro Towati: 
FONES 

[a] [] [a:] 

[i] [] [i:] 

[e] [e:] [] 

[o] [o:][u] [] 

[y] [y:][] 

 

Além disso, as seguintes realizações alofônicas foram 

atestadas para as vogais: 

Longas: [i: y: e: : a: o: u:] 

Breves: [i y e  a o u ] 

Extra-breves: [  e   o  ] 

Bem como temos as seguintes vogais realizadas 

fonoestilisticamente: 

Alongadas: [e: o: a:] 

Breves: [e o a] 

Extra-breves: [e o ]  

Assim, o sistema fonético da língua Oro Towati compreende 

51 consoantes e 26 vogais.  

5.2. O quadro fonêmico 
 Bilabial Dental Alveol Pós-

Alv 
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Velar Glotal 
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6. ANÁLISE 
 

 Assim, através da análise em paradigmas e a partir das regras 

lexicais do stratum 1 e do stratum 2 foi possível identificar 

morfemas Oro Towati. Nos quadros abaixo, apresentamos uma 

amostra do corpus interlinearizado. A 1ª linha corresponde aos dados 

fonéticos, ou seja, trata-se da estrutura superficial; a 2ª linha diz 

respeito à estrutura subjacente do morfema lexical; a 3ª linha refere-

se à estrutura subjacente do morfema lexical e dos morfemas 



gramaticais; a 4ª linha descreve as traduções do morfema lexical e 

das categorias gramaticais e, finalmente, a última linha apresenta a 

tradução em português. Vejamos:  

 

 

Macho 

1. [tama] 

2. /tata=ma/ 

3. tata: =ma# na -a 

4. macho DET3 P11 

5. “meu macho” 

 

 

Orelha 

 

[te
j
 jy] 

/tata/ 

tata: # i:
17

 -y 

orelha DET2 P12 

“minha orelha” 

 

Vagina [toa] 

/tot/ 

tot - a: -a 

vagina DET1 P11 

“minha vagina” 

 

Vejamos um outro exemplo do possessivo para o objeto 

possuído “rede”: 

sat ‘rede 

sat# a: -a ‘minha rede’ 

sat# a: -an ‘rede’ (neutro) 

sat# a: =si ‘rede nossa’ 

sat#a:-am ‘rede tua’ 

sat#a:= ka:-on ‘rede dele’ 

sat#a:=ka:-am ‘rede dela 
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 O símbolo  refere-se a uma consoante flutuante, isto é, a especialização 
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6.1. Inventário das siglas morfológicas identificadas até a 

presente análise: 

 

 MORFEMA SIGLA REPRESENTAÇÃO  

FONOLÓGICA 

1.  1ª pessoa do singular 1 P11  /a /  

2.  1ª pessoa do singular 2 P12 /y /  

3.  2ª pessoa do singular 1 P21 /am/ 

4.  2ª pessoa do singular 2 P22 /ym/ 

5.  inclusivo INC /ti/ 

6.  imperfectivo IMP /na/ 

7.  determinativo 1 D1 /a/ 

8.  determinativo 2 D2 /i/ 

9.  determinativo 3 D3 /na/ 

10.  3ª pessoa feminino 1 F1 /am/ 

11.  3ª pessoa feminino 2 F2 /em/ 

12.  3ª pessoa masculino 1 M1 /on/ 

13.  3ª pessoa masculino 2 M2 /yn/ 

14.  3ª pessoa neutro 1  N1 /an/ 

15.  3ª pessoa neutro 2  N2 /en/ 

16.  infinitivo INF /wa/ 

17.  referente  REF /ka/ 

18.  preposição 1 PRE1 /pa/ 

19.  preposição 2 PRE2 /ma/ 

20.  enfático 1 1ª pessoa  ENF1 /wata/ 



21.  enfático 2 ENF2 /ta/ 

22.  totalitativo TOT /pi/ 

23.  imperativo negativo  IMP1 /ta/ 

24.  imperativo afirmativo IMP2 /a/ 

25. 2

3 

1ª pessoa plural  PL1 /si/ 

  

7. CONCLUSÃO 

 

Até a presente análise, identificamos 25 morfemas 

gramaticais. Temos indícios de mais 26, no entanto, precisamos 

comprovar algumas hipóteses. Através desta análise, está sendo 

possível estabelecer a tipologia das palavras gramaticais simples e 

das palavras gramaticais compostas da língua Oro Towati, visando à 

construção da gramática da língua. Pudemos verificar que se trata de 

uma língua tipologicamente isolante, e não flexional como atestam 

alguns pesquisadores. Nesse sentido, nesta fase de investigação, 

concretizamos nosso objetivo, pois foi possível elencarmos, mesmo 

que preliminarmente, morfemas da língua Oro Towati. 
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AS LETRAS: UM MECANISMO DE PRESERVAÇÃO DA 

HISTÓRIA ORO TOWATI 

 

Samara Kelly Assunção 
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RESUMO: Neste trabalho procuramos elaborar um esboço 

preliminar da cartilha oro towati, a partir de um sistema de escrita 

baseado na fonêmica dessa língua. Esta pertence à família lingüística 

Chapakura. Os índios remanescentes dessa língua vivem na aldeia 

São Luiz, a cerca de 360 km do município de Guajará-Mirim, no 

Estado de Rondônia. Em 1963, foram vítimas de um genocídio e 

restam, hoje, cerca de cem deles. Embora entendam a língua, há 

somente cinco falantes efetivos. 

  

PALAVRAS-CHAVES: 1. Fonêmica. 2. Educação. 3. 

Alfabetização. 

 

ABSTRACT: In this research, we try to elaborete a preliminary oro 

towati spelling book from a writing system based on the phonemic 

features of this language. This language belongs to Chapakura 

linguistic family. The surviving indians who speak this language live 

at São Luiz village, about 360 Km from Guajará-Mirim city, in 

Rondônia. In 1963, they were victims of genocide and today only 

some one hundred of them remain. Although all of them understand 

the language, just five master it and can be considered effective 

speakers.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho, desenvolvido através do Programa de 

Iniciação Científica do CNPq, na Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Guajará-Mirim, pretende dar continuidade às pesquisas 

sobre a língua Oro Towati. Essas pesquisas tiveram início com a 
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Profa. Dra. Maria Cristina V. de França, em 1995, cujos resultados 

levaram a cabo a identificação dos sistemas fonético, fonêmico e 

fonológico da língua. Devido ao material disponível, pensou-se na 

continuidade das investigações, as quais acabaram culminando na 

realização de um projeto intitulado: Documentação e Preservação da 

língua Oro Towati. Esse projeto divide-se em três subprojetos: 1. As 

letras: um mecanismo de preservação da história Oro Towati; 2. 

Léxico topicalizado Português-Oro Towati e Oro Towati-Português e  

 

2. ASPECTOS MORFOSSINTÁTICOS DA LÍNGUA ORO 

TOWATI.  

 

Entendemos que, neste momento, é possível estabelecermos 

um esboço preliminar para a escrita oro towati. Posteriormente, 

pensar-se-á num sistema ortográfico mais definitivo. Tal 

procedimento deve-se ao fato de haver inúmeras questões que fogem 

ao bojo da lingüística, tais como a definição precisa referente à 

Educação Escolar Indígena. Os próprios textos oficiais flutuam entre: 

educação bilíngüe, educação indígena, educação diferenciada, 

educação escolar indígena. Tais problemas deverão ser resolvidos, a 

fim de se estabelecer diretrizes para a operacionalização e elaboração 

de material didático-pedagógico. 

 

2.1 COLETA DE DADOS PARA A ANÁLISE E A SELEÇÃO 

DE INFORMANTES 

 

Os dados empregados para esta pesquisa foram coletados no 

CEPLA-LIN (Centro de Pesquisas Lingüísticas da Amazônia - 

Grupo de Estudos sobre Línguas Indígenas). O acervo referente à 

língua Oro Towati encontra-se disponibilizado da seguinte forma: 15 

fitas K7 gravadas e já transcritas foneticamente, 3 listas lexicais 

transcritas foneticamente, 6 disquetes com itens lexicais estão 

digitalizados com o programa de análise lingüística WinCecil e, 

finalmente, listas de palavras gravadas, mas que ainda não estão 

sistematicamente conferidas. Não tivemos acesso direto a nenhum 

dos informantes que forneceram o corpus deste trabalho; no entanto, 

esses informantes são falantes fluentes da língua, além de serem os 

mais velhos da aldeia. Embora haja ainda cinco falantes efetivos, 



somente quatro foram selecionados, pois a quinta ouve muito pouco, 

não se prestando, portanto, para esse tipo de coleta.  

 

3. HISTÓRICO DOS INFORMANTES 

 

3.1. Histórico da etnia oro towati 

Antes da chegada dos portugueses, o Brasil já era habitado 

por povos que aos poucos foram perdendo seu espaço, seus 

costumes, tradições, etc.  

Após esses meses de pesquisas podemos conhecer um pouco 

da história do povo Oro Towati. A bibliografia sobre eles quase 

inexiste. Não sabemos exatamente qual a origem dos Oro Towati, só 

sabemos que fazem parte de um sub-grupo da família lingüística 

Chapakura. Em 1963, foram encontrados os Oro Towati, nas 

cabeceiras do rio Pacaás Novos, pelas expedições punitivas de 

seringueiros, estes autorizados pelo extinto SPI. No início do século 

passado, a maioria dos falantes do complexo Chapakura já se 

encontrava extinta. Hoje, existem apenas quatro grupos: os Wari, os 

Torá (que não falam mais a língua), os Moré e os Oro Towati. 

 

3.2. Os informantes: Piwan 

Maria Piwan Oro Win Cabixi tem entre 55 e 60 anos. É 

casada com Valdemar Cabixi, um índio que serviu de guia para os 

seringueiros que se dirigiram à maloca dos Oro Win em 1963. Teve 

sete filhos. Um deles, paralítico, morreu recentemente por falta de 

medicação. Ela vive com sua família um pouco abaixo da aldeia São 

Luís, às margens do rio Pacaás-Novos. Há uma escola no local e as 

crianças estão sendo alfabetizadas em português pela índia Olívia 

Oro Win, filha de Piwan, que está participando do Projeto Açaí. 

Olívia está aguardando a elaboração da cartilha para poder 

alfabetizá-las em Oro Towati. 

Piwan vive um drama familiar ad eternum. Ela e sua família 

não são muito bem vistos pelos outros Oro Towati, pois seu marido 

foi o guia dos seringueiros que atearam fogo na maloca em 1963. Na 

ocasião do genocídio, a mãe de Piwan estava grávida e foi 

assassinada. Valdemar Cabixi nunca foi à aldeia São Luiz. Ela fala 

fluentemente Oro Towati, Português e algumas línguas do complexo 

Wari. Todos os filhos entendem a língua da mãe, mas pouco falam. 



Comunicam-se em português. Um dos filhos de Olívia, Carlinhos 

Oro Win, está sendo criado pela avó Piwan e esta está o ensinando a 

falar Oro Towati. Nas conversas com seu pai, irmãs e cunhado, o 

diálogo é realizado na língua Oro Towati.  

 

3.3. Os informantes: Hotô 

Hotô tem entre 55 e 60 anos e é casado com Maria Oro Win, 

irmã de Piwan. Atualmente, mora na aldeia São Luís, às margens do 

rio Pacaás Novos. Viveu durante muitos anos entre os seringueiros. 

Soubemos que, através de declarações da Profa. Maria Cristina, ele e 

sua mulher Maria, durante as atividades do dia-a-dia, comunicam-se 

em Oro Towati, isto é, conversam, brigam, xingam, gritam, 

compartilham suas intimidades sempre na língua materna. Ele tem 

sete filhos. Sendo um deles, Salomão, que participa do Projeto Açaí, 

professor na aldeia São Luís.  

 

3.4. Os informantes: Maria Oro Win  
Relatos mostram que, em 1964, época do massacre, a índia 

Maria Oro Win foi raptada na sua maloca por seringueiros e 

autodenominou-se Oro Win. Não se sabe ao certo por que razão 

assim procedeu, talvez pelo fato dos seringueiros não terem 

entendido o que ela dissera. Só recentemente, em conversas 

informais com o senhor Salomão Oro Win, descobriu-se que o 

verdadeiro nome dessa tribo é Oro Towati. É casada com Hotô e 

tem entre 55 e 60 anos. Nutre uma grande mágoa pelo cunhado 

Valdemar Cabixi. É capaz de descrever e narrar cenas do genocídio 

com precisão e minúcias, que somos capazes de visualizar as 

imagens como num filme. Sempre chora ao recordar os fatos. 

 

4. METODOLOGIA  

 

O primeiro passo foi reunir o material disponível para 

obtenção do corpus da língua Oro Towati, através dos dados 

coletados pela profª Drª Maria Cristina Victorino de França e ex-

bolsitas PIBIC/CNPq.  



Logo em seguida, fizemos um levantamento dos dados 

colhidos e procuramos organizar por assunto, para assim darmos 

prosseguimento ao trabalho.  

O terceiro passo consistiu no estudo dos sistemas fonético e 

fonêmico da língua. O sistema fonológico, embora tenha sido 

pesquisado por nós, neste estágio da investigação, não foi usado para 

a elaboração da cartilha. 

 

5. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

5.1. Considerações preliminares: o quadro fonético 

 

Considerando que foram atestados 51 sons consonantais, 

pôde-se estabelecer o seguinte quadro fonético
19

: 

 

 Bilabial Dental Alveol Pós-Alv Palatal Lábio-

Velar 

Velar Glotal 

su so su so su so su So su so su so su so su so 

Oclu 

Oral 

  

 

p 



pp 

*


b

p 

b t 



tt 
*


dt 

 t    c 



c

c 
*


c 

   k 



k

k 
*


gk 

g   

Ocl 

Não 

expl 

p  t      c    k  

 

 

Oclu 

nasal 

 m 



m

m 
*


m

m 
mb 

 n 
n




n 
*
n 

            

Oclu 

nasal 

Não-

expl 

 m 

m


m

 

m*


m 

 n 

n


n

 
n*


n  
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 Embora alguns sons não tenham sido encontrados, tais como [n
d
] e [], 

por exemplo, isso não prova que não existam, mas apenas o fato de não 

terem sido atestados no corpus inventariado. 



Oclu 

tepe 

                

Fric     s 

 
t

 
         

Fric  

(arti 

sec)  

    sj            

Apro          j 



j

j 
*


j

j 
 

  w 



ww 
*


w

w 

w


w 

w*


w 

  * 

Aproximante com ponto de articulação neutra h  

 

 

Temos o seguinte quadro para o sistema fonético das 

ressoantes vocálicas em oro towati: 

 Anteriores Centrais Posteriores 
  
Altas 




 Altas e Médias-

Altas



Médias-

Altas


Média-Baixa e 

Baixa



Média-

Baixa








Baixa 







 

Além disso, as seguintes realizações alofônicas foram 

atestadas para as vogais: 

Longas: [i: y: e: : a: o: u:] 

Breves: [i y e  a o u ] 

extra-breves: [  e   o  ] 

Bem como, temos as seguintes vogais realizadas 

fonoestilisticamente: 

 

Alongadas: [e: o: a:] 

Breves: [e o a] 

Extra-breves: [e o ]  

 

  Assim, o sistema fonético da língua oro towati 

compreende 51 consoantes (36 são oclusivas, 05 fricativas e 10 

aproximantes) e 26 vogais. Para a elaboração da tabela fonética 

acima, adotou-se o sistema classificatório de Laver (1994)
20

, que se 

diferencia, em certos aspectos, do uso tradicional que comumente 

tem sido tomado do Alfabeto Fonético Internacional. 
 

5.2. Considerações preliminares: o quado fonêmico 

 Como trata-se de uma língua cujo acento proeminente está 

na sílaba pesada, o sinal gráfico para indicar sílaba tônica foi 

suprimido; evitando-se, assim, uma informação redundante. 
 

 Bilabial Dental Alveol Pós-

Alv 

Palatal Lávio-

Velar 

Velar Glotal 

su S

o 

su so su so su so su so su so su so su so 

Ocl 

oral 

P 




pp 

 t 




tt 

 t        k 




k

k 
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Ocl 

nasal 

 M 




m

m 

 n 

n




n 

            

Oclus 

nasal 

não-

expl 

 m


m

 

 n


n

 

            

Oclus 

tepe 

                

Fric     s            

Fric 

(artic 

secun)  

tj                

Aprox          j 




j

j 

 

 w 




w

w 

w


w

 

    

Aproximante com ponto de articulação neutra h  

 

 

6.3. Quadro proposto para os gramemas 

Após o estudo dos fones e fonemas propomos o seguinte 

sistema de escrita
21

 para a elaboração de uma cartilha: 

 

SONS FONEMAS GRAFEMAS EXEMPLOS 

[p] [p]  

[
p
p] 

/p/ /
p
p/ p pii ‘referencial otip 

‘najá’ 
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 Entendemos que, nesse estágio de investigação, seria prematuro 

estabelecer um sistema ortográfico, mesmo que preliminar. 



[
*


b
p] pii ‘espinho’ 

[t] [t] [t] 

[
t
t] [

*


d
t] 

/t/ /
t
t/ t pinat ‘rede’ 

trim ‘casa’ 

[k] [k] [c] [c] 

[] [g] 

/k/ k pik ‘seringa’ 

[
k
k] 

[
*


g
k] 

[
c
c] 

[
*

c] 

/
k
k/ k kawaa ‘árvore-roxinha’ 

kom ‘água’ 

[t] /t/ tr trom ‘menino’ 

[m][m] [m
b
] 

[m


m] 

[m
*


m
] 

[
*


m
m] 

[
mm] 

/m/ /m


m/ 

/
mm/ 

m trom ‘menino’ 

pijim ‘falar’ 

mon ‘fezes’ 

[n] 

[n][n
n] 

[n
*


n
] [

*


n
n] 

[
nn] 

/n/ /n
n/ 

/
nn/ 

n nok ‘mamar’ 

mon ‘fezes’ 

nefet ‘porta’ 

[] // f afop ‘jacaré’ 

[] [] 

[] 

//  oo ‘coruja’ 

[] [] // r an ‘imperativo’ 

[s] /s/ s sat ‘rede’ 

[j] [
*


j
j] 

[
jj] 

[j
j] 

/j/ j pijim ‘falar’ 

jaa ‘voar’ 



[j
*


j
] 

[w] [
*


w
w] 

[
ww] 

[w
w] 

[w
*


w
] 

/w/ w wanaa ‘caminho’ 

iw ‘piolho’ 

wii ‘ser bom’ 

[h] /h/ h haa ‘bocejar’ 

 

 

SONS FONEMAS GRAFEMAS EXEMPLOS 

[a] [] [a] /a/ a wanaa ‘caminho’ 

[i] [] [i] /i/ i pii ‘espinho’ 

[e] [e] [] /e/ e teke castanha 

[o][o][u] [] /o/ o nok ‘’mamar’ 

[y] [y][] /y/ y fryy ‘flechar’ 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 Assim, após o estudo dos sistema fonético e fonêmico da 

língua foi possível estabelecer uma proposta para a escrita oro 

towati. Embora tenha sido elaborada uma cartilha, ela não é 

definitiva.  
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo apresentar os avanços 

significativos do Projeto de Especialização Fonossemântica dos 

enunciados de contato wari-brasileiro, integrado ao Projeto sobre 

Aspectos Gramaticais do Brasileiro, em relação à primeira fase do 

projeto de pesquisa que demandou a necessidade de comparação com 

a língua oro-eo e oro-mon, visando verificar de que forma as 

estruturas melódicas interferem no processo de especialização dos 

sentidos dos enunciados. Nesta análise, constatou-se que os padrões 

prosódicos influenciadores são similares aos indicados na primeira 

fase. 

 

PALAVRAS-CHAVES: 1. Prosódia. 2. Especialização de Sentidos. 

3. Língua Wari. 

 

ABSTRACT: This work aims to present the progress of the 

research’s project “Especialização Fonossemântica dos Enunciados 

de Contato Wari-Brasileiro”. In this fase, we could verify in what 

way the melodic structures interfere in meaning specialization 

process in the sentences. In this work we attest that the prosodic 

ranges in oro-eo and oro-mon amazonian languages are basically 

similar to the attested in the first turn about brazilian language. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Dando continuidade ao projeto sobre Aspectos Gramaticais do 

Brasileiro, no qual se levantaram pontos teóricos no intuito de comprovar 

uma teoria lingüística de base semântica, percebeu-se a necessidade de 

comparação dos fenômenos do brasileiro com os de outra língua, o que 
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permitiria verificar de que forma as estruturas melódicas interferem na 

composição e especialização de sentidos dos enunciados. 

Assim, este trabalho busca analisar somente a prosódia dos 

enunciados interrogativos do wari, justificando-se por evidenciar em 

que nível esses fatores fonológicos interferem na composição e 

intercompreensão dos interlocutores. 

O objetivo deste trabalho foi e de verificar, através da análise 

de frases interrogativas, o papel da melodia como antecedente da 

palavra no enunciado, buscando uma comprovação sobre ser ou não a 

melodia o que resulta, na maioria das vezes, diferentes 

especializações de sentido, com a construção de diferentes curvas 

melódicas para os termos das frases.  

 

2. COLETA E TRATAMENTO DE DADOS E SELEÇÃO DE 

INFORMANTES 

 

Coletamos os dados através de questionários elaborados com 

dois informantes nativos de línguas wari. Um dos informantes 

colaborou com a pesquisa, trazendo seu questionário já elaborado 

com perguntas e afirmações do seu dia-a-dia familiar. 

Posteriormente, fizemos gravações diretamente em 

microcomputador com esses informantes, proporcionando-lhes um 

ambiente agradável para que desta forma realizassem a gravação da 

maneira mais espontânea possível em laboratório, buscando 

aproximar-se da fala relaxada. Em seguida, os dados digitalizados 

foram analisados com o programa de análise Lingüística Wincecil. 

Fizemos, por meio dele, a segmentação das frases interrogativas, para 

um posterior parâmetro com o brasileiro. 

No oscilograma, aferimos medidas de duração das vogais em 

milissegundos. Analisamos, também, as curvas de intensidade, 

considerando-se a sua medida em decibéis e as curvas de entonação 

medidas em semitons.  

 

3. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1. Histórico da etnia wari: os oro-eo e os oro-mom 

A Serra dos Pacáas- Novas, na continuação da serra dos 

Parecis, mundo dos wari, estende-se na direção norte entre os rios 



Guaporé e Mamoré por um lado e o Ji-Paraná do outro, estando na 

porção sudoeste a bacia das nascentes do rio Pacáas-Novos.  

O clima é marcado por duas estações: a chuvosa e a seca. È 

nesta região que viveram e ainda vivem os wari. Próxima das 

cabeceiras do rio Pacáas-Novas, teria surgido a sociedade wari como 

um todo e ao mesmo tempo dividida em vários grupos, sendo um 

desses os oro-eo, ocupando diversos espaços. 

Existem várias versões sobre a divisão em grupos, mas todas 

elas têm um ponto em comum: abrigaram-se em uma gruta depois de 

uma chuva muito forte seguida de uma inundação muito grande. A 

gruta tornou-se pequena para tanta gente. Os pais chamaram os filhos 

e pediram-lhes para procurar outras terras e, à medida que cada 

família ia saindo, recebia uma denominação de acordo com suas 

características. Os oro-eo receberam este nome porque eram muito 

barulhentos: gostavam de brigar e andar à noite, ficando-se ao longo 

da margem direita do rio Pacáas-Novas e de alguns de seus afluentes.  

 

3.2. Os informantes: Lucas 

 

Os oro-eo descendentes de pai e mãe oro-eo são em número 

reduzido. Vivem em postos indígenas separados na região do rio 

Pacáas-Novas. 

O senhor Lucas, nosso informante, tem entre 40 e 50 anos. È 

casado com uma descendente de oro-nao. Está sempre mudando de 

lugar de acordo com a necessidade de seu trabalho. 

Como é funcionário da Funai, uma vez por mês, desce o rio 

para receber seu salário. Permanece na cidade no máximo até o dia 

seguinte ao de sua chegada. Nestas suas vindas é que pudemos 

trabalhar com ele . 

Segundo o informante, (seu nome é Oroquim em oro-eo), a 

história de seu povo, contada por sua mãe, já falecida, seria a de que 

um chefe wari deu o mel de arapuá para os oro-eo, oro-at e oro-nao 

tomarem. Os oro-eo não quiseram tomá-lo. Os outros ficaram bravos 

e daí se espalharam. De acordo com ele, o nome oro-eo vem do nome 

do passarinho oro-eo, maracanã (o que contraria a explicação 

encontrada em várias fontes de que o nome seria procedente de eo, 

“vomitar”). 



Os oro-eo mantiveram-se afastados até 1961, quando a 

prelazia de Guajará-Mirim organizou uma expedição para atrair os 

índios do rio Ocaia. Encontrou-os, porém, em condições lamentáveis. 

Casas haviam sido queimadas, roças de milho destruídas, mulheres e 

crianças com muito medo. As aldeias oro-at foram localizadas 

juntamente com as aldeias oro-eo, ambas na alocação do rio Ouro 

Preto. 

Atualmente, nosso informante é casado com uma mulher oro 

nao com a qual teve dois filhos, mas o mais novo, ainda criança, 

faleceu em um desastre no rio em 1999. Sua esposa aprendeu o 

idioma dele abandonando o seu e, em sua casa, só se usa o oro-eo, 

mas, na verdade, já são descendentes também de oro-nao.  

 

3.3. Os informantes: Jap 

 

Jap Mete Verônica Oro Mon nasceu na Aldeia Sagarana, no 

Guaporé, território indígena, no dia 23
 
de junho de 1983. A língua 

fluente nessa alocação é o oro-nao. Porém, por haver vários 

subgrupos lingüísticos, sendo o seu o oro-mon, esses grupos 

conseguem manter uma identidade nacional e lingüística mesmo 

convivendo em uma mesma alocação. Filha de Wem Prawan Oro 

Mon e Maria Eva Canoé, ambos nascidos em tribos diferentes, veio 

residir no Município de Guajará-Mirim com 14 anos de idade. 

Atualmente, já conta com vinte anos e está cursando a Faculdade de 

Letras no Campus de Guajará-Mirim.  

A maioria dos seus familiares ainda vive nesta aldeia e fala a 

mesma língua da informante, que ela mantém viva em seu cotidiano, 

a despeito do uso regular também do brasileiro. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1. Considerações Preliminares: 

 

Primeiramente, devemos observar que as línguas da família 

wari não possuem morfemas específicos para a marcação da 

interrogação. Assim, a modalidade frasal interrogativa será marcada, 

como no brasileiro e segundo atestamos, também pela curva 

melódica, o que confirma a impressão preliminar da primeira fase do 



trabalho de que é a curva melódica que, no processo de 

especialização de sentidos, identifica a modalidade frasal. 

Pela análise dos dados atuais, pudemos verificar que houve 

duas compreensões diferentes do processo de coleta por parte dos 

informantes. O informante Lucas, de escolaridade bem menor, 

entendeu a construção das interrogativas como parte de um diálogo. 

Logo, suas interrogativas foram muito mais sucintas e sempre 

marcadas pelos subentendidos próprios do diálogo, como se vê nos 

exemplos 01-I, 02-I e 03-I.  

No caso da informante Jap, que tem nível de escolaridade 

maior e cursa Letras, o entendimento do processo de coleta foi mais 

cabal, sendo que ela formulou interrogativas que traduziam mais 

diretamente as interrogativas propostas em brasileiro. Por outro lado, 

verificou-se que a entonação imprimida às frases wari pela 

informante Jap são mais influenciadas pelos padrões melódicos do 

brasileiro, haja vista a fluência com que a informante fala esta língua 

e por ser esta sua língua de uso cotidiano. Assim, era de esperar que a 

prosódia do brasileiro interferisse, de alguma forma, nas entonações 

dessa informante. Isso possibilitou verificar de que forma os 

enunciados de contato lingüístico são construídos. 

