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YAATHE: A LÍNGUA DO POVO FULNI-Ô
1
 

Andrea Araújo Severo (UFPE/CAA)
2
 

Idiarrury Severo de Araújo (UFPE/CAA)² 

Itamar de Araújo Severo (UFPE/CAA)² 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Mito indígena Fulni-ô  

Por: Profª Marilena Araújo de Sá 

Eedjadwa efeude eeulĩĩmãse ta’nekase: wake ikoka-he sektshalèfthoa, nemã nehoolai-hede ite 

wa’saathatxxi-he, wake-hẽẽsedeí wafmã ikfalka-he. Neka khletsnete Eedjadwa nekhããkyase 

efeudeke, waathewèètseske wafmã ikfaldotkya-he watàsdei iwakhdeka-he waktshalète 

wasaathatxxike. Eedjadwa toonaude eulĩĩhose nemã ta’nekase: wátas’de-í iwanããkya, 

iwakefê, khonefã ite, wasaathatkya-he waktshalèke neskedinã iwakhdẽẽne. Ite 

wasaathatxxike,nekase Eedjadwa yake nedwase. 

Deus quando criou a humanidade distribuiu para cada nação uma língua, então ele disse: 

Estou dando essa língua a vocês para falarem comigo, em cada lugar em que estiverem. Deus 

ainda disse: - Se esquecerem vossa língua, não escutarei vocês. Mas se fizerem o que lhes 

digo onde estiverem eu vos vejo, onde vocês falarem, eu escutarei, desde que falem na língua 

que concedi a vocês. Foi assim que Deus falou. 

 

RESUMO: Este artigo registra as principais características de uma das mais importantes 

línguas indígenas do Brasil e, também fornece material de pesquisa para indígenas, 

universitários e estudiosos da linguística. Traz novas informações sobre a língua dos Fulni-ô 

de Águas Belas esclarecendo ao publico a origem, peculiaridade e formalidade da língua 

yaathe. Contrapondo-se a informações equivocadas publicadas na internet em outros veículos 

de divulgação. Para tanto buscaremos informações na comunidade, bem como autores/as que 

estudaram a temática. 

 

Palavras-chave: yaathe; povo Fulni-ô; língua indígena. 

  

 

 

                                                           
1
Este trabalho é fruto do módulo TCC1 do Programa em Educação Intercultural Indígena, da Universidade 

Federal de Pernambuco- Centro Acadêmico do Agreste. 
2
 Professores Fulni-ô e estudantes do Programa em Educação Intercultural Indígena (UFPE/CAA). 
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INTRODUÇÃO 

 O objetivo deste artigo é traçar um esboço da articulação da língua dos índios Fulni-ô 

de Águas Belas, o Yaathe, enfatizando a importância da sua preservação e registrando-a 

como a única língua indígena existente no Nordeste Brasileiro, considerada como um dos 

patrimônios da história e do fortalecimento da cultura dos Fulni-ô.  

Nos meados do século XIX, os Fulni-ô também conhecidos como carnijós ou 

tapuias
3

sofreram muitos massacres físicos, culturais e psicológicos pelos políticos 

colonialistas da época. O diretório pombalino, criado pelo Marquês de Pombal, em 1757, foi 

uma estratégia colonialista que quase dizimou todas as línguas indígenas do estado de 

Pernambuco, ficando apenas o yaathe como a única língua sobrevivente desse etnocídio 

praticado pelos brancos colonialistas. É preciso deixar claro também que toda língua minoritária é 

uma língua em perigo (FRANCHETTO, 1996 ). 

O artigo yaathe: a língua do povo Fulni-ô, justifica-se pelo fato de ser o segundo 

trabalho realizado por índios Fulni-ô
4
, apresentando alguns aspectos relevantes do yaathe

5
 

(formalidade e informalidade no yaathe, gírias e códigos da língua, yaathe com marca de 

gênero, formação de verbos, timbre vocábulo e a contração de palavras). 

A língua yaathe pertence ao tronco linguístico macro-jê
6
, porém as famílias “jê”

7
, do 

tronco macro-jê, não têm nenhuma semelhança com o yaathe. Há indícios de que a nossa 

língua pertence a uma família não identificada do tronco macro-jê, cujo últimos falantes das 

línguas dessa família foram pequenos grupos não sedentários que migravam entre os estados 

de Pernambuco e Alagoas na região Nordeste do Brasil, nos meados do século XIX. 

