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APRESENTA<;ÁO 

Este volume contém os textos revisados de trabalhos apresentados no 32 

Encontro Macro-Je, realizado na Universidade de Brasília de 3 a 5 de dezembro 
de 2003. A reuniao foi promovida pelo Laboratório de Línguas Indígenas do Ins
tituto de Letras com a colabora9ao do Departamento de Antropología do Instituto 
de Ciencias Humanas da UnB e da coordenac;ao .do grupo de trabalho sobre 
Línguas Indígenas da Anpoll. Congregou lingüistas e antropólogos que de
senvolvem pesquisas sobre línguas e culturas de povos indígenas que tem em 
comum o pertencer ao complexo lingüístico Macro-Jé, propiciando assim urna 
aproximac;ao desejável entre os dois campos de pesquisa. Nessa ocasiao foi ho
menageado o professor Dr. Júlio César Melatti, autor de importante contribui9ao 
para o conhecimento do povo Kraho e de sua literatura oral. 

Esperamos que esta publica9ao contribua para consolidar a série de encon
tros Macro-Je, estimulando nossos colegas, tanto da lingüística como da antropo
logía, a promover periodicamente novas oportunidades de discussao e interac;ao. 

Por consenso de todos os autores, o presente volume é dedicado a me
mória de Adriana Soares Viana, jovem pesquisadora do Laboratório de Lín
guas Indígenas e estudante de doutorado no Programa de Pós-Gradua9ao em 
Lingüística da UnB, a qual teve sua vida interrompida por um. acidente rodo
viário pouco depois do 32 Macro-Jé, no día 22 de dezembro de 2003, apenas 
duas semanas após o término de nosso encontro. Adriana vinha trabalhando 
com duas línguas do tronco Macro-Je, o Karajá, que foi objeto de sua disser
ta9ao de mestrado, e o Boróro, a que se dedicava na sua fase de doutorado. 
Como infausto acidente perdemos urna das mais promissoras estudiosas das 
línguas indígenas brasileiras. 
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Ü PARENTESCO GENÉTICO DAS LÍNGUAS 
UMUTÍNA E BoRóRo 

Aryon Dall1gna Rodrigues 
(Laboratório de Línguas Indígenas, IL, UnB) 

Pouco depois da publica9ao do "vocabulário dos índios Umotina" pelo 
etnólogo Harald Schultz, em 1952 (Journal de la Société des Américanistes 
de París, 41, p. 81-137), comparei esse vocabulário comos dados lexicais da 
língua Boróro contidos na obra Os Boróros orientais, de A. Colbacchini e C. 
Albisetti (Sao Paulo, 1942), para procurar esclarecer urna questao que por car
ta me havia levantado Schultz: se as semelhan9as entre as duas línguas eram 
devidas a contato ou a origein comum. O resultado deixou claro que se trata de 
parentesco genético, portanto de origem comum. Comuniquei esse resultado 
e as compara95es feitas, em carta que enviei a Schultz, em 1954, e que este 
transcreveu em sua monografia etnográfica sobre os Umutína, publicada em 
1962 (Revista do Museu Paulista, n. s. v. 13, p. 75-313). Como esses dados 
ficaram praticamente desconhecidos dos lingüistas, aproveito a oportunidade 
<leste encontro, em que se reúnem lingüistas interessados nas línguas do tronco 
Macro-Je, para reapresentar aquela compara9ao, dando urna nova organiza9ao 
a apresenta9ao dos dados, tomando em considera9ao novos elementos que se 
tomaram disponíveis tanto sobre o Boróro como sobre o Umutína e utilizando 
urna transcri9ao mais técnica do que a que foi possível na publica9ao feíta por 
Schultz em 1962. 

As principais contribui9oes que apareceram posteriormente para o co
nhecimento das duas línguas foram, para o Boróro, a grande Enciclopédia 

" Boróro, organizada por César Albisetti e Angelo J. Venturelli (3 v., Campo 
Grande, 1962, 1969 e 197 6), a Grammar of Boróro por Thomas Crowell (tese 
de doutorado nao publicada, Comell University, 1979) e Pequeno dicionário 
Boróro-Portugués (Campo Grande, 1997) por G. Ochoa e, para o Umutína, 
Stella Tell es Pereira Lima ( disserta9ao de mestrado nao pubJicada, Universi
dade Federal de Pernambuco, 1995). 

Tomando em considera9ao esses novos trabalhos, foram revistos 
os dados já comparados das duas línguas e empreendida urna uniformiza9ao 



-----------Aryon Dall'Igna Rodrigues-----------

das respectivas transcri9oes. Quanto ao Boróro, substituí a transcri9ao antes 
utilizada, que foi a de Colbacchini e Albisetti, 1942, por urna transcri9ao li
geiramente mais técnica, tomando em considera9ao a de Albisetti e Ventu
relli, 1962, que introduziu a distin9ao entre os fonemas vocálicos /u/ e /i/, mas 
deixei de registrar consoantes longas, cuja dura9ao fonética nao é distintiva, 
como resultou da análise de Crowell (1979). Quanto ao Umutína, embora 
Lima (1995) tenha proposto considerar [b] e [m] como um só fonema /mi 
e também [r] e [h] como Ir! , vou tratar os dois elementos de cada um desses 
pares como fonemas distintos. Fac;o assim por duas razoes: (a) os dados de que 
dispós Lima em seu esforc;o de salvamento da memória lingüística do último 
falante desta língua eram muito limitados e (b) cada um dos fones em questao 
corresponde a fonemas distintos em Boróro. 