Passemos, então, à análise específica de cada frase, por 

informante: 

 

4.2. Análise dos dados do informante Lucas:  
 

Como se pode ver pelos gráficos anexos, as frases 02-I: 

[] (menino + morrer + determinativo) “O menino 

morreu?” e 03-I: [ ] (comer + reforçativo) “Você 

comeu?”, a estrutura é basicamente a mesma, tendo-se uma curva de 

focalização sobre [] e [], respectivamente, que são os 

elementos mais significativos da estrutura, e a impressão de curvas 

de interrogação concomitantes sobre estes mesmos elementos. 

Na frase 01-I: [] (interrogativo lugar + 

determinativo) “Cadê isso?” (valendo por “Cadê o barco”, no 

contexto do diálogo), temos uma leve curva de interrogação ao final 

do interrogativo de lugar, e um declínio típico de fim de enunciado, 



mas sem uma focalização muito distintiva sobre nenhum dos termos, 

já que não há um lexema nocional “stricto sensu” presente. 

 

4.3. Análise dos dados do informante Jap: 

Como dissemos, as frases fornecidas por esta informante são 

mais complexas e demonstram mais aspectos da estrutura da língua. 

Por exemplo, ao invés do interrogativo genérico de lugar [] 

utilizado pelo outro informante para a pergunta sobre lugar, a 

informante Jap utiliza a estrutura [] (interrogativo + 

apontativo de gênero + preposição + determinativo) “onde está 

isso de que estamos falando que é...”, sempre seguido do nome do 

referente correspondente: 01: [] “panela” e 02:  “flecha”. 

Em função disso, como a parte mais significativa da expressão 

interrogativa de localização é o apontativo de gênero, que aponta 

para o item focalizado logo em seguida, a informante cria, então, 

uma dupla focalização entre o marcador de gênero e o nome 

focalizado que estão em relação de concordância. A melodia não 

somente demonstra, então, o fato de que certos elementos são 

focalizados, mas denuncia parte da estrutura gramatical da frase. 

Finalmente, cumpre ressaltar em relação à frase 05: 

 (interrogativo + nome próprio), como se trata de estrutura 

inserida em diálogo, a informante utilizou a forma mais abreviada, 

criando uma curva interrogativa muito acentuada sobre o 

interrogativo e reforçando com uma curva de focalização bem 

marcada sobre o nome próprio.  

 

5. CONCLUSÃO 

 
A comparação dos resultados da primeira fase da pesquisa 

(em brasileiro) com os obtidos nesta fase, demonstra que, em línguas 

que não possuem morfemas específicos para marcar a interrogação, 

essa modalidade frasal é marcada na superfície pela aplicação de 

curvas melódicas interrogativas, muitas vezes concomitantes com 

curvas melódicas de focalização. 

Além disso, pudemos constatar que, muitas vezes, além de 

indicar a modalidade frasal e a focalização, que concorrerem para a 

especialização dos sentidos, a melodia também denuncia os sistemas 



gramaticais da língua, ao coindexar elementos da frase por 

focalizações primárias e secundárias, o que foi um avanço teórico 

significativo em relação à primeira fase do trabalho.  
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RESUMO: O presente trabalho de pesquisa, integrado ao Projeto 

“Aspectos Gramaticais do Brasileiro” visa a verificar de que forma a 

melodia interfere na especialização de sentidos nas frases, desde a 

definição de sua modalidade, até a focalização de termos específicos. 

Nesta fase, foram analisados acusticamente enunciados das línguas 

indígenas oro-eo e oro-mom com o intuito de fornecer parâmetros 

comparativos com o brasileiro, em uma fase subseqüente do projeto. 

Verificou-se, entretanto, que os padrões utilizados são bastante 

semelhantes aos aferidos na primeira fase do projeto, que se referia 

apenas ao brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVES: 1. Prosódia. 2. Especialização de Sentidos. 

3. Línguas wari. 

 

ABSTRACT: This research, part of one major project “Aspectos 

Gramaticais do Brasileiro”, intends to verify in what way the 

intonation interferes on meaning specialization of the sentences, 

from the modality typification, to the focalization of specific terms. 

At this point, sentences from oro-eo and oro-mom languages were 

acoustically analyzed, with the aim of offering comparative 

parameters to the comparison with the “Brazilian” language, at a 

subsequent step. We have verified, otherwise, that the intonation 

patterns and general parameters handled with in that languages are 

quite similar to the ones from the first fase of the project, which was 

about the “Brazilian” language alone.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Dando continuidade ao projeto maior sobre Aspectos 

Gramaticais do Português, no qual se levantaram pontos teóricos que 

visavam a verificar a hipótese lingüística de que a melodia se 

configura como um suprassegmento na estruturação gramatical da 

língua, e que demandaram a necessidade de comprovação em outra 

língua, no intuito de permitir a verificação sobre a forma que certas 

estruturas melódicas interferem na composição e especialização de 

sentidos dos enunciados. Este trabalho busca analisar somente a 

prosódia dos enunciados afirmativos do wari, justificando-se por 

evidenciar em que nível esses fatores fonológicos interferem na 

composição e intercompreensão dos interlocutores e possibilitando 

uma posterior comparação com os padrões aferidos nos estudos 

feitos em brasileiro. 

O objetivo deste trabalho foi o de verificar, através de 

análise de frases afirmativas, o papel da melodia como antecedente 

da palavra no enunciado, buscando uma comprovação sobre ser ou 

não a melodia o que resulta, na maioria das vezes, diferentes 

especializações de sentidos, pela construção de diferentes curvas 

melódicas nos termos das frases.  

 

2. COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS E SELEÇÃO DE 

INFORMANTES 

 

Coletamos os dados através de questionários elaborados com 

dois informantes nativos de línguas wari. Um dos informantes 

colaborou com a pesquisa, trazendo seu questionário já elaborado 

com perguntas e afirmações do seu dia-a-dia familiar. 

Posteriormente, fizemos gravações diretamente em 

microcomputador, buscando proporcionar aos informantes um 

ambiente agradável, para que desta forma realizassem a gravação da 

maneira espontânea possível em laboratório. Em seguida, os dados 

foram digitalizados e analisados com o programa de análise 

Lingüística Wincecil, fizemos a segmentação de frases afirmativas e 

interrogativas, para um posterior parâmetro com o brasileiro. 

Analisamos, neste trabalho, porém, apenas as frases interrogativas. 

  



No oscilograma, aferimos medidas de duração em 

milissegundos. Analisamos também as curvas de intensidade, 

considerando-se a sua medida em decibéis e as curvas de entonação, 

medidas em semitons. 

 

3. HISTÓRICO DOS INFORMANTES 

 

3.1. Histórico da etnia wari: os oro-eo e os oro-mom 

A Serra dos Pacáas-Novas, na continuação da serra dos 

Parecis, mundo dos wari, estende-se na direção norte entre os rios 

Guaporé e Mamoré por um lado e o Ji-Paraná do outro, estando na 

porção sudoeste a bacia das nascentes do rio Pacáas-Novas.  

O clima é marcado por duas estações: a chuvosa e a seca. È 

nesta região que viveram e ainda vivem os wari. Próximo das 

cabeceiras do rio Pacáas-Novosteria surgido a sociedade wari como 

um todo e ao mesmo tempo dividida em vários grupos, sendo um 

desses os oro-eo, ocupando diversos espaços. 

Existem várias versões sobre a divisão em grupos, mas todas 

elas têm um ponto em comum: abrigaram-se em uma gruta depois de 

uma chuva muito forte seguida de uma inundação muito grande. A 

gruta tornou-se pequena para tanta gente. Os pais chamaram os filhos 

e pediram-lhes para procurar outras terras e, à medida que cada 

família ia saindo, recebia uma denominação de acordo com suas 

características. Os oro-eo receberam este nome porque eram muito 

barulhentos: gostavam de brigar e andar à noite, ficando-se ao longo 

da margem direita do rio Pacáas-Novos e de alguns de seus afluentes.  

 

3.2. Os informantes: Lucas 

Os oro-eo descendentes de pai e mãe oro-eo são em número 

reduzido. Vivem em postos indígenas separados na região do rio 

Pacáas-Novos. 

O senhor Lucas, nosso informante, tem entre 40 e 50 anos. È 

casado com uma descendente de oro-nao. Está sempre mudando de 

lugar de acordo com a necessidade de seu trabalho. 

Como é funcionário da Funai, uma vez por mês, desce o rio 

para receber seu salário. Permanece na cidade no máximo até o dia 

seguinte ao de sua chegada. Nestas suas vindas é que pudemos 

trabalhar com ele. 



Segundo o informante, (seu nome é Oroquim em oro-eo), a 

história de seu povo, contada por sua mãe, já falecida, seria a de que 

um chefe wari deu o mel de arapuá para os oro-eo, oro-at e oro-nao 

tomarem. Os oro-eo não quiseram tomá-lo. Os outros ficaram bravos 

e daí se espalharam. De acordo com ele, o nome oro-eo vem do 

nome do passarinho oro-eo, maracanã (o que contraria a explicação 

encontrada em várias fontes de que o nome seria procedente de eo, 

“vomitar”). 

Os oro-eo mantiveram-se afastados até 1961, quando a 

prelazia de Guajará-Mirim organizou uma expedição para atrair os 

índios do rio Ocaia. Encontrou-os, porém, em condições lamentáveis. 

Casas haviam sido queimadas, roças de milho destruídas, mulheres e 

crianças com muito medo. As aldeias oro-at foram localizadas 

juntamente com as aldeias oro-eo, ambas na alocação do rio Ouro 

Preto. 

Atualmente, nosso informante é casado com uma mulher oro 

nao com a qual teve dois filhos, mas o mais novo, ainda criança, 

faleceu em um desastre no rio em 1999. Sua esposa aprendeu o 

idioma dele abandonando o seu e, em sua casa, só se usa o oro-eo, 

mas, na verdade, já são descendentes também de oro-nao.  

 

3.3. Os informantes: Jap 

Jap Mete Verônica Oro Mon nasceu na Aldeia Sagarana, no 

Guaporé, território indígena, no dia 23
 
de junho de 1983. A língua 

fluente nessa alocação é o oro-nao. Porém, por haver vários 

subgrupos lingüísticos, sendo o seu o oro-mon, esses grupos 

conseguem manter uma identidade nacional e lingüística mesmo 

convivendo em uma mesma alocação. Filha de Wem Prawan Oro 

Mon e Maria Eva Canoé, ambos nascidos em tribos diferentes, veio 

residir no Município de Guajará-Mirim com 14 anos de idade. 

Atualmente, já conta com vinte anos e está cursando a Faculdade de 

Letras no Campus de Guajará-Mirim.  

A maioria dos seus familiares ainda vive nesta aldeia e fala a 

mesma língua da informante, que ela mantém viva em seu cotidiano, 

a despeito do uso regular também do brasileiro. 

 

 

 



4. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1. Considerações Preliminares: 

As línguas da família wari são muito próximas umas das 

outras, ocorrendo mais variações nos níveis fonético e fonológico do 

que nos níveis morfológico e sintático. Também se observam poucas 

divergências lexicais.  

Por não possuir morfemas específicos para marcação de 

modalidade frasal, como no brasileiro e segundo atestamos, é 

também pela curva melódica que se marcam os tipos de frases, o que 

confirma a impressão preliminar da primeira fase do trabalho de que 

é a curva melódica que, no processo de especialização de sentidos, 

identifica a modalidade frasal em línguas que não possuem 

morfemas específicos para tanto. 

Pela análise dos dados atuais, pudemos verificar que houve 

duas compreensões diferentes do processo de coleta por parte dos 

informantes. O informante Lucas, de escolaridade bem menor, 

entendeu a construção das interrogativas e afirmativas como parte de 

um diálogo com o pesquisador. Logo, suas afirmativas foram muito 

mais sucintas e sempre marcadas pelos subentendidos próprios do 

diálogo, como se vê nos exemplos 02r-A, 09-E e 03r-A. (Anexo 03) 

No caso da informante Jap, que tem nível de escolaridade 

maior e cursa Letras, o entendimento do processo de coleta foi mais 

cabal, sendo que ela formulou interrogativas que traduziam mais 

diretamente as interrogativas propostas em brasileiro. Por outro lado, 

verificou-se que a entonação imprimida às frases wari pela 

informante Jap são mais influenciadas pelos padrões melódicos do 

brasileiro, haja vista a fluência com que a informante fala esta língua 

e por ser esta língua usada também em seu cotidiano. Assim, era de 

esperar que a prosódia do brasileiro interferisse, de alguma forma, 

nas entonações dessa informante. Isso possibilitou verificar de que 

forma os enunciados de contato lingüístico são construídos. 

Passemos, então, à análise específica de cada frase, por 

informante: 

 

4.2. Análise dos dados da informante Jap  
Como pudemos observar pelos gráficos gerados em 

oscilograma, as frases 03r-A: [mi: pi na] (menino + morrer + 



determinativo) “O menino morreu.” e 08r-A: [kaw na] (comer + 

reforçativo) “Sim, comi”, a estrutura tem uma base similar de 

focalização sobre [mi:] e [kaw], respectivamente, que são os 

elementos mais significativos da estrutura melódica, marcada por 

uma elevação da voz e uma breve extensão de sua duração. Assim, a 

curva melódica de focalização está, na entonação, no ponto em que o 

informante se refere aos elementos nocionais mais importantes da 

frase, seguindo-se uma fase descendente típica de final de enunciado, 

com pequenas modulações. 

Na frase 06-A: [

] (juntar + 

aspecto + determinativo de gênero + enfoque + coisas) “Ajuntar 

várias coisas.”, temos uma curva melódica de focalização bem 

definida na segunda parte da expressão que forma “ajuntar”, e que é 

a mais significativa da expressão, para ser bem colocado aquilo a que 

a frase está se referindo, registrando-se também, a seguir, uma típica 

fase descendente com modulações. 

Então, assim como no brasileiro, a melodia afirmativa em 

oro-eo não se caracteriza por curvas específicas afirmativas, mas pela 

presença de uma maior “neutralidade” entonacional, somente 

perturbada com a manifestação das curvas de focalização que atuam 

no processo de especialização da significação geral da frase.  

 

 4.3. Análise dos dados do informante Lucas 

Como na primeira frase da informante Jap, analisada acima, 

o informante Lucas constrói a mesma informação a partir dos 

mesmos lexemas (devido à proximidade das línguas) e imprime o 

mesmo padrão de curva melódica de focalização na frase 02-A: [mi: 

pi na] (menino + morrer + determinativo) “O menino morreu.”, pois 

neste também recai a CMF sobre [mi:] que é o elemento mais 

significativo da frase e, portanto, o mais marcado na estrutura 

melódica. Poderíamos notar apenas que, embora se tenha um mesmo 

padrão entonacional, a diferença de altura entre o limite máximo 

(pico da curva de focalização) e mínimo de entonação entre os 

informantes se diferencia de forma interessante, sendo que o 

informante Lucas mantém um padrão entonacional mais elevado em 

todo o enunciado, logo, com menor diferença de Fo entre o pico e o 

limiar mais baixo.. 



Na frase 09-E: [] (bom + determinativo) valendo, 

no contexto, por “Que bonito!” temos o que poder-se-ia falar de um 

“padrão melódico afirmativo” com uma elevação tonal no primeiro 

foco do sintagma inicial com uma pequena descida, seguida de uma 

elevação tonal na sílaba tônica [wi:] constituindo-se a segunda CMF. 

Observa-se ainda, que a maior elevação melódica na frase não está 

no primeiro e sim no segundo, seguindo de uma brusca queda em sua 

fase descendente.  

Esta expressão, porém, merece uma explicação semântica: a 

construção  é uma forma genérica de aprovação que pode ser 

traduzida por “bom”, no mesmo sentido em que, em brasileiro, 

usamos palavras como “legal” (“Está legal”, “Tudo legal”, “Muito 

legal”) ou bem (“Está bem”, “Tudo bem”, “Muito bem”), que podem 

valer, contextualmente, por bom, bonito, interessante, gostoso, 

apreciável, etc.  é uma expressão comumente utilizada 

para cumprimento, no mesmo sentido que perguntamos “Tudo bom 

com você?”.  

A frase 03r-A: [] (advérbio + determinante) “Não.” 

É uma construção complexa tipicamente utilizada para a negação. 

Observamos nela uma CMF que aparentemente é plana se não fosse 

a elevação entonacional no início da frase sobre [], que é um 

morfema genérico para referir-se a aspectos negativos, como “mal” 

em brasileiro, e que é o elemento mais significativo desta afirmação. 

O que já ficou bem explícito na apresentação do relatório anterior, de 

que não existe no brasileiro uma curva melódica específica para a 

negação, que nada mais é do que uma afirmação, pode, portanto, ser 

aplicado também em relação ao oro-mom. 

 

5.CONCLUSÃO 

 

Como vimos na comparação entre os padrões do brasileiro 

aferidos na primeira fase da pesquisa com esta atual, como oro-eo e 

oro-mom, em línguas que não possuem morfemas específicos para 

marcação das modalidades frasais, é a curva melódica impressa pelo 

falante o que expressa essa modalidade. 

Também aqui pudemos verificar que a tradicionalmente 

chamada “frase negativa” não passa de uma frase afirmativa em seus 



padrões melódicos, não existindo elementos fonéticos que 

justifiquem uma subclassificação, uma vez que ambas apresentam 

um mesmo padrão. 

Finalmente, cabe notar que os mesmos recursos utilizados 

em brasileiro para marcação do foco da frase são utilizados em wari, 

o que indica que, embora as duas famílias de línguas possuam 

estruturas gramaticais muito distintas, a melodia atua como um 

suprassegmento bastante próximo em sua estrutura nos dois casos. 
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RESUMO: O presente estudo visa obter uma relação da diversidade 

de recursos naturais, a forma como são utilizados e escolhidos para 

alimentação, bem como um estudo etnográfico dos habitantes do 

Distrito de Nazaré, localizado a 150 km da capital do estado de 

Rondônia, a fim de possibilitar o desenvolvimento de um trabalho de 

sustentabilidade na comunidade. Criar uma relação de confiança 

entre os moradores foi o primeiro passo para o desenvolvimento da 

pesquisa, em função do tema causar constrangimento. O que 

possibilitou a aplicação de métodos investigativos: entrevistas semi-

estruturadas, informais e formais, com aplicação de questionários 

fechados com 13 famílias da comunidade de Nazaré, representando 

16,25% do total, sendo o questionário um recordatório da 

alimentação de 24 horas – food recall – e o inquérito da freqüência 

alimentar. O peixe e a farinha são os itens mais importantes da dieta 

alimentar, porém o que ficou evidente foi a relevância da presença de 

recursos financeiros na escolha alimentar, destacando três grupos 

sociais: produtores rurais, aposentados e funcionários públicos. 

Nestas condições, há uma preocupação nutricional em virtude da 

baixa ingestão de cálcio e ferro, pois tais micronutrientes só são 

ingeridos pelos que ganham acima de dois salários mínimos, porém 

ficando difícil identificar demais carências nutricionais com base na 

metodologia aplicada. Entre os moradores do distrito, o hábito 

alimentar surgido pela miscigenação entre o nordestino e o índio 

amazônico se perdeu, cedendo espaço para o arroz, feijão e 

macarrão, em função do poder de compra. Apesar da diversidade de 

recursos naturais disponíveis para alimentação, o hábito alimentar se 

encontra ligado a interesses econômicos, com raras exceções de 
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moradores que mantêm a cultura alimentar tradicional, sendo este um 

hábito rico e saudável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hábitos Alimentares - Cultura - 

Sustentabilidade 

 

ABSTRACT: The present study aims at obtaining a relation about 

the diversity of the natural resources, the form they are used and 

chosen for feeding, as well as an ethnographical study of the 

inhabitants from the Distrito de Nazaré, located to 150 km of the 

capital of the state of Rondônia, in order to enable the development 

of a financially support work in the community. Create one reliable 

relation among inhabitants was the first step for the development of 

the research, in function of the theme causes constraint. This enabled 

the application of investigative methods: interviews semi-structured, 

informal and formal, with application of closed questionnaires with 

13 families of the community of Nazaré, representing 16,25% of the 

total. The questionnaire was a remembrance of the 24 hour 

alimentation - food recall -. We also did an inquiry of the frequency 

feed. The fish and the flour are the most important items in the diet, 

however it was evident the relevance of the presence of financial 

resources in the feed choice, highlighting three social groups: rural 

producers, pensioners and civil servants. In these terms, there is a 

nutritional preoccupation due to the low ingestion of calcium and 

iron, because the people that win above two minimum wages only 

ingest such micronutrients. it was difficult to identify others 

nutritional lacks with base in the methodology applied. Among 

inhabitants of the district, the feed habit arisen by the miscegenation 

between native of northeastern Brazil and the Amazon Indian was 

lost, gave space for the rice, bean and pasta, in function of the 

purchase power. In spite of the diversity of available natural 

resources for alimentation, the habit feed is linked to economic 

interests, with rare exceptions of inhabitants who keep the traditional 

alimentary culture, which one is a rich and healthy habit. 

 

KEYWORDS: Alimentary Habits - Culture - Financially Support 

Work 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o período do ciclo econômico da borracha evitava-se 

ao máximo consumir os produtos da floresta por falta de tempo para 

tal coleta ou por desconhecimento do que a floresta poderia oferecer 

de frutos. Outro fator que vai inteferir e causar grandes interferêncais 

no hábito alimentar é o fato do ciclo da borracha não ter permitido o 

desenvolvimento da agricultura. Restava ao trabalhador da seringa 

(látex) alimentos que fossem preparados com rapidez que é o caso 

dos produtos alimentares enlatados. A alimentação baseava-se quase 

que diariamente de enlatados ofertados e controlados pelo barracão. 

Somente na ausência dos produtos industrializados é que se 

consumia peixe ou outra caça qualquer.  

Por muitos anos, durante a comercialização das muitas 

“pelas” de borracha produzidas no seringal, criou-se o costume de 

consumir alimentos que pudessem ser adquiridos pelo poder de 

compra (enlatados) ou pela extração dos recursos naturais (peixe e 

eventuais caças).  

Enfocando a ecologia humana, as pesquisas em torno dos 

hábitos alimentares são realizadas, geralmente, por antropólogos que 

buscam entender as características das condições de 

desenvolvimento e da saúde da população ribeirinha, já que inúmeros 

comportamentos humanos se centram na comida. Como precisamos 

comer para viver, nenhum outro comportamento não automático se 

liga de modo tão íntimo à nossa sobrevivência (MINTZ, 2001). A 

questão alimentar leva à discussão da saúde e à relação com os 

hábitos alimentares. Por este motivo, o conhecimento da origem dos 

habitos alimentares e as transformações ocorridas ao longo dos anos, 

decorrente das mudanças socio-econômicas, representam um quadro 

sobre a atual saúde e qualidade de vida de populações ribeirinhas da 

Amazônia.  

Desta forma, necessita-se de estudos que se relacionem à 

formação cultural do grupo, buscando interpretações que evitem a 

leitura equivocada da qualidade de vida que, tradicionalmente, 

algumas literaturas científicas produzem sobre populações 

tradicionais da Amazônia, pois estas têm o que comer todos os dias, 

não passando por problemas de ausência de alimentos, mas podem 

estar enfrentando ausência parcial de alimentos ou subalimentação, 



sem a reposição de nutriente necessário ao organismo. Tal 

interpretação contida na literatura pode estar superestimando essa 

qualidade de vida ou a colocando em uma condição de drástica 

monotonia alimentar. 

Apesar de vários fatores que se colocam desfavoráveis aos 

povos da Amazônia (como se adaptar ao regime de seca e cheia dos 

rios), ao observarmos os hábitos alimentares em comunidades 

ribeirinhas, percebemos todo o universo de informações a ser 

descoberto e interpretado com a ocupação humana em baixa escala 

no meio da Floresta Amazônica, permitindo salvaguardar fauna e 

flora, pois a cultura do homem ribeirinho necessita da floresta intacta 

para que possa ser extraído e cultivado o seu sustento.  

 

2. OBJETIVO 

 

O Presente estudo visa compreender a relação que existe 

entre o hábito alimentar das comunidades ribeirinhas do Rio 

Madeira, em Rondônia, com vistas a analisar o modo de vida e as 

condições de desenvolvimento e sustentabilidade dessas 

comunidades. 

Os estudos de biólogos, agrônomos, geógrafos e especialistas 

para compreender a biodiversidade amazônica servem para que seja 

explorada de forma consciente e orientada, de maneira a evitar o 

desmatamento e implantação de modelos exploratórios de alto 

impacto criando condições alternativas para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades ribeirinhas, estando diretamente 

relacionados a um estudo detalhado sobre a compreensão da cultura 

tradicional e suas peculiaridades alimentares (MORÁN, 1990). 

Com a preocupação sobre as questões ambientais e de 

desenvolvimento sustentável, a comunidade de Nazaré foi escolhida 

para o desenvolvimento do Projeto Integrado de Pesquisa e Extensão 

para o Desenvolvimento Sustentável de Populações Tradicionais da 

Amazônia-Projeto Beradão, que tem o perfil histórico e cultural 

vivenciado pelas populações ribeirinhas da Amazônia. 

A comunidade de Nazaré possui histórico marcado pela 

exploração da borracha, atividade que se extinguiu por volta da 

década de setenta, criando um direcionamento natural no pensamento 

dos habitantes ao deixar a cultura de extrativismo, tendo dificuldades 



de desenvolver a agricultura, pois suas expectativas alimentares e de 

subsistência estavam fortemente marcada pela forma extrativista dos 

tempos da borracha. 

Porém, alguns costumes adquiridos pela cultura extrativista, 

ao longo do tempo, ainda persistem e estão marcados no hábito 

alimentar da comunidade, como por exemplo, o consumo acentuado 

de enlatados e produtos industrializados adquiridos nas mercearias 

locais. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Durante nossa ação investigativa, tínhamos como 

pressuposto que havia um elo entre a condição de desenvolvimento 

da comunidade e seu hábito alimentar; para isso, foi de extrema 

importância criar uma relação de confiança com os moradores, o que 

permitiu o acompanhamento dos hábitos alimentares das famílias. 

Para se atingir uma diminuição na desigualdade social e 

garantir uma oferta alimentar mais igualitária para toda população é 

necessário construir um processo de sustentabilidade, a longo prazo e 

contínuo, que seja garantido em 4 domínios: econômico, político, 

social e cultural. Desta forma, pessoas hoje e no futuro protegerão e 

conservarão sistemas do meio ambiente (CALVALCANTI, 2002). 

A pesquisa e sua aplicação tiveram como suporte a 

quotidianidade, considerando a historicidade dos processos 

quotidianos, nas situações em seu movimento e nas aproximações 

com a totalidade. Quanto ao conhecimento da realidade embasou-se 

em um olhar etnográfico e por obras de pesquisadores que 

consideram o quotidiano como “locus” imprescindível em pesquisas 

destinadas a reformular o ensino. 

Com o decorrer da pesquisa, houve a participação dos 

próprios moradores em nos ajudar, já que questionavam o porquê do 

estudo. Então, se algo puder ser feito no intuito de ajudar, em muito 

contribuirá para ações em andamento, tais como, a erradicação do 

analfabetismo na comunidade e outros. 

Baseando-se em tais dados, aplicou-se como método 

investigativo entrevistas semi-estruturadas, formais (com 

questionários fechados) e informais (MURRIETA – 1998), para 

desmistificar as pressuposições de que existe um problema 



nutricional a ser resolvido. 