Pesquisas feitas pelos professores de Yaathe da Escola Bilíngue Antônio José Moreira, 

registram que os antigos grupos indígenas de uma mesma língua ou com algumas 

semelhanças ritualísticas tais como: os Tapuias ou Carnijós, Brobadás ou Walkiáfuli, Fola, 

Foklasa, Kariri tendiam a unir-se em isolamento contra outros grupos inimigos e os 

colonizadores, fato esse que resultou na resistência da única língua indígena sobrevivente da 

região Nordeste, o Yaathe. 

“Compreendi por hábil interrogatório que entre os carnijós actuaes há partidos, ha castas, 

portanto subdivisões oriundas de factos anteriores. Unem-se todos no jurupari, sob as franças do 

copado e sacro juazeiro, ao tempo do Ouricuri, para as festas religiosas e as deliberações mais 

                                                           
3
 O termo “língua travada” era usado pelos não índios, ao se depararem com indígenas que tinham linguagem 

diferente dos índios de língua tupi guarani, língua essa que tinha sido estudada e compreendida pelos colonos. 
4
 O primeiro trabalho com a língua yaathe foi realizado pela professora Fulni-ô Marilena Araújo de Sá, na 

Universidade Federal de Pernambuco, com o auxílio da professora Adair Palácio. 
5
 Na tradição do nosso povo, a língua yaathe tem uma grande ligação com o meio sagrado, sendo este oculto 

para os não-índios, por isso não há uma permissão para o aprofundamento do tema para o meio externo da 
etnia. Portanto, iremos falar apenas o básico da língua yaathe dos Fulni-ô. 
6
 Macro-jê é considerado um tronco linguístico indígena que classifica as línguas indígenas brasileiras em 

famílias, agrupando-as em uma ordem de línguas semelhantes ou línguas isoladas não classificadas em 
nenhuma família do mesmo tronco. 
7
 Jê é uma família de tronco linguístico macro-jê. As famílias do tronco macro-jê são: jê, Bororo, Botocudo, 

Karajá, Kariri, Maxakali. 
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importantes da tribu,mas fora disso há partidos imperceptíveis para os visitantes” (MELLO, 1926, 

p.6). 

Para elaboração do presente artigo da licenciatura intercultural, percorremos um 

caminho que vai desde conversas e entrevistas com pessoas da comunidade que detêm os 

conhecimentos Yaathe e também pesquisamos alguns trabalhos de autores que discorrem 

acerca do tema. 

 

Histórico do povo 

 

Os Fulni-ô vivem no município de Águas Belas, em Pernambuco numa aldeia de 

11.500 hectares, localizada a 500 metros da sede da cidade. De acordo com a SESAI¹/ 

DSEI²
8
e o Pólo Base de Saúde Indígena Fulni-ô a sua população é de aproximadamente 4.822 

índios. 

Eram conhecidos, antigamente, como Carijó ou Carnijó e não se conhece o tempo da 

sua existência. 

A origem do nome Fulni-ô é muito antiga. Significa "povo da beira do rio" e está 

relacionada com o rio Ipanema que corta o território ao longo da aldeia de Águas Belas. 

Os índios têm convívio diário com os não-índios, são todos bilíngues, se vestem como 

os brancos, mas não perderam sua identidade. São os únicos indígenas do Nordeste 

brasileiro³, que mantêm viva a sua língua nativa o Yaathe. 

A língua Yaathe, que significa "nossa boca, nossa fala, nossa língua" é oral e escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 

² Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) 
³ Com exceção do estado maranhense que possui povos indígenas que ainda falam sua língua.  
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1. ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA LÍNGUA YAATHE 

1.1 O alfabeto do Yaathe 

 O alfabeto do Yaathe é originado do mesmo alfabeto da língua portuguesa, porém não 

é adotado completamente. Como podemos observar nos quadros a seguir, algumas letras são 

desnecessárias e outras não são usadas de forma alguma. Por isso elas foram excluídas do 

nosso alfabeto. 