Na revisao dos dados comparados, que provem essencialmente do vo
cabulário de Schultz, foram considerados também, para o Umutína, os que 
foram registrados por Max Schmidt em 1928 (Schmidt 1941) e os que figuram 
na disserta9ao de Lima (1995). Foram identificados em tomo de 130 pares de 
palavras que se correspondem fonética e semanticamente e que sao, portan
to, mais provavelmente cognatas. Os campos semanticos a que pertencem essas 
palavras distribuem-se entre os conceitos ditos nao culturais e os conceitos 
ligados ao ambiente natural. Os primeiros - elementos da natureza, partes do 
corpo e partes das plantas, qualidades, estados e a95es mais comuns - sao 
os que melhor permitem detectar o parentesco genético, pois fazem referen
cia a conceitos universais, necessariamente presentes em qualquer sociedade 
humana e que, por isso, sao menos afetados pelo contacto com outras línguas. 
Os conceitos vinculados ao ambiente sao sobretudo os animais e as plantas, 
cujos nomes semelhantes ou identicos poderiam ser produto de empréstimo 
de urna língua a outra se as palavras para os conceitos universais nao fossem 
semelhantes e se as mesmas correspondencias fonéticas nao unissem os dois 
conjuntos. 
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------- O parentesco genético das línguas Umucína e Boróro ------

Os fonemas das duas línguas 

Umutína Boróro 
p t k p t tJ k 
b b d d3 g 

J h 
z 3 

m n m n 
r, l 

. 
w J w f J 

1 1 u 1 l u 
e o e g o 
e a ~ a 

Em Boróro o acento de intensidade nao é distintivo e recaí sistema
ticamente sobre a penúltima sílaba de cada palavra. Nos dados do Umutína 
tanto Schultz, como Schmidt e Lima marcaram com acento agudo as sílabas 
que perceberam como mais intensas, porém suas marca9oes freqüentemen
te nao coincidem, embora ocorram predominantemente na última sílaba das 
palavras. Como as diferen9as de acento aparentemente nao condicionam as 
diferen9as fonéticas observadas nas correspondencias entre os fo nemas seg
mentais das duas línguas, optei por · nao marcar esse acento nas palavras do 
Umutína aquí utilizadas. 

Correspondencias fonéticas 

Vogais: 

Quase todas as vogais se correspondem perfeitamente nas duas línguas, 
salvo seis pares de palavras em que U o corresponde a B u: 
U u = Bu: 3, 9, 11 , 20, 25 , 39, 45, 59, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 84, 90, 

108, 113, 119 
U o = Bu: 4, 6, 35, 64, 103, 119 

O Umutína, que nao tema vogal i, responde em alguns casos com i ( em 
um caso com e), sobretudo com consoantes alveolares, mas em outros casos 
com u, sobretudo com consoantes labiais e velares, ao ido Boróro: 

11 
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u i = i: 10, 12, 13, 15, 27, 31, 38, 40, 42, 45, 50, 51, 54, 57, 58, 62, 65, 66, 
69,71,73,85,86,89,99, 103, 106, 118, 121, 123 

U i, e= B i: 8, 72, 114, 117 
U u = B i: 30, 39?, 44, 109 
U e= Be: 23, 25, 30, 33, 37, 51, 55, 56, 58, 63, 73, 74, 76, 80, 84, 92, 109, 

115,125 
U o = B o: 1, 3, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 32, 34, 36, 42, 43, 44, 46, 48, 

53,60,61,66,69, 77, 78, 84,87,88,89,93,95,97,98,99, 107, 110, 
111, 116, 120, 121, 122, 125, 126 

U o = Bu: 4, 5, 6, 35, 63, 64, 103, 113, 119 
U a = B a: 2, 4, 9?, 10, 11, 17, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 36, 38, 41, 42, 

43,48,49,52,54,55,57,59, 60,62,63, 65,67,68, 72, 73, 74,80, 
81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 93, 96, 100, 104, 111, 112, 114, 117, 
120, 122, 124 

Consoantes: 

As consoantes labiais das duas línguas se correspondem sistema
ticamente: 

Vp = B p : 1,21,23,40,43,46, 48, 51,52,59,60,65, 78, 79,89, 105, 112, 
116, 117, 125, 126 

Vb = Bb: 3,4,6,21,22,27,29,30,31,42,43,61,64,83,92,93,95 
Vm =Bm: 13, 14,55,62,67,68, 70, 74,88, 100, 101, 109, 123 
(tres casos de U m = B b: 37, 44, 114). 

O Umutína nao tero oclusivas alveolares nem velares sonoras e as 
suas surdas correspondem tanto as surdas como as sonoras do Boróro: 

U t = B t: 12, 14, 16, 22, 34, 44, 47, 61, 62, 64, 70, 73, 81, 84, 90, 93, 95, 107, 114 
U t = B d: 5, 18, 66, 96, 99, 103, 104?, 111, 112, 113, 116, 120 

U k = B k: 3, 18, 35, 39, 45, 49, 50, 56, 67, 68, 69, 80, 83, 85, 96, 102, 103, 
104, 106, 108, 122 

U k = Bg:9?,37,42,46,54,57, 72,81,83?,84,90,98?, 101, 103, 105, 117 

Em U mutína, após i tero-se a fricativa f em vez de t e de d: 

Uf = Bt: 11 
U J = B d: 8, 62a, 69, 117 

12 



------ O parentesco genético das línguas Umucína e Boróro ------

Há velares sonoras e surdas do Boróro que correspondem a zero 
(em posi9ao inicial, também h ou x) em Umutína; nesses casos, as vo
gais que nessa língua teriam ficado contíguas podem aparecer fundidas 

, 
em umaso: 
u 0, h-, X-= B g: 2, 5, 45, 47, 60, 62, 64, 81, 85? 
U 0 = B k: 9, 24, 62a, 110, ill 

' A consoante africada álx._~-palatal sonora d3 do Boróro corres-
pondem em Umutína (a) a fricativa alveolar sonora z (<liante de vogais 
nao anteriores), (b) a fricativa álveo-palatal sonora 3 e ( c) a aproximante 
palatal}: 
U z = B d:,: 5, 7, 8, 33, 81, 90, 107 
U 3 = B d:,: 53, 76 
U j = B d:,: 122 

Algumas ocorrencias. de z em Umutína correspondem a zero 
em Boróro: 

U z = B 0: 17?, 17a, 33 

O Umutína tem urna consoante lateral alveolar, além de umflap nao 
lateral, le r, respectivamente, e a ambos corresponde o flap do Boróro: 
U r = B r: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 30, 31, 34, 54, 63, 65, 71, 73, 76, 77, 78, 

80,84, 89,94, 107, 114, 115, 110, 121, 122 
U l = B r: 11, 20, 26, 28, 37, 38, 48, 75, 82, 120 

Léxico comparado por categorias e por campos semanticos 

(Os dados lexicais sao em sua maioria os registrados por Max Schmidt; quan
do os registros de Schultz e de Lima divergem desses, sao incluidos entre 
parenteses precedidos pelas letras S e L, respectivamente.) 

