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Este trabalho apresenta a descrição fonológica e gramatical da língua 
Katukina-Kanamari falada por cerca de 2200 pessoas nas partes ocidentais e 
sul do estado do Amazonas, Brasil que está dividida em dois dialetos: Katukina 
do Biá e Kanamari.
A análise linguística apresentada nesta tese segue o modelo tipológico-funcio-
nal e está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se 
a classificação interna da família linguística Katukina e alguns aspectos refe-
rentes às comunidades indígenas Katukina do Biá e Kanamari tais como loca-
lização geográfica, cosmologia, uso da língua e educação. O segundo capítulo 
é dedicado à apresentação dos aspectos fonológicos e morfofonológicos iden-
tificados em Katukina. Trata-se, primeiramente, dos segmentos consonantais 
e vocálicos apresentando suas oposições fonológicas e respectivas manifesta-
ções fonéticas e, em seguida, trabalha-se com os ambientes organizadores dos 
fonemas, que, nessa língua, são a sílaba e o vocábulo fonológico. No terceiro 
capítulo, encontra-se a apresentação e definição das quatro classes léxicas ten-
do como base em suas propriedades morfológicas: nomes, verbos, posposições 
e advérbios bem como os processos flexionais e derivacionais identificados. O 
quarto capítulo trata da estrutura sintática identificada em Katukina e está 
dividido em seis sub-capítulos: (i)  Estrutura interna dos sintagmas; (ii) Sintaxe 
da oração; (iii) Adjuntos; (iv) Mudanças na estrutura argumental; (v) Oração 
complexa; (vi) Tipos oracionais.
A descrição apresentada neste livro é de interesse para aqueles que estudam as 
línguas da família Katukina, as línguas amazônicas e a linguística tipológica.
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