O Alfabeto Indígena Fulni-ô 

A D E F H I J K L M N O P S T U W X Y 
 

LETRA FONEMA JUSTIFICATIVA 

A (A’) Aglutinado 

(Á) Aberto 

(AA) Alongado 

(Ã) Nasal 

(ÃÃ) Nasal alongado 

É usada e lida da mesma 

maneira que no português, 

porém sofre algumas 

modificações na fala na 

escrita dependendo da letra e 

do acento a acompanhá-la. 

 

D 

 

(DÊ) 

 

Possui o fonema dê, e mais 

comumente atrelar-se ao J 

DJ, este por sua vez é novo 

som consonantal. (Dii) 

ka/fon. dê   (Dja)ka/fon. Djê. 

E 

 

 

 

 

 

 

(E’) Aglutinado 

(É) Aberto e tônico 

(È) Aberto e átono 

(EE) Alongado 

(ẼẼ) Nasal alongado 

(Ê) Fechado e tônico 

Livre de acentos é lido com o 

som fechado (ê), com o 

acento circunflexo é fechado 

e tônico, sob o acento grave 

é aberto e átono, sob o 

acento agudo é aberto e 

tônico e sob o acento til é 

nasal.    

 

Fdesea (sem acento) 

Txhlèka (aberto e átono) 

Txhéska (aberto e tonico) 

Senẽẽkya (nasal) 

  

 

F (FÊ) É sempre pronunciado como 

seu próprio fonema. 

H (RÊ brando) Substituiu a letra R, apenas 

no (RÊ brando), pois o (RÊ 

múltiplo) não existe no 

Yaathe. 

I (I) Semivogal Usada em encontros 

vocálicos hiatos ou quando 

sozinha junto a alguma 
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consoante 

J Unido ao D formou uma 

nova consoante (DJ). Fdjaka 

Não se é pronunciado 

unicamente com o seu 

fonema. 

K (Kê) kaka, kèèka   Substituiu o Q e o C. 

L (Lê) elka,lalá  Jamais se lê U 

M (Mê) maxate, semti Não nasaliza as vogais 

anteriores 

N (Nê) nelèka, naaxia Não nasaliza as vogais 

anteriores 

O (Ô) fowa 

(Õ) nasal sokhlokhdõõkya 

(Ò) aberto e átono, òtska. 

(Ó) aberto e tônico, kòhó. 

 

Jamais é lido como U, e 

todos podem ser alongados. 

P (Pê) pipnica Permaneceu na mesma 

fonologia 

S (Sê) fasiska Não possui o som de Z, e não 

necessita de outro S para 

produzir o seu fonema 

T (Tê) taxi  Permaneceu na mesma 

fonologia 

U (U) semivogal fechada 

Uunima, kui, txhua 

Usado em encontros 

vocálicos hiatos e podendo 

formar sílaba sozinho com 

outra consoante. Pode ser 

alongado. 

W (U) semivogal fechada 

Luxtutwa, etskwa(A’) 

Aglutinado 

(Á) Aberto 

(AA) Alongado 

(Ã) Nasal 

(ÃÃ) Nasal alongado 

Usada em encontros 

vocálicos ditongos e não 

pode formar sílaba sozinha 

com uma consoante. O W 

não pode ser pronunciado 

como V 

X (chê)xia Não designa os fonemas 

(ksê), (zê), (sê). Possui uma 

única fonologia (chê) 

Y (I) Semivogal 

fechado 

Fekhya, matxkya 

Usado em encontros 

vocálicos ditongo e não 

produz sílaba sozinha junto a 

uma consoante. 

 

A letra A 

O D (Dê)  

O F (fê)  

O E  
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Letras excluídas do Alfabeto Indígena Fulni-ô 

B C G Q R V Z 
 

Para melhor entendimento apresentaremos abaixo as letras excluídas e a justificativa 

gramatical. 

LETRA FONEMA JUSTIFICATICA 

B BÊ             Não foi encontrada nenhuma palavra com seu fonema, 

por isso a sua exclusão do alfabeto do yaathe. 

C CÊ No alfabeto português apresenta o fonema de (Cê ) ou 

(Kê). As palavras no yaathe cujos fonemas de C são 

pronunciados são escritas com S (Cê) ou com K (Kê). 