No mes 

ELEMENTOS DA NATUREZA 

(1) água, rio: Upo, B po 
(2) areia: U xoare (S xuarí), B kigari 
(3) campo: U boku (S boku), B boku 

13 
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(4) céu: U baro-to (L bar~-t~, S baru 'sol'), B baru 
(5) cinza: U zorotu (S zorutu), B d3orugudu 
(6) chuva: U bo-ino (L bwen~, S bo'ina), B bu 
(7) fogo: U zoru (L zoru, S zoru), B d3ori . 
(8) fuma9a: U zorixixí (S zoritf itJi), B d3orididi 
(9) lagoa: U urukwa, B kuruga 
(10) lua: U ari (L ari, S ali), B ari 
(11) mato: U ixula, B itura 
(12) pedra, morro: U tori (L t~ri, S ta'urí), B tori 
(13) sol: U mini (L mejni, S meni 'céu'), B meri 
( 14) terra: U moto (S muto), B moto 

PARTES DO CORPO E SECREyÓES 

(15) asa: U ixuda, B ikodo 
(16) bico: U oto (S otoro), Boto 
(17) boca: U o-zá, ~za, ozá, B ia 
(17a) cabelos: U azo (S azu), Bao 
( 18) carne: U koty-ka, (S katika), B kodi 
(19) cora9ao: U uapo, (S oapu), B uabo 
(20) costela: U jula-ka (3udaka), B d3ura 
(21) coxa: U hopo-to, B hopo-na 
(22) escama: U boto-ka, B boto 
(23) excremento: U pe, B pe 
(24) figado: Ua (La, S a), B aka 
(25) língua: U eru-kwa (L erukwa, S eruga), B eru 
(26) mao: U u-jila (S a3ida), B i-k-era 'minha m. ', a-k-era 'tua m. ', i-era 'm. 
dele' 
(27) orelha: U bia, (L bja, S mbiá), B bia 
(28) osso: U la-ká, (S daka), B ra 
(29) ovo: U ba (L ba, S mba), B ba 
(30) pé: U bure (S ambure ), B bire 
(31) pele: U biri-ka (S birika), B biri 
(32) rabo: Uo (S o), B o 
(33) rosto: U aze ('teu r. ') (L ize 'm. face'), B ae 'teu r.,' ie., 'meu r.' 
(34) saliva: U otoru-ta (S otoru), B otoguru 
(35) sangue: U ko-kwa, B ku 
(36) unha da mao: U hino (L in~ 'm. unha', S ina), B ino-gi 
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------ O parentesco genético das línguas Umutína e Boróro ------

PARTES DAS PLANTAS E SECRE<;:ÓES 

(37) breu: U melaku, menaku, B berago 
(38) espiga: U ila-ka, B ira 
(39) flor: U iku (S iku), B ku, oki 
(40) pau: U ipu, B ipo 
(41) semente: U a-ka (S aka), B a 

ARTEFATOS 

(42) arco: U boika (S bo'ika), B boiga 
(43) chocalho: U bapo (S bapu 'porongo de baile'), B bapo 
( 44) chocalho de cascos/de unhas de queixada: U muto-mbure, B bito re 
(45) corda: U boiku, B bikigu 
( 46) cuia: U poka (L p~ka, S poka), B pogoga 
(47) flecha: U to (S itJo), B tigo 
( 48) machado: U palo (L ipalo 'meu m. ', S apádo ), B paro 
( 49) pilao: U kayá-kopo (S kazokupo ), B kaia 

ANIMAIS 

Mamíferos 

(50) anta: U kui (S ko'i), B ki 
(51) ariranha: U ipe-kozitabu (S ipe ), B ipie 
(52) bugio: U pajio (S payu), B pai 
(53) caitetu: U joa (S 3oa), B d3oi 
(54) cao: U arikau (S harika'u), B arigao 
(55) cotia: U mea (S mea), B mea 
(56) morcego: U kie (S kié), B ke 
( 57) on9a parda: U aiku, aiko (L ajko, S a' iko ), B aigo 
(58) ouri90: U hibe (L hibe), B ive 
(59) paca: U apu (S hapu), B apu 
(60) tamanduá-mirim: U apo (Sapo), B apogo 
(61) tatu-bola: U boto-mbure (S botori), B botowi 't. canastra' 

Aves 

(62) anhuma: U tami 'a. preta', B tamigi 'a. do mato' 
(62a) arara verde: L hujJo, B kuido 
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(63) arara vermelha: U a-lapore (S alapure), B nabure 
(64) bem-te-vi: U boto-doze, B butugu 
(65) ema: U parí (L parwaza), B pari 
( 66) inambu: U diboto, B riwodo 
( 67) macaua: U makau, B makao 
(68) martim-pescador: B katama, B kadomo 
(69) periquito: U kixo (S kiso), B kido 
(70) pomba: U umitu, mitu, B metugo 

Répteis e batráquios 

(71) camaleao: U hiri-be, heribe, B irui 
(72) cobra: U ebaki (L ebaki, S embaki), B awagi 
(73) jararacu9u: U etari, B etari 
(74) lagarto: U amema, B amema 
(75) sapo: U du, lu, B ru 
(76) sucuri: U jure (L 3ure, S jure), B d3ure 

Peixes e moluscos 

(77) caracol: U ruvo (L luo ), B ruwo 
(78) jaú: U poru (S poru ), B poru 
(79) pacu: U pupu (S popo), B pobu 
(80) peixe: U hare (L hare, S hare ), B karo, pl. kare 
(81) piaba-a9u: U zatuku (S zatuku ), B d3atugugo 
(82) piraputanga: U alare-kore (L al~rulc)re, S alarikore ), B arari 

Insetos 

(83) aranha: U bakayukore (L bakajok~re 'a. pequena'), B bakaigo 
(84) mutuca: U o-tokuáre (S otokali), B toguare 

PLANTAS 

(85) algodao: U akia-mane 'algodoeiro', akio-pu 'fio de a.' (L hakeamani 
'algodao', S hakia-mani), B akigu-ika 'algodoeiro' 
(86) árvore: U -i, B i 
(87) baba9u, coco de: U no (L nojJuka, S no 'aguasú' ), B no 
(88) buriti, coco de: U mano (S manazokua 'buriti'), B mano 

