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Este trabalho investiga a posição sintática do evidencial ONE da língua kadiwéu através 

de uma análise das sentenças das 13 narrativas que compõem o corpus kadiwéu em elaboração na 

plataforma TychoBrahe Framework (Galves, Sandalo, Sena & Veronesi 2017), e demonstra como 

realizar pesquisa linguística neste arquivo digital ainda em elaboração.  Trata-se de uma ferramenta 

que permite o estudo e o fortalecimento de línguas em perigo de extinção, pois pode também ser 

usada na escola indígena como material de ensino de gramática. Faller (2020) argumenta que 

evidenciais podem ocorrer no nível ilocucionário (CP) ou no nível proposicional (IP) da sentença. 

A autora afirma que o Quechua, por exemplo, tem evidenciais de ambos os tipos. O evidencial do 

kadiwéu estaria no nível proposicional ou ilocucionário? O evidencial do kadiwéu significa 

informação conseguida por fonte oral ou inferência. Isto é, a informação não tem comprovação 

visual e, portanto, há dúvidas sobre a veracidade da proposição. A hipótese levantada é a de que 

ONE é um operador sobre o evento que requer que este evento não ocorra no campo visual do 

falante. Importante dizer que ONE não ocorre em sentenças elicitadas, portanto a sua descoberta 

e estudo somente foram possíveis a partir da decisão de elaboração de um arquivo com narrativas. 

Este é, portanto, um exemplo da necessidade e importância de corpora das língua nativas do Brasil, 

que nem sempre contam com narrativas escritas. Este é, portanto, um arquivo de narrativas orais. 

Através da análise de sentenças que contém ONE no corpus online TychoBrahe 

Framework, examinaremos o comportamento distribucional de ONE em relação a 

complementizadores, condicionais, morfemas de negação e tempo. Não temos ainda como calcular 

a porcentagem de ocorrência de itens lexicais, entretanto, mas sua ocorrência é muito comum em 

narrativas míticas e históricas. A elaboração do corpus e a pesquisa em kadiwéu tem sido feitas 

concomitantemente. Por isso, este trabalho apresenta o próprio corpus em elaboração mostrando 

o que se pode fazer em pesquisa usando o corpus atualmente. Este é o primeiro estudo gramatical 

que é feito a partir do arquivo kadiwéu no TychoBrahe Framework,  

O corpus conta com anotação sintática e morfológica e sistema de busca (por palavra) 

online. O corpus conta também com um módulo de anotação sintática de tipo treebank, que 

permitirá a elaboração de gramáticas, o que é essencial para a revitalização de línguas em perigo 

de extinção. Em suma, TychoBrahe Framework é um arquivo com uma ferramenta de pesquisa, 

visualização e edição online para corpora de línguas indígenas com ferramentas integradas de 

tagger e parser (Galves, Sandalo, Sena & Veronesi 2017). Pode-se comparar o TychoBrahe 

configurado para corpora de línguas em perigo de extinção com ANNIS (http://corpus-

tools.org/annis/). ANNIS é também online e conta com arquitetura de visualização para corpora 

linguísticos com multicamadas complexas, com diversos tipos de anotações. O TychoBrahe, 

entretanto, etiqueta palavras e morfemas, produzindo uma anotação de dois níveis permitindo uma 

enorme quantidade de dados, de várias línguas de várias tipologias. Este é o primeiro corpus de 

língua indígena elaborado no Brasil com esta configuração, e serve para pesquisa linguística, como 

é o caso deste trabalho, mas também para educação bilíngue e fortalecimento do kadiwéu, uma 

língua em grande perigo de extinção que conta com menos de 1000 falantes. 



 