Das 80 famílias da localidade, o Projeto Beradão aplicou 

questionário atendendo todas as famílias, formando banco de dados 

para caracterização sócio-econômica da comunidade. Para atender ao 

sub-projeto “Hábitos Alimentares” foram aplicados 13 questionários, 

o que representa 16,25 % do total, sendo o questionário um 

recordatório da alimentação de 24 horas – food recall e o inquérito da 

freqüência alimentar, com isso coletando informações sobre 

possíveis deficiências de proteínas, carboidratos e vitaminas que 

podem levar a doenças. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao analisarmos os hábitos alimentares na comunidade de 

Nazaré percebemos que o mesmo se encontra centrado num costume 

que o grupo social tem, na sua forma mais conveniente, de utilizar o 

alimento em função de uma cultura, cultura esta surgida pela 

miscigenação entre nordestinos e indígenas e que influencia na 

escolha, na aquisição e no preparo deste alimento (MORÁM, 1990: 

MACHADO, 1984 & MURRIETA, 1998). Para os habitantes desta 

comunidade que possuem uma cultura alimentar extrativista, o ato de 

plantar, de conseguir domesticar o selvagem está passando por 

processos de transição, pois não se muda um hábito alimentar de um 

dia para o outro (FLANDRIN & MONTANARI, 1998) 

Ficou evidente, quando houve a aplicação dos questionários, 

que o motivo maior na escolha de alimentos é a presença de recursos 

financeiros (quadro 1). Em função disto, três grupos sociais se 

destacam por diferenciar em seus hábitos alimentares: os produtores 

rurais, que podem estar na condição de alfabetizados ou não e que 

consomem os alimentos produzidos por eles mesmos, bem como os 

retira da floresta e dos rios, sendo a farinha e o peixe seu principal 

alimento; os aposentados, que consomem peixe e farinha, mas em 

função do benefício recebido, variam o cardápio alimentar com 

arroz, feijão, macarrão, galinha e carne bovina; e os funcionários 

públicos, que costumam ter residência tanto em Porto Velho, quanto 

em Nazaré em função dos filhos em idade escolar, tendo hábitos dos 

outros grupos relacionados, mas também são, em função de uma 

renda maior pecuarista, alguns criando cabras ou gado, o que 



corresponde a 5% dos moradores do Distrito (quadro 2). Outro fato 

levado em consideração na escolha de alimentos é o caráter 

emocional que alguns alimentos exercem caracterizando algum tipo 

de tabu alimentar, a exemplo do não consumo de macaco por se 

parecer com o homem (MACHADO, 1984). 
 

QUADRO 1 – Relação da distribuição de renda entre as famílias 

questionadas do Distrito de Nazaré, Porto Velho, RO, 2002 

Níveis de Sa lár io  Porcentagem 

Menos de ½ sa lár io  23,1  

-½ a  ½ salár io  46,1  

½ a  1  salár io  23,1  

1  a  2  salár ios  7 ,7  

Acima de 2  salár ios  0  

 
QUADRO 2 – Relação salário/ocupação entre os moradores do 

Distrito de Nazaré, Porto Velho, RO, 2002 

 

Ocupação -1/2 SM 1/2 SM 1 SM 2 SM 

Agricultores  23,1 38,4 0,0 0,0  

Funcionários 

Públicos 

0,0 0,0 15,4 0,0  

Comerciantes  0,0 0,0 7,7 0,0 

Donas de casa  0,0 0,0 0,0 7,7 

Aposentados  0,0 7,7 0,0 0,0  

 

Permite-se avaliar que nestas condições algumas pessoas 

deixam de ingerir alimentos necessários para a manutenção orgânica, 

a exemplo do consumo de leite que é feito pelos que têm criação de 

cabras e vacas leiteiras, pelos recém-nascidos que consomem leite 

em pó ou de caixa ou pelos que dispõem de alguma renda (tabela 1). 

É importante notar que durante os períodos de inverno amazônico, 

caracteriza-se como a época da castanha do Pará e esta contém 

elevado teor de cálcio, sendo este o alimento responsável pelo não 

comprometimento na maior deficiência deste micronutriente, já que a 

maioria da população toma café, garapa ou sucos de frutas durante o 

ano. A média de refeições é quatro, sendo encontrados casos de uma 



pessoa que faz apenas uma refeição e de famílias que fazem cinco 

refeições. 

 

TABELA 1 – Freqüência alimentar (Food Recall) dos moradores do 

Distrito de Nazaré, Porto Velho, RO, 2002 

Alimentos  D S  O N 

Lei te  e  la t icínios  46,1  15,4  23,1  15,4  

Carnes  vermelhas  0 ,0  7 ,7  92,3  0 ,0  

Carnes  de aves  0 ,0  69,2  30,8  0 ,0  

Peixes  84,6  7 ,7  7 ,7  0 ,0  

Ovos  23,1  7 ,7  46,1  23,1  

Horta l iças*  61,5  15,4  7 ,7  15,4  

Frutas   84,6  7 ,7  0 ,0  7 ,7  

Leguminosa*  23,1  61,5  7 ,7  7 ,7  

Legumes*  30,8  30,7  15,4  23,1  

Cereais  61,5  15,4  15,4  7 ,7  

Gorduras  92,3  7 ,7  0 ,0  0 ,0  

Açúcares  100 0,0  0 ,0  0 ,0  

Refr igerantes  0 ,0  30,8  61,5  7 ,7  

Feculentos*  7,7  30,8  61,5  0 ,0  

 

Horta l iças*-  chicór ia ,al favaca,  cebolinha,  couve,  pimenta,   

cheiro -verde,  sa lsinha  

Legumes*-  maxixe,  tomate,  abóbora,cenoura,  batata ,  

macaxeira ,  pep ino  

Leguminosa*-  arroz ,  fe i jão  

Feculentos*-  macarrão  

D=diaria mente;  S=Semanalmente;  O=Ocasionalmente;  

N=Nunca  

Organização:  CARVALHO, P.  S.  2002/2003  

 

Dos alimentos criados, cultivados ou adquiridos em Porto 

Velho, há por parte dos moradores uma preferência aos alimentos 

que estão envolvidos nessa relação de compra e venda, tais como, o 

feijão, o arroz, o macarrão, biscoito, porém sem deixar a criação dos 

roçados e o cultivo de temperos nos chamados jiraus, considerado 

por eles como hortaliças, não representando com isto um consumo de 

verduras, a exemplo da alface e do espinafre, que são ricos em ferro. 



 
QUADRO 3 – Relação dos locais de aquisição dos alimentos entre 

os habitantes do Distrito de Nazaré, Porto Velho, RO, 2002 

Local de Aquisição  Porcentagem 

Cidade  57,1 

Lavoura  14,3 

Mercearia local  28,6 

 

5. CONCLUSÕES 

 

É importante que se esclareça a preocupação em distribuir 

corretamente os produtos alimentícios para consumo, aproveitando 

todas as suas partes comestíveis, e com isso beneficiar a saúde 

pública. Informar a importância da castanha-do-pará, como alimento 

diário para a reposição de cálcio é uma ação de caráter educativo 

imediato para atuais e futuras gerações. Porém o que se vê do hábito 

alimentar desta comunidade é um fenômeno ligado exclusivamente a 

interesses econômicos, já que estão muito acostumados ao hábito 

alimentar extrativista, sendo por isto, a realização dos estudos 

científicos ligados ao tema, que demonstra o quanto a população 

absorve as modernidades e facilidades adquiridas pelo poder de 

compra e a dificuldade de aceitação do novo, no caso a agricultura de 

subsistência, numa cultura miscigenada e que demonstra querer 

abandonar a cultura tradicional, mas que ainda não o fez, por não ter 

condições de aumentar a renda familiar e conseqüentemente mudar 

de hábitos alimentares. 

Em estudos deste gênero evita-se buscar soluções para um 

problema, já que a visão do pesquisador, em função de vivências, 

pode influir na cultura tradicionalista da comunidade, sendo a 

pesquisa um meio de divulgação do novo, porém ficando a 

cri tério dos moradores da comunidade a  opção em 

mudar. Contudo há a necessidade de compreender mais e  

estudar a ecologia humana das comunidades ribeirinhas 

para revelar a  relação sociedade –  natureza do grupo.  
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RESUMO: O estudo dos tabus e restrições alimentares objetiva 

analisar a problemática da saúde de populações ribeirinhas no que 

diz respeito ao universo alimentar dessas comunidades, e como a 

cultura influencia na qualidade de vida da população. a pesquisa vem 

sendo desenvolvida na região do baixo rio madeira, em porto velho, 

com a comunidade de nazaré, onde foi identificado, na estrutura da 

característica alimentar, principalmente das mulheres, a prática de 

restrições e tabus alimentares. como metodologia utilizamos a 

concepção e os procedimentos da pesquisa participante, com a 

utilização de questionários fechados e entrevistas gravadas com as 

parteiras da comunidade.portanto, a observação, o registro e o debate 

foram etapas da pesquisa.dentre as restrições alimentares levantadas 

no grupo estudado estão: os peixes de couro, as carnes de caça, carne 

de gado, carne de macaco, galinhas caipiras, frutas cítricas e a 

banana najá. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tabus e Restrições Alimentares-Cultura-

Populações Tradicionais - Reima Alimentar 

 

SUMMARY: This study about the tabooes and alimentary 

restrictions has as an aim to analyze the riverains health condition in 

their alimentary universe and how their culture interferes in their 

quality of life. the research has been carried out in the low madeira 

river region, on nazaré village, in porto velho, where it was 

identified, in the alimentary structure practice, alimentary restrictions 
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and tabooes, mainly among women. as a methodology we have taken 

over the conception and the procedures of the participant research, 

handling closed questionnaires and recording interviews with the the 

community accoucheuses. the surveying, the register and the debate 

were fases of the research. among the alimentary restrictions found at 

the study are: non-scale skinned fish, hunt meat, beef, monkey meat, 

fowl, citric fruits, and the najá banana.  

 

KEYWORD: Alimentary Taboos And Restrictions -Culture-

Populations Reima To Feed  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura de um povo é fonte inesgotável de inspiração, de 

símbolos, de experiências, de trabalho acumulado, de beleza, de 

utopias e “a preservação da memória coletiva por um grupo, ainda 

que seja pequeno é uma verdadeira tábua de salvação” para toda a 

comunidade, e por cima de cada cultura, há idéias, crenças e 

costumes, que são comuns a todos os membros da sociedade. é o 

fundo espiritual, mental e afetivo de cada povo. portanto, as 

pesquisas em torno das restrições e tabus alimentares em populações 

tradicionais, não se resolvem apenas com avaliação das condições de 

nutrição e acesso ao alimento de determinado grupo. 

 É uma trajetória de visualizar e interpretar internamente a 

cultura de grupos sociais, tornando-se necessário o estabelecimento 

de estratégias metodológicas que passem por análises das condições 

econômicas-sociais, políticas e religiosas e, por se tratarem de 

comunidades ribeirinhas, aqui entendidas como pertencentes ao 

grupo de populações tradicionais, nos encontramos diante de uma 

organização social rica em manifestações de sua cultura, seu 

conjunto de valores e símbolos. diante desse universo tão 

diversificado, esse projeto se propõe a pesquisar e estudar as 

condições atuais da qualidade de vida de populações ribeirinhas, em 

especial o modo de vida e a cultura da mulher ribeirinha, uma vez 

que o conhecimento sobre a realidade e as condições de vida deste 

grupo, ainda encontra-se fragmentado no estado de Rondônia, 

constituindo assim, um espaço privilegiado para a troca de 

informações e o aprofundamento de questões teórico-metodológicos, 



auxiliando no avanço da discussão em torno da problemática da 

saúde e de sua relação com a questão alimentar. 

 Os estudos foram desenvolvidos na comunidade de nazaré, 

situada a margem esquerda do rio madeira, a 150 km da capital porto 

velho onde é desenvolvido o projeto integrado de pesquisa e 

extensão para o desenvolvimento sustentável de populações 

tradicionais da Amazônia- projeto Beradão. O objetivo do trabalho 

foi de analisar as restrições e tabus alimentares e sua repercussão na 

qualidade de vida das mulheres da comunidade, avaliando a 

definição que esse grupo faz da escolha de alimentos que tem seu 

consumo proibido ou restrito, e o que comem ou deixam de comer e 

porque o fazem, buscando o entendimento da cultura ribeirinha e o 

modo de organização diferenciada dessa população. 

 

2. MÉTODOS 

 

O conhecimento científico é sempre uma busca de 

articulação entre a teoria e a realidade empírica. A articulação faz-se 

por meio do método que possui um papel instrumental que envolve 

conteúdos, pensamentos e existência. Para que pudéssemos analisar 

as restrições e tabus alimentares na comunidade de Nazaré, fizemos 

primeiro o estabelecimento de relações de confiança, utilizando a 

concepção e os procedimentos da pesquisa participante, procurando 

compreender a lógica dinâmica do cotidiano da comunidade com as 

incidências recíprocas dos acontecimentos locais e conjunturais. 

Como instrumento de investigação, utilizamos a aplicação do 

questionário fechado para fazermos o levantamento das restrições 

alimentares no grupo das grávidas e nutrizes. Num segundo 

momento realizamos entrevistas gravadas com as parteiras da 

comunidade, que são na maioria das vezes, responsáveis pelo pré-

natal, pelo parto e pelo pós-parto da mulher ribeirinha, tornando-se a 

principal conselheira desse grupo, e desta maneira, tentamos buscar a 

compreensão de seus valores e do significado do seu trabalho para a 

comunidade. Portanto, a observação, o registro e o debate, foram 

etapas da pesquisa. 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fizemos um levantamento com o grupo estudado dos 

alimentos que sofrem recusas e proibições e entre eles estão: 

Peixes de couro. No período gestacional, e durante a 

amamentação este alimento é proibido, pois é considerado reimoso e 

a “reima” como já foi citado, é um sistema classificatório para 

alimentos que, segundo as mulheres da comunidade, podem causar 

inflamações no organismo.para explicarmos melhor o significado da 

reima segundo a comunidade, classificamos em três itens, todo o seu 

significado e sua estrutura antropológica: 

a) O estado de saúde da pessoa que vai comer o peixe, se é 

grave ou não. 

b) O modo de preparar o peixe, se assado, frito, com sal, com 

pimenta, sem pimenta, com óleo vegetal, com banha ou sem banha. 

c) O tipo de doença que deve evitar se comer peixe reimoso, 

ou até mesmo o estado de limitar idade da mulher. Os peixes que 

mais recebem restrições são o pirarucu, aruanã, matrichão, dourado e 

a traíra.e estes são os peixes mais comuns no pescado da 

comunidade.  

Carnes de caça. Animais como anta, paca, tatu, também não 

são consumidos por estarem no grupo dos alimentos reimosos. 

Galinha de pé roxo. É uma espécie de galinha caipira criada 

na comunidade, também não são consumidas no período gestacional 

e durante a amamentação por estarem no grupo dos alimentos 

reimosos. 

Macacos. As mulheres da comunidade acreditam que por 

serem animais que se parecem muito com o homem o consumo da 

carne deste animal, trará má sorte (panema). 

 carne de gado. Também são alimentos recusados durante o 

período da gestação, pois se acredita que o consumo da carne cause 

dores estomacais e vomito.é um alimento considerado “muito 

reimoso” na visão cultural da comunidade. 

Frutas cítricas.a mulher quando está amamentando não deve 

consumir as frutas ácidas, principalmente laranja, limão e abacaxi, a 

acidez da fruta “corta o leite”. 

Banana najá. É uma espécie de banana muito encontrada na 

comunidade, e extremamente proibida para gestantes, a fruta possuiu 



efeito abortivo para a mulher que ingerir. A tabela 1 mostra as 

recusas alimentares divididas em grupos, demonstrando o motivo da 

recusa e a conseqüência de se consumir determinado alimento. 
 

TABELA 1 - Recusa Alimentar 
 

TIPOS MOTIVO CONSEQUENCIA 

PEIXES DE COURO ALIMENTO REIMOSO INFLAMAÇÕES NO 

ORGANISMO 

CARNES DE CAÇA ALIMENTO REIMOSO INFLAMAÇÕES NO 

ORGANISMO 

CARNES DE GADO ALIMENTO MUITO 

REIMOSO 

DORES ESTOMACAIS 

E VÔMITOS 

CARNE DE 

MACACO 

SEMELHANTE AO 

HOMEM 

TRAZ MÁ SORTE, 

CAUSE O PANEMA 

FRUTAS CÍTRICAS FRUTAS ÁCIDAS CORTA O LEITE  

BANANA NAJÁ ABORTIVA ABORTO 
 

A principal fonte de proteínas da mulher ribeirinha é o peixe 

e mesmo assim mantém um rol de restrições alimentares no período 

da gravidez. durante a estiagem, a demanda de peixes para a 

comunidade fica reduzida, e a fartura de espécies diminui, na maioria 

das vezes só resta o peixe de couro para o consumo, mas este fica 

restrito na dieta da grávida; resta então a carne de caça, mas esta 

também sofre restrições, e a galinha caipira também está excluída de 

sua dieta porque a preferência é pela “galinha de gelo”. Como fica a 

sua condição de saúde? O depoimento de um médico ginecologista e 

obstetra revela que para uma gravidez ser saudável é preciso que a 

alimentação da grávida seja rica em nutrientes, vitaminas e proteínas; 

alimentar-se bem durante a gravidez contribui para uma gestação 

saudável. não existem restrições alimentares para carnes, peixes e 

frutas, ao contrário, são alimentos que devem estar na dieta de 

gestantes, dentro da concepção médica. mas culturalmente, na visão 

simbólica da mulher ribeirinha, estes alimentos tornam-se proibidos 

ou restritos durante a gravidez e o pós-parto, e alimentar-se dos 

mesmos neste período, é um sério risco a saúde, e essa é a “verdade” 

do grupo. 

A qualidade de vida da mulher ribeirinha se reflete no seu 

modo de viver, em suas tradições, no seu contexto histórico, e as 



restrições alimentares demonstram a influência cultural na condição 

de saúde do grupo, que acabam restringindo sua alimentação e 

causando algumas deficiências alimentares através da prática dos 

tabus. assim como as comunidades tradicionais desenvolvem crenças 

e práticas para lidar com a doença, podem estar restringindo a 

alimentação em momentos especiais da vida da mulher e produzindo 

uma condição de sub alimentação que irá influenciar diretamente a 

vida da criança e com possibilidades de comprometê-la em seu 

desenvolvimento. 

Então de onde retirar a proteína necessária? Como manter 

uma dieta saudável no período gestacional sem influenciar na cultura 

do grupo? Talvez, as parteiras da comunidade pudessem ser as 

multiplicadoras de novos conceitos. por serem as mulheres mais 

idosas da comunidade, ela são respeitadas e ouvidas, são as 

“terapeutas tradicionais” do grupo. 

A população ribeirinha necessita de uma maior atenção do 

poder público diante de sua condição de saúde. o trabalho de 

orientação é indispensável para uma melhor qualidade de vida dessas 

mulheres através do papel das parteiras. 

 

4. CONCLUSÕES 

A superstição é uma espécie de instituição popular de origem 

indígena que disciplina o comportamento humano do homem que 

vive em populações tradicionais, proibindo-lhe, cedendo-lhe, 

facultando-lhe como deve fazer no trabalho, na doença, na saúde, na 

comida, enfim, em todas as manifestações dessa bíblia maior que é a 

crença popular chegada até os nossos dias através das tradições orais 

que se transferiram inteiras no tempo (Andrade, 1988). As mulheres 

ribeirinhas da comunidade de Nazaré também manifestam suas 

expressões culturais através do hábito alimentar, juntamente com a 

prática dos tabus e restrições, que sobrevivem através da tradição 

oralizada do grupo. 

E é nesse contexto que observamos como os costumes e 

vivencias dessas mulheres na comunidade se correlacionam com a 

qualidade de vida.o período gestacional destas mulheres é marcado 

pela abstinência de alguns alimentos essências para uma gravidez 

“saudável” clinicamente.já no universo cultural deste grupo, é 



justamente a ingestão desses alimentos que podem prejudicar o 

estado de saúde da mulher no período da gravidez e pós-parto.então, 

seria o conceito correto de “uma saudável gravidez”? As idéias 

antigas ainda lutam contra a modernidade e apesar de tudo 

continuam vivas, e são essas idéias que não deixam a cultura de um 

povo morrer. A nossa intenção como pesquisadores de comunidades 

ribeirinhas do rio madeira é de inserção deste grupo social no modelo 

de desenvolvimento sustentável, preservando suas características 

culturais e auxiliando em uma melhor qualidade de vida, e não 

interferindo e influenciando o seu modo de viver, pensar e acreditar. 
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ANÁLISE SEMÂNTICA DE ENUNCIADOS 

INTERROGATIVOS WARI 
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RESUMO: Neste trabalho buscamos verificar de que forma a 

melodia enunciatória atua sobre a especialização de sentidos das 

frases, definindo a modalidade frasal e os focos temáticos. Pudemos 

constatar que em línguas que não possuem morfemas gramaticais 

interrogativos a melodia é decisiva na definição da modalidade de 

frase e, portanto, na especialização geral de sentidos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: 1. Entonação. 2. Especialização de 

Sentidos. 3. Interrogação. 

 

ABSTRACT: In this research, the goal is to verify in what way the 

enunciatory melody inteferes to the meaning specialization of 

sentences, specially by definition of the sentence modality and 

thematic focalization. We attested that in languages that haven´t 

grammatical morphemes to appoint the interrogative modality, the 

enunciatory melody is decisive to define the sentence modality and, 

by this, the general meaning of the specialization. 

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

Dando continuidade ao projeto sobre Aspectos Gramaticais 

do Brasileiro, no qual se levantaram pontos teóricos no intuito de 

comprovar uma teoria lingüística de base semântica, percebeu-se a 

necessidade de comparação dos fenômenos do brasileiro com os de 

outra língua, o que permitiria verificar de que forma as estruturas 

melódicas interferem na composição e especialização de sentidos dos 

enunciados. 
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Assim, este trabalho integrado busca analisar somente a 

semântica dos enunciados interrogativos do wari, tomando-se como 

base as análises acústicas efetuadas pela equipe de Fonética do 

projeto, justificando-se o próprio trabalho e essa integração por 

evidenciar em que nível esses fatores fonológicos interferem na 

composição e intercompreensão dos interlocutores. 

O objetivo deste trabalho, portanto, foi o de verificar, através 

da análise de frases interrogativas, o papel da melodia como 

antecedente da palavra no enunciado, buscando uma comprovação 

sobre ser ou não a melodia o que resulta, na maioria das vezes, 

diferentes especializações de sentidos, com a construção de 

diferentes curvas melódicas pelo falante e sua impressão nos 

diversos termos das frases.  

 

2. COLETA A ANÁLISE DE DADOS E SELEÇÃO DE 

INFORMANTES 
 

Coletamos os dados através de questionários elaborados com 

dois informantes nativos da língua Wari. Um dos informantes 

colaborou com a pesquisa, trazendo seu questionário já elaborado 

com perguntas e afirmações do seu dia-a dia familiar. 

Posteriormente, fizemos gravações diretamente em 

microcomputador com esses informantes, procurando proporcionar-

lhe um ambiente agradável, para que desta forma realizassem a 

gravação da maneira mais espontânea possível em laboratório. Em 

seguida, os dados foram digitalizados e analisados com o programa 

de análise lingüística Wincecil. Procedemos, então, à segmentação 

das frases coletadas, tanto afirmativas quanto interrogativas. Neste 

trabalho especificamente, porém, analisamos apenas as 

interrogativas, para uma posterior comparação com o brasileiro. 

 No oscilograma, foram aferidas medidas de duração das 

vogais em milissegundos. Analisamos também as curvas de 

intensidade, considerando-se a sua medida em decibéis e as curvas 

de entonação, medidas em semitons.  

A partir das análises acústicas realizadas, tomando-se como 

parâmetros os mesmos valores semânticos atribuídos às curvas-

padrão (CMI e CMF) na primeira fase do trabalho, aplicamos esses 



valores aos enunciados das línguas indígenas e obtivemos a 

confirmação de sua validade. 

Verificada a possibilidade de utilização dos mesmos valores 

semânticos associados a curvas-padrão previamente definidas, 

passamos à verificação de traços concernentes ao contexto, ao 

cenário verificado e à estrutura gramatical, conforme definido em 

Ferrarezi (1998). 
 

3. HISTÓRICO DOS INFORMANTES 

 

3.1. Histórico da etnia wari: os oro-eo e os oro-mom 

A Serra dos Pacáas- Novas, na continuação da serra dos 

Parecis, mundo dos wari, estende-se na direção norte entre os rios 

Guaporé e Mamoré por um lado e o Ji-Paraná do outro, estando na 

porção sudoeste a bacia das nascentes do rio Pacáas-Novos.  

O clima é marcado por duas estações: a chuvosa e a seca. É 

nesta região que viveram e ainda vivem os wari. Próxima das 

cabeceiras do rio Pacáas-Novas, teria surgido a sociedade wari como 

um todo e ao mesmo tempo dividida em vários grupos, sendo um 

desses os oro-eo, ocupando diversos espaços. 

Existem várias versões sobre a divisão em grupos, mas todas 

elas têm um ponto em comum: abrigaram-se em uma gruta depois de 

uma chuva muito forte seguida de uma inundação muito grande. A 

gruta tornou-se pequena para tanta gente. Os pais chamaram os filhos 

e pediram-lhes para procurar outras terras e, à medida que cada 

família ia saindo, recebia uma denominação de acordo com suas 

características. Os oro-eo receberam este nome porque eram muito 

barulhentos: gostavam de brigar e andar à noite, ficando-se ao longo 

da margem direita do rio Pacáas-Novas e de alguns de seus afluentes.  

 

3.2. Os informantes: Lucas 

Os oro-eo descendentes de pai e mãe oro-eo são em número 

reduzido. Vivem em postos indígenas separados na região do rio 

Pacáas-Novas. 

O senhor Lucas, nosso informante, tem entre 40 e 50 anos. È 

casado com uma descendente de oro-nao. Está sempre mudando de 

lugar de acordo com a necessidade de seu trabalho. 



Como é funcionário da Funai, uma vez por mês, desce o rio para 

receber seu salário. Permanece na cidade no máximo até o dia 

seguinte ao de sua chegada. Nestas suas vindas é que pudemos 

trabalhar com ele . 

Segundo o informante, (seu nome é Oroquim em oro-eo), a 

história de seu povo, contada por sua mãe, já falecida, seria a de que 

um chefe wari deu o mel de arapuá para os oro-eo, oro-at e oro-nao 

tomarem. Os oro-eo não quiseram tomá-lo. Os outros ficaram bravos 

e daí se espalharam. De acordo com ele, o nome oro-eo vem do 

nome do passarinho oro-eo, maracanã (o que contraria a explicação 

encontrada em várias fontes de que o nome seria procedente de eo, 

"vomitar"). 

Os oro-eo mantiveram-se afastados até 1961, quando a 

prelazia de Guajará-Mirim organizou uma expedição para atrair os 

índios do rio Ocaia. Encontrou-os, porém, em condições lamentáveis. 

Casas haviam sido queimadas, roças de milho destruídas, mulheres e 

crianças com muito medo. As aldeias oro-at foram localizadas 

juntamente com as aldeias oro-eo, ambas na alocação do rio Ouro 

Preto. 

Atualmente, nosso informante é casado com uma mulher oro 

nao com a qual teve dois filhos, mas o mais novo, ainda criança, 

faleceu em um desastre no rio em 1999. Sua esposa aprendeu o 

idioma dele abandonando o seu e, em sua casa, só se usa o oro-eo, 

mas, na verdade, já são descendentes também de oro-nao.  

 

3.3. Os informantes: Jap 

Jap Mete Verônica Oro Mon nasceu na Aldeia Sagarana, no 

Guaporé, território indígena, no dia 23 de junho de 1983. A língua 

fluente nessa alocação é o oro-nao. Porém, por haver vários 

subgrupos lingüísticos, sendo o seu o oro-mon, esses grupos 

conseguem manter uma identidade nacional e lingüística mesmo 

convivendo em uma mesma alocação. Filha de Wem Prawan Oro 

Mon e Maria Eva Canoé, ambos nascidos em tribos diferentes, veio 

residir no Município de Guajará-Mirim com 14 anos de idade. 

Atualmente, já conta com vinte anos e está cursando a Faculdade de 

Letras no Campus de Guajará-Mirim.  



A maioria dos seus familiares ainda vive nesta aldeia e fala a 

mesma língua da informante, que ela mantém viva em seu cotidiano, 

a despeito do uso regular também do brasileiro. 
 

4. INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

4.1. Considerações preliminares: 

Primeiramente, devemos observar que as línguas da família 

wari não possuem morfemas específicos para a marcação da 

interrogação. Assim, a modalidade frasal interrogativa será marcada, 

como no brasileiro e segundo atestamos, também pela curva 

melódica, o que confirma a impressão preliminar da primeira fase do 

trabalho de que é a curva melódica que, no processo de 

especialização de sentidos, identifica a modalidade frasal. 

Pela análise dos dados atuais, pudemos verificar que houve 

duas compreensões diferentes do processo de coleta por parte dos 

informantes. O informante Lucas, de escolaridade bem menor, 

entendeu a construção das interrogativas como parte de um diálogo. 