16 



------ O parentesco genético das línguas Umutíná e Boróro ------

(89) cabaya: U poari, B poari 
(90) cajá: U zatuku, B d3atugo 
(91) jenipapeiro: U bei, B bie-i 
(92) jenipapo: U be (S be), B bie 
(93) mangaba: U bato-rukwa, B bato 
(94) piúva: U hurí, B iru 'flor de piúva amarela', iru-í 'piúva amarela' 
(95) siriva: U botodo-kwa 'coco de s.', B botara 'pupunha' 
(96) taquara: U kata-pe, B kado 
(97) tucum, coco de: U bo, boyu 'broto de t.', B boio 'coco de t.' 
(98) urucu: U nonokwa (L nolukwa), B nonogo 

TERMOS DE PARENTESCO 

(99) cunhado: U inoto 'meu c.', B i-n-odowi 'meu c.' 
(100) irmao mais velho: U a-mana (L amala, S amana), B mana 
(101) mae: U mako (S imako), B miga 

QUALIDADES 

(102) amare lo: U iku, B eki 
(103) branco: U kikoto (L akikoto), B kigadu 
(104) frío: U aketo (S bakieto, baketo), B aki, akodo 
(105) mau: U pikí-na (Lpikena 'feio', S pekina), B pega 
(106) seco: U ki, kyi, B ki 

ºA<;óES E ESTADOS 

(107) acender fogo: U zorututo, B d3orito 
(108) beber: U kutu (L ikutu 'eu b.', S kuta, akutu), B kudu 
(109) caminhar: U a-menu (L i-minu 'andar'), B meri 
(110) comer: U ho (S iho 'comamos!'), B ko 
(111) cortar: U hato (L hatJ 'quebrar'), B kado 
(112) deitado, estar: U pata, B pado 
(113) dormir: U-notu (L unuta, S unutu, unuta), B nudu 
(114) falar: U matare, B batari 
(115) ferver: U bere, B bere 
(116) furar: U podoto (L polotJ ), B porodo 
(117) medo: U pakixi, B pagidi 
(118) morrer: U bi-a (S bia), B bi; bi-, bi-to 'matar' 
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(119) nadar: U oru-pu, B kuru 
(120) narrar: U alalotu, B readodo 
(121) sono: U u-nori, B nori 
(122) tossir: U koya-kore, B kod3a-ri 

Ü UTROS 

(123) eu: U imi (L imi, S imi), B imi 
(124) tu: U ame, a- (S ami, a-), B a-
(125) dois: U popie (L pupi, pupe), B pobe 
(126) furo: U podo, B poro. 
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UMA AULA DE CHORO CERIMONIAL 
MEBENGÓI<RE 

Introdu?o 

Vánessa Lea 
Béribéri Txukarramáe 

Recentemente, alguém perguntou o que mais havia me impressionado 
na minha convivencia com os Mebengok:re. 1 Respondí, sem hesita<yao, que foi 
o fenomeno do choro e da autoftagela9ao das mulheres. Teste1nunhei tais prá
ticas em inúmeras ocasioes, ouvindo algo indecifrável a meus ouvidos. Inicia
se com urna mulher, mas é tao contagiante que, em seguida, ·outras mulheres 
passam de ouvintes a participantes. 

Em um primeiro texto sobre o choro cerimonial e a autoftagela9ao 
praticada pelas mulheres Mebengokre (LEA, 2004), concentrei-1ne em as
pectos performativos. No presente trabalho, tentarei tornar inteligível a 
algazarra inquietante que o choro cerimonial representa para o ouvinte 
nao-indígena. 2 . 

Todos sabemos como a linguagem indígena é infantilizada pelas tradu-
9oes que sao feítas, na imprensa por exemplo, em decorrencia das dificuldades 
que qualquer um experimenta ao expressar-se numa língua que nao domina 
bem. Ao iniciar o trabalho sobre esse texto, fiquei me perguntando quantas 

1 A acentuas;ao que utilizo para escrever palavras em mebengokre muda de urna publica9ao 
a outra. Tive inúmeros problemas editoriais por causa do uso de acentos ao escrever palavras 
na língua mebengokre. Urna publicas;ao (LEA, 2002),omitiu nao apenas os acentos que diferem 
da acentuas;ao na língua portuguesa; as vogais acentuadas desapareceram juntas. 

2 Ao apresentar esse capítulo na UnB, reproduzi (num gravador) trechos da narrativa de 
Beriberi, além do excei-to de urna sessao de choro a que eu havia assistido. O livro Native 
South American Discourse, organizado por Scherzer e Urban, foi publicado em Berlín 
(em 1986) junto com urna fita cassete q~e permite ouvir os discursos; é o único exemplo 
que conhes;o. O ideal seria filmá-los, como Bruna Franchetto está fazendo atualmente na 
sua pesquisa comos Kuikúro (conforme constatei pessoalmente). Na época das minhas 
gravas;oes, bastava lidar como gravador e máquina fotográfica; nao tive recursos (finan
ceiros ou humanos) para filmar também. 
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----------Vanessa Lea e Beriberi Txukarramáe ----------

vezes tivemos a oportunidade de ouvir o que urna mulher indígena brasileira 
tem a dizer, nas suas próprias palavras. 

Nas atuais condi9oes de financiamento de pesquisa, dos prazos mais 
curtos para a realiza9ao do doutoramento, e da desconfian9a demonstrada 
pelas popula9oes indígenas em rela9ao ao trabalho do antropólogo, toma-se 
menos atraente a op9ao por imersao numa dessas sociedades com o intuito 
de aprender a língua. Cada vez mais etnólogos estao optando por estudar as 
associa9oes indígenas, algo que nao implica compartilhar o cotidiano da 
etnia pesquisada. Do meu ponto de vista, reduzir os Mebengókre as suas asso
cia9oes os empobrece tanto quanto enfocar a realidade brasileira apenas pela 
ótica de seus partidos políticos. 