Exemplo de uma sentença do Corpus Tycho Framework: 
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Embora muitos acreditem que se fale, no Brasil, apenas a variedade brasileira do português, há 
uma diversidade de línguas orais no território e essa realidade é, infelizmente, desconhecida até 
mesmo pelos próprios brasileiros. Essa condição talvez esteja mais próxima de países como a 
Espanha, mas, conforme consta em Castro (2007), não é um elemento contrastante em Portugal, 
que, apesar do caso mirandês, apresenta uma situação quase que monolíngue. Nesse contexto, 
há especial destaque para a questão das línguas indígenas. Falamos de aproximadamente 180 
línguas indígenas, e poucas delas foram profundamente estudadas. Segundo Aryon Rodrigues 
(1997), sobre as línguas indígenas no Brasil, há dois grandes troncos – o Tupi e o Macro-Jê – e 
mais 19 famílias linguísticas que não apresentam similitudes suficientes para serem agrupadas 
em troncos. Também existem, ainda dentro da realidade linguística indígena, as línguas 
isoladas que são assim denominadas por não se parecerem com nenhuma outra língua 
conhecida. Muitos indígenas falam ou entendem mais de uma língua, mas é possível, também, 
encontrar numa mesma aldeia pessoas que só falam a língua indígena, outros que só falam o 
Português e outros que são multilíngues. Desse modo, tem sido cada vez mais latente a 
preocupação em preservar essas línguas e sobretudo “recuperar uma suposta ‘originalidade’ 
indígena e reconstituir o quanto foi ‘perdido’” (POMPA, 2003); no entanto, os estudos dos 
povos autóctones originários são, ainda hoje, uma grande lacuna que está aliada à visão 
“cristalizada” do indígena colonial e, por isso, faz-se necessário que sejam feitos estudos para 
“redefinições identitárias” que desconstruam a figura do índio passivo, excluído enquanto 
legítimo ator histórico. Nesse sentido, considerando a configuração social brasileira e suas 
implicações linguísticas, Mattos e Silva (2001, p. 298-299), ao tratar sobre a formação do 
português brasileiro (doravante, PB) no período colonial, defende que os atores fundamentais 
nesse contexto foram o português europeu, as línguas gerais indígenas e o português geral 
brasileiro, sendo o trabalho com documentação remanescente, portanto, uma oportunidade de 
oferecer uma nova perspectiva sobre os povos originários; para tanto, importa conhecer os 
impactos das pesquisas com documentação em e sobre as língua indígenas e seus efeitos no 
campo da Linguística Histórica brasileira. Nesse âmbito, é ainda mais gritante a questão 
daquelas que, mesmo realizadas em universidades brasileiras, englobem a situação indígena em 
virtude da carência de documentação indígena nos acervos do país. Assim, o presente trabalho 
analisou, a partir do estudo do manuscrito Gramatica da lingua geral do Brazil com hum 
Diccionario dos vocabulos mais uzuaes para a intelligencia da dita lingua, inserido no contexto 
final de catequização dos índios do norte e na realidade proveniente do inevitável contato 
linguístico, a importância da metodologia filológica na recuperação de fontes de temática 
indígena com o objetivo de descrever o contributo do paradigma indiciário3 para uma história 
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das línguas indígenas e na reconstrução de uma história linguística social do Brasil, conforme 
concebe Mattos e Silva (2002; 2004). Comprovou-se, assim, a necessidade cada vez maior do 
discurso de conectividade4 entre Filologia e Linguística Histórica, sobretudo no que tange a 
história das línguas indígenas. 
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No âmbito da parceria estabelecida entre o Laboratório de Estudos Filológicos 
(LabEFil) e a Fundação Biblioteca Nacional (FBN), esta reconhecida por sua importância no 
papel de instituição portadora de um suntuoso acervo documental para a História do Brasil, 
assim como para a História geral, pudemos ter acesso à Coleção Pedro de Angelis, de mesmo 
nome de seu colecionador, o historiador italiano naturalizado argentino, Pedro de Angelis, com 
o intuito de realizar a descrição do acervo e tratá-lo em uma vertente codicológica e filológica. 
O colecionador dedicou-se a reunir documentos antigos e então atuais sobre a história colonial 
e pós independentista do Rio da Prata, missões jesuíticas, rios e fronteiras da América do Sul, 
línguas indígenas, entre outros temas que podem ser observados nessa rica coleção. Há uma 
particularidade em relação à completude da aguarda da coleção que deve ser mencionada. 
Grande parte da mesma se encontra na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
entretanto outras partes estão localizadas em bibliotecas públicas e privadas da Argentina, no 
Archivo General de la Nación e, no Brasil, no Ministério das Relações Exteriores (SCHELL 
2014, 1). Dentre os mais de 1500 documentos desta coleção em guarda da Fundação Biblioteca 
Nacional, encontram-se originais e cópias de obras impressas, manuscritos, litografias e mapas 
datados entre os séculos XVI e XIX. A coleção foi parcialmente explorada pelo historiador 
Jaime Cortesão, em oito volumes dedicados às transcrições de documentos da Coleção Pedro 
de Angelis. É nesse contexto que nos deparamos com dois manuscritos de caráter lexicográfico 
em espanhol e, o que se esperam ser, seus respectivos termos correspondentes em língua(s) 
indígena(s), ainda não identificada(s). Nesta comunicação, em especial, nos interessa tratar do 
segundo documento de caráter lexicográfico, este que não foi editado por Jaime Cortesão, 
permanecendo inédito e com acesso para o público em geral apenas através de microfilmes. 

O objeto desta comunicação corresponde ao segundo documento de caráter 
lexicográfico encontrado, especificamente o documento I-28-33-06. Os objetivos desta 
comunicação são dar a conhecer a coleção, apresentar edições fac-similar e diplomática desse 
documento, produzir um catálogo dos termos presentes no texto, em uma perspectiva 
semântico-lexicográfica e a identificação das línguas em que esse documento está escrito. Para 
alcançar tais objetivos, nos apoiaremos metodologicamente nos preceitos da filologia, esta 
estendida como o estudo do texto escrito na perspectiva de sua produção material, transmissão 
ao longo do tempo e edição do mesmo (MARQUILHAS 2010). No que se refere à metodologia 
para a realização das edições, utilizamos as recomendações do CONARQ, para a edição fac-
similar, e os critérios praticados no Laboratório de Estudos Filológicos (LabEFil), para a edição 
diplomática. O documento nos propicia outras potencialidades de estudo, que poderemos 
explorar futuramente, como estudos de linguística histórica dessas línguas, a caracterização 
tipológica das mesmas, dentre outras potencialidades que este documento nos permite explorar. 
Até o este momento da investigação, obtemos como resultados as edições do documento I-33-
28-006, da Coleção Pedro de Angelis, da FBN, assim como o catálogo de termos organizados 
a partir de critérios semântico-lexicográficos e a identificação de que o documento está escrito 
nas línguas espanhola e quéchua. 
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