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Samenvatting 

 

Het Negarotê maakt deel uit van de Nambikwára taalfamilie. Het is 

de oorspronkelijke taal van een inheemse groep met dezelfde naam, 

die leeft in Terra Indígena Lagoa dos Brincos in het Guaporé Vallei 

Reservaat, in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso. Volgens de 

gegevens van SESAI (2014) zijn er ongeveer 140 Negarotê, die bijna 

allemaal de traditionele taal nog spreken.  

Deze studie bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gewijd 

aan de etnografie van de Negarotê. Daarin presenteren wij de 

contactgeschiedenis van het Negarotê met andere inheemse talen en 

de classificatie van deze taal binnen de Nambikwára taalfamilie. 

Bovendien bespreken wij een aantal specifieke kenmerken van de 

Negarotê en van hun taal.  

De hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn gewijd aan de klankstructuur van het 

Negarotê. In hoofdstuk 2 presenteren we de consonant- en 

klinkerfonemen met hun belangrijkste allofonen. Vervolgens 

beschrijven wij de structuur van de lettergreep en het proces van 

(re)syllabificatie.  

In hoofdstuk 3 maken wij een inventaris van de fonologische 

processen die zich voordoen binnen het domein van het woord, zoals 

assimilatie, dissimilatie en versterking, processen die de vorm van 

fonologische segmenten veranderen.  

Met uitzondering van het Sabanê vertonen de Nambikwára talen een 

van elkaar onafhankelijk systeem van woordaccent en contrastieve 

toon. Deze prosodische eigenschappen van het Negarotê komen aan 

de orde in het vierde en laatste hoofdstuk. Het Negarotê hoofdaccent 

blijkt voorspelbaar in lexicale wortels en onvoorspelbaar in 

grammaticale morfemen. Wij laten zien dat het Negarotê een 

toontaal is, met vier lexicale toonschema’s Hoog, Laag, Hoog-Laag 
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en Laag-Hoog, waarvan de samengestelde tonen uitsluitend in zware 

geaccentueerde lettergrepen voorkomen. Tenslotte karakteriseren 

wij het prosodische woord als het domein voor woordaccent en 

inventariseren wij de fonologische regels die exclusief behoren tot 

het domein van het prosodische woord. 

Naast het potentiële belang van de studie van bedreigde talen voor 

de taalwetenschap hopen wij te hebben bijgedragen aan het 

bewustzijn van het belang van het behoud van minderheidstalen in 

het algemeen en van het Negarotê in het bijzonder. 

Alle gegevens die in deze analyse zijn gebruikt, zijn verzameld in 

interviews met moedertaalsprekers tijdens veldonderzoek 

uitgevoerd in het jaar 2013. 

Trefwoorden: Inheemse Talen, Taaldescriptie, Fonologie, 

Prosodie, Toon, Accent, Nambikwára, Negarotê. 

  