A interdisciplinaridade está cada vez mais em voga. No entanto, mi
nha tentativa de decifrar urna narrativa indígena me mostrou quanto a an
tropología social e a lingüística mantem suas respectivas especificidades. 
Nao almejo invadir o terreno dos lingüistas, e nao tenho os conhecimentos 
necessários para fazer um estudo de fonología, morfología, ou sintaxe. 
Resolví retomar a transcri9ao original do texto, ao cotejar a narrativa 
de Beriberi na língua mebengókre com a edi9ao do texto em portugues, 
preparada para publica9ao na década de noventa.3 Embora inteligível da 
perspectiva dos caraíba,4 a perda de nuan9as, ao disponibilizar apenas urna 
tradu9ao livre, levou-me a batalhar com o texto em mebengókre. E para o 
nao-lingüista, trata-se de um verdadeiro embate. 5 

3 O texto no qua) se baseia este capítulo foi editado originalmente para um livro intitulado 
Visoes indígenas, que estava sendo organizado, em 1993, por Nádia Farage e Beto Ricardo, 
do Centro Ecumenico de Documentaiyao e lnformaiyao (Cedi). Desde o início, havia me po
sicionado contra o corte da transcriiyao em mebengókre, mas os editores argumentaram que 
interessava apenas aos especialistas, que sao poucos. O projeto do livro acabou sendo aban
donado por falta de financiamento. Nao se tratando de terra, saúde, nem educa9ao, nao era 
considerado merecedor de recursos pelas agencias internacionais. Urna década mais tarde, o 
Terceiro Encontro sobre línguas Je me pareceu oportuno para desengavetar o texto. 

4 Para a atual publica9ao, preferí o termo caraíba a "branco", "euro-americano", "ocidental" ou 
"nao-indio". Resolví nao usar o termo kub~ porque significa "estrangeiro" em geral. Os 
próprios Metyktire (o subgrupo como qua] trabalhei) usam o termo tupi "caraíba", quando 
falam em portugues. 

5 O fato de ter tantas dificuldades com a transcri9ao da língua merece algum comentário, de
pois de ter organizado material para um dicionário da língua Mebengókre durante vários 
anos. As referencias a essa pesquisa podem ser encontradas na bibliografia, ver Projeto de 
Dicionário Mebengókre. Provocou inúmeras intrigas que nao cabe analisar aqui. Meu "pai" 
Ropni se opós a pesquisa, comparando-a ao saque de dados feíto pelo Summer Institute of 
Linguistics (SIL), embora (ou justamente porque) tivesse o apoio de seu sobrinho, Mekaro. 
Após a saída do Brasil de Andrés Salanova e Maria Amélia Reis Silva (os lingüistas traba
lhando no projeto) fiquei com apenas um pequeno léxico impresso em 1999 (e outra impressao 
menor ainda de 2001 ), urna situas;ao que pretendo reverter futuramente. De qualquer maneira, 
o impedimento a continua9ao da pesquisa significou que a checagem e correiyao do volumoso 
material já existente nao puderam ser completadas, e inúmeras dúvidas nao foram sanadas. 
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Apenas dois Metyktire sabiam escrever (e apenas em portugues) quan

do iniciei minha pesquisa, em 1978. Atualmente, estao se tomando competen
tes na reda9ao em portugues e em mebengókre, e o ideal seria delegar a eles 
a tarefa da transcri9ao de seus discursos e seus mitos. Caberia ao antropólogo 
ou lingüista apenas incentivar e valorizar tais atividades. Os velhos reclamam 
que os jovens nao se interessam pelos conhecimentos dos antigos. É inegável 
que a tecnología do mundo industrializado serve como urna isca para atrair 
os jovens. Bastava gravar um velho narrando mitos para atrair urna platéia de 

jovens. É como se a aten9ao dada aos velhos pelo pesquisador contribuísse 
para sua valoriza9ao. 

No curso para a forma9ao de monitores bilíngües do qual participei 
em 2002, ero que os alunos eram exclusivamente do sexo masculino, fiquei 
impressionada com a ado9ao pelos Mebengókre dos preconceitos dos ca
raíba. Os alunos afirmaram para a professora de história que antigamente nao 
usavam roupa (como se suas magníficas pinturas geométricas nao fossem seu 
equivalente), que nao tinham educa9ao (como se escola fosse sinónimo de 
aprendizagem), e assim por <liante. 

Transcri~áo e tradu~áo da entrevista 

O título do capítulo é bem fundado, na medida em que a narrativa sur
giu no contexto de urna entrevista, gravada coma irma do meu "pai", durante 
o qual falei muito pouco. Para apreciar o texto, minhas perguntas sao desin
teressantes, mas sua omissao descontextualizaria a fala de Beriberi. Na trans
cri9ao original, no campo, as perguntas foram omitidas, mas o encadeamento 
da narrativa ficou artificial. Ao amputar as perguntas, o leitor nao tero como 
saber até que ponto elas elicitaram as explica95es nos termos dados por minha 
interlocutora. 

Beriberi, com humor e ironía, me instruiu a chorar e bater minha ca
be9a aó retomar ao Rio de Janeiro, onde morava naquela época. Em razao 
da troca de namorados no decorrer da pesquisa, me falou: "Fa9a assim para 
um de seus maridos" [linha 48]6 usando um termo triádico "arikram", que 
significa "teu marido que é meu tabdjwy" (sobrinho ou neto). Tais termos 
foram o tema da minha comunica9ao no Segundo Encentro Macro-Je, por
tanto, nao vou me deter nesse assunto aquí (LEA, 2004). 

6 Adoto esta convern;:ao para localizar urna determinada linba do texto ( em anexo). Cito urna 
instancia daquilo sendo analisado, o que nao significa a inexistencia de outros exemplos no 
mesmo texto. 

21 



----------Vanessa Lea e Beriberi Txukarramáe ----------

Foi inevitável editar o texto e a tradu9ao que eu havia anotado no cam
po. A entrevista com Beriberi durou uns 14 minutos. Em anexo, apresento 
aproximadamente a metade da transcric;ao. Embora tenha trabalhado sobre a 
traduc;ao no campo e transcrito o texto inteiro, traduzi aqui apenas os trechos 
que pareciam nao repetitivos. A análise de cada partícula foi feita semente 
para a atual publicac;ao. Por volta de 1998, modifiquei a ortografia que eu ha
via utilizado até entao, para acompanhar a usada atualmente pelos Metyktire 
e Mekragnoti, ou seja, os subgrupos Mebengókre que vivero a oeste do 
río Xingu, nos estados de Mato Grosso e Pará. Minha ortografia, como aquela 
dos Metyktire, baseia-se naquela desenvolvida pelo Summer lnstitute of 
Linguistics (SIL).7 

Quem ajuda a transcrever urna fita nunca consegue reproduzir o 
texto ipsis litteris. O tradutor, Mekar5, adicionava palavras consideradas 
necessárias em termos gramaticais (como, por exemplo, o parentese na linha 1). 
É corriqueiro este tipo de "censura" ao transcrever urna narrativa coro um 
Mebengokre . Posteriormente ( em 1995), fiz urna revisao ( com Pu ju), incluin

do pequenos trechos omitidos por Mekar5. 