Exemplo: (fasiska, seo-lha, sitha, sethalha)(borboleta, 

cassaco, barriga, rapousa).(Khaxi, Ku-í, Kò-hó) (perna, peito 

feminino, peito masculino). Este mesmo caso ocorre com a 

letra Q, que também é substituída pelo K. Exemplo: (Khi-ô, 

Keknete, Khètha) (osso, enganar, começo). 

G GÊ / GUÊ tem o fonema (Guê) que só aparece na palavra 

“Gal’xá” (que bom!), que é apenas uma forma de variação de 

linguagem da palavra “Kkal’xá”. Em outras variações 

fonéticas com o som de G, a letra G é substituída pela letra J. 

Q QUÊ É substituído pela letra K 

R RÊ 

(BRANDO) 

RÊ 

(MÚLTIPLO) 

É substituído pelo H, assim como no alfabeto inglês, no qual o 

fonema que se apresenta é (rê). O som vibrante do R não existe 

no yaathe, só existe o som (rê). 

V VÊ É excluído em todas as situações e na maioria das palavras, 

exceto em palavras de origem portuguesa, como por exemplo, 

a palavra Vel’nããkya, que significa governar, mas que não 

pertence verdadeiramente ao vocabulário yaathe. A palavra 

dita é Hahããkya, que significa governar, dirigir ou coordenar. 

Z ZÊ Não é necessário no alfabeto Yaathe, pois não há a sua 

pronúncia no Yaathe, mas vale ressaltar que a informalidade 

geralmente implica na transformação do fonema (rê-brando) 

em (zê), como acontece no advérbio Hãna que por alguns 

indígenas de acordo à variante pode se pronunciar Zãna. 

 

1.2 - Formação de Verbos 

Assim como em qualquer outra língua, os verbos são ações dos sujeitos, e serão 

identificados como verbos, pelos seus sufixos verbais. No português essas terminações de 

verbo tem a consoante r como sufixo verbal no yaathe as terminações terão as silabas  ka ,kya 

e kwa . Para conjugar os verbos no yaathe, temos de conectar ao sufixo do verbo, mais uma 

terminação. as  sílabas se para a conjugação no passado e a sílaba he para uma conjugação no 

futuro  .Sabemos também que ao conjugar verbos , usamos os pronomes pessoais . No yaathe 

não é diferente e temos os pronomes pessoais: 
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Pronomes pessoais do yaathe 

Singular Plural 

Eu     I     1ª nós     YA     1ª 

Tu     A     2ª  vós     WA     2ª 

Ele     E     3ª eles     THA     3ª 

Conjugação do verbo beber (k`kwa) 

Presente  

Ik`kwa= eu bebo 1ª Yak`kwa= nós bebemos 

Ak`kwa= tu bebes2ª Wak`kwa= vós bebeis 

Ek`kwa= ele bebe3ª THak`kwa= eles bebem 

Passado 

Ik`kwase= eu bebi Yak`kwase= nós bebimos 

Ak`kwase=tu bebeste Wak`kwase= vós bebestes 

Ek`kwase= ele bebeu Thak`kwase= eles beberam 

Futuro 

Ik`kwahe= beberei Yak`kwahe=nós beberemos 

Ak`kwahe=tu beberás Wak`kwahe= vós beberastes 

Ek`kwahe= ele beberá Thak`kwahe=eles beberão 

 

1.3 Contração de palavras 

 No yaathe, a sequência coesiva das palavras não é a mesma da língua portuguesa. A 

ordem sintática do yaathe é diferente, pois tanto a frase pode reduzir-se a uma só palavra, 

como pode ser dita com várias palavras. 

 Essa é a chamada contração de palavras, regra que tem a tarefa de compactar as 

palavras e economizar o espaço das orações tanto na fala quanto na escrita. Essa dita 

contração acontece no encontro de duas vogais que o professor Geraldo Lapenda chama de 

monotongação. 
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 Observemos, então, uma frase interrogativa em língua yaathe e a tomemos como 

exemplo: SETSHNEHETIMAÔ? = Você vai para a Cidade? 

 SETSHNEHE = Cidade  

 TI = à ou para 

 M = contração da interrogação AMA  

 A = pronome pessoal “TÚ” 

 Ô = contração do verbo “ÔÔKA”, que significa o verbo Ir 

 Logo, essa frase, se traduzida ao pé da letra, ficaria da seguinte forma: cidade pequena 

para tu ir.    