Logo, suas interrogativas foram muito mais sucintas e sempre 

marcadas pelos subentendidos próprios do diálogo, como se vê nos 

exemplos.  

No caso da informante Jap, que tem nível de escolaridade 

maior e cursa Letras, o entendimento do processo de coleta foi mais 

cabal, sendo que ela formulou interrogativas que traduziam mais 

diretamente as interrogativas propostas em brasileiro. Por outro lado, 

verificou-se que a entonação imprimida às frases wari pela 

informante Jap são mais influenciadas pelos padrões melódicos do 

brasileiro, haja vista a fluência com que a informante fala esta língua 

e por ser esta sua língua de uso cotidiano. Assim, era de esperar que 

a prosódia do brasileiro interferisse, de alguma forma, nas 

entonações dessa informante. Isso possibilitou verificar de que forma 

os enunciados de contato lingüístico são construídos. 

Passemos, então, à análise específica de cada frase, por informante: 

 

4.2. Análise dos dados do informante Lucas:  

Como se pôde ver pelos gráficos gerados em oscilograma, as 

frases 02-I:  menino + morrer + determinativo) "O 

menino morreu?" e 03-I:  (comer + reforçativo) "Você 



comeu?", a estrutura é basicamente a mesma, tendo-se curvas de 

focalização muito semelhantes sobre [] e , 

respectivamente, que são os elementos mais significativos da 

estrutura, e a impressão de curvas de interrogação concomitantes 

sobre estes mesmos elementos. Na sentença 02-I, ocorre uma 

focalização secundária em [] "ferimento, morte", que é o item 

lexical que completa o sentido geral da sentença.  

Deve-se verificar que nessa família de línguas ocorrem 

apenas duas classes básicas de lexemas: os nocionais e os 

gramaticais. Os lexemas nocionais tendem a trair curvas de 

focalização, pois neles se concentra a parte mais significativa das 

sentenças, geralmente, Isto é o que ocorre nos exemplos acima com 

as palavras [] "menino" e [] "comer, comida". Pode-se 

verificar que o falante utiliza as curvas melódicas para chamar a 

atenção do seu interlocutor para os elementos a que o diálogo se 

refere de forma focalizada. 

Mas, além disso, convém verificar que o informante tomou 

as frases em sua forma mais simplificada. Não há lexemas 

gramaticais específicos da língua como os utilizados para indicação 

de aspecto, determinação de gênero ou preposições. A própria 

estrutura equivalente à verbal standart do brasileiro não é 

completada. Faz-se apenas uma referência aos elementos nocionais 

mais marcantes, utiliza-se o determinativo genérico [na] 

"mesmo" e dá-se o restante como subentendido no contexto e no 

cenário de enunciação. 

Na frase 01-I: [] interrogativo lugar + 

determinativo) "Cadê isso?" (valendo por "Cadê o barco", no 

contexto do diálogo), temos uma leve curva de interrogação ao final 

do lexema interrogativo de lugar, e um declínio típico de fim de 

enunciado, mas sem uma focalização muito distintiva sobre nenhum 

dos termos, já que não há um lexema nocional "stricto sensu" 

presente. 

Este exemplo é típico de uma frase construída em função de 

um diálogo. Como vimos nas considerações preliminares, o 

informante Lucas encarou a coleta de dados não como uma sessão de 

tradução do brasileiro para o oro-eo, mas como uma sessão de 

conversa, um falando em brasileiro e outro em wari. Isso resultou no 



fato de que suas frases são, em sua maioria, respostas às perguntas 

realizadas pelo pesquisador ou perguntas realizadas em função das 

afirmações feitas, e não traduções literais para o oro-eo das frases 

que o pesquisador desejaria que fossem traduzidas. Por essa razão, 

suas sentenças são muito mais sucintas, porque são baseadas em um 

imenso cabedal de subentendidos contextuais e do cenário 

discursivo, como é próprio dos diálogos.  

 

4.3 Análise dos dados da informante Jap: 

Nesta frase, 08-I [](comer + aspecto + 

determinativo) "Você já comeu?" vemos que o foco primário da 

interrogação está sobre o lexema [] e uma segunda 

focalização, no final da frase, sobre o termo [], que é uma 

variação fonológica do determinativo genérico, que está indicando 

que se trata de ação determinada. Verifique-se que a pessoa indicada 

no brasileiro por "você" está subentendida na frase oro-mom e que a 

tradução mais própria para o determinativo se dá apenas pelo fato de 

o verbo no brasileiro vir no indicativo. Já na frase 06-I: 

[a](interrogativo de lugar + aspecto + determinativo 

de gênero + preposição + determinativo) (no contexto, entendido 

como "Ela foi sozinha?", devemos notar a presença do interrogativo 

de lugar e a construção da estrutura padrão para o que traduzimos por 

"ida de X a", "o ato de X ir a algum lugar"[]intermediados 

pelo lexema de aspecto, que dá a idéia de ação concluída. Entretanto, 

a curva de focalização aponta para o determinativo [], que no 

caso significa "ela mesma", pois, obviamente, no contexto o enfoque 

maior está no fato de ela ter ido sozinha e não de ela ter ido 

simplesmente. Mais uma vez, verificamos que a melodia denuncia a 

hierarquia de focos pretendida pelo falante ao construir a frase, o que 

reforça o fato de que a melodia funciona como um suprassegmento 

em relação aos lexemas, e que dependendo da melodia impressa os 

sentidos reconstruídos serão diferenciados uns dos outros. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 Embora não seja este o objetivo específico desta fase, ainda, 

a inevitável comparação dos resultados da primeira fase da pesquisa 



(em brasileiro) com os obtidos nesta fase, demonstra que, em línguas 

que não possuem morfemas específicos para marcar a interrogação, 

essa modalidade frasal é marcada na superfície pela aplicação de 

curvas melódicas interrogativas, muitas vezes concomitantes com 

curvas melódicas de focalização. 

Essa constatação demonstra a importância da melodia nos processos 

de comunicação e permite a construção de valores semânticos mais 

objetivos a ser associados a determinados padrões de curva melódica 

nessas línguas.  

Além disso, pudemos constatar que, muitas vezes, além de 

indicar a modalidade frasal e a focalização, que concorrerem para a 

especialização dos sentidos, a melodia também denuncia os sistemas 

gramaticais da língua, a hierarquia dos paradigmas gramaticais e 

algumas estruturas de construção frasal que não possuem outra forma 

de manifestação além da melódica, o que foi um avanço teórico 

significativo em relação à primeira fase do trabalho.  

 

6. REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA 

 

ALBANO, E. (1998). Relatório do grupo de trabalho "A interfaca 

fonética-fonologia e a interação prosódia-segmentos". In: Estudos 

Lingüísticos. São José do Rio Preto: UNESP, XXVII, pp. 135-43. 

ANGENOT-DE-LIMA, GERALDA (2001). Description 

phonologique, gramaticale et lexilcale du more, langue amazonienne 

de Bolivie et du Brésil, Porto Velho: EDUFRO. 

BAKTHIN, N. (1988). Estética da Criação Verbal. São Paulo: 

Martins Fontes. 

BOURDIEU, P. (1998). A Economia das Trocas Lingüísticas.São 

Paulo: EDUSP  

CANÇADO, M. (1996). A Teoria da Proeminência de Grimshaw e 

os Psico-verbos do Português brasileiro. Campinas: DELTA. 

COMOROVSKI, I. (1996). Interrogative Phrases and the Syntax-

Semantics Interface. Studies in Linguistics and Philosophy, 50. 

Dordrecht, Holanda: Kluwer Academic Publishers, 204 pp. 



CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO REGIONAL DE 

RONDÔNIA(CIMI-RO), (2002). Panewa Especial. 

FERRAREZI JR., C. (1998). A Interface Semântico-Morfossintaxe. 

Tese de Doutoramento. Guajará-Mirim: UNIR/University of 

Pittsburgh. 

FERRAREZI JR., C. & TELLES, I. M. (em preparação). Aspectos 

Gramaticais do Português do Brasil. Guajará-Mirim: CEPLA.  

HIRST, D.J., A. DI CRISTO & R. ESPESSER (1999) "Levels of 

representation and levels of analysis for intonation", in M. Horne 

(ed) Prosody : Theory and Experiment. Kluwer. 

FUJIMURA, O., CIMINO, A. e SAWADA, M. (1995). "Voice 

quality control within a sentence: expressive effects of Source 

Spectral envelope". In: FUJIMURA, O. e HIRANO, M. Vocal fold 

physiology. Singular Publishing Group Inc. 

MADUREIRA, S. (1994). "Pitch patterns in Brazilian Portuguese". 

In: Proceedings of the fifth Australian international conference on 

speech science and technology. Perth Australia, v.I, pp. 156-8. 

O´SHAUGHNESSY, D. e ALLEN, J. (1983). "Linguistic modality 

effects on fundamental frequency in speech". In: Jounal of the 

Acoustic Society of America, 74, pp. 1155-71. 

TELES, I. M. (1996). O sistema prosódico do Baníwa-Hohodene: 

parâmetros físicos. (Tese de Doutoramento). In : CEPLA Working 

Papers in Amerindian Linguistics. Guajará-Mirim  

TELES MAEDA, CLÁUDIA (2000).Atualização das Vogais 

embutidas no Onset da sílaba em Oro Eo. Dissertação (Mestrado). 

Fundação Universidade Federal de Rondônia Campus de Guajará-

Mirim. 

THORSEN, N. "Sentence intonation in textual context 1988 - 

supplementary data". In: Journal of the Acoustic Society of 

America,1988, 80, pp. 1041-7. 

VAISSIÈRE, J. "Language-independent prosodic features", in 

CUTLER, A. e LADD. D. R. (eds.), Prosody, models and 

measurements. Berlin: Springer-Verlag, 1983.  



       

ANALISE SEMANTICA DE ENUNCIADOS  

AFIRMATIVOS WARI 
 

Katianny Rodrigues de Oliveira
27

 

 

Resumo: O propósito do presente artigo é apresentar os resultados 

da segunda fase da pesquisa sobre a especialização de sentidos em 

enunciados afirmativos, vinculada ao projeto “Especialização 

Fonossemântica dos Enunciados de Contato Wari-Brasileiro”. Nesta 

fase, analisamos enunciados wari para verificar de que maneira a 

entonação interfere na especialização de sentidos nesta língua, 

fornecendo parâmetros comparativos para o mesmo fenômeno em 

Brasileiro. 

 

Palavras-chaves: 1. Especialização de sentidos. 2. Entonação. 3. 

Wari. 

 

Abstract: The purpose of this article is to present the results of the 

second phase of the research about the meaning specialization on 

affirmative sentences, entailed to project “Especialização 

Fonossemântica dos Enunciados de Contato Wari-Brasileiro”. In this 

phase, we analyse wari sentences intentting to verify in what way the 

entonation interferes on meaning specialization in this language, 

providing comparative parameters to the same phenomenon in 

brazilian language. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Este artigo é a apresentação dos resultados da segunda fase 

do projeto Aspectos Gramaticais do Português. O intuito desta fase 

da pesquisa é fornecer parâmetros de comparação entre os 

fenômenos verificados no brasileiro e uma outra língua, para 

verificar a hipótese lingüística de que a melodia se configura como 

um suprassegmento na estruturação gramatical da língua. A escolha 
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por uma língua indígena como as do grupo wari dá-se pela razão de 

estas apresentarem uma estrutura gramatical bastante diferente do 

brasileiro.  

Este trabalho, portanto, buscou, através da análise da 

construção semântica dos enunciados afirmativos do wari, verificar a 

hipótese de que a melodia interfere de forma decisiva no processo de 

estruturação gramatical, e justificou-se por evidenciar em que nível 

os fatores fonológicos interferem na composição de sentidos. 

Nesta fase da pesquisa, o papel da melodia como antecedente 

da palavra no enunciado, foi evidenciado pela comprovação de que 

sua atuação resulta, na maioria das vezes, diferentes especializações 

de sentidos, pela construção de diferentes curvas melódicas nos 

diferentes termos das frases.  

 

2.COLETA E TRATAMENTO DE DADOS E SELEÇÃO DE 

INFORMANTES 

 

Coletamos os dados através de questionários elaborados com 

dois informantes nativos de línguas wari. Um dos informantes 

colaborou com a pesquisa, trazendo seu questionário já elaborado 

com perguntas e afirmações do seu dia-a-dia familiar. 

Posteriormente, fizemos gravações diretamente em 

microcomputador, buscando proporcionar aos informantes um 

ambiente agradável, para que desta forma realizassem a gravação da 

maneira mais espontânea possível em laboratório. Em seguida, os 

dados foram digitalizados e analisados com o programa de análise 

lingüística Wincecil; fizemos a segmentação de frases afirmativas e 

interrogativas, para um posterior parâmetro com o brasileiro. 

Analisamos, neste trabalho, porém, somente apenas as frases 

afirmativas.   

No oscilograma, aferimos medidas de duração dos 

segmentos em milissegundos. Analisamos também as curvas de 

intensidade, considerando-se a sua medida em decibéis e as curvas 

de entonação, medidas em semitons. 

 

 

 

 



    

3. HISTÓRICO DOS INFORMANTES 

 

3.1. Histórico da etnia wari: os oro-eo e os oro-mom 

 

A Serra dos Pacáas- Novas, na continuação da serra dos 

Parecis, mundo dos wari, estende-se na direção norte entre os rios 

Guaporé e Mamoré por um lado e o Ji-Paraná do outro, estando na 

porção sudoeste a bacia das nascentes do rio Pacáas-Novas.  

O clima é marcado por duas estações: a chuvosa e a seca. È 

nesta região que viveram e ainda vivem os wari. Próxima das 

cabeceiras do rio Pacáas-Novas, teria surgido a sociedade wari como 

um todo e ao mesmo tempo dividida em vários grupos sendo um 

desses os oro-eo, ocupando diversos espaços. 

Existem várias versões sobre a divisão em grupos, mas todas 

elas têm um ponto em comum: abrigaram-se em uma gruta depois de 

uma chuva muito forte seguida de uma inundação muito grande. A 

gruta tornou-se pequena para tanta gente. Os pais chamaram os filhos 

e pediram-lhes para procurar outras terras e, à medida que cada 

família ia saindo, recebia uma denominação de acordo com suas 

características. Os oro-eo receberam este nome porque eram muito 

barulhentos: gostavam de brigar e andar à noite, ficando-se ao longo 

da margem direita do rio Pacáas-Novas e de alguns de seus afluentes.  

 

3.2. Os informantes: Lucas Oro-Eo 

 

Os oro-eo descendentes de pai e mãe oro-eo são em número 

reduzido. Vivem em postos indígenas separados na região do rio 

Pacáas-Novas. 

O senhor Lucas, nosso informante, tem entre 40 e 50 anos. É 

casado com uma descendente de oro-nao. Está sempre mudando de 

lugar de acordo com a necessidade de seu trabalho. 

Como é funcionário da Funai, uma vez por mês, desce o rio 

para receber seu salário. Permanece na cidade no máximo até o dia 

seguinte ao de sua chegada. Nestas suas vindas é que pudemos 

trabalhar com ele . 

Segundo o informante, (seu nome é Oroquim em oro-eo), a 

história de seu povo, contada por sua mãe, já falecida, seria a de que 

um chefe wari deu o mel de arapuá para os oro-eo, oro-at e oro-nao 



    

tomarem. Os oro-eo não quiseram tomá-lo. Os outros ficaram bravos 

e daí se espalharam. De acordo com ele, o nome oro-eo vem do 

nome do passarinho oro-eo, maracanã (o que contraria a explicação 

encontrada em várias fontes de que o nome seria procedente de eo, 

“vomitar”). 

Os oro-eo mantiveram-se afastados até 1961, quando a 

prelazia de Guajará-Mirim organizou uma expedição para atrair os 

índios do rio Ocaia. Encontrou-os, porém, em condições lamentáveis. 

Casas haviam sido queimadas, roças de milho destruídas , mulheres e 

crianças com muito medo. As aldeias oro-at foram localizadas 

juntamente com as aldeias oro-eo, ambas na alocação do rio Ouro 

Preto. 

Atualmente, nosso informante é casado com uma mulher oro 

nao com a qual teve dois filhos, mas o mais novo, ainda criança 

faleceu em um desastre no rio em 1999. Sua esposa aprendeu o 

idioma dele abandonando o seu e, em sua casa, só se usa o oro-eo, 

mas, na verdade, já são descendentes também de oro-nao.  

 

3.3. Os informantes: Jap Oro-Mom 

 

Jap Mete Verônica Oro Mon nasceu na Aldeia Sagarana, no 

Guaporé, território indígena, no dia 23
 
de junho de 1983. A língua 

fluente nessa alocação é o oro-nao. Porém, por haver vários 

subgrupos lingüísticos, sendo o seu o oro-mon, esses grupos 

conseguem manter uma identidade nacional e lingüística mesmo 

convivendo em uma mesma alocação. Filha de Wem Prawan Oro 

Mon e Maria Eva Canoé, ambos nascidos em tribos diferentes, veio 

residir no Município de Guajará-Mirim com 14 anos de idade. 

Atualmente, já conta com vinte anos e está cursando a Faculdade de 

Letras no Campus de Guajará-Mirim.  

A maioria dos seus familiares ainda vive nesta aldeia e fala a 

mesma língua da informante, que ela mantém viva em seu cotidiano, 

a despeito do uso regular também do brasileiro. 

 

4. Análise Semântica dos Dados 

 

A partir das análises acústicas realizadas, tomando-se como 

parâmetros os mesmos valores semânticos atribuídos às curvas-



    

padrão (CMI e CMF) na primeira fase do trabalho, aplicamos esses 

valores aos enunciados das línguas indígenas e obtivemos a 

confirmação de sua validade. 

Verificada a possibilidade de utilização dos mesmos valores 

semânticos associados a curvas-padrão, previamente definidas, 

passamos à verificação de traços concernentes ao contexto, ao 

cenário verificado e à estrutura gramatical, conforme definido em 

Ferrarezi (1998). 

Mas, primeiramente, devemos observar que as línguas da 

família wari, assim como o brasileiro, não possuem morfemas 

específicos para a marcação de modalidades frasais, sendo que, pelo 

que aferimos, essas modalidades são impressas nos enunciados pela 

melodia enunciatória. Assim, a modalidade frasal afirmativa será 

marcada, como no brasileiro e segundo atestamos, também pela 

ausência de curvas específicas de outras modalidades, (CMI, CMIr, 

CME e CMR), o que confirma a impressão preliminar da primeira 

fase do trabalho de que é a curva melódica que, no processo de 

especialização de sentidos, identifica a modalidade frasal. Também 

não verificamos nenhuma mudança significativa entre os padrões 

enunciatórios de frases afirmativas e de frases negativas, o que nos 

leva a crer que, assim como no brasileiro, as línguas wari não 

consideram a negativa como uma modalidade diferente de frase, mas 

ambas – tradicionalmente consideradas como afirmativa e negativa – 

são uma só: afirmativas.  

Em relação às estruturas obtidas nas frases de cada 

informante, pela análise dos dados atuais, pudemos verificar que 

houve duas compreensões diferentes do processo de coleta. O 

informante Lucas, de escolaridade bem menor, entendeu a 

construção das afirmativas como parte de um diálogo. Logo, suas 

afirmativas foram muito mais sucintas e sempre marcadas pelos 

subentendidos próprios do diálogo, como se vê nos exemplos 1-I, 2-I 

e 3-I.  

No caso da informante Jap, que tem nível de escolaridade 

maior e cursa Letras, o entendimento do processo de coleta foi mais 

cabal, sendo que ela formulou interrogativas que traduziam mais 

diretamente as interrogativas propostas em brasileiro. Por outro lado, 

verificou-se que a entonação imprimida às frases wari pela 

informante Jap são mais influenciadas pelos padrões melódicos do 



    

brasileiro, haja vista a fluência com que a informante fala esta língua 

e por ser esta sua língua de uso cotidiano. Assim, era de esperar que 

a prosódia do brasileiro interferisse, de alguma forma, nas 

entonações dessa informante. Isso possibilitou verificar 

preliminarmente de que forma os enunciados de contato lingüístico 

são construídos. 

Passemos, então, à análise específica de cada frase, por 

informante: 

 

4.2. Análise das frases do informante Lucas:  
 

Como pudemos verificar pelos gráficos gerados em 

oscilograma, na frase: 07-A:  

(juntar + coisa + preposição + determinativo + aspecto + mulher) 

“A mulher ajuntou várias coisas”, uma estrutura melódica que 

pode ser tomada como básica e de referência, construiu-se uma curva 

melódica focalizada sobre ] “coisa” e sobre  “preposição 

que indica um movimento em direção a (no contexto, “convergir para 

um único lugar”)”, que se tornam os elementos mais significativos da 

estrutura: as coisas em um único lugar. Também não deixa de ter um 

destaque secundário o lexema composto para mulher, que atua como 

agente na estrutura. O informante, com isso, deixa bem claro que a 

mulher desenvolveu o ato de juntar, unir, reunir, em um só ponto 

várias coisas. Essa hierarquia desenvolvida juntar>coisas>mulher é 

demonstrativa do cenário construído pelo falante no momento da 

enunciação. 

Na frase 01-A:  (interrogativo de lugar 

+ determinativo + madeira (da canoa)), “O barco saiu.”, devem-

se notar muitas construções semânticas interessantes. Primeiramente, 

o falante usa um lexema tipicamente interrogativo de lugar, 

equivalente aos brasileiros “onde?” ou “cadê?”, para indicar que o 

barco não está mais no local designado, logo, ele saiu, não está mais 

à vista. Em segundo lugar, ele usa outro lexema nocional complexo 

[], que normalmente é utilizado para árvore ou madeira de 

árvore, como tendo o sentido de “madeira do barco”, ou, mais 

propriamente, “casco”, que é um tipo de embarcação pequena feita 

de uma peça única de madeira, equivalente a um tronco trabalhado à 



    

mão, isso como se fosse o próprio barco. A língua recorreu a este 

critério pelo fato de não haver uma palavra típica equivalente ao 

termo genérico “barco” do brasileiro, conforme foi solicitado que ele 

traduzisse. Nessa base lexical, temos uma curva melódica focalizada 

no início [] (que indica a saída do barco, como vimos) e uma 

outra no final da frase sobre [], que especifica o tipo do 

barco que saiu, em uma cultura em que os termos para embarcação 

são específicos a cada tipo. Ao final do enunciado, ocorre um leve 

declínio não muito significativo.  

 

4.3. Análise das frases da informante: Jap 

 

Há enunciados afirmativos que apresentam mais de um 

termo focalizado, isso para reforçar ainda mais o entendimento do 

interlocutor do que dito. Assim se sucede na frase seguinte: 

Frase 06r: (lexema de negação + determinativo + 

demonstrativo de lugar + determinativo + determinativo de 

gênero + irmã ) “Não, ela foi com a irmã”. O foco primário deu-se 

sobre [], que é a negação da companhia da irmã, que parece ser 

um dos elementos mais significativos dentro do contexto. Logo, é de 

se esperar que sobre ele incida uma CMF que permita verificar o 

aspecto mais relevante do texto. Mas, deve-se notar que a informante 

imprimiu sobre o texto um foco secundário sobre [] 

(lexema composto que pode ser traduzido como “irmã (dela) mais 

nova”,“irmã caçula”) uma vez que a negação de ir aponta justamente 

para esse lexema. 

No próximo exemplo, como se trata de estrutura inserida em 

diálogo, o informante acaba por confirmar uma coisa que já foi dita: 

05r:  (pegar (aqui valendo por pescar) + aspecto 

+ peixe + determinativo) “Ela foi pescar”, temos uma curva 

melódica focalizada sobre a tônica [] “peixe”, mais 

especificamente, sobre []. Uma vez que não temos, nessa frase, 

um lexema específico para o ato de pescar, mas os falantes desta 

língua utilizam [] ou [] com o sentido de flechar (forma 

tradicional de pescaria entre os indígenas), matar, caçar, pegar, etc., é 

o termo [] que define o sentido geral da ação desenvolvida pelo 



    

agente (aqui, subentendido, identificado contextualmente): não um 

simples flechar, caçar, matar, pegar, mas um “pescar”.  

Assim, neste exemplo em especial, a entonação, além de 

definir focos frasais, permite a identificação de estruturas lexicais 

mais complexas, que revelam seu sentido apenas na macroestrutura 

frasal. A entonação não somente reforça essa macroestrutura, como a 

identifica ao falante de forma inequívoca. 

 No enunciado seguinte que analisamos, 02-A: (machucado 

+ demonstrativo feminino + determinativo) “Ela está 

machucada”, a focalização se deu sobe [na], que é o determinativo 

genérico e que tem aqui o sentido de uma partícula reflexiva do 

brasileiro, algo como “ela mesma”. O sentido mais literal da sentença 

seria “o machucado dela nela mesma”, que pode ser diferenciada de 

uma estrutura como o “machucado dela em outra pessoa” e que seria 

traduzido para o brasileiro como “ela machucou alguém”. Com isso, 

a estrutura melódica deixa claro o objeto desse machucado, 

chamando a atenção para um elemento gramatical, mas que aqui atua 

de forma muito significativa na construção do sentido geral da frase.  

 

5. CONCLUSÃO 

 
Como vimos, embora não fosse o objetivo precípuo deste 

trabalho a comparação com o brasileiro ainda, a inevitável 

averiguação preliminar entre os padrões do brasileiro aferidos na 

primeira fase da pesquisa com esta atual, com oro-eo e oro-mom, 

parece demonstrar que em línguas que não possuem morfemas 

específicos para marcação das modalidades frasais, é a curva 

melódica impressa pelo falante o que expressa essa modalidade. E 

que, no caso das afirmativas (e negativas), é justamente a ausência de 

uma curva padrão de modalidade que marcará seu tipo. 

Também aqui pudemos verificar que a tradicionalmente 

chamada “frase negativa” não passa de uma frase afirmativa em seus 

padrões melódicos, não existindo elementos fonéticos que 

justifiquem uma subclassificação, uma vez que ambas apresentam 

um mesmo padrão. 

Além disso, deve-se notar que a melodia não somente torna 

clara a focalização, ou seja, a temática da frase, mas evidencia 

aspectos interessantes da estrutura gramatical e da composição de 



    

sentidos através de construções complexas com lexemas, já que se 

trata aqui de línguas com tendência isolante. 

Finalmente, cabe notar que os mesmos recursos utilizados 

em brasileiro para marcação do foco da frase são utilizados em wari, 

o que indica que, embora as duas famílias de línguas possuam 

estruturas gramaticais muito distintas, a melodia atua como um 

suprassegmento bastante próximo em sua estrutura nos dois casos. 
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ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA AMAZÔNIA: 

A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NAS SÉRIES 

INICIAIS 
 

Angie de Farias Aquino
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RESUMO: O presente artigo tem por finalidade demonstrar o 

desenvolvimento da pesquisa realizada na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Tancredo Neves, situada à rua Tancredo 

Neves n° 4713, no bairro Caladinho, por intermédio do projeto 

Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia: uma proposta a ser 

construída (Subprojeto Letramento: oralidade e escrita de alunos de 

classes populares), assim como, falar sobre a importância do 

letramento nas séries iniciais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento – Oralidade – Escrita 

 

ABSTRACT: The present article aims at showing the development 

of a research done at the State School of Fundamental and Average 

Teaching, Tancredo Neves, in Porto Velho, Brazil. This work was 

done through the project "Literacy of Riverains in the Amazon: a 

proposal to be built (sub-project: "letramento": orality and writing 

activities of poor class students). It also aims at discussing the 

importance of "letramento" in the initial years of school. 

 

KEYWORDS: Literacy – Orality - Writing 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem por finalidade demonstrar o 

desenvolvimento da pesquisa realizada na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Tancredo Neves, situada à rua Tancredo 

Neves n° 4713, no bairro Caladinho, por intermédio do projeto 
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Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia: uma proposta a ser 

construída (Subprojeto Letramento: oralidade e escrita de alunos de 

classes populares), assim como, falar sobre a importância do 

letramento nas séries iniciais. 