A narrativa 

A narrativa de Beriberi contém dois focos: há demonstravoes das fórmulas 
que compoem a linguagem do choro cerimonial e há urna exposi9ao sobre seus 
motivos e os procedimentos referentes a performance que o acompanha. As fór
mulas sao bastante repetitivas, em parte pelos esclarecimentos prestados a mim. 
Conseqüentemente, foi possível diminuir o texto sem perdas significativas. 

7 A mesma afirma9ao vale para o estudo da língua em termos gerais. Os únicos materiais 
disponíveis na época da pesquisa eram aqueles do SIL (além de algum material dos mis
sionários Earl Trapp e Horace Banner). Várias modifica9oes foram necessárias, decorren
tes do fato de ter usado urna versao antiga do programa Word, a primeira vez que digitei 
o texto. O ideal seria disponibilizar (ao pesquisador interessado) urna cópia escaneada 
da transcri¡¡;ao original, além do texto bilíngüe apresentado aquí . Enfrentei problemas de 
segmenta9ao e de nasalíza¡¡;ao. Por exemplo, na época em que a entrevista foi gravada, 
ouvia a vogal e como en. 
E até hoje tenho algumas dificuldades com o contraste entre a série de vogais orais médias e 
baixas (especialmente no meio das palavras), e com nasaliza¡¡;ao perto de consoantes nasais. 
Seria urna perda de tempo me deter nesses problemas aquí . Evidentemente sao fundamentais, 
1nas preciso delegar sua resolu¡¡;ao aos lingüistas. Certamente revelarao outras questoes igno
radas por miro. Tenho muito material transcrito que gastaría de aproveitar melhor, sem me 
transformar em lingüista, e sem poder viver no campo tempo suficiente para sanar as lacunas 
que me permitiriam dominar a língua mebengókre como "domino" o portugues. 
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A explica9ao de mo~ivos é particularmente interessante, porque demons
tra o orgulho de Beriberi por pertencer a urna sociedade que sabe honrar seus 
mortos coma arte do "choro bonito" (mary metx), que se originou no tempo 
mítico Mebéngokre. I:r:onicamente, a prática de autoflagela9ao, de que Beriberi 
tanto se orgulha, está sendo reprimida pelos homens atualmente, de acordo 
com os conselhos dos caraíba, intermediados pelos homens Mebéngókre . 

É interessante comparar a oratória masculina com o choro feminino 
que é executado num tom falsete, estridente. Os homens pontuam sua fala 
com contra95es rápidas do diafragma. Urban (1988, p. 390) considera ins
pira95es vozeadas sintomáticas de choro ou, pelo menos, de envolvimento 
emocional intensificado ao nível transcultural. Tal afirma9ao nao se aplica aos 
Mebengokre, porque a forma padronizada da afirmativa "sim", para as mulhe
res, é urna inala9ao vozeada. Os homens dizem tam. 

Genero e os termos de choro 

Em diversas ocasioes, fui comparada a missionária Micky Stout, do 
SIL, que cometía o mesmo pecado de usar a forma masculina em vez da fe
minina. Por exemplo, eu costumava ser censurada por usar a forma masculina 
(béri be), em vez da forma feminina (béri tukj;)8 de urna exclama9ao quepo
deria ser glosada como "viu? /está vendo?".9 

A reitera9ao de género, ou seja, da dicotomia entre masculino e femi
nino, pode ser constatada na tabela dos termos de choro (em anexo). Esse 
contraste entre as formas de fala masculina e feminina é reconhecido como 
u~a característica das línguas tupi, mas ( com a exce9ao do karajá, macro-je) 
foi pouco analisado em rela9ao as línguas je. 

A tabela dos termos de choro evidencia a separa9ao sistemática das 
formas usadas pelas mulheres e pelos homens. A forma feminina geralmente 
come9a com Aj. Parece-me que o marcador de pri1neira pessoa i-, as vezes fica 
contraído junto, ou seja, Aj i-se torna Aj. A maioria dos termos usados pelos 
homens contém o sufixo ri, cujo significado desconhe90. 10 O primeiro termo 
na tabela, aj-imupudjwy para falantes femininas e imajpudjwyri para falantes 
masculinos, exemplifica outro caminho para análise, a que falta espa90 para 
aprofundar aquí. Esse termo de choro denota pessoas de ambos os sexos, 

8 Na palavra tukj, a enfase cai na primeira sílaba. 
9 Outro exemplo citado por Jefferson (1989, p. 15) é a distin~~lo entre a forma masculina (aj mii) e 

a feminina (anu mii) de responder a alguém que se despede; urna glosa seria "pode ir" . 
1ºEm outros contextos, o sufixo - ri poderia ser glosado como "enquanto", um exemplo hipoté

tico seria: "enquanto meu pai estava vivo" ibam tiniri (meu pai vivo-enquanto ). 
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enquanto nos termos básicos de referencia e nos vocativos as mesmas pessoas 
sao designadas por termos separados. Ou seja, kwaryj é usado para se referir 
a irma do pai e as avós (tujwa na forma vocativa), e nhénget é usado para se 
referir ao irmao da mae e aos avos (ngetwa na forma vocativa). Onze termos 
de choro ocorreram no decorrer da entrevista com Beriberi; os oito termos 
restantes foram obtidos posteriormente. 