 Observe que a palavra chave “setshnehe” não sofreu nenhuma contração 

demonstrando que não se pode ser aplicada uma contração na palavra que dará sentido a 

oração e de frases. Pois ela é a palavra que dá sentido lógico na frase. Já as outras palavras 

foram reduzidas à sílabas e letras.  

Ex: A mesma frase original seria da seguinte forma: 

SETSHNEHETIAMÃAÔ 

 Podemos observar na referida frase que os encontros vocálicos IA e ÃA, foram 

contraídos o e as vogais sublinhadas foram suprimidas da frase. 

A tradução da palavra-chave no caso é a responsável pelo sentido da frase: “setshnehe”. 

Chamo contração a fusão de duas vogais iguais em uma longa, ou a 

monotongação mediana de dois níveis vocálicos; e esta monotongação 

normalmente só existe quando o a de um prefixo se encontra com um e, 

produzindo portanto a vogal é intermediária é (aberto) um tanto alongado. 

Ambos os tipos de contração são facultativos. (LAPENDA, 1967, 2ª edição 

p. 82.) 

1.4 Diferentes Formas de Uso da Língua  

 O yaathe, nossa língua materna, é composta por um conjunto de regras bastante 

complexo, pois, nós Fulni-ô, a partir de análises e pesquisas, soubemos que existem várias 

formas de falar. Ou seja, ocorre uma grande variação de palavras onde uma só palavra tem 

cinco formas diferentes de falar, onde classificamos como herança dos cinco troncos grupos 

étnicos que até hoje compõem o povo Fulni-ô. 

No passado, no intuito de desenvolver estratégias de sobrevivência e resistência contra 

os colonizadores da região e grupos indígenas inimigos, segundo os anciões e lideres do povo. 

Esses grupos eram falantes da mesma língua, porém com algumas diferenças, esses troncos ou 
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“clãs” são conhecidos ainda hoje como os: Fola¹, Fokhlasa¹, Brobadás¹, Karnijós¹
9
 e Fola-

uli¹, chamados pelos colonos e indígenas inimigos de tapuias de língua travada. 

 A fusão desses grupos distintos em algumas falas ou palavras deu forma ao yaathe que 

falamos hoje. 

Para esclarecermos melhor, lhes damos o exemplo da palavra PEDIR: 

Demĩĩkya 

Khukh’kya 

Saetxããkya 

Safnaikya 

Kh’maskya 
 

1.5 Yaathe Formal e Informal 

Assim como em qualquer outra língua, o yaathe também tem a sua norma padrão de 

uso. Essa formalidade é comum principalmente nos discursos dos nossos líderes e em nossos 

rituais do Ouricuri (ritual religioso sagrado dos índios Fulni-ô, e por isso não aprofundaremos 

o assunto nesse sentido, já que o nosso sagrado não pode ter sua essência revelada aos 

brancos). Mostraremos alguns exemplos em forma de diálogo com perguntas e respostas 

demonstrando assim nas suas duas formas o yaathe formal e informal. 

Perguntas e 

Respostas 

Formais 

Perguntas e 

Respostas 

Informais 

Tradução  

Diálogos 

Formais 

Tradução 

Diálogos 

Informais 

- Likulilhatimaô? 

- djo 

- a’oonemãLikuliti? 

- Djoone 

- Tu vais ao ritual 

sagrado 

-Vou 

- Você está indo ao 

ritual? 

- estou 

- Aokahlemã? 

- Djokahle 

- Aôhlemã? 

Djohle 

- Tu estás indo 

agora 

- Estou indo agora 

- Já vai? 

- Já vou 

- Atxhithiamã? 

- itxhithiado 

- Am’txhithia? 

- Inedo 

- Tu estás com 

sono? 

- Sim, estou com 

sono 

- Tá com sono? 

 

- Estou 

- Akakaumã? 

- Ikak’do 

- Kak’mã? 

- ããhã 

- Você está bem? 

- Sim, estou bem 

- Tá bom? 

-Sim 

- Ũũfakaône? 

- Djokatxhyuke 

- Uufaa’ô? 

- txhuuke 

- Para onde vai? 