O projeto foi desenvolvido pela bolsista Angie de Farias 

Aquino e pelas colaboradoras Aylla Rokxana Trajano Pereira, 

Luciane Ferreira de Araújo, Mônica Ambrosia de Assunção e Roseli 

Rodrigues Andrade, em salas de 2ª à 4ª séries respectivamente, 

orientadas pela professora Nair Ferreira Gurgel do Amaral.  

Seguindo o princípio de que a sala de aula é um local de 

interação verbal, não puramente transmissão de conhecimentos, 

durante a pesquisa, foi observada a relação que os alunos mantêm 

com a escrita e oralidade dentro de sala, sendo o principal foco de 

observação como é utilizada a produção de texto para que haja maior 

interação entre a linguagem aprendida e a utilizada no meio social. 

Se a escola respeita a oralidade da criança, ou continua com o 

sistema de avaliação restritamente ortográfico. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A interpretação de que a sala de aula é um local de 

transmissão de conhecimentos lapidados e moldados para que sejam 

repetidos por seus “receptáculos” é utilizada até hoje por muitos 

educadores. No entanto, este conceito está perdendo sua força após 

vários anos de pesquisa e reflexões por parte dos estudiosos da área. 

De acordo com Geraldi (1997), as necessidades que o professor 

possui em “compreender a gradação de dificuldades, a seriação 

escolar, os processos (freqüentemente não explicitados) de 

enturmação, as exigências de homogeneização, as revisões de planos 

de curso diante da ‘falta de base’ do aluno, as revisões de conteúdo 

etc.”, fizeram com que houvesse um deslocamento da “noção de 

processo de ensino como transmissão”, para a de “a sala de aula 

como lugar de interação verbal e por isso mesmo de diálogo entre 

sujeitos, ambos portadores de diferentes saberes” (p. 20–1). 

Partindo deste pressuposto, pode-se então começar a refletir 

sobre a real função da palavra ensinar dentro da sala de aula. No caso 

em foco a discussão é o letramento de crianças de 1ª à 4ª séries. 

Pode-se, então, indagar sobre a seguinte questão: estou aqui para 



    

ensinar a estas crianças uma língua que para as mesmas é 

desconhecida, ou uma língua da qual todas possuem conhecimento 

de sua existência e, que, inclusive, a falam? Com certeza, todos 

possuem a resposta para esta pergunta, que atravessando séculos, foi 

alvo de muitos questionamentos que “clarearam” os pensamentos de 

muitos educadores, quanto à aprendizagem da língua. 

Contudo, nem todos puderam “clarear” seus pensamentos 

neste sentido. Ainda hoje, ao entrar na escola, muitas vezes, a 

criança, que certamente possui uma gama de conhecimentos 

empíricos, tem seu saber desvalorizado e ignorado, como se fosse um 

recipiente vazio pronto para ser preenchido com conhecimentos, que 

para a pessoa que os está transmitindo são como leis imutáveis e, 

portanto, incontestáveis. Isso faz com que o aluno futuramente se 

torne exatamente o que foi citado no início deste texto, 

“receptáculos” que conseguem apenas reproduzir conhecimentos 

lapidados e moldados os quais, geralmente, não sabem nem o 

significado. 

Apesar de não falar explicitamente sobre o letramento, 

Geraldi expressa bem a grande diferença entre alfabetização e 

letramento, que apesar de parecerem palavras com sentidos 

semelhantes para pessoas leigas, têm sentidos bastante diferentes. 

“Ensinar é criar espaços para fazer valerem estes saberes silenciados 

para confrontá-los com os ‘conhecimentos’ sistemáticos, mas nem 

sempre capazes de explicar os fatos” (1997: 21). 

Diante desta discussão, pode-se chegar à conclusão de que a 

proposta é a de fazer com que o aluno chegue a um “grau de 

letramento” cada vez maior, de forma que o mesmo consiga 

desenvolver “um conjunto de habilidades e comportamentos de 

leitura e escrita que lhe permitam fazer o maior e mais eficiente uso 

possível das capacidades técnicas de ler e escrever” (Bagno, 2002: 

52). Dentro desta concepção, de formar pessoas capazes de exercer 

sua função crítica dentro da sociedade, o autor exemplifica: 

 

“De nada adianta ensinar uma pessoa a usar o garfo e a faca 

se ela jamais tiver comida em seu prato para aplicar estas 

habilidades. De nada adianta, também, ensinar alguém a ler e 

a escrever sem lhe oferecer ocasiões para o uso efetivo, 

eficiente, criativo e produtivo dessas habilidades de leitura e 



    

escrita.” (2002: 52) 

 

3. METODOLOGIA 

 

A aquisição do hábito de ler, escrever e expressar-se 

oralmente é considerada para muitos alunos e professores, como um 

desafio. Por isso, realizaram-se, visando dar maior suporte teórico 

aos professores e colaboradores, além de toda a comunidade escolar, 

oficinas pedagógicas todos os sábados.  

Primeiramente, devemos salientar que as 2ª séries B, C e D 

do Colégio Tancredo Neves foram as salas pesquisadas (totalizando 

um número de 101 alunos observados) e, conseqüentemente, motivo 

deste relatório. Em segundo lugar e, obviamente, concentrou-se 

sempre em lembrar quais são os objetivos desta pesquisa ao aplicar 

atividades dentro de sala. 

Ao fazer o levantamento dos gêneros discursivos escritos e 

orais, pôde-se averiguar que as professoras das salas em questão 

aplicavam atividades escritas narrativas e dissertativas, apresentando 

aos alunos poucas vezes atividades como a elaboração de cartas, 

bilhetes, propaganda, entre outros. 

Para se chegar a esta conclusão, aplicou-se atividades de 

escrita de textos com temas livres para sabermos o grau de 

intimidade das crianças com a escrita. No entanto e, principalmente, 

na 2ª série C, as crianças copiaram textos dos seus livros e outros 

pediram para que a professora passasse uma tarefa convencional no 

quadro (da apostila).  

Foram ainda desenvolvidas atividades de leitura e 

interpretação oral e escrita, que fizessem com que as crianças 

desenvolvessem um senso crítico sobre o que lêem e escrevem. O 

resultado destas atividades foram crianças que inicialmente possuíam 

receio em escrever e falar na frente da pesquisadora com medo de 

que a mesma os avaliassem e assim os reprovassem. Mas, no 

decorrer do tempo, todos se sentiram confiantes a ponto de falarem e 

discutirem sobre os temas abordados.  

Durante a pesquisa, foram realizadas atividades como:  

Interpretação do texto: Um dos textos escolhidos foi 

“Falando pelos Cotovelos”, de Lúcia Pimentel Góes, que fala sobre a 

interpretação de um menino sobre várias expressões lingüísticas 



    

utilizadas no seu cotidiano, como por exemplo, “falando pelos 

cotovelos”, “cabeça de alho”, “ir num pé e voltar noutro”, “língua de 

trapo”, entre outras expressões citadas no livro. Após terem 

demonstrado o que haviam entendido oralmente, a professora aplicou 

uma tarefa da cartilha com a qual ela trabalha para desenvolver em 

sala de aula e outra para casa.  

No mesmo dia, a professora informou sobre o projeto de 

montar um livro com os textos que as crianças produziram durante o 

ano. Falou ainda sobre a dificuldade que tem com uma de suas 

alunas devido à mesma possuir problemas de dicção, a ponto de 

haver momentos em que não entende uma palavra sequer que a aluna 

pronuncia. 

Leitura de livros: Foram lidos, por exemplo, “A festa no 

céu”, “De onde vem o fogo?”, “O garoto do ‘Olha o Lobo’”. Pediu-

se que cada criança escolhessem um dos livros para ler. Dentre os 

três, as crianças escolheram “A festa no céu”. Após a leitura, todos 

compartilharam das suas opiniões sobre o livro e escreveram textos. 

Integração das turmas: realizou-se uma oficina entre as 

salas pesquisadas com a participação das crianças durante a 

encenação de um livro que estava sendo lido; fez-se dobraduras de 

sapinhos e foi lido o livro “O Gatinho Nicolau, Dona Chica-cá e o 

Gato-tô”, de Aurélio de Oliveira. Depois, foi cantada a música Na 

Loja do Mestre André, do folclore brasileiro. 

Atividades de dobraduras: como a “Que bicho sou eu”, 

realizadas com a escrita dos nomes das crianças, gato, saci, casa, etc. 

Brincadeira do Sultão: Consiste em: a pesquisadora se 

passa por um sultão que precisa escutar histórias todas as noites para 

que não mate sua noiva. Os alunos devem contar histórias as mais 

diversas possíveis. Uma releitura das “Mil e uma noites” e de 

Sherazade. 

 

3. ANÁLISE 

 

A análise dos textos a seguir foi feita com o objetivo de 

“mostrar como os alunos, ao aprenderem a escrever textos 

espontâneos, aplicam nessa tarefa um trabalho de reflexão muito 

grande e se apegam a regras de que revelam usos possíveis do 



    

sistema de escrita do português”, (Cagliari, 1989:137). 

Foi pensando em possibilitar uma vivência maior com os 

textos e possibilitar aos alunos o verdadeiro sentido do letramento 

que esta análise apoia nos pressupostos defendidos por Soares (1998: 

120-121): 

 

“... Se letramento não pode ter uma definição absoluta e 

universal, será que o direito humano ao letramento deve ter 

significados diferentes em sociedades [contextos] diferentes? 

Será que a avaliação e medição do letramento e a 

interpretação dos dados coletados deveriam ser condicionadas 

às condições de uma determinada sociedade [de um 

determinado contexto]? Se a resposta a essas perguntas for 

‘sim’, será que um conceito ‘empobrecido’ de letramento, 

processos ‘pouco sofisticados’ para sua avaliação e medição, 

e uma interpretação ‘benevolente’ dos dados coletados não 

seriam mais um fator de manutenção das desigualdades entre 

países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento?”  

 

Espera-se que a partir destas análises, possam ficar evidentes 

as práticas (plurais) de letramento, contextualizadas em esferas 

sociais específicas (grupos, instituições, contextos), onde 

“funcionamentos comunicativos e discursivos particulares da esfera 

social colocarão oralidade e escrita numa pluralidade de relações 

complexas, dentro de práticas letradas” (Rojo, 1995) 

 

6.2. Transcrição fonética 

 

O aluno escreve i em vez de e, porque fala [ i ] e não [ e ]; 

[siginte] /seguinte/; 

[ladisima] /lá de cima/. 

 

Ditongação – o aluno usa duas vogais em vez de uma, por usar na 

pronúncia um ditongo: 

[quetein] /que tem/ 

 



    

Troca do L por U – Fenômeno conhecido por Assimilação. O aluno 

escreve u em vez de l; 

 [fautava] /faltava/; 

 [vouta] /volta/. 

 

Juntura intervocabular – O aluno transcreve sua pronúncia para a 

escrita; 

[desemana] /de semana/; 

[pranigem] /pra ninguém/; 

[ena] /é na/; 

[ladisima] /lá de cima/; 

[afesta] /a festa/; 

[quetein] /que tem/; 

[oque] /o que/; 

[pranigem] /pra ninguém/ 

 

Desnasalização - Usa somente a vogal para indicar o som 

nasalizado, suprimindo a consoante m e n, que não pronuncia; 

[foava] /voavam/; 

[fasia] /faziam/; 

[saia] /saiam/; 

[perguntava] /perguntavam/; 

[pranigem] /pra ninguém/; 

[voaro] /voaram/; 

[caçado] /cansados/; 

[perguntara] /perguntaram/; 

[quado] /quando/. 

 

Uso indevido de letras – o som /s/ pode ser grafado de várias 

formas: s, ss, sc, c, ç, sc, etc. 

[pasarinhos] /passarinhos/;  

[fasia] /faziam/; 

[seu] /céu/; 

[deichou] /deixou/; 

[paresia] /parecia/; 

[ladisima] /lá de cima/; 

[caçado] /cansado/; 



    

[caçando] /cansado/ 

 

Simplificação - Quebra do dígrafo /gu/ onde o /u/ não é 

pronunciado. 

[siginte] /seguinte/; 

 

Assimilação – Troca do /v/ por /f/, ambas são fricativas. 

[fiolam] /violão/ 

 

Hipercorreção 

[em tam] /então/; 

[fiolam] /violão/; 

[violam] /violão/ 

 

Modificação da estrutura segmental das palavras. 

[fiolam] /violão/ - troca de letras; 

[di] /dia/ - supressão de letras. 

 

Segmentação 

[em trou] /entrou/; 

[em tam] /então/. 

 

Uso de maiúsculas e minúsculas: 

Verificou-se que houve maior caso de uso indevido de letras 

minúsculas, principalmente no início do texto. Exemplo “todo” em 

ambos os textos. 

 

Acentos Gráficos e Sinais de Pontuação 

Como no início da aprendizagem da escrita, em geral, não se 

ensina o uso dos sinais diacríticos e sinais de pontuação, resolvemos 

não considerar a ausência destes. 

 

Problemas Sintáticos 

Os problemas sintáticos encontrados são referentes à 

concordância e regência e são reflexo dos vários dialetos da Língua 

Portuguesa. Ex.: 

[eles fazia afesta] /eles faziam a festa/; 



    

[os passaros voaro para suas casas] /os pássaros voaram 

para as suas casas/; 

 

4. CONCLUSÃO 

 

As concepções de linguagem adotadas neste artigo tiveram 

como objetivo apresentar como foi o trabalho de pesquisa-ação 

realizado na escola Tancredo Neves, além de propocionar aos 

professores e alunos uma noção maior sobre letramento em sua 

concepção mais ampla. O fato de o letramento ter uma função social 

faz com que sua importância seja maior, já que dá aos alunos a 

possibilidade de exercer sua cidadania de forma consciente e crítica.  

Espera-se que todos compreendam que esta é apenas mais 

uma opção, não para extinguir os antigos métodos de aquisição da 

língua, mas para fazer com que a mesma seja realizada de forma 

mais coerente e inteligentemente, sem fazer com que a norma padrão 

pareça lei imutável e quem não a segue seja visto como pessoa sem 

“cultura” ou capacidade intelectual. Apesar de parecer uma 

afirmação forte, esta é uma realidade que prejudicou muitas crianças 

com um grande potencial intelectual. 

A partir deste raciocínio, pudemos fazer com que as crianças 

se sentissem mais à vontade para produzir seus textos e os corrigir, 

de forma que este aprenda a NP (Norma Padrão) através de seus 

próprios textos. Para isso, nos apoiamos nas afirmações de Geraldi 

(1997) que diz que o professor possui muitas dificuldades em 

“compreender a gradação de dificuldades, a seriação escolar, os 

processos (freqüentemente não explicitados) de enturmação, as 

exigências de homogeneização, as revisões de planos de curso diante 

da ‘falta de base’ do aluno, as revisões de conteúdo etc.”, e, por isso, 

fizeram com que houvesse um deslocamento da “noção de processo 

de ensino como transmissão”, para a de “a sala de aula como lugar de 

interação verbal e por isso mesmo de diálogo entre sujeitos, ambos 

portadores de diferentes saberes” (p. 20–1). 

Entretanto, não se pode deixar de dizer que as atividades 

desenvolvidas nessas salas não atendem às necessidades de usos 

sociais da escrita e oralidade desta comunidade, pois as crianças 

ainda estão “contaminadas” com o pensamento de que são pessoas 

que não possuem conhecimentos empíricos. Pensamento estes não 



    

trazidos pelas suas professoras atuais, mas sim pela sociedade em 

geral que ao crescer com o mesmo pensamento, o impregnou em 

suas crianças. 

Para Marcuschi (2002: 22-24) a expressão domínio 

discursivo está relacionada à “esfera ou instância de produção 

discursiva ou de atividade humana. Esses domínios não são textos 

nem discursos, mas propiciam o surgimento de discursos bastante 

específicos” nas sociedades em que acontecem. 

Para que este trabalho obtivesse um resultado mais 

significativo, seria necessário que nas séries posteriores, estas 

crianças recebessem um acompanhamento aproximado, sempre 

enfatizando o letramento, uma vez que não pretendeu-se passar 

receitas para o letramento, mas fazer com que os professores se 

atentassem à importância do mesmo. 
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ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA AMAZÔNIA: 

A PRODUÇÃO ORAL E ESCRITA DOS ALUNOS DA 

ESCOLA DOMINGOS SÁVIO, ENQUANTO SUJEITOS 

DOS SEUS DISCURSOS 
 

Larícia da Silva e Silva
29

 

RESUMO: Neste projeto “Alfabetização de Ribeirinhos na 

Amazônia...”, objetivou-se investigar como se dá a produção oral e 

escrita de alunos ribeirinhos, além de observar a concepção de 

linguagem e de letramento dos professores, relacionando-as a sua 

prática em sala de aula. A pesquisa foi realizada no município de 

Porto Velho-RO, na escola municipal Domingos Sávio com alunos 

de 3ª e 4ª séries. Verificaram-se as dificuldades que acometem esses 

alunos ao escrever e até mesmo narrar o que leram, por estarem 

muito presos aos conceitos de “certo” e “errado”, fruto de uma 

prática pedagógica tradicional ultrapassada. Foi adotada no projeto a 

postura teórica sócio-interacionista, por se considerar necessária a 

leitura das experiências de vida e da realidade em que as crianças 

estão inseridas e o compartilhamento da realidade de cada um. 

Adotando essa postura, percebeu-se que os alunos começaram a se 

interessar pela leitura e perderam o receio de escrever.  

 

PALAVRAS-CHAVE: 1. Letramento 2. Escrita 3. Oralidade. 

 

SUMMARY: The project, “Alfabetização de Ribeirinhos” 

(Riverains Alphabetization) in Amazônia, has as an aim to 

investigate how riverains students practice oral and written 

production, as well as surveying the teachers’ conception of language 

and literacy, taking into account their practice in classroom. The 

research took place in Porto Velho – RO, on the district school 

Domingos Sávio and students from the 3
RD 

and
 
4

TH
 grades of 

elementary school took part. We verified those students’ difficulties 
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to write and even to narrate what they’ve read, because they are too 

tied up to “right” or “wrong” concepts, result of a traditional and old-

fashioned pedagogical practice. A socio-interactionist theoretical 

approach was adopted in the project because we believe it’s 

necessary to read the life experiences and the reality the children 

share as well as the peculiarities any individual keep. By adopting 

this posture we’ve realize that the students started getting interested 

in reading and in their own text production.  

 

KEYWORDS: 1. Literacy 2. Writing 3. Orality. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Há vários anos, ocorre no país uma rigorosa reflexão crítica 

sobre a problemática educacional, pois se buscam caminhos para a 

promoção de uma ação educativa realmente comprometida com a 

construção de uma escola mais justa e que priorize o social. 

Com isso, objetivou-se nesta pesquisa, refletir sobre as 

concepções que subjazem à prática do professor e principalmente 

investigou-se como se dá a produção oral e escrita dos alunos e se 

nessa produção o aluno se constitui enquanto sujeito de seu discurso. 

As séries trabalhadas na pesquisa foram 3ª e 4ª, da esco|a 

Domingos Sávio, situada na margem esquerda do Rio Madeira na 

comunidade São Sebastião. Nessa escola, verificaram-se várias 

precariedades quanto ao aspecto físico, material e humano. Já que a 

escola não dispunha, ao menos, da merenda para as crianças. 

Com relação ao aspecto humano, constatou-se que o professor 

ministrava aulas para duas séries diferentes ao mesmo tempo, e que a 

sua concepção ao ensino de língua restringia-se, apenas, às normas 

gramaticais. Portanto, não sendo priorizada pelo professor a leitura e 

nem a produção textual no contexto da sala de aula. 

Como o professor possuía essa visão conservadora em 

relação à norma-padrão, era bastante utilizado o conceito de “certo” 

e “errado” na sala de aula, não se respeitando o contexto social das 

crianças, e como conseqüência dessa prática, o dialeto regional 

acabava sendo desprestigiado. 

Na produção escrita dos alunos, percebeu-se que eles 

possuíam muitas dificuldades em expressar seus pensamentos, por 



    

estarem acostumados a “reproduzir” o conhecimento transmitido 

pelo professor.  

Na primeira atividade desenvolvida, verificou-se que os 

alunos não se colocavam em seus textos e esses representavam um 

esquema com frases fragmentadas, pequenas e acabadas. Nessa 

produção, constatou-se o que Geraldi (1999: 56) afirma sobre a 

produção textual: “o aluno está devolvendo, por escrito, o que a 

escola lhe disse, na forma como a escola lhe disse. Anula-se, pois o 

sujeito. Nasce o aluno função”. 

Como exemplo, o texto abaixo demonstra essa situação: 

“LA EM CASA TEM  

GELADEIRA TEM 

TAMBÉM TELEVISÃO TEM 

AMARIO E FIM”. 

PRODUÇÃO DE TEXTO: DIANA 3ª SÉRIE 

 

Percebeu-se nesse texto que a preocupação da aluna se 

remete somente à ortografia, isto é confirmado na linha três, quando 

a aluna esquece a letra “m” na palavra “também” e logo coloca a 

letra que estava faltando; depois escreve “televisão” com Z, lembra-

se que estava cometendo um “erro’, então ela escreve em cima o S. 

O importante a observar é que, na hora da produção, ela escreve uma 

palavra e questiona se a palavra fora escrita corretamente. A aluna 

faz, várias vezes, interrupções orais em sua produção para confirmar 

se não está cometendo nenhum erro. 

Constata-se, portanto, que a aluna traz arraigada a concepção 

de “certo”. Com isso, ela esquece o mais importante da produção 

textual que é a de comunicar algo a um interlocutor possível. 

A produção oral dos alunos não difere muito da escrita. Ao 

pedir para que eles lessem um livro e depois compartilhassem com 

os colegas, observou-se que eles decoram as palavras que há no texto 

e depois narram da mesma maneira, por considerarem seu dialeto 

“errado”. Ou seja, os alunos não interpretam o texto para adequar ao 

seu vocabulário, eles apenas reproduzem o que se encontra no livro 

lido, sem marcar a subjetividade.  

 

 

 



    

2. METODOLOGIA 

 

Por ser a escola um lugar de interação e desenvolvimento da 

aprendizagem, favorecendo a formação ética e cidadã do aluno, 

buscou-se como pressupostos teóricos BAGNO (2002), GIL (1991) e 

POSSENTI (1993), que defendem a idéia de que o locutor constrói 

seus instrumentos lingüísticos para seus interesses a cada discurso. 

Essa atividade de constituição transforma o locutor em sujeito. 

A partir disso, verificou-se a necessidade de tentar modificar 

o contexto escolar, desenvolvendo atividades que partissem da 

realidade das crianças, levando em consideração seu dialeto e suas 

experiências de vida. 

Por isso, uma das primeiras atividades foi a leitura do livro 

“Um rio de histórias” de Lúcia Fidalga. A escolha do livro foi 

proposital, já que o “rio” é algo tão presente na vida dos alunos. 

No decorrer da pesquisa, foram feitas várias atividades de 

leitura, produção de texto e dramatizações. Houve também o 

momento de resgatar as cantigas e brincadeiras feitas pelas crianças. 

As crianças possuíam muitas dificuldades na produção 

textual, pois não estavam acostumadas a produzirem textos. Por isso, 

houve o momento para fazer as reescritas. 

Nesse momento, os alunos compartilharam com o restante da 

sala seus textos; em seguida o texto foi colocado no quadro da 

mesma maneira que a criança havia escrito. Em seguida, a reescrita 

do texto foi feita pelo aluno que o escreveu com ajuda da turma. 

No momento da reescrita os alunos compartilharam 

informações entre eles. E o texto passou a ter uma finalidade que é a 

de comunicação com um possível leitor. 

Abaixo, veja a reescrita do texto: 

“Minha Casa 

Na minha casa tem geladeira, televisão e armário.A minha família 

tem 4 pessoas e eu não tenho pai. 

A minha mãe trabalha na horta e depois vende cebola, cheroverde e 

pimenta de chero, chicória e pimentão.  

Eu e meu irmão cuidamos da casa deixamos a casa limpa e 

arrumada e depois vamos brincar”. 

(Diana 4ª série) 

 



    

Além das atividades desenvolvidas em sala de aula com os 

alunos, foram realizados seminários sobre Alfabetização e 

Letramento, para os professores. Esses seminários não se 

restringiam, apenas, aos professores das escolas que faziam parte do 

projeto, mas também à comunidade em geral. 

 

3. RESULTADOS 

 

 As atividades desenvolvidas em sala de aula contribuíram 

para uma nova realidade na escola, os textos produzidos pelos alunos 

ficaram mais ricos em informações, pois antes de escrever, os alunos 

faziam leituras e reflexões acerca do assunto. Com isso, começa a 

aparecer em seus textos “sujeitos” que transmitem, a partir da escrita, 

sua história de vida, seus sonhos, pensamentos, ou seja, sua 

verdadeira realidade. 

 Os seminários realizados aos sábados com os professores 

contribuíram para a modificação de suas concepções da prática em 

sala de aula, pois se tentou fazer com que os professores 

percebessem que, no processo de ensino aprendizagem, o aluno deve 

ser o sujeito, e não o objeto que recebe conhecimentos.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O desenvolvimento das atividades priorizou a realidade e o 

contexto no qual as crianças encontravam-se inseridas, para 

possibilitar que essas crianças se tornassem sujeitos no processo de 

ensino e aprendizagem e não somente, “repetidores” de modelos que 

lhes eram passados. 

 Assim, o espaço escolar passa a ser um espaço de criação e 

transformação humana, um lugar, no qual as crianças possam torna-

se cidadãos para a construção de suas histórias.  

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BAGNO, Marcos. Língua Materna - letramento, variação & ensino. 

São Paulo, Parábola: 2002. 



    

POSSENTI, Sírio. Discurso Estilo e Subjetividade. São Paulo, 

Martins Fontes: 1995. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São 

Paulo, Atlas: 1991. 

GERALDI, J.W. O texto na sala de aula. São Paulo, Ática: 1997. 



 

   

 

 

ALFABETIZAÇÃO DE RIBEIRINHOS NA AMAZÔNIA: 
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RESUMO. Objetivando verificar como se processa a oralidade e a 

escrita dos alunos da escola pública de Porto Velho/RO, tomando por 

base uma concepção dialógica nos pressupostos de Geraldi (1997), 

Bagno (2002), Cagliari (1992), Lemle (1993), verificou-se, de início, 

que as atividades desenvolvidas em sala de aula, faziam dos alunos 

meros reprodutores e o trabalho com produção de textos orais e 

escritos era substituído pelas atividades mecânicas (ditado e cópia). 

Promoveu-se uma intervenção, na forma de produção de textos a 

partir de narrativas ouvidas e participativas, tendo como resultado 

quebrar o silêncio e o medo de expressão oral e escrita. Conclui-se 

que o trabalho com as narrativas orais e escritas oferece um resultado 

positivo no desenvolvimento da produção textual oral em classes 

populares.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento – Oralidade – Leitura – 

Interação. 

 

ABSTRACT: This project aims at verifying how the oral and the 

written abilities are processed in students of a public school in Porto 

Velho. We take as Background the dialogic concept presented in the 

assumptions of Geraldi (1997) Bagno (2002), Cagliari (1992) and 

Lemle (1993). We could observe, from the beginning, that the 

activities developed in the classroom were deeply reproductive and 

that the text production, oral and written, was substituted by 

programmed activities. We promoted an intervention, mainly in the 

form of producing texts starting from the narrative heard and told. 

We conclude that the work with oral narratives offers a very positive 
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resulting in the development of textual oral production in popular 

classes. 

 

KEYWORDS: Literally - Oral ability - Reading – Interaction. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O trabalho com as crianças ribeirinhas possibilitou constatar 

que as crianças são dotadas de saberes e deleitam-se em relatar suas 

histórias. Objetivou-se estabelecer, nesta pesquisa, uma reflexão a 

respeito da oralidade e da escrita de crianças nas séries iniciais, 

respeitando seu espaço e os discursos produzidos. Vários estudos têm 

comprovado que as relações se constituem entre os sujeitos no 

momento em que falam. 

 Concebe-se neste trabalho a linguagem como lugar de 

interação humana, porque caracteriza o homem enquanto sujeito-

social. De acordo com essa concepção, a variedade lingüística deve-

se apresentar nas escolas como valores sociais atribuídos. 