Os homens usam os termos de choro apenas de forma exclamatória, por , 
exemplo: "O meu filho!", Jmajkakrari!. As mulheres usam os termos dessa 
forma, mas também na segunda pessoa, e ao falar com um interlocutor para se 
referir a urna terceira pessoa. Seguem alguns exemplos extraídos da narrativa 
de Beriberi: 

Tabela mostrando que o emprego dos termos de choro nao se limita 
apenas a forma: "meu/ minha ... " 

TERMO DE CHORO GLOSA 

Jtamj; djwj; meu tabdjwj; (sobrinho ou neto) 

Atamj; djwj; teu tabdjwj; 

ba ibe ajiirndjware .... sou suamae 

ba ibe amupudjware sou sua kwatj;j (tia paterna ou avó) 

' Os termos de choro distinguem nítidamente entre, de um lado, o irmao 
primogenito (kutewa), juntamente comos que nascem no meio (konetií), versus 
os/as ca9ulas (kutapure). 11 Sao os primogenitos que transformam seus país em 
adultos, ou, de urna perspectiva strathemiana, 12 sao os filhos que criam o casal. 
Fora do contexto de um determinado ritual (Bemp ), nao há urna cerimonia de 
casamento, e Tumer (1966) menciona que, na época da sua pesquisa, as pessoas 
negavam que estavam casadas antes do nascimento de um filho/a. Os primogeni
tos e os filhos do meio tem mais chances de serem honrados nurna cerimonia para 
a confirma9ao de seus nomes. Os ca9ulas (de ambos os sexos) sao urna espécie 
de fim de linha, marcando o esgotamento dos poderes procriadores de seus país, 
junto com seu acervo de nomes pessoais e prerrogativas herdáveis. 

Outra questao suscitada pela terminología de parentesco (no que diz res
peito a narrativa) é que a tradu9ao livre se choca com o fato de que diversos 
termos tem mais do que urna glosa em portugues ( ou ingles). Os Mebengokre 

11 Essa distin9ao, referente a ordem de nascimento, é destacada na maioria dos termos básicos; tal · 
informa.¡:ao foi omitida da tabela dos termos de parentesco apresentado aqui para simplificá-la. 

12 Veja, por exemplo, Strathem 1995. Lamentavelmente, trata-se de urna tradu.¡:ao mal feita de 
um manuscrito de 1992: Needingfathers, needing mothers. 
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ficaram bravos comigo no curso para monitores, realizado em 2002, quando ar
gumentei que o antropólogo, ao ensinar parentesco, inicia a tarefa descartando 
termos como "primo" "sobrinho" "avó" "tio" etc Em outras palavras o antro-' ' ' ' . . ' 
pólogo precisa convencer seus alunas que tais termos nao sao categorías univer-
sais. Os Mebengokre interpretaram essa afirma9ao como urna recusa de explicar 
o equivalente em portugues. 

Para nao comprometer a fluencia de urna tradu9ao livre, é conveniente 
optar por apenas urna das múltiplas designa95es de um determinado termo. Por 
exemplo, tabdjwj; é usado pelos homens e pelas mulheres para designar os ne
tos e netas. Outra glosa é "sobrinho'', mas nao corresponde ao termo "sobrinho" 
em portugues. Os filhos/as do irmao ou irma do mesmo genero que Ego 
( ou o locutor) sao classificados como filhos (kra); o termo tabdjwj; designa os 
filhos/as do germano/a do sexo aposto do locutor/a. Ou seja, para mim, como 
mulher, os filhos da minha irma sao meus filhos (ikra); isso corresponde ao 
que os antropólogos designam "filhos classificatórios" ; apenas os filhos do meu 
irmao sao meus tabdjwy. Isso exemplifica urna das nuanyas perdidas numa 
traduyao livre. 

Outro problema enfrentado pelo tradutor é a necessidade de contextua
lizar vários termos, por exemplo, os amigos/as formais, um tema clássico 
na literatura Je. A amizade formal, no caso Mebengókre, é herdada patrilate
ralmente - os amigos formais sao transmitidos automaticamente de um pai 
aos seus filhos. Da perspectiva feminina, meus amigos formai s (herdados do 
meu pai) sao urna fonte de cónjuges potenciais para minhas filhas . Idealmen
te, quem se casa com minha filha é um dos meus amigos formai s, da gerayao 
da minha filha (filho de um dos meus amigos formais da minha gera9ao). 
Evito propositalmente a palavra "genro", porque meu amigo formal, ao se 
casar com minha filha, continua sendo meu amigo formal, eclipsando seu 
status de genro. Como forma de respeito, nao dirijo nema palavra nem o 
olhar aos meus amigos formais de sexo aposto. Portanto, nao passo a evi
tar meu genro depois de ele se casar com minha filha; já o evitava por ser 
meu amigo formal. Em suma, nada muda. O termo de choro para os amigos 
formais, citado na tabela, pode ser dirigido aos amigos do mesmo sexo, ou 
referir-se aos amigos que já morreram. Este é um exemplo onde o termo de 
choro (ajbikukonji) é inteiramente distinto dos termos básicos, seja o termo 
de referencia genérica krabdjwjl (que desconsidera genero), sejam os vo
cativos: ikramie, ikronget, ikra, etc. (veja tabela) . Como se pode constatar, 
levei um parágrafo inteiro para explicar urna única palavra - krabdjwy. 
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Tabela dos diversos tennos referentes aos amigos formais 
PRIMOGENITO E OS CACULA S EXO DO SEXO DO 

DO MEJO ( kutewa/ (kutapure) AMIGO/A LOCUTOR/A 

konetii) FORMAL 

REFERENCIA (krabdiwY) 
ikramie ikramre ~ ~ 
ikronf!etx13 ikrongete ~ o 
ikronget ikrongete o ~ 
tkra ikrare o o 

Na forma vocativa, omita-se o prefixo i- da 1 ª pessoa 

Tradu~áo e etnopoética 

Para quem nao fala mebengokre, é dificil demonstrar a distancia entre 
a linguagem comum e aquela do choro. Seria interessante aprofundar essa 
questao no campo, citando o texto de choro frase por frase, e solicitando o 
equivalente na linguagem cotidiana. Alguém comparou a linguagem do choro 
a língua dos Suyá. Pode ter sido apenas urna maneira metafórica de expressar 
distancia, via urna analogia entre outra língua ( ou dialeto) e um léxico que di
ferencia o choro da linguagem cotidiana. Delego aos lingüistas o problema de 
resolver se o choro emprega um léxico arcaico, ou apenas diferencial, ciente 
de que urna possibilidade nao excluí a outra. 

A forma continuativa ( ou gerúndio) é expressa em mebengokre em ter
mos de "ficar sentado" ou "em pé". Por exemplo, quando Beriberi fala: "Se voce 
tivesse um filho" [linha 3], complementa dizendo "perto de voce em pé" (akuri 
dja). Omití isto da tradu9ao porque, aos nossos ouvidos, confunde mais do que 
esclarece. Na ausencia de urna forma subjuntiva, usa urna palavra interrogativa 
djam; "Voce tem um filho ... ". Aquilo que glosei como "que nao tem" é muito mais 
sintético em mebengokre: got, que inverte o sentido da cláusula anterior. 