- vou a um lugar 

- Aonde vai 

- Ali 
 

 

 

                                                           
¹ Grupos Indígenas que formaram o povo Fulni-ô 
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1.6 Yaathe de gênero  

 Uma das peculiaridades da língua yaathe é a linguagem feminina diferente da forma 

masculina, esse yaathe de nenhuma forma poderá ser usado por homens, pois apesar de 

algumas das palavras terem o mesmo significado, elas não são sinônimas e não podem ser 

usadas pelos dois gêneros. Demonstraremos como o yaathe de mulher também está dentro da 

norma culta do yaathe, pois os verbos desta forma da língua existem e podem ser conjugados 

normalmente. Observem os pronomes para melhor compreensão. 

PRONOMES MASCULINOS PRONOMES FEMININOS 

Owê/ I = Eu Oso = Eu 

Awê / A = Tú Asá = Tu 

Sá = ele Sasa = Ele 

Yo-ô = Nós Yaa = Nós 

Wo-ô = Nós Wo-ô = vós 

Tha/ Sato = Eles Thaa / Sasa-sato = Elas 

 

1.7 Gírias da língua 

Sabemos que em qualquer língua há as chamadas gírias ou códigos, aspectos 

encontrados frequentemente na linguagem dos mais velhos índios, guerreiros, especialistas na 

arte da guerra, como o caso do nosso povo. 

No século XIX, os Fulni-ô, desenvolveram várias estratégias de resistências nas táticas 

e ações com brancos, sozinhos, nas ações de caça para a sobrevivência, e até em 

acompanhamentos dentro dos grupos de guerreiros. Dessa forma, a língua yaathe diversificou-

se em termos de vocabulário uma vez que começou a ser usada como código de defesa e 

comunicação entre os índios dos grupos tapuias ou carnijós.  

Hoje, a forma do yaathe em código, mesmo não fazendo parte da formalidade oficial 

do yaathe, é bastante utilizada pelos fulni-ô, não sendo usada apenas em celebrações e 

VOCÁBULO MASCULINO VOCÁBULO FEMININO TRADUÇÃO 

Kelha Iyá Obrigado (a) 

Skalxá Skalha Que bom! 

Famã Neetise Muito bem 

khonefão Khdonehlefasa Porém 

Ewaaxa Ewaasa Que saudade 

kdoaxila Kdòòsa É mesmo 
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ocasiões especiais como reuniões ou na fala dos anciãos. Ela é usada como código apenas em 

diálogos informais, quando se quer fazer uso de gírias que só são entendidas pelos grupos que 

as criam na língua yaathe.  

Nessa situação, os mais velhos usam mais gírias, por terem mais prática em relação 

aos jovens, onde contraem palavras e criam novas gírias para comunicar-se entre si, já os 

jovens, nos tempos atuais, usam menos gírias, devido imposição linguística da sociedade 

envolvente. Nos códigos de gíria, temos o uso do verbo como palavra chave, esse verbo é 

conjugado completamente; só não aparece o sujeito da frase, pois isso dificulta o 

entendimento de outros grupos. Por exemplo, quando dizemos “Txhadetxaka-he ũũnimã”, 

ao pé da letra, entendemos “do céu cairá hoje”. Essa afirmação significa que irá chover hoje, 

mas o substantivo “chuva” não é usado, é suprimido da frase. No yaathe com gíria, em 

nenhum momento a palavra f’lithya, que quer dizer chuva, não é citada na oração. A frase 

completa seria “ũũnimã f’lithyatxaka-he” (Hoje a chuva cairá). O termo ‘Txhade´não é 

usado na frase completa, pois significa “do céu” e isso já está implícito no termo chuva. 

No cotidiano, os códigos de gíria aparecem de acordo com o contexto formando o 

yaathe situacional. 

Palavra em Yaathe 

informal 

Sentido denotativo Sentido conotativo Palavra em Yaathe 

formal 

Khòkh`laikya Trair/enganar Quebrar o pescoço Kek`neka 

Set`khamiineka Pensar Apertar a cabeça Sat`khalaaikya 

Sit`kod`neka Comer Fazer miolo na 

barriga 

sekèèka 

Sithahesa Gordo Barriga grande  esia 

 

A língua como identidade dos Fulni-ô 

Os índios Fulni-ô são classificados como um povo muito antigo, inclusive não se 

define o tempo exato de sua existência. 