 A escola pesquisada situa-se à margem esquerda do rio 

Madeira, em Porto Velho – Rondônia. As crianças possuem entre 

sete e dez anos de idade e cursam a primeira e segunda série, em 

classes multisseriadas.  

As crianças tinham uma certa dificuldade de expressão na 

sala de aula, sendo sempre silenciadas pelos professores, pois o 

importante para eles era somente a mecanicidade das atividades. 

Dessa forma, o trabalho com a criatividade e a imaginação era 

deixado de lado, pois as narrativas contadas, quase não faziam parte 

do processo escolar, relegando a interação com a leitura ao segundo 

plano.  

 

2.METODOLOGIA 

 

 Sendo a escola responsável pela formação e 

desenvolvimento do ser-sujeito, e como ela está inserida no 

desenvolvimento das habilidades para tornar-se um cidadão, buscou-

se suporte na pesquisa-ação, na qual a realização dos estudos tem por 

princípios básicos os dados empíricos que são concebidos em estreita 

associação com uma ação e os pesquisadores e participantes 

representativos estão envolvidos de modo cooperativo.  



 

   

 

 

 Foram desenvolvidas atividades com diferentes 

narrativas, para que, a partir delas, fossem aplicados textos 

orais e escritos, deixando que os alunos as reconstruíssem 

oralmente através de uma prática conjunta em diálogos e 

dramatizações. A história é um alimento da imaginação da 

criança e precisa ser dosada conforme sua estrutura cerebral. 

(Coelho, 1986:14). 
Trabalhou-se com o livro “A casa sonolenta” de Audrey 

Wood, da Coleção Abracadabra. Primeiramente, cada um fez um 

relato da casa onde moram, descrevendo suas casas e sua família. Em 

seguida, cantou-se a música “A casa” de Vinícius de Moraes e foram 

distribuídas folhas de papel para fazer a atividade da dobradura de 

uma casa. Terminando o primeiro passo, deu-se início à história com 

a participação dos alunos, completando a narrativa e dramatizando-a. 

Como objeto de análise, escolheu-se uma das histórias contadas: “A 

casa sonolenta”. Fez-se a leitura participativa e, posteriormente, a 

dramatização da seguinte forma:  

Colaboradora – Era uma vez, uma casa sonolenta onde 

todos viviam dormindo. Nessa casa tinha uma cama. Uma cama 

aconchegante. Numa casa... 

 Alunos - sonolenta... 

 Colaboradora - Onde todos viviam ... 

 Alunos –dormindo. 

 Colaboradora – Nessa cama, tinha uma avó roncando, numa 

cama... 

Alunos – aconchegante. 

Colaboradora: Numa casa... 

Alunos – sonolenta. 

Colaboradora - onde todos viviam... 

 Alunos –dormindo. 

 Colaboradora – Em cima da avó, tinha um menino 

sonhando, em cima de uma avó... 

 Alunos – Roncando. 

 Colaboradora – Em cima de uma cama... 

Alunos – Aconchegante. 

E assim a leitura prosseguia, num ritmo de memorização, 

incluindo sempre um novo personagem na história e, juntamente com 



 

   

 

 

ele, uma qualidade: cachorro cochilando, gato ressonando, rato 

dormindo e pulga acordada.  

Todos participaram com muito entusiasmo, e percebeu-se 

que os alunos sentiam-se valorizados nas dramatizações, pelo 

simples fato de o deixarem criar a partir de sua representação, sem 

regras impostas pelo professor. O aluno tem a oportunidade de 

interagir e reconstruir histórias a partir da criatividade e fantasia de 

cada um, isso é uma maneira de proporcionar a esses sujeitos sociais 

o resgate da identidade, da cultura e da sua própria história de vida.  

 

3. RESULTADOS 

 
 O trabalho desenvolvido com as narrativas proporcionou 

momentos de expressão oral que propiciaram a transformação do 

espaço escolar em um espaço lúdico e criativo, capaz de formar 

sujeitos sociais. O resgate da imaginação e participação mostrou uma 

interação entre professor e aluno. Na oralidade, houve uma 

conversão positiva por parte, tanto dos alunos como também dos 

professores, ficando constatado que, se antes o professor era apenas 

um “corrigidor de erros”, agora, ele podia refletir sobre a fala dos 

alunos, entendendo, inclusive, que o processo oral é diferente do 

escrito e que a criança usa muito o que trás como herança genética: a 

gramática internalizada.  

 

4.CONCLUSÃO 

 

 A fundamentação teórica proposta para os estudos do grupo 

tem facilitado o desenvolvimento do projeto e dado suporte para o 

trabalho com o professor e o aluno. Percebe-se, embora que 

timidamente, num primeiro momento, que o professor tem mudado 

suas práticas pedagógicas, seu modo de ver os textos dos alunos e 

com eles conviver, pois se verificou que sentem necessidade de 

conhecer e contribuir para o melhor desempenho do seu aluno.  

As vozes existentes nos discursos são vozes sociais e históricas. 

Entretanto, cada modalidade de texto permite uma variedade de 

outras vozes, dialogando nos diversos gêneros, entrecruzando 

sentidos, resgatando a memória e escrevendo a história. Prova de que 

o sujeito não é um mero repetidor do já-dito, que de acordo com De 



 

   

 

 

Certeau (1994), “as pessoas usam os produtos e não apenas os 

consomem”. 

 Cada atividade trabalhada apresenta-se como fator de 

crescimento e produtividade que, segundo depoimento dos 

professores, terão continuidade no decorrer do ano letivo e no 

desenvolvimento do conteúdo programado.  
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RESUMO: Neste artigo, propõe-se o levantamento e análise das 

variações lingüísticas nas produções orais e escritas da linguagem de 

alunos matriculados na 4ª série A da Escola Estadual Presidente 

Tancredo Neves, em Porto Velho/RO. Partindo de uma concepção de 

linguagem com base nos pressupostos teóricos de Bagno, Cagliari, 

Geraldi e Marcuschi, constatou-se que as crianças possuem um 

vocabulário próprio e preferências semelhantes. Notou-se também 

uma grave preocupação com o valor das atividades desenvolvidas em 

sala de aula. A intervenção foi realizada em conjunto com a 

professora e o resultado foi a afloração das aptidões dos alunos. A 

partir daí, os educandos começaram a colocar em prática a 

criatividade e o trabalho em equipe. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oralidade – Variação Lingüística - 

Linguagem 

 

ABSTRACT: In this article we propose to make an analysis of the 

linguistic variations in oral and written production of students 

enrolled in 4
th
 grade of State School Presidente Tancredo Neves, 

Porto Velho, Rondônia – Brazil. Starting from a concept of language 

as presented by Bagno, Cagliari, Geraldi and Marcuschi, we could 

realize that the children have their own vocabulary. We observed too, 

a deep worry with the classroom activities. The Intervention was 

achieved together with the teacher and the result was the possibility 

to see the blooming of students abilities. Since the students also 

could develop their creativity and work in team.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A linguagem humana varia de acordo com as suas relações 

interpessoais. Por isso, consciente de que as diversidades lingüísticas 

não ficam limitadas aos aspectos temporais e espaciais, Bagno (2000) 

afirma que o português “apresenta variedades de acordo com as 

diferentes regiões geográficas, classes sociais, faixas etárias e níveis de 

escolarização em que se encontram as pessoas que o falam” (p. 28). 

O resultado das variações lingüísticas na 4ª série A da Escola 

Presidente Tancredo Neves, pode auxiliar o professor a trabalhar 

com a diversidade em sala de aula de forma menos agressiva à 

realidade do falante. 

Trabalhou-se a intervenção na pesquisa em conjunto com a 

professora na aplicação das atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Assim, para uma eficiente apropriação de conhecimentos 

sobre essas variações, utilizou-se os estudos de Cagliari, Bagno, 

Geraldi, Marcuschi entre outros, como pressupostos teóricos para 

abordar este assunto.  

Delimitando as variações lingüísticas, optou-se pela 

distribuição, segundo Travaglia (1998), de estudar apenas as 

variações dialetais. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O levantamento das variações lingüísticas foi feito com base 

nas produções orais e escritas dos alunos, nas atividades aplicadas 

em classe, juntamente com a professora e as crianças. 

A distribuição das atividades era feita, ora em grupo, ora 

individualmente, enfatizando, naturalmente, muito mais a fala, uma 

vez que representa uma atividade mais presente no dia-a-dia da 

maioria das pessoas. 

Como primeira meta, observou-se a concepção de língua 

subjacente às posturas dos professores, já que é a partir de 

determinada concepção adotada que o professor traça todo seu 



 

 

 

projeto de ensino: metodologia adotada, bibliografia, avaliação e 

muitas outras posturas pedagógicas. 

Segundo Marcuschi (2001), a língua é tida pela maioria dos 

professores como: “(a) um conjunto de regras gramaticais (ênfase no 

estudo da gramática), (b) um instrumento de comunicação (visão 

instrumental da língua e (c) um meio de transmissão de informação 

(sugerindo a língua como um código)” 

 

2.1 Pesquisa-ação 

 

Esta pesquisa caracteriza-se por investigar e intervir ao 

mesmo tempo. A partir da observação dos fatos, o pesquisador 

procura pautar suas ações, pois acredita que, só conhecendo as 

causas do problema, poderá intervir para melhorar. 

Todavia, neste tipo de pesquisa costuma-se dizer que, além 

da participação dos envolvidos no problema, está suposta uma forma 

de ação planejada de caráter social, educacional ou técnico. 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS 

 

Durante o processo de pesquisa, foram desenvolvidas 

atividades que procuravam incentivar o autoconhecimento, a 

responsabilidade, a confiança mútua, a integração grupal, a 

criatividade dentre outras. Outro fator importante foi fazer com que 

as crianças se sentissem em total interação com o ambiente escolar. 

Segue-se algumas atividades desenvolvidas: 

• Produções orais - atividades que visavam à verificação das 

variantes dialetais nas situações de oralidade em sala de aula, pois 

percebe-se que a maioria dos professores, levados, naturalmente, por 

orientações equivocadas, ou até por falta delas, não sabe como situar 

o estudo da fala. 

“A visão monolítica da língua leva a postular um dialeto de 

fala padrão calcado na escrita, sem maior atenção para as relações de 

influências mútuas entre fala e escrita. Certamente não se trata de 

ensinar a falar. Trata-se de identificar a imensa riqueza e variedade 

de usos da língua.” (Marcuschi, 2001:22) 



 

 

 

Como exemplo de produção oral, sugeriu-se a leitura do 

conto O lobo velho de Monteiro Lobato. 

Após a leitura do conto, foram feitos alguns 

questionamentos, a fim de que os alunos pudessem falar o que 

pensavam. Como estavam inibidos, instigou-se, perguntando: 

Qual o personagem mais esperto da fábula? 

Que personagem foi o mais ingênuo? 

O que aconteceu com a ovelhinha? 

Foi certo o que o lobo fez com a ovelha? 

Quanto às respostas interpretativas dos alunos, pode-se 

considerá-las razoáveis. Contudo, é importante ressaltar que razoável 

não é satisfatório, pois houve nos alunos muita confusão antes de 

responder às perguntas. Atribui-se tal confusão à agitação das 

crianças durante a aula, momento não vivenciado anteriormente e, 

geralmente, tido como “válvula de escape”. 

•Narrativas escritas - A partir da narrativa de Só a pura 

verdade de Hans Christian Anderson e A saída de João Anzanello 

Carrascoza, pediu-se que os alunos reconstruíssem ou elaborassem, 

por escrito, uma versão da história ouvida em sala. Estes textos 

serviriam para diagnosticar o nível de escrita de cada aluno para 

assim fazer um levantamento das variantes dialetais na produção 

textual em situações de escrita em sala de aula.  

•Atividades lúdicas - envolviam dobraduras, desenho, música, 

mímicas e imitações com o objetivo de desinibir e aflorar a criatividade 

para, posteriormente, soltar a fala e a escrita. Após a leitura do livro O 

gatinho Nicolau, Dona Chica-cá e o Gato-tô de Aurélio Oliveira, as 

crianças cantaram todas as versões da música Atirei o pau no gato 

existentes no livro e propostas pelo protagonista da história, além de 

lembrarem de outras versões conhecidas. Com música também e com o 

auxílio de um “micro sistem”, levou-se os alunos a refletirem (falar) 

sobre o tipo de “mensagem” contida em várias músicas dos mais 

variados gêneros como: rap, sertanejo, axé etc. 

•Narrativas visuais – Nessa atividade, apresentava-se um 

livro ou um desenho sem texto, contendo uma história (enredo) 

visual para as crianças. A idéia era trabalhar a expressão oral e as 

diferentes formas de encaminhamento das histórias. Um dos livros 

trabalhados foi Os Dez sacizinho de Tatiana Belinky. 



 

 

 

•Narrativa e Dramatização – A parir de uma determinada 

narrativa visual ou verbal, solicitava-se às crianças uma interação em 

grupo, o que era prontamente atendido. 

Para a análise das variações dialetais dos educandos, optou-se 

por dividi-las em duas partes: a) produção oral e b) produção escrita. 

Nas produções orais, as falas eram gravadas e depois, transcritas. Nas 

produções escritas, fez-se o levantamento das principais ocorrências, 

analisando os fenômenos mais comuns no processo de aquisição da 

escrita. As atividades escolhidas foram: na escrita, com os textos 

produzidos pelos alunos, em sala de aula, após a leitura do conto Só a 

pura verdade e A saída, e na oralidade com os comentários após a 

leitura de Dez sacizinhos e na atividade com músicas. 

 

4. ANÁLISES 

 

4.1 Na Produção Escrita. 

Os textos analisados foram produzidos por 64 alunos da 

quarta série ‘A’ na escola pesquisada, com a pretensão de fazer um 

levantamento das variações lingüísticas mais utilizadas na série. A 

faixa etária das crianças varia de 9 a 12 anos de idade. Após a coleta 

de dados, as informações foram transcritas e analisadas, visando à 

compreensão das ocorrências verificadas no discurso dos alunos. 

A partir dos estudos de Cagliari (2002), observou-se que os 

alunos seguiam suas próprias regras, adquiridas através da gramática 

internalizada: 

Harmonização vocálica – o aluno apenas realiza na escrita a 

transcrição fonética da fala: 

[curuja] /coruja/; 

[furmiga] /formiga/; 

[tivi] /tive/. 

Monotongação - redução de ditongos, com terminações de 

OU em O; AU em O e EI em E (antes de R, X, J), em vogais 

simples: 

[viro] /virou/;  

[pexe] /peixe/; 

 

 



 

 

 

Apagamento – eliminação do R final das palavras: 

[de tira sangue] /de tirar sangue/; 

[abri a porta ] /abrir a porta /. 

 

Simplificação - eliminação das marcas de plural 

redundantes: 

[aquelas galinha] /aquelas galinhas/; 

[os homem ] /os homens /. 

  

Desnasalização - a criança usa somente a vogal para indicar 

o som nasalizado, suprimindo a consoante M e N:  

[Saique] /sangue/; 

[pei] /bem/; 

[ei ] /em /. 

  

Transformação do ND em N: 

[voano] /voando/; 

[comeno] /comendo/; 

[orano] /orando/; 

[leno] /lendo/. 

 

Hipercorreção - verificou-se que o aluno, conhecendo a 

forma ortográfica de algumas palavras, trabalha com a hipótese da 

regularidade da língua, o que o leva a cometer certos tipos de 

“erros”, por excesso de correção: 

[pensol] /pensou/; 

[sol] /sou/; 

[zangol] /zangou/ - por analogia à [aneu] /anel/; [saugado] 

/salgado/. 

 

Juntura – problemas com a segmentação das palavras na 

frase: 

[pocaza] /por causa/; 

[cuus outros] /com os outros/; 

[javou] /já vou/. 

  



 

 

 

Outras ocorrências presentes nos textos não são atribuídas à 

transcrição fonética, nem à fala diretamente. Abaixo, seguem alguns 

exemplos deste fenômeno: 

  

Uso indevido de letras - observado com bastante freqüência 

nos textos e que têm por explicação a aproximação no modo de 

articulação dos fonemas: /m e n/ - bilabiais; /ch e x/ - alvelares; /t e 

d/ - linguodental; /f e v/ - labiodental. 

[pema] /pena/;  

[decha] /deixa/; 

[inverno] /inferno/; 

[dudo] /tudo/; 

  

Translineação - a criança não aprendeu ou ainda tem dúvida 

quanto à separação silábica das palavras ao mudar de uma linha para 

outra. 

  

Formas morfológicas diferentes  

[pacusa] /bagunça/; 

[chucou lá] /cochichou lá/; 

[ipora] /embora/; 

[mutado] /montado/. 

 

Enfim, observou-se expressões características do português 

não-padrão muito utilizadas como marcas de oralidade: [rapar] 

/raspar/, [aí], [aí então], [idaí] /e daí/, etc. 

Importante também, ressaltar que ao dividir os 64 alunos por 

sexo, obteve-se 33 meninas e 28 meninos. Pôde-se notar, inclusive, 

que 34 alunos optaram por uma construção diferente, individual e 

crítica; não contendo nenhum personagem das histórias contadas. 

Notou-se uma preferência das crianças por narrativas, porém não se 

deve desconsiderar a produção textual das outras crianças. 

 

4.2 A Produção Oral. 

Para essa atividade, utilizou-se a leitura do livro Os Dez 

sacizinhos de Tatiana Belink. A seguir, relata-se a forma como foi 



 

 

 

feita a interação dos alunos com o texto. Assim, o diálogo das 

crianças será representado por A e da pesquisadora por P. 

P: Vocês sabem quem é a cuca? 

A: Sim, é uma bruxa. 

P: Como ela é? 

A: É um jacaré que usa um vestido vermelho 

P: Onde mora? 

A: No Sítio do Pica-Pau Amarelo. 

 

Conversando com outra pesquisadora, questionou-se se as 

crianças saberiam onde ficava o sítio. Por isso, perguntamos: 

P: Onde fica o sítio? 

A: Na floresta. 

 

Para a nossa surpresa, essa foi a resposta. 

P: Onde está a cuca nas ilustrações? 

 

A pesquisadora ia apontando e as crianças faziam seus 

comentários. 

P: Perto da estátua. 

A: Têm pombos... 

P: De garçom 

A: Olha o biscoito mofado... 

A: Olha as formiga... 

P: Em frente ao arco-íris. 

A: Olha é um fusca... 

P: Pescando. 

A: Ah, tubarões... 

A: Não, são golfinhos... 

P: Na praia de biquíni. Meninos fechem os olhos... 

A: Por quê? 

P: Ela está em trajes menores. 

A: Então, as menina também tem que fechar.(Risos) 

A: Olha os sacis de roupa de banho. 

A: Como é que eles nadam com uma só perna? 

P: Muitos deficientes podem fazer um monte de coisas: jogar 

basquete e nadar, por exemplo. 



 

 

 

 

A resposta da pesquisadora deve ter satisfeito a curiosidade 

das crianças, pois não houve mais perguntas a respeito. 

P: Na caverna com a vela. 

A: É mesmo... 

A: Olha o caminho... 

P: De guarda na prisão. 

A: É mesmo... 

A: Eles (os sacizinhos) tão sentado no banquinho. 

P: Cadê a cuca? 

A: Na janela. 

A: Parece um quadro... 

A: Deve sê... 

A: O rato... 

P: Cadê a cuca? 

A: Num sei... 

A: Olha o sapo... 

A: Deve sê a cuca, ela não é uma bruxa... 

P: Cadê o último saci? 

A: Tá escondido... 

A: Não sei... 

A: Olha a cuca indo pro circo! 

P: Cadê a cuca? 

A: Tá de mago. 

P: Quem tira o coelho da cartola? 

A: Ela tá de mágico. 

A: Olha os sacis no circo. 

  

Nas atividades com músicas, a professora (P) selecionou 

alguns estilos e os alunos (A) foram levados a discutir sobre que tipo 

de mensagem tais músicas transmitiam. 

P: Essa música do Daniel de que tipo é? 

A: É de amor. 

A: É romântica. 

A: Ele tava apaixonado. 

P: E essa do Gabriel, o pensador? 

A: Tem palavrão... 



 

 

 

A: Não é palavrão é bunda. 

A: Nadegas é bunda?. 

P: Fala da onda do silicone que as pessoas famosas estavam 

colocando. 

P: Essa do Skank fala de uma paixão nacional, qual é? 

A: Ah, é o futebol.(Alvoroço ao responder essa pergunta) 

P: Vocês ouviram a música do Asa de águia, que mensagem ela 

transmite? 

A: Nenhuma, é só pra dançá... 

A: Ih, rodô... 

A: Não sei... 

 

Pode-se observar nesses diálogos uma forte presença de 

marcas da oralidade como [tá, tão, num, pro, pra, tava] no lugar de 

/está, estão, não, para o, para, estava/; [sê] no lugar de /ser/ e as 

marcas redundantes de plural como: [as menina, as formiga] para /as 

meninas, as formigas/, com essas atividades refletindo uma conversa 

bem descontraída dos falantes, note que eles não se preocuparam 

com o estilo de diálogo a ser utilizado. 

 

4.3. Variações Lingüísticas 

As variedades lingüísticas englobam as variações dialetais e 

as de registro; no entanto, para as considerações sobre as variedades 

encontradas na análise usaremos apenas as dialetais, considerando: 

a) em que se distinguem as falas de diversas regiões do 

país; 

b) o que é que a fala revela em relação aos falantes; 

c) quais as diferenças típicas entre uma conversa informal e 

formal. 

 

4.3.1 Variação Dialetal 

Existem seis dimensões de variação dialetal: territorial, 

social, idade, sexo, geração e função. Nesta parte constituinte da 

análise, define-se cada uma dessas variações dialetais e verifica-se se 

há ou não ocorrência delas com os educandos da série estudada. 

 



 

 

 

A Variação Geográfica 

A variação geográfica também é conhecida como variação 

territorial, regional ou espacial. Refere-se à situação em que uma 

comunidade lingüística relativamente extensa, comunica-se 

utilizando o mesmo idioma. Assim, essas variações explicam-se na 

forma de pronunciar os sons, nas construções sintáticas e no uso 

característico do vocabulário. 

Observe que essa variedade espacial não foi encontrada, 

porque sendo todas as crianças rondonienses, não havia nenhuma 

marca dialetal predominante que pudesse ser identificada. 

Leve-se em consideração que Rondônia é um estado 

composto por indivíduos vindos de todos os lugares do país. Por isso, 

as crianças nascidas aqui não possuem um dialeto específico, próprio 

da região.  

 

A Variação Social 

Não é provável que indivíduos de uma mesma comunidade, 

pertencentes a um âmbito geográfico restrito, usem todas as mesmas 

forma de expressão. O domínio de uma dessas variações sobre as 

outras é inevitável, tanto que elas são consideradas formas de 

expressão não cultas. Por isso, a variação social é vista como o 

resultado da tendência para maior semelhança entre os atos dos 

membros de um mesmo setor sócio-cultural na comunidade. 

Assim, essas variações ocorrem de acordo com a classe 

social a que pertencem os usuários da língua. Travaglia (1998) 

afirma que é por isso que se consideram como variedades dialetais de 

natureza social, “os jargões profissionais ou de determinadas classes 

sociais bem definidas como (linguagem dos artistas, professores, 

médicos, mecânicos, estivadores, dos marginais, classe social alta – 

econômica e/ou culturalmente, favelados, etc.)”. 

Nesse caso, é possível perceber expressões utilizadas pelos 

alunos, representativas da camada social a que pertencem ou ao grau 

de escolaridade que possuem: [aquelas galinha]; [voano]; [comeno]; 

todas trazidas da oralidade, onde são menos perceptíveis. 

 

 

 



 

 

 

A Variação de Sexo 

 Representa as variações de acordo com o sexo de quem fala. 

Veja que algumas diferenças são determinadas por razões 

gramaticais, como os casos de concordância.  

Porém, episódios como o fato de terem sido encontrados nos 

textos uma preferência pela construção Era uma vez... derrubou-se o 

mito de que contos de fadas são leituras preferidas, apenas por 

meninas. O que foi comprovado pelo fato de que 33 crianças 

utilizaram a expressão Era uma vez... e, dentre essas, 15 eram 

meninos e 18 meninas.  

Apesar das meninas serem consideradas mais delicadas e 

sonhadoras, os meninos quando questionados sobre os tipos de 

leitura preferidos, os contos de fadas estavam presentes, mesmo que 

não quisessem admitir abertamente. Logo, meninos e meninas 

apreciam contos de fadas, foi o que pôde ser concluído. 

 

A Variação de Idade 

Na diferença etária, a gíria, um dos tipos de linguagem 

especial, exerce um papel preponderante, por marcar 

caracteristicamente a linguagem do adolescente. Caracteriza 

também o modo de usar a língua marcada por idades 

diferentes: crianças, jovens, adultos e velhos. 
No entanto, as gírias utilizadas pelos alunos não passavam de 

brincadeiras, uma forma de imitação do que ouviam e viam na 

televisão, tendo em vista que as mesmas não fazem parte do 

vocabulário escolar escrito dos alunos, pelo menos em sala de aula 

não foram encontrados dados que satisfizessem esse requisito. Como 

exemplo tem-se: 

- Fala sério! [deixa de brincadeira]; 

- Ih, rodou... [falou besteira].  

 

A Variação Histórica ou de Geração 

Representa os estágios no desenvolvimento da língua. Pode-

se dizer que as variações contemporâneas marcam uma evolução 

mais recente dos costumes, permitindo entrever uma relação sócio-

cultural entre dois níveis etários, no sentido de que o jovem, 



 

 

 

procurando a novidade, tende a afastar-se dos padrões que regem as 

gerações anteriores. 

Nos textos dos alunos pesquisados, essa variação passou 

despercebida, por isso, não se pode dizer muita coisa sobre o assunto. 

 

A Variação de Função 

Representam as variações na língua decorrentes da função 

que o falante desempenha. Não foi encontrada nos textos, mesmo 

observando que as crianças escreveram seus textos em terceira 

pessoa. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Sabe-se que a forma como a língua é representada varia de 

acordo com o falante e com a situação. Por isso, segundo Geraldi 

(1997) 

 

“uma variedade lingüística ‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade 

os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da 

autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. 

Essa afirmação é valida, evidentemente, em termos internos 

quando confrontamos variedades de uma mesma língua, e em 

termos externos pelo prestígio das línguas no plano 

internacional”. (p. 43) 

 

Graças aos estudos lingüísticos, quando se olha para as 

variedades, não se vê mais os erros, observa-se as diferenças, ou seja, 

não existe erro lingüístico e sim variedade de fala regional, 

adequações da linguagem. E as inadequações de linguagem, na visão 

de Possenti (1997) são constituídas “não no uso de uma variedade, 

em vez de outra, mas no uso de uma variedade em vez de outra numa 

situação em que as regras sociais não abonam aquela forma de fala”. 

(p. 52) 

Entende-se que a língua é o único lugar em que a 

discriminação é aceita, de forma mais declarada pela sociedade, 

porém, tem-se a consciência de que não existem línguas boas ou 

ruins. O que há são variedades que merecem uma maior atenção por 



 

 

 

parte dos professores em detrimento de uma valorização acentuada 

da variação de prestígio. 

Assim, visa-se com esse projeto, fazer com que o professor 

reflita a respeito da diversidade lingüística de seus alunos e que 

valorize, sobretudo, os ‘acertos’, pois o erro pode ser visto sob a 

ótica de que há uma reflexão, uma formulação de hipótese por parte 

do aluno. É esse o ideal que busca-se e reitera-se na fala de Soares 

(1996): 

 

“Uma escola transformadora é, pois, uma escola consciente 

de seu papel político na luta contra as desigualdades sociais e 

econômicas, e que, por isso, assume a função de proporcionar 

às camadas populares, através de um ensino eficiente, os 

instrumentos que lhes permitam conquistar mais amplas 

condições de participação cultural e política e de 

reivindicação social” (p. 73). 

 

 Por isso, espera-se que este projeto contribua para que a 

escola possa lutar contra as desigualdades, garantindo às crianças de 

classes populares a obtenção de conhecimentos e habilidades que as 

auxiliem para a participação no processo de transformação social. 
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RESUMO: Este artigo tem como finalidade verificar as marcas da 

oralidade mais utilizadas na escrita por alunos das 3ª séries A e B da 

Escola Presidente Tancredo Neves, em Porto Velho/RO. Durante a 

pesquisa, os alunos produziram diversos textos em diferentes gêneros 

discursivos orais e escritos e, a partir dos mesmos, foram realizadas 

análises, pelas quais notou-se que os casos que mais ocorrem na 

escrita foram o de juntura intervocabular e harmonização vocálica. 

Pode-se notar, ainda, que as crianças possuem grande capacidade 

para analisar a língua falada ao transcreverem para a escrita o seu 

modo de pronunciar as palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Oralidade – Escrita – Letramento 

 

ABSTRACT: This article aims at verifying the oral marks most used 

in the writing activities of third grade students of Presidente 

Tancredo Neves School in Porto Velho, Rondônia – Brazil. During 

the research the students produced several texts in different 

discursive genres, written and oral, and from these texts, we 

produced analyses which showed that the most frequent aspect in the 

writing activity is the intervocabulary junction and vocalic 

harmonization. We also noted that the children have a great skill to 

analyse the spoken language when they to transcribed the spoken 

language, to the written on their own way of pronouncing the words. 

 

KEYWORDS: Orality – Writing - Literacy 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como base o projeto “Alfabetização de 

ribeirinhos na Amazônia: uma proposta a ser construída” 

(Subprojeto: Letramento: oralidade e escrita de alunos de classes 

populares) desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Presidente Tancredo Neves, localizada na rua Tancredo 

Neves, 4713, Bairro Caladinho, periferia de Porto Velho-RO. 

Objetivou-se, nesta pesquisa, verificar o uso das marcas da 

oralidade mais utilizadas na escrita, por 60 alunos das 3ª séries A e C 

do Ensino Fundamental dessa instituição, nos diferentes gêneros 

discursivos utilizados em sala de aula. 

Como embasamento para a elaboração deste artigo, optou-se 

pelos pressupostos de Bagno (2000), Kramer (1994), Lemle (1988) e, 

principalmente, Cagliari (1989), para quem a linguagem oral 

apresenta variações dialetais que, no entanto, são ignoradas pela 

escola, que adota um sistema de avaliação baseado no modo 

ortográfico convencional. Criado para representar a Língua 

Portuguesa, esse modo ortográfico “não admite (por princípio) 

variação” e é por essa “mesma razão que não precisa ser reformado” 

(p.32). 

Como aborda Lemle (1988), é justamente esse sistema 

ortográfico que dificulta a aquisição da escrita por parte dos alunos, 

pois existem casos em que diferentes tipos de letras correspondem a 

um mesmo som ou casos em que falamos de um jeito, mas temos que 

escrever de outro. Assim, no começo da aprendizagem da língua 

padrão, quando ainda não tem consciência dessas arbitrariedades 

entre letras e sons, a criança acaba transcrevendo para a escrita o seu 

modo de falar, pois ela carrega consigo uma enorme capacidade para 

avaliar a sua maneira de se expressar oralmente. 

Sobre essa imposição da escola, Kramer afirma que “o que 

se busca no ensino é a correção gramatical e ortográfica em prejuízo 

da manifestação clara de sentimentos e idéias; em prejuízo, portanto, 

da construção de significados”. Ou seja, a escola não se preocupa 

com o conhecimento de cada aluno, ela simplesmente impõe o seu 

modo de avaliação, sem notar que isso destrói a individualidade do 

aluno e, com isso, o educando produz textos artificiais, sem sentido 



 

 

 

em seu contexto. 

De acordo com Cagliari, quando a criança escreve da forma 

como pronuncia determinada palavra, ela está agindo de forma 

consciente, demonstrando ter o domínio sobre a representação de sua 

fala. Contudo, a escola não reconhece as variantes lingüísticas que 

existem em uma língua e tenta impor o seu método de “ensinar o 

português, tornando-se a escrita ortográfica como base para tudo” (p. 

29). 

Com isso, a escola faz com que as crianças percam em 

grande parte sua capacidade para avaliar sua linguagem oral, além de 

fazerem-na acreditar que o seu modo de falar é “errado”, “feio” e que 

o “correto” é o da escrita convencional.  

Por isso, torna-se necessário fazer um levantamento dessas 

marcas orais, para que se possa verificar quais são as marcas mais 

utilizadas por essas crianças na escrita, além de mostrar que todas as 

transcrições fonéticas das falas são logicamente possíveis. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada através da observação e 

intervenção direta das alunas pesquisadoras com o grupo pesquisado, 

no caso os educandos da instituição mencionada, com o objetivo de 

coletar dados para um possível esclarecimento dos problemas 

observados. 

Desse modo, entende-se que o método utilizado foi o da 

pesquisa-ação que, segundo Thiollent (1996: 14) 

“é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação 

ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação 

ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo”. 

 

Durante a pesquisa, aplicou-se diversas atividades de 

produção de texto para os alunos, tendo como principal objetivo, 

fazer com que as crianças produzissem textos espontâneos e 

significativos em diferentes gêneros discursivos orais e escritos, 



 

 

 

como: 

 Escrever uma carta 

O objetivo desta atividade foi o de verificar se os alunos 

sabiam qual a finalidade de uma carta, além de observar se 

conheciam a estrutura da mesma. 

Pôde-se perceber que muitos conseguem compreender sua 

finalidade e sua estrutura, no entanto, outros escrevem como se fosse 

um bilhete ou narram uma história sem as características de uma 

carta. 

 Circo 

Objetivo: trabalhar a narrativa oral dos alunos. 

Nesta atividade, a professora leu a história “O Circo” e em 

seguida perguntou: “vocês já assistiram algum espetáculo de circo?”. 

A partir daí, todos queriam falar sobre suas experiências no 

circo. Falaram sobre os artistas: malabaristas, trapezistas e, 

principalmente, os palhaços. 

Pôde-se perceber a alegria das crianças, pois elas estavam 

falando sobre algo que vivenciaram, que assistiram e estavam tendo 

a oportunidade de contar para os seus colegas suas histórias. A 

euforia foi tanta, que muitos não deixavam nem seus amigos 

terminarem e já iam contando as suas experiências. 

 Dê um final 

A atividade começou com a pergunta: “Quem pode falar o 

nome de alguma historinha?”. Todos queriam falar ao mesmo tempo 

e, após um certo tumulto, foi colocado no quadro o nome das 

seguintes histórias: 

a) Chapeuzinho Vermelho 

b) Os três porquinhos 

c) Branca de Neve e os sete Anões 

d) Rapunzel 

e) A Bela Adormecida 

f) A Bela e a Fera 

g) João e o pé de feijão 

h) João e Maria  

i) O patinho feio 

Depois de as crianças citarem os nomes dessas histórias, foi 

feita a pergunta: “Qual dessas historinhas possui rei?”. Logo que 



 

 

 

terminaram de responder a pergunta, foi feita uma nova “Em qual 

dessas histórias o rei é bonzinho?”.  

Assim que terminaram de responder as perguntas feitas, foi 

lido o conto “O rei que virou vaca”, que conta à história de um rei 

que pensava ser uma vaca e queria, a todo custo, que o matassem e 

distribuíssem sua carne para matar a fome de seu povo. Num 

determinado momento do conto, onde um açougueiro aparece para 

matar o rei, parou-se a narrativa e pedimos aos alunos que dessem 

um final para a história, porém o rei não poderia morrer nesse final. 

Foi interessante analisar as produções dos alunos, pois se 

pôde observar que, alguns deles, estão bastante atentos com relação 

ao problema da fome no país, além de mostrarem muita criatividade 

e imaginação ao associar a figura de um rei como sendo uma vaca. 

 Adivinha 

Iniciou-se esta atividade com a leitura do conto “Sua alteza a 

Divinha” de Ângela Lagoe. Em seguida, os alunos receberam alguns 

livros de adivinhações para lerem. Após a leitura dos livros, pediu-se 

que as crianças elaborassem suas próprias adivinhações.  

A opção por trabalhar com este tipo de gênero surgiu por 

acreditar-se que as adivinhas “além de trabalharem e desenvolverem 

a curiosidade, possibilitam a percepção de estratégias lingüísticas, 

através da polissemia das palavras em seus diversos níveis 

(fonológico, morfológico, sintático, etc.)” (Gurgel, 2002: 260). 

Segue-se algumas adivinhações: 
O que é o que é? e muito grande e muito gordo 

R: elefante 

O que é o que é? E muito esperto e danado 

R: macaco 

O que é o que é? Que roda roda roda roda que não e roda gigante 

R: ventilador 

O que é o que é? E muito gordo e veve na lama 

R: porco     Jhuliane, 9 anos – 3ª A 

 

2.1 A Sala de Aula 
Durante as atividades de produção de textos, percebeu-se que 

alguns alunos ainda não são totalmente sujeitos de suas histórias. 

Houve casos de cópias de histórias dos colegas e outros em que as 



 

 

 

crianças simplesmente repetiam aquilo que era dito pela 

pesquisadora. 
Escrever um texto para eles parecia um martírio, não era algo que 

lhes desse prazer. Antes da produção de textos propriamente dita, durante as 

conversas com os alunos, as confecções de dobraduras e outras atividades 

que serviam como motivação para a produção escrita, as crianças se 

mostravam bem dispostas, riam, conversavam muito, participavam das 

atividades sem nenhuma dificuldade, mas, assim que pedia-se para elas 

escreverem, começavam as lamentações, as dores-de-cabeça, tudo para 

escaparem da escrita. No entanto, aqueles que se dispunham a escrever, 

hora ou outra perguntavam:  

 “Tia, quantas linhas é pra escrevê?” 

“Só isso tá bom?” 

“Pode só uma linha, tia?”  

 

Outras perguntas que os alunos faziam constantemente, 

durante a aplicação das atividades, eram as seguintes: 

“Tia, passa tarefa no quadro pra nós?” 

“Tia, a senhora não vai escreve nada no quadro, não?” 

“Passa continha pra nós, tia”.  

 

Ou seja, a concepção de escola para essas crianças, é de um 

lugar onde a professora deve apenas encher a lousa de exercícios e 

fazer com que os alunos copiem, quando não manda copiar do 

próprio livro didático.  

Isso mostra que essas crianças não foram “convidadas” a 

exercerem a prática da escrita e da leitura num âmbito social, 

significativo e dentro de um contexto.  

 

3. ANÁLISES 

 

Os casos de influência da linguagem oral na escrita, aqui 

relacionados, foram extraídos dos textos mencionados anteriormente 

e mostram como os alunos agem de forma bastante reflexiva ao 

fazerem a transcrição fonética de sua fala. 

 Harmonização vocálica: troca do E por I, pois pronunciam 

[i] e não [e] e troca do O por U, pois falam [u] e não [o]. 



 

 

 

Ex.: 

“vidio” (vídeo) 

“sinhora” (senhora) 

“maguado” (magoado) 

“cumida” (comida) 

 

 Juntura intervocabular: na fala, a não ser que haja 

entonação, não há um processo de segmentação como 

ocorre na escrita. Ex. : 

“disedoque” (disse do que) 

“aitibuca” (aí te buscar) 

“eoreificou” (e o rei ficou) 

“ace” (a ser) 

 

 Monotongação: transformação de dois sons em apenas um. 

Ex.: 

“vo” (vou) 

“coso dade” (com saudade) 

“açogueiro” (açougueiro) 

“apachono” (apaixonou) 

 

• Ditongação (acréscimo de vogal). Ex.: 

“feis” (fez) 

 

 Desnasalização: usa somente a vogal para indicar o som 

nasalizado. Ex.: 

“upatinho” (um patinho) 

“quei” (quem) 

“disero” (disseram) 

“dero” (deram) 

 

 Apagamentos do S e R (este último ocorre principalmente 

no final dos verbos no infinitivo): este fenômeno “talvez se 

explique pela tendência que a Língua Portuguesa tem de 

terminar toda palavra sempre com uma vogal” (Bagno, 

2000:201). Ex.: 



 

 

 

“vamo” (vamos) 

“pesca” (pescar) 

“dormi” (dormir) 

“treme” (tremer) 

 

 Apagamento por aférese: perda de um ou mais sons no 

início de uma palavra. Ex.: 

“tava” (estava) 

“bulancia” (ambulância) 

 

 Escrevem LI em vez de LH, porque falam [LI] e escrevem 

LH em vez de LI, pois pronunciam [λ] e não [LI]. Neste 

caso, esse problema ocorre, pois de acordo com a norma 

convencional, a lateral palatal [λ], pode ser representada de 

duas maneiras, LH ou LI. Sendo assim, “mergulho” e 

“família” apresentam, na fala, a mesma consoante 

lateral.Ex.: 

“mergulio” (mergulho) 

“familia” (familha) 

 

 Rotacização: troca do L pelo R. Ex.: 

 “esprotio” (explodiu) 

 “esproziva” (explosiva) 

 

 Transformação do ND em N. Ex.: 

 “xorano” (chorando) 

 “coreno” (correndo) 

 “moreno” (morrendo) 

 

 Transformação do L em U. Ex.: 

 “legau” (legal) 

 “quauquer” (qualquer) 

 “maudade” (maldade) 

 “auma” (alma) 

 

 



 

 

 

 Queda do I. Ex.: 

 “culejo” (colégio) 

 

Foram encontradas ainda outras marcas orais muito 

utilizadas pelos falantes da Língua Portuguesa como o “pra” e o 

conectivo “aí”, expressão que marca a continuidade no discurso; 

indica que os fatos relatados relacionam-se num processo que 

sinaliza a coesão textual. 

A partir desta análise, notou-se que as crianças possuem uma 

incrível capacidade para transcreverem suas falas. É possível 

compreender melhor isso se pegarmos como exemplo a transcrição 

fonética da palavra inglesa game “geimi”, feita por um aluno em um 

dos textos produzidos por ele. 

Pôde-se observar, que o educando agiu logicamente ao 

escrever a palavra inglesa de acordo com o sistema ortográfico do 

Português. Isso mostra a consciência que este aluno possui do modo 

como ele fala. Para ele, a escrita não é arbitrária – a cada som 

corresponderia uma letra. Esta é a hipótese com a qual trabalha, 

através de sua gramática internalizada. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Diante de várias críticas feitas ao sistema ortográfico da 

Língua Portuguesa, é importante deixar claro que a intenção desse 

artigo, não é defender uma proposta de reforma desse sistema. 

Mesmo porque, é necessário que haja uma única forma de 

representar por escrito a língua portuguesa, para que todos os seus 

falantes possam entendê-la. “O que não podemos admitir é que ela 

seja usada como instrumento de tortura ou uma ‘prisão’ para a 

língua falada” (Bagno, 2000: 87). 

Todavia, objetivou-se com este trabalho mostrar, 

principalmente para o educador, que a linguagem oral está em 

constante modificação e que cada indivíduo possui sua variante 

lingüística, que é influenciada por fatores econômicos, sociais, 

culturais, regionais etc. 

A escola não reconhece essas variações e passa para o 

educando a crença de que a língua correta é apenas a padrão, a falada 



 

 

 

pelas classes mais privilegiadas. Assim, ela cria no aluno a falsa 

idéia de que o modo como ele fala é “feio”, “errado”, destruindo a 

identidade cultural e social que a criança possui. 

Os professores devem perceber que “avaliar um aluno só 

pelos erros de ortografia é imperdoável” (Cagliari, 1989: 118) e que 

é preciso levar em consideração que a escrita não representa 

fielmente a língua falada, que a relação entre letra e som é muito 

mais complicada do que se tenta passar para o aluno. 

Assim, de acordo com Cagliari “uma criança que escreve 

disi não está cometendo um erro de distração, mas transportando 

para o domínio da escrita algo que reflete sua percepção da fala” 

(1989: 30). 

Por isso, é importante que os professores entendam que as 

crianças podem não escrever “corretamente”, de acordo com o 

padrão ortográfico, no entanto, utilizam recursos lógicos do sistema 

de escrita padrão para transcreverem suas falas, assim como foi 

possível observar na análise feita. Não houve nenhum caso em que a 

criança cometesse um “erro” impensado e escrevesse palavras sem 

sentido. 

O educador deve estar consciente de que esse “problema” 

diminuirá conforme os alunos forem exercitando sua escrita e, ainda, 

através da prática da leitura. 

Através da pesquisa, pôde-se perceber que se o professor 

sempre mostrar e explicar para o educando que não se escreve como 

se fala, a influência da modalidade oral da língua na escrita reduziria 

significativamente. Fez-se isso com alguns alunos e o resultado foi 

bastante satisfatório. 
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RESUMO. O presente artigo discute o processo de aquisição da 

escrita, observando os gêneros discursivos mais empregados na 

terceira série de uma escola pública de Porto Velho, com o intuito de 

compreender melhor as dificuldades encontradas em torno dele. Os 

pressupostos teóricos utilizados foram os pautados por Bagno 

(2001), Paulo Freire (1989) e Possenti (1998). Observou-se, 

inicialmente, que as atividades escritas realizadas em sala eram raras 

e com base em conceitos tradicionais, não abrindo espaço para a 

valorização de experiências vividas pelos alunos. A intervenção veio 

por meio da utilização de produções textuais mediadas pela leitura de 

livros infantis, estimulando também o gosto pela leitura. Com isso, 

os alunos passaram a ler e escrever com mais prazer, o que mostra a 

importância da leitura no processo de ensino-aprendizagem de 

crianças em séries iniciais de escolas públicas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura – Gênero – Texto. 

 

ABSTRACT. This paper is meant to discuss the writing acquisition 

process through the observation of the most used speech genre in the 

3
rd

. grade of a public school in Porto Velho, aiming to reach a better 

understanding of the difficulties found around it. The theoretical 

assumptions used here are based on Bagno (2001), Paulo Freire 

(1989) and Possenti. Initially, it was observed that the written 

activities performed inside the classroom were scarce and based on 

traditional concepts, avoiding any space for valuing the experiences 

faced by students. The intervention came through the use of textual 
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production by the reading of children books, also estimulating the 

taste for reading. So, students began reading and writing in a more 

pleasant way, assuring the importance of reading for the teaching-

learning process for children in the initial stages in public schools. 

 

KEYWORDS: Litteracy – Genre - Written text. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo é fruto de pesquisa realizada pelo Projeto 

Alfabetização de Ribeirinhos na Amazônia: uma proposta a ser 

construída e do Sub-projeto: Letramento: a oralidade e a escrita dos 

alunos de classes populares. Este trabalho está direcionado ao 

processo de aquisição da escrita em séries iniciais, dando prioridade 

à observação dos gêneros discursivos mais presentes nas atividades 

de escrita com o intuito de compreender melhor as dificuldades 

encontradas em torno dele.  

É necessário observar como se dá o processo de 

aprendizagem nas séries iniciais, considerando a realidade em que se 

encontra o aluno, já que vivemos em universos culturais diferentes, 

levando em conta que a linguagem é fruto do convívio social e que é 

no texto que o indivíduo abre espaço para se comunicar com o outro 

e com o mundo.  

Dessa forma, aplicaram-se textos, mediados pela contação de 

histórias, a partir dos quais os alunos recontavam e recriavam suas 

próprias histórias, valorizando assim sua cultura e linguagem, coisas 

que a escola, tradicionalmente, não faz. 

Observando os textos dos alunos, procurou-se entender como 

é utilizado o espaço de aula na aquisição da escrita, contando com a 

colaboração dos professores que ocupam o papel principal nesse 

processo. A partir daí, utilizou-se, para realização do trabalho, a 

pesquisa-ação que possibilita a integração entre aluno e professor, 

permitindo criar o conhecimento a partir da observação sobre a 

prática.  

O projeto foi realizado na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Tancredo Neves, localizada no Bairro 

Caladinho, no município de Porto Velho. A turma de 3ª série do 



 

 

 

período matutino foi acompanhada através de atividades de produção 

de texto, relacionadas ao seu cotidiano, de forma que sejam 

respeitadas suas histórias de vida. 

 

2. METODOLOGIA 

Os pressupostos teóricos utilizados foram os pautados por 

Marcos Bagno, Paulo Freire e Sírio Possenti. Marcos Bagno (2001) 

propõe uma reflexão a respeito do ensino e uso da língua, que não 

pode ser imposta e nem cobrada já que não corresponde a nenhuma 

variedade lingüística real. O autor mostra que é necessária uma 

reflexão mais profunda a respeito das normas da gramática, pois os 

professores não respeitam o uso real da língua e acabam por criar 

preconceitos e falsos mitos. “O peso da tradição gramatical, no 

entanto, leva muita gente a confundir saber a língua com saber a 

ortografia oficial da língua” (p.31). 

Por isso, o professor deve, antes de rabiscar o texto, levar em 

consideração o seu conteúdo, a realidade da criança, suas intenções, 

sua criatividade e, só depois disso, ensinar as regras da gramática 

tradicional. 

Sírio Possenti (1998) reflete sobre o papel decisivo da escola 

na educação e a importância de se respeitar a língua materna que faz 

parte da língua real dos falantes. 

Paulo Freire (1989) contribui com sua visão transformadora 

do método de ensino, onde haja espaço para o diálogo e a troca de 

conhecimentos. O autor acredita que a escola deve ser um lugar de 

interação para a criança, onde se construam juntas a leitura do mundo 

e a leitura da palavra. “Quer dizer, que cada criança ou grupo de 

crianças fizesse o discurso da sua rua ou o discurso sobre a sua rua, 

contando o que viu e o que não viu”. Assim, Freire afirma que é 

necessário respeitar a realidade da criança para estimular a produção 

dos textos, pois é muito mais simples escrever a respeito do que se 

conhece do que ter que decorar o que não se conhece. 

A escola acaba por reprimir o aluno que não se adapta às 

regras de ensino, porque não se respeita a visão de mundo da criança. 

Ao invés disso, os professores “enfiam-lhes” tabletes de ensino que 

devem ser engolidos a força. 



 

 

 

Com o objetivo de realizar o projeto, procurou-se observar o 

cotidiano das crianças e da escola, dando prioridade ao 

relacionamento entre professor e aluno e as atividades de escrita na 

sala de aula. Para trabalhar com as produções de texto, foram 

aplicadas algumas atividades que valorizassem a sua visão de mundo 

e estimulasse sua criatividade. Observamos que as crianças já 

estavam acostumadas a seguir a rotina da escola (a hora da entrada, 

saída, o recreio).  

A aula começava com a oração do Pai Nosso e algumas 

músicas para alegrar a aula. Em seguida, a professora passava a 

matéria e corrigia os exercícios. Os alunos gostavam muito de 

conversar, ir até a carteira do colega, brincar, mas, a todo instante, 

eram repreendidos pela professora que exigia silêncio, o que só 

durava alguns segundos e ficava pior quando ela se ausentava. Todos 

deveriam estar sentados, calados e quietos para aprender a matéria. 

Só brincariam na hora do recreio que, por sinal, era o momento mais 

esperado. 

Percebe-se, assim, que a escola passa a imagem de que nada 

é permitido dentro da sala e que o prazer dos alunos é somente na 

hora do recreio, onde podem falar, gritar, pular, enfim, fazer o que 

quiserem. 

Observou-se que a produção de textos não era muito 

utilizada. Na nossa presença, a professora passou uma atividade que 

consistia em continuar uma história já começada, onde havia um 

coelhinho que roubava as cenouras do Sr. Joaquim. Todos 

participaram da atividade, mas nem todos fizeram com entusiasmo e 

sim por obrigação, pois estava valendo nota. A professora utilizava 

mais o gênero narrativo. Ainda assim, os conteúdos mais utilizados 

eram relacionados a outras matérias. Os momentos de leitura eram 

raríssimos, geralmente tarefa de casa, o que demonstra a concepção 

de leitura do professor ainda restrita a decodificar signos e seguir os 

modelos tradicionais de leitura que acabam não respeitando as 

experiências de vida dos educandos e inserindo neles uma visão 

equivocada do que seja ler.  

Em uma das atividades propostas por nós, foi feita a leitura 

do livro Cadê de Guto Lins, baseado numa brincadeira muito 

conhecida pelas crianças, que adoraram a historinha e ficaram em 



 

 

 

silêncio o tempo todo, demonstrando interesse. O livro de Guto Lins 

resgata uma tradicional brincadeira conhecida como: Cadê o 

toucinho que estava aqui? que começa com uma aproximação e o 

contato das mãos, onde, indicando cada dedo da mão, o adulto vai 

dizendo: dedo mindinho, seu vizinho, maior de todos, fura bolo, cata 

piolho. Depois, começa a perguntar e a criança a responder: 

Cadê o toucinho que estava aqui? 

O gato comeu. 

Cadê o gato? 

Foi pro mato. 

Cadê o mato? 

O fogo queimou. 

Cadê o fogo? 

A água apagou. 

Cadê a água? 

O boi bebeu. 

Cadê o boi? 

Foi carregar trigo 

Cadê o trigo? 

A galinha ciscou 

Cadê a galinha? 

Foi botar ovo 

Cadê o ovo? 

O padre bebeu 

Cadê o padre? 

Foi rezar missa 

Cadê a missa? 

Tá na igreja 

Cadê a igreja? 

Ta cheia de gente. 

Cadê a gente? 

Veio por aqui, veio por aqui, veio por aqui... 

 

Tal atividade tinha por objetivo estabelecer o diálogo entre 

as crianças em sala de aula e recriar a história, resgatando a 

linguagem oral dos alunos. Em seguida, pediu-se que eles 



 

 

 

escrevessem textos, em dupla, a partir da leitura feita. Poderiam 

escolher personagens ou objetos diferentes desde que se mantivesse a 

mesma linha proposta pela história contada. Os alunos ficaram 

entusiasmadíssimos com a atividade. Alguns fizeram textos contendo 

duas folhas e ninguém deixou de participar, até aqueles que não 

gostavam muito de escrever. Outro objetivo esperado era estimular a 

criatividade da criança, através de elementos que fizessem parte do 

seu cotidiano. Veja-se um texto em que os alunos Rafael e Railan 

escreveram em dupla: 

 

“Cade o bolinho daqui o gato comeu cade o gato foi pro mato 

cade o mato fogo queimo cade o fogo a chuva apago cade a 

chuva o boi bebeu cade o boi foi carregar milho cade o milho 

a galinha espalho cade a galinha foi ponha ovo cade ovo 

cachorro quebro cade cachorro tano convento cade convento 

trato quebro cade o cascalho viro estrada cade estrada viro 

mar cade mar viro ilha cade ilha viro quadra cade quadra tão 

jogando bola cade bola a faca furo cade a faca ta cortando 

carne cade a carne comero.”  

 

É possível perceber nos textos dos alunos uma enorme carga 

de subjetividade e a presença de traços do seu cotidiano, de suas 

próprias histórias de vida, além, é claro, das estratégias comumente 

usadas nessa brincadeira muito conhecida como uma parlenda
34

 o 

que os deixaram mais livres para escrever. É um texto com 

significação para os dois, porque faz parte dos acontecimentos do seu 

dia-a-dia. Estão presentes palavras do seu mundo e não do mundo 

dos adultos. O texto é o reflexo da realidade em que vivem Railan e 

Rafael. Por isso, gostaram tanto de escrever. Os dois sentiram-se tão 

à vontade que fizeram até desenhos para ilustrar o texto. Isto se deu 

também por causa da liberdade que tiveram, ou seja, não foi nada 

imposto, não estavam sendo avaliados, não valia nota, o que tornou a 
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atividade mais prazerosa. É um processo onde o sujeito modifica a 

história e interage com outras histórias. Sendo assim, as crianças dão 

significação ao seu texto, ele passa a ter importância, pois os alunos 

agiram como autores e não somente como meros ouvintes e 

repetidores dos discursos “alheios”. Rafael e Railan deixam marcas 

de suas realidades quando inserem outros personagens de suas 

realidades e experiências, tornando-se sujeitos de suas ações. 

Segundo Paulo Freire (1989), “o processo de aquisição da 

escrita deve levar em conta a visão de mundo do educando, criando 

uma sintonia e interação entre o que a escola ensina e a realidade do 

educando”. Dessa forma, a criança escreve com mais prazer e 

facilidade, já que o assunto faz parte do seu cotidiano. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A partir da realização do projeto, pôde-se refletir a respeito 

do desenvolvimento e dos processos que envolvem a aquisição da 

escrita. Acompanhou-se os textos dos alunos da escola Tancredo 

Neves, o que proporcionou uma reflexão sobre prática e teoria e 

também sobre o papel da escola, que continua a não dar valor aos 

alunos como sujeitos criadores e transformadores da linguagem. 