Esse povo tem como identidade sua língua materna, o yaathe que se traduz como 

nossa boca, nossa fala, nossa língua; 

A formação, a definição e a utilização da língua yaathe é usada entre a comunidade 

como elo sagrado, onde palavras e frases são faladas naturalmente e são caracterizadas onde o 

falante Fulni-ô entende em seus vários aspectos (social e/ou religioso), não havendo 

dificuldade de interpretação de palavras ou textos em seu verdadeiro sentido, seja duplo, 

múltiplo ou variante; e acordo com o convívio social entre não-índios a língua yaathe passou a 

ser menos usada como meio de comunicação (no aspecto social) entre os Fulni-ô, o que 

causou desaparecimento na comunidade fora dos rituais sagrados. 

O Ouricuri como prática ritualística mantêm a língua viva, felizmente por uma questão 

de resistência cultural é o lugar de fazer uso da íngua tanto nas práticas culturais e religiosas 

quanto no meio de comunicação. 
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A língua yaathe do povo Fulni-ô, além de um elo sagrado é também um grande 

instrumento de força e privacidade, suas características impõem respeito e autenticidade entre 

o povo Fulni-ô e também fora dele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos sobre nossa língua infelizmente ainda são poucos e limitados diante da 

complexidade da mesma. Estamos tratando de uma língua com poder de decidir sobre nossas 

vidas em todos os sentidos. Através do yaathe podemos nos encontrar espiritualmente, 

mentalmente e conseguimos fazer com que a proteção do criador caia sobre nós. Quando 

falamos yaathe, estamos falando a língua dele, portanto, esse trabalho nada mais é do que um 

passo muito importante dado por nós fulni-ô no intuito de preservar aquilo pelo que vivemos. 

A língua yaathe se constitui dos rituais sagrados e dos ensinamentos dos ancestrais composta 

por cinco subdivisões linguísticas conforme a os troncos de família da comunidade fulni-ô. 

A Função Social da língua é adquirir o conhecimento e a sabedoria dos antepassados e 

cumprir os ensinamentos deixados pelos ancestrais meditando e orando na língua. Além disso, 

é através da língua que fortalecemos nossos laços de irmandade uns com os outros, pois para 

nós fulni-ô, dialogar em yaathe é sinal de recíproco respeito e consideração. 

A função cultural do yaathe é manter funcionando todas as nossas práticas ritualísticas 

comunitárias. 

 Na função religiosa dos fulni-ô a língua yaathe é importante no cumprimento de tradições 

muito antigas as quais fazemos uma ligação da nossa língua com as nossas entidades 

sagrados. Fazemos isso anualmente nos desligando obrigatoriamente daqueles que não 

compreendem os nossos segredos, os não índios, na aldeia ouricuri nos deslocando de uma 

aldeia para outra, onde possamos ritualizar conforme os nossos princípios sagrados, onde o 

não índio não tenha acesso, no qual é realizado somente com língua yaathe que garante a 

existência e resistência do povo fulni-ô. 

Na função de Uso: faz-se a utilização de palavras do português (oral) utilizando como recurso 

de fala a sonorização da língua Yaathe, contudo este uso é frequente para os falantes fluentes 

e que na sua maioria não são alfabetizados no português. Uma nova descoberta sobre esse 

ponto foi feita pelos professores da escola fulni-ô, Antônio José Moreira em uma entrevista 

com índios mais velhos, segundo eles, no passado se fez necessário a tentativa de se 

comunicarem com os não-índios e por tanto, falar português, surgindo assim palavras 

aglutinadas, ou seja, palavras em português com som de yaathe o qual chamamos hoje de 

yaathe aportuguesado.  

Esse artigo pode talvez carecer de revisão, mas faremos isso no decorrer de nossas pesquisas, 

mas ele com certeza terá uma grande importância para os professores pesquisadores que 

atuam em nossas escolas ou que cursam nível superior  na área de línguas. 
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Exemplo: 

PALAVRA ORIGINAL PALAVRA APORTUGUESADA 

Selamããkya = Servir Sex’livĩĩkya = Servir  

Tafniho =O que manda  Mããdããho = o que manda 

Futkya=tropeçar Trupikããkya = Tropeçar 
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