Durante o tempo de observação dos alunos e sua relação com 

o professor, percebeu-se que é importante resgatar o significado da 

escrita e respeitar o aluno como um sujeito criador e não tratá-lo 

como se fosse um “robô” ou um “saco vazio” que só será preenchido 

com os conhecimentos do professor. 

Em relação aos gêneros discursivos, percebeu-se que a 

escola, através dos professores, especialmente os de Língua 

Portuguesa, acabam por priorizar o texto narrativo. Essa atitude 

demonstra o claro afastamento do principal objetivo da proposta para 

o letramento, pois o aluno não é colocado em contato com textos 

significativos que fazem parte do cotidiano de qualquer cidadão, o 

que o afasta de exercer, através da escrita, práticas sociais e culturais, 

pois a sociedade oferece um grande número de possibilidades 

textuais que devem ser apreendidas pelo leitor. 

 



 

 

 

“Dessa perspectiva, a escola é justamente um lugar 

enunciativo privilegiado para colocar em circulação e em 

relação as formas discursivas (gêneros) secundárias e 

públicas, que, por sua vez, põem em relação diferenciada e 

complexa, as ditas “modalidades oral e escrita” dos 

discursos. Assim, cabe aqui refletir sobre o papel da escola 

nos processos de letramentos e na construção não só das 

formas típicas dos discursos escritos (em geral, gêneros 

secundários), mas também das formas típicas da oralidade 

pública, formal e dita “culta” (também, em geral, gêneros 

secundários)”. (Rojo, 2001) 

 

Espera-se, dessa forma, ter contribuído, ao longo do projeto, 

para melhorar esse aspecto e, assim, poder envolver os alunos no 

verdadeiro exercício da cidadania e proporcionar aos professores 

momentos de reflexão sobre suas práticas de ensino, colaborando 

assim no processo de ensino-aprendizagem dessas crianças. 
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RESUMO: Vários estudos têm sido feitos objetivando uma melhor 

compreensão sobre o processo de letramento de crianças de classes 

populares. Buscou-se, então, para fundamento teórico, Benjamim 

(1987), Bakhtin (1986) e Soares (1999). Constatou-se, inicialmente, 

que os alunos apresentavam dificuldades em narrar suas histórias e 

relatar suas experiências. Com a intervenção, iniciou-se uma 

proposta de atividades que incentivasse a expressividade e a 

criatividade dos alunos para que, falando, escrevendo, ouvindo, 

lendo e brincando produzissem textos significativos. O resultado foi 

que, no decorrer das atividades, os alunos foram gradualmente “se 

soltando”. O interesse demonstrado por eles deixou clara a 

importância da oralidade no processo de transcrição para a escrita.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento – Oralidade – Escrita 

 

ABSTRACT: Many researches had been performed, aiming at a 

better comprehension about the children learning process of 

cognition from mass class. So, we have searched the theoretical base 

from Benjamim (1987), Bakhtin (1986) and Soares (1999). We 

noticed, at the beginning of this process, that the students showed 

difficult to talk histories and describe their own experiences. When 

we had just intervened in this process, we suggested to perform 

activities which cold improve the students creativity and 

expressiveness so that they could produce texts full of meaning by 

talking, writing, hearing, reading and playing. The result of this 

process, during their performance, was that students were gradually 

“Realizing their new condition”. The student interesting towards 
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these activities can show us how important is the oral ability in the 

transcription process of the writing. 

 

KEYWORD: Literacy – Speaking - Writing. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Várias pesquisas já foram realizadas visando contribuir com 

reflexões sobre linguagem e letramento na concepção do professor. 

Entretanto, nota-se ainda a idéia de homogeneidade da língua, não 

considerando a variedade lingüística do aluno.  

A escola Domingos Sávio, situada à beira do Rio Madeira 

em Porto Velho-RO, atende alunos da Comunidade São Sebastião. 

Trabalhou-se nessa escola com turmas de 3ª e 4ª séries, perfazendo 

um total de 15 crianças. Esses alunos apresentavam enorme 

deficiência no que se refere à escrita. Essas dificuldades ocorriam, 

por não conseguirem expressar, oralmente ou por escrito, suas 

experiências e histórias, embora, fora do ambiente escolar, 

realizassem diálogos entre os colegas com razoável eficiência.  

Observou-se, então, a ausência de interação entre professor e 

aluno, pois se compreende que a prática pedagógica deva incentivar 

o diálogo e a troca de experiências, a fim de poder resgatar, no 

sujeito, as suas singularidades. Então, buscou-se instaurar uma 

prática de produção oral em que os alunos pudessem narrar 

acontecimentos do cotidiano, despertando, assim, o interesse pela 

produção textual.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A partir do pressuposto teórico de Benjamim (1987), 

podemos compreender a importância de narrar e intercambiar 

experiências, pois é através de suas histórias e experiências que o 

aluno se constitui como sujeito. Por isso, buscou-se respeitar a 

realidade e as experiências das crianças, deixando-as à vontade para 

expressarem oralmente ou por escrito os acontecimentos do 

cotidiano. Foram realizadas atividades em que os alfabetizandos 

narravam para os colegas e professores os acontecimentos do 

cotidiano, deixando que eles se expressassem oralmente através de 



 

 

 

diálogos. Foram privilegiadas, neste primeiro momento, histórias que 

envolvessem situações vivenciais do aluno, pois a criança escreve 

com maior facilidade sobre algo de seu cotidiano e que passou pelo 

campo da compreensão, da reflexão e da interação.  

Para análise, escolheu-se um texto da aluna Jeane, construído 

depois da narrativa do livro “Lucas” de Luís Augusto Gouveia. 

Vejamos o texto abaixo:  

 

“minha familia  

 

nome jeane de oliveira ramos  

na minha casa mora 7 pessoas com  

o meu avó quando eu vou arumar a  

casa ele fica reclamando porque  

todas as horas que alguem  

entra lá dentro e vou e paso o  

pano para não ficar marcas de pé  

e a minha irma natalia as vezes  

me ajuda a arumar a casa  

eu tenho três irmão um se chama  

guoxiare, natalia e a rosa maria e  

a minha irmã que quase more  

na caixa de água afogada mas 

graças a deus a minha irma  

nasceu de novo para a sua vida  

eu estudo na escola domingos  

sávio meu professor missias é muito  

legal com a gente eu estou na 4°  

sérii minha melhor amiga e a  

paula e a jaine dia de sábado eu  

faço catequese nós brincamo e  

estudamo o crio em deus pai  

dia di domingo e o wagner 

que dar catequese para os menores  

como o meu irmão.  

 minha história 

 acaba aqui”  

 



 

 

 

Podemos perceber que a aluna Jeane, ao utilizar-se da escrita 

para contar sua história de vida, o faz de maneira subjetiva, sem 

preocupações com as normas gramaticais. Entretanto, isso não foi 

sempre assim. No início, Jeane mal conseguia escrever três linhas, 

em letra de forma e com poucos conectivos. Era o medo de errar que 

não deixava a aluna expandir seu texto. Agora, mesmo que a leitura 

possa ser prejudicada por problemas ortográficos e estruturais, essa 

escrita traz uma carga de significados muito grande, em relação à 

vida de Jeane.  

O que mais chama a atenção neste texto são as influências da 

oralidade na escrita como, por exemplo, as repetições, tão comuns 

em nossas falas. Entretanto, este texto tem um alto grau de 

subjetividade, pois esta escrita tem sentido para Jeane, pelo fato de 

estar falando sobre sua vida: o que faz durante o dia, quais são seus 

melhores amigos, sua religião, etc. 

Foi possível perceber nessa escrita a presença de um sujeito 

constituidor de seu próprio discurso, podendo inclusive observar que 

é através da linguagem que o aluno se constitui enquanto cidadão 

que pensa e vive em sociedade.  

 

3. RESULTADOS  

 

A narração de acontecimentos do cotidiano das crianças 

apresentava, agora, uma nova realidade; começavam a ser ricos em 

experiências e vivências. A transcrição para a escrita, ocorreu de 

forma mais significativa para o aluno, quebrando o alto grau de 

artificialidade percebido anteriormente. 

Escrever, para essas crianças, não é apenas copiar textos dos 

livros didáticos ou da lousa; não é também fazer ditado, um exercício 

tão mecânico que não os levava a melhorar seus textos. Escrever, 

agora, era poder falar com o outro, sobre o outro, mas sobretudo falar 

de si mesmo, da sua comunidade, da sua escola, de seus amigos. Era 

a certeza de ser lido, de ter interlocutor. 

 

4. CONCLUSÃO  

 

As atividades desenvolvidas em relação à oralidade e à 

escrita envolvem a necessidade de resgatar o dialogismo dentro da 



 

 

 

sala de aula, fundamentando-se, justamente, na relação professor x 

aluno, ambos aprendendo juntos a construir o conhecimento.  

É preciso que nos interessemos mais pelas construções 

dos alunos Segundo (Gurgel, 2002),  

 

“... especialmente com as maneiras diferentes de marcar 

socialmente o desvio operado num dado por uma determinada 

prática. Enfim, é preciso fazer uma teoria das práticas, 

demonstrar que o trabalho do sujeito pode ser observado no 

cotidiano, pois é o resultado dos condicionamentos sociais, 

ideológicos, inconscientes e, ao mesmo tempo, lugar de novas 

elaborações que, na linguagem, podem ser percebidas a partir 

das marcas de intervenção do sujeito”.  

 

A partir dos resultados obtidos, pudemos perceber que tais 

atividades contribuem para uma reflexão sobre a prática pedagógica, 

pois o texto desenvolvido a partir de histórias e experiências dos 

sujeitos proporciona o interesse pela produção textual.  
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RESUMO (R): Objetiva-se neste artigo demonstrar o trabalho 

realizado com crianças de 1ª a 4ª séries, analisando o 

desenvolvimento de narrativas das histórias lidas. Pretende-se, ainda, 

observar a relação que os alunos estabelecem entre oralidade e 

escrita, através da contação de histórias e, concomitantemente, 

exercitar a produção oral e escrita associadas a trabalhos em grupos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativa - Oralidade – Escrita. 

 

ABSTRACT: The objective of this article is to show the work done 

by the 1 to 4 grade children, analysing the development of the 

narratives of readtales. By this way, we intend to examine the 

relation that the students install between orally and written though 

the telling tales and, concomitantly, producing the oral production 

and associate writing to the group works. 

 

KEYWORDS: Narrative - Orality – Written. 

 

1. INTRODUÇÃO 

2.  

O presente artigo tem por finalidade apresentar o trabalho 

desenvolvido com alunos de 1ª a 4ª séries na Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Domingos Sávio, na comunidade ribeirinha São 

Sebastião. Na primeira etapa do projeto, trabalhou-se com alunos de 

3ª e 4ª séries e, posteriormente, com alunos de 1ª e 2ª séries, em 

classes multisseriadas. 

A proposta principal do trabalho é observar como os alunos 

desenvolvem narrativas de histórias lidas e ainda os indícios da 
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percepção de diferenças entre oralidade e escrita na relação 

discursiva locutor/interlocutor. 

O principal questionamento, ou seja, o levantamento da 

problemática a ser analisada, centra-se no conteúdo de Língua 

Portuguesa, verificando se corresponde às necessidades sócio-

culturais dessas crianças, isto é, se são atividades significativas de 

representação social. 

Para obtenção dos resultados, optou-se pela contação de 

histórias e, em contrapartida, várias atividades foram desenvolvidas 

com a finalidade de coletar dados específicos da aquisição de escrita, 

como, por exemplo, dramatizações e músicas infantis. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O material utilizado para a realização das atividades com os 

estudantes compunha-se basicamente de papel oficio e giz de cera 

(para os trabalhos com escrita), papel crepom, papel madeira, cola, 

tesoura, canetinha (para confecção das vestimentas das 

apresentações) e gravador (para registro da fala). Todo material 

utilizado foi adquirido e disponibilizado pelo grupo de pesquisa, uma 

vez que a escola não dispunha de recursos para este tipo de atividade. 

É importante ressaltar que as atividades realizadas tiveram 

como intuito verificar o nível de entendimento do texto oral, além de 

estimular a expressão oral das crianças, preparando-as para as 

atividades com a produção escrita. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma das atividades desenvolvidas em sala com crianças de 

1ª e 2ª séries baseou-se na leitura do livro de Literatura Infantil da 

escritora Sylvia Orthof “Se as coisas fossem mães”. O livro faz a 

humanização de vários objetos e seres inanimados, como a chaleira, 

a mesa, etc. Após a leitura do livro, que contou com a participação 

das crianças ao falarem de suas vivências, foi solicitado a elas que 

contassem um pouco a história de sua família, que lessem alguns 

fragmentos do livro e a ainda que escrevessem um texto falando de 

suas mães: qualidades, o que costumam fazer diariamente etc. 



 

 

 

Abaixo se pode verificar um exemplo de um dos textos 

escritos pelos alunos. A forma como está grafado, é mais ou menos, 

a mesma utilizada pelos alunos na escola, ou seja, eles utilizam uma 

metodologia de ensino que orienta para escrita em letra de forma 

(palito, como eles chamam): 

“A MIA MÃE VAI PAICOLA I U PAPAICUDADEMI 

ELE CUDA DO AMOSO 

I TAMBEM CU DI MEU IRMÃO”.(Rodrigo Ferreira Ramos, 

2ª série.) 

 

Na turma de 1ª e 2ª séries, várias crianças ainda 

desconhecem a forma padrão da escrita, tanto no que diz respeito a 

sua estrutura, quanto na grafia das palavras. Percebe-se que eles têm 

muita insegurança quanto à própria escrita, o que é, de certa forma, 

natural nesse período de aquisição. Quando solicitados a escrever um 

texto, a primeira reação é se esquivar e dizer que não sabem, não 

conseguirão, naturalmente, preocupados com a avaliação. 

Outra dificuldade apresentada está relacionada ao uso das 

letras cursivas, conforme já foi dito acima. Esses alunos costumam 

chegar à 3ª ou até mesmo à 4ª série escrevendo e, pior, lendo 

somente as letras de forma, fugindo completamente da orientação 

para o letramento que sugere a diversificação de textos. 

No momento da escrita do texto, alguns alunos ficam 

apreensivos e perguntam constantemente se estão escrevendo certo. 

O texto do Rodrigo, de um ponto de vista da estrutura textual, possui 

falhas representativas da situação de toda a classe. Sabe-se, 

entretanto, que uma proposta de ensino interacionista orienta para 

que o professor inicie sempre as atividades de escrita e, 

principalmente, de reescrita, levando em consideração a realidade 

apresentada pelos alunos. 

Dessa forma, espera-se que o professor acrescente novos 

conhecimentos, de conformidade com o padrão, mas sem deixar de 

considerar o vivenciado. 

Foi possível perceber no texto de Rodrigo que ele expressou 

um fato ocorrido na sua vivência familiar. Ele “arriscou-se” ao 

relatar sua realidade, porém não deixou de fazê-lo, mostrando que, 

neste momento, era sujeito de sua história e ser sujeito, numa 

perspectiva discursiva é mostrar-se ideológica e socialmente, mesmo 



 

 

 

que as preocupações com a grafia das palavras e da sintaxe textual 

possam revelá-lo como um sujeito propenso a discriminações e 

preconceitos, explícitos pelo “arame farpado” de acesso ao poder que 

é a escrita. E é justamente o “risco”, a ousadia, a subversão que 

possibilitam ao aluno a oportunidade de acertar e de desenvolver as 

habilidades do escritor. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Com o trabalho desenvolvido nas quatro séries, foi possível 

notar que houve um grande avanço no que diz respeito ao processo 

de aquisição da escrita, pois os alunos que cursam atualmente a 3ª e 

4ª séries, foram contemplados no ano passado quando estavam 

respectivamente na 1ª e 2ª séries com as mudanças propostas pelo 

grupo de pesquisa. Percebe-se atualmente que os alunos que puderam 

ser acompanhados pelo grupo de pesquisa possuem uma melhor 

familiaridade com a leitura e com a escrita, assim como são capazes 

de interagir em grupo, propondo espontaneamente a realização de 

atividades ligadas ao teatro e a música. Antes, eram tímidos e 

desconfiados, preferindo as atividades individuais, agora, são 

desinibidos e participativos. 

Trata-se de “usos” o que para De Certeau (1994:93) seria 

“reconhecer ações (no sentido militar da palavra) que são a sua 

formalidade e sua inventividade próprias e que organizam em 

surdina o trabalho de formigas do consumo”. 

O presente trabalho de pesquisa foi bastante significativo e 

engrandecedor, principalmente porque possibilitou aos alunos 

pesquisadores “mergulhar” nesse novo mundo e descobrir a 

dimensão da oralidade e da escrita, da zona rural e da zona urbana, 

mas, sobretudo, mostrou que é possível realizar sonhos, palpáveis 

cientificamente numa proposta de ensino transformadora e 

constituidora de subjetividades. 
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RESUMO: Discute-se neste artigo a aquisição da oralidade e escrita 

dos alunos de uma escola pública da periferia de Porto Velho. Tendo 

como base os pressupostos de Bagno (2002), Cagliari (1997), 

Possenti (1998) e Freire (1979), detectou-se inicialmente que as 

atividades de leitura e escrita desenvolvidas em sala de aula eram 

obrigadas e, os alunos apenas obedeciam aos comandos da 

professora. Sendo, desta forma, instalou-se a intervenção de maneira 

que utilizando-se do lúdico, valorizou as variedades dialetais de cada 

aluno. Conclui-se, portanto, que a leitura sem imposição e a escrita 

sem cobranças, proporciona um melhor desenvolvimento nas 

produções textuais e orais nas séries iniciais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento – Oralidade – Escrita - Leitura 

 

ABSTRACT: This article discuss about the acquisition of aspeech 

and writing of public school’s students. Based on the budgets of 

Bagno (2002), Cagliari (1997), Possenti (1998) and Freire (1979), 

was noticied, at first that the oral and written activities developed in 

classroon were obligations. The students just obeyed the theacher’s 

comand. Thus, the interference was installed in orderr that, using the 

ludic, the dialetal varieties of each student were valorized. To top it 

off the reading without imposition and the writing without 

commitment, provide a better development on the oral and written 

produtions in basic levels. 

 

KEYWORDS: Literacy – Orality – Writing – Reading. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Preetende-se, neste artigo, refletir acerca da aquisição da 

escrita, não como mera transmissão de conhecimentos entre 

professor e aluno, mas fazendo uma ligação direta com o cotidiano 

dos alunos, levando em conta toda a sua bagagem lingüística 

adquirida no convívio familiar. 

Tendo como base os estudos de Bakhtin (1986), pode-se 

afirmar que a fala está diretamente ligada aos meios de comunicação 

aos quais os alunos têm acesso. Com isso, percebe-se, na pesquisa-

ação, que os educandos trazem consigo um amplo conteúdo a ser 

analisado através dos processos fonético-fonológico. 

Segundo Freire (1979: 72), “a alfabetização é mais simples 

que o domínio mecânico de técnicas para escrever e ler (...) ela é o 

domínio dessas técnicas em termos conscientes (...) é entender o que 

se lê e escrever o que se sente”. 

A linguagem tem sido um dos motivos de curiosidade 

humana. Há muito tempo que ela exerce um certo fascínio no homem 

que procura explicações para tudo o que existe como forma de 

dominação. A preocupação e o interesse do homem pela linguagem 

vem desde a Grécia antiga. A indagação principal era, a princípio, se 

a língua seria regida pela natureza ou pela convenção social. Os 

pensadores já questionavam se as palavras imitavam as coisas ou se 

os nomes eram pura convenção (arbitrariedade do signo lingüístico). 

Atualmente, lingüistas ainda perguntam: se a língua é 

parcialmente inata, o quê? e quanto é adquirido em contato com o 

ambiente? E se é apreendida, qual é a natureza dessa aprendizagem? 

Os professores precisam estar conscientes de que, para 

ensinar a escrever e ler não é necessário usar métodos mecânicos de 

leitura e escrita. Deve-se deixar a criança mostrar toda a sua 

criatividade, de forma a fazer com que ela consiga ser livre em suas 

emoções, em seus sentimentos e demonstrar todo o seu 

conhecimento do mundo. 

Para Cagliari (1997): “Qualquer criança que ingressa na 

escola aprendeu a falar e a entender a linguagem sem necessitar de 

treinamentos específicos ou de prontidão para isso” (p. 17). Além 

disto, precisa haver maior conscientização e valorização por parte 

dos educadores para com o conhecimento da língua portuguesa que 



 

 

 

cada aluno carrega consigo, para que o educando não se sinta 

desvalorizado. 

Possenti (1998) diz que ler e escrever devem ser atividades 

realizadas em sala de aula e não serem tidas como “... tarefas extras, que 

possam ser sugeridas aos alunos como lição de casa (...), mas 

atividades essenciais ao ensino da língua. Portanto, seu lugar 

privilegiado, embora não exclusivo, é a própria sala de aula” (p. 20). 

Com base nos estudos apresentados acima, foram propostas 

atividades de produção textual, utilizando-se do lúdico e histórias 

vivenciadas no dia-a-dia dos alunos, com a finalidade de observar o 

desenvolvimento da escrita e da oralidade nessas crianças.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Uma das principais dificuldades com as quais nos deparamos 

foi a resistência que os alunos tinham em relação à leitura, pois os 

mesmos estavam acostumados com uma leitura mecânica e 

obrigatória. 

Ressalta-se ainda, que naquela ocasião, acontecia o primeiro 

contato de muitos daqueles alunos com livros de literatura infantil e, 

além disso, deve-se deixar claro que as leituras eram feitas sem 

imposições para que os alunos lessem o que quisessem, sem a 

obrigação de ter que ler para entregar algum trabalho depois. 

Na primeira etapa da pesquisa-ação, a professora usava 

métodos tradicionais, mas percebeu-se que ela tinha grande 

disposição para aprender novas práticas de ensino. Num segundo 

momento, foi possível observar uma mudança por parte da 

professora, sendo que ela se mostrava mais dinâmica e adepta de 

novos conceitos de ensino da língua portuguesa. 

Durante a pesquisa, foram realizadas atividades relacionadas 

ao tema central deste artigo (oralidade e escrita), considerando que a 

tese inatista só tem relevância para a aquisição da linguagem oral e 

não para a aprendizagem da escrita, pois esta não pode ser postulada 

como inata ao homem, uma vez que há culturas ágrafas no mundo. A 

questão que surge é: Por que a criança atinge tão facilmente a 

gramática da língua oral, mas sua aprendizagem da escrita é tão 

penosa? Poderíamos dizer que falar é uma capacidade inata, mas ler 

e escrever não o são. Para os inatistas, nem tudo aquilo que sabemos, 



 

 

 

nós apreendemos, onde a palavra "apreender" deve ser entendida 

exatamente no sentido que está no Dicionário Aurélio, por exemplo, 

diz assim: "Tomar conhecimento, reter na memória mediante o 

estudo ou a observação".  

 

Narração e descrição 

Pediu-se que cada aluno levasse para sala um brinquedo de 

sua preferência ou qualquer outro objeto. Colocou-se todos os 

brinquedos dentro de um saco plástico escuro, onde os alunos, com 

olhos vendados, escolhiam um brinquedo, retiravam do saco e 

descreviam oralmente aquele objeto e, com a ajuda dos colegas, 

tentavam adivinhar qual era aquele brinquedo. Distribui-se objetos 

no meio da sala e foi pedido que cada aluno escolhesse um brinquedo 

e produzisse um texto no qual o brinquedo estivesse inserido. 

 

3. ANÁLISE 
 

o soldado 

 

Era uma vez um soldado que ia para 

guerra ele foi salva um amigo e foi 

atingido o amigo escapo e foi corre- 

ndo busca ajua elevol seu amigo para 

o hospital dia 11 de setembro a conte- 

ceu terrorista de rubam as torres 

jemias eo capitão treinou seu eserci 

to e foram para guerra 

fim 

Rafael, 10 anos, 3ª série. 

Tem-se nesse texto do aluno Rafael uma história na qual ele 

faz uma ligação com os fatos reais da vida. Ele mistura o salvamento 

de um amigo “soldado” com a tragédia das torres gêmeas nos 

Estados Unidos. 

Os fenômenos mais comuns na aquisição da escrita, 

encontrados no texto foram:  

 Apagamento: [ajua] – ajuda 

 Motongação: [escapo] – escapou 

 Segmentação: [de ruban] – derruram 



 

 

 

 Assimilação: [jemias] – gêmeas /j/ e /g/; /e/ e /i/. 

 Troca do L pelo U (assimilação): [quarteu] – quartel 

 Hipercorreção: [elevol] – e levou. Trabalhando com a 

hipótese de que todo som /u/ deve ser grafado com /l/, o aluno 

corrige onde não há erros. 

 Juntura Intervocabular: [elevou] – e levou; [eo] – e o. Neste 

caso, o aluno escreveu como ele pronuncia as palavras, pois no caso 

da oralidade, não há segmentação ao se falar algo. 

 

4. LITERATURA INFANTIL 

 

O trabalho com a literatura infantil possibilitou aos alunos 

momentos de descontração e criação, além do contato direto com os 

livros. 

A maioria dos escritores que se dedica a escrever livros para 

crianças preocupa-se com a imagem e o papel do adulto na 

sociedade. As críticas, geralmente bem humoradas, recaem sobre o 

poder e o autoritarismo. As crianças querem mais liberdade, querem 

o direito de ser ouvidas e têm a seu favor a pureza e a sinceridade ao 

se expressarem, pois ainda não foram contaminadas pelo mundo dos 

adultos. 

Para desenvolver essa atividade procedeu-se da seguinte 

forma: distribuiu-se um livro para cada aluno, com o objetivo de 

estimular o gosto pela leitura. Foi pedido para que cada aluno 

escrevesse um texto sobre o que tinha entendido de sua leitura. 

Juliane, aluna da 3ª série, apesar de não saber diferenciar os 

tipos de discursos, ao tentar usar o discurso direto em seu texto, 

demonstra que valoriza mais a subjetividade textual do que a 

estrutura textual:“um coelho peguntou Por que você e neguinha 

porque come azeitona e o coelho falou você e bonita”. 

Sabe-se que pela gramática normativa este texto estaria 

incorreto, mas como afirma Bagno (2002), “existe uma tendência 

(mais um preconceito) muito forte no ensino da língua de querer 

obrigar o aluno a pronunciar ‘do jeito que se escreve’, como se essa 

fosse a única maneira ‘certa’ de falar Português.” (p. 52). 

Não se pode exigir que o aluno fale exatamente igual ao que 

se escreve, mas pode-se ensiná-lo a grafia correta das palavras, 



 

 

 

principalmente, se for favorecido o uso do dicionário e 

proporcionado ao aluno muita leitura, sem esquecer, é claro, da 

familiaridade com a escrita.  

Deve ser observado, portanto, que, apesar da aluna não usar 

nenhum tipo pontuação, tem preocupação com a ortografia das 

palavras. 

Todas as atividades aplicadas servem para subsidiar o 

trabalho da professora e levá-la a compreender melhor a correlação 

que os alunos fazem entre a língua falada e a língua escrita.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Através do desenvolvimento do projeto Alfabetização de 

Ribeirinhos na Amazônia, as alunas pesquisadoras tiveram a 

oportunidade de acompanhar o desenvolvimento da escrita e da 

oralidade dos alunos da escola Tancredo Neves, o que proporcionou 

às mesmas, momentos de reflexão sobre teoria e prática, vendo a 

escola constantemente como espaço de constante investigação. Neste 

convívio com alunos e professores, procurou-se contribuir de uma 

forma prática e simples na aquisição da linguagem escrita e oral.  

Contudo, baseando-se na fundamentação teórica, pode-se 

concluir que para ler e escrever é preciso estar consciente do que se 

lê e do que se escreve, a fim de que se possa, de fato, intervir na 

sociedade, fazendo valer o direito à cidadania. Esse é o verdadeito 

sentido do Letramento. 
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