Ao traduzir o texto, Mekaro deu grande destaque ao tema de saudade 
(um verbo em mebengokre). O choro cerimonial é bastante egocentrado, no 
sentido de enfocar a perda da locutora. 

Ao contrário de exemplos provenientes de outras sociedades, nao há 
nenhuma men9ao as virtudes do morto, nem aos acontecimentos que 

13 Entendo, atualment~\ que o -tx, pronunciado no final das palavras, é opcional. Significaría que 
Ego masculino e Ego feminino usam o mesmo termo para seus amigos de sexo oposto. 
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marcaram sua vida. Quem chora enfoca seus próprios sentimentos de perda. 
No cotidiano, a palavra que denota saudade é óama [linha 6], mas nas fórmu
las de choro, Mekaro e Puju me traduziram djujabe como "saudade". Nao há 
nenhuma relayao evidente entre o termo de choro e o termo de uso cotidiano. 
Mekaro também me traduziu ujabe como "urna pessoa que sai da família"; 
evoca a palavra para manso uabe. 14 Em duas ocasioes na narrativa, Beriberi 
emprega a palavra amak [linhas 11 e 51], que Mekar5 traduziu também como 
"saudade". Essa é parecida como termo comum óama. Na linguagem comum, 
amak designa o ouvido, ou orelha, e amak kre két (orelha buraco NEG.) signi
fica "surdo", ou ainda "valen te". A associa9ao entre um significado e o outro 
é que alguém muito valente nao presta aten9ao aos outros. 

Igualmente enigmática é a tradu9ao feíta por Mekar5 para to amf kangu 
(choro, 1 sg do verbo) [linha 6]. A ex pres sao corriqueira, traduzível como 
"eu choro", é ba muwy (mary sendo a outra forma intemporal desse verbo). 
A palavra kangu evoca a palavra comum kangó, que significa "líquido", no 
kangó sendo o termo para "lagrima"; isso oferece urna pista possível para a 
derivayao do verbo que denota "chorar". Na linguagem comu1n, kakrit signi
fica "ordinário/ comum", e kube kakrit é urna espécie de humanidade inferior. 
Kube é usado para designar inúmeros povos semi-animais e semi-humanos 
encontrados na mito logia, como kube nhep os "homens-morcegos". No choro, 
é recorrente a expressao ga kakriti ja pruware [linha 4 e passim ], traduzido 
como "voce foi embora com estrangeiros ruins", onde ruim é pruware, em 
contraste com a palavra comum punure. 15 O verbo traduzido como "andar 
devagar" (kukwara) [linha 5] é usado tanto no cotidiano quanto no choro, 
embora seja um verbo que eu havia associado com jabutis. Achava que signifi
ca va "andar se arrastando". Os verbos mais comuns para andar sao mra (mraj 
sendo a forma intemporal), e ha. 

O termo para feiti90 usado no choro uja mary [linha 9] é completamen
te distinto do termo comum, udjy; é citado na narrativa como urna das causas 
de morte. O que mais me surpreendeu foi urna expressao to i mry ( ou t oj i 
mry) [linhas 1 O, 19a e b ], que Mekar5 traduziu da seguinte forma: "como se 
f os se um bicho", em fórmulas que dizem "voce f oi morto como se f os se um , 
bicho". E incerto se aquilo traduzido como "bicho" (mry) trata-se de "ca9a" 

14 O morfema dj- geralmente relaciona a palavra que prefixa ao elemento a sua esquerda, por 
exemplo, há um contraste entre me ujdy ( feiti90) e kube djudy (gripe). Nao sei se desempenha 
essa mesma fun9ao neste caso. 

15 O sufixo -re é um diminutivo. No entanto, é comum encontrar o sufixo aumentativo -ti segui
do pelo sufixo -re. O aumentativo, parece-me, serve para substantivar verbos, por exemplo, o 
nome pessoal Be-bati, (Be "andar" + aumentativo) é traduzido como "Bep sempre anda/ anda 
muito", em outras palavras, é um andarilho. 
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ou de "animal". Contrasta com aves (ak), passarinhos (kwej) e peixes (tep). De 
qualquer modo, a metáfora de alguém morto como se fosse bicho é interessan
te em termos da volumosa discussao sobre o tema da predac;ao na etnologia 
das terras baixas da América do Sul. Nesse contexto, poderia ser interpretado 
como o supra-sumo do absurdo um homem, um predador por excelencia, ter
se transformado numa presa em relac;ao ao seu matador. Aquilo que glosei 
como "inimigo" (kuré djwoj) [linha 24] trata-se, na realidade, do "dono do 
ódio", kuré é o verbo "odiar" e djwoj "dono/ aquele responsável por algo". 

A palavra my designa o penis, e ni a vagina ( ou ait~da o intercurso sexual). 
O termo cotidiano para homens e mullieres é, respectivamente, memy e menire, 
ou seja, prefixado pela partícula que denota a coletividade. Kubé my/ kubé ni é a 

' forma singular. E curioso que o modo de dizer "masculino" ou "feminino" é mais 
elaborada no choro: kubé kri my (masculino), kubé kri ni (feminino) [linha 12]. 
Tais expressoes sao um elemento constante das fórmulas de choro. No cotidiano, 
kubé indica a terceira pessoa, por exemplo "ele é xama" (kubé wajanga); desco
nhec;o kri em outro contexto. 

Tabela resumindo os exemplos do contraste entre palavras 
usadas no cotidiano e no choro 

GLOSA 
PALAVRA PALAVRA DE 

COMUM CHORO 

saudade 
,.., 

djujabe o ama 

" " amak 

chorando ' to amikangu muwy 
. ' ru1m punure pruware 

masculino my kubékri my 

feiti90 udjy 
. ' ' u1a mara 

Os termos polissemicos sao os mais dificeis de traduzir. Um exemplo 
na narrativa de Beriberi é karo [linha 7]. Pode ser glosado como - "espírito", 
"alma" "fotografia" "desenho" "mapa" "sombra" "eco" "máscara" e o ver-' ' ' ' ' ' 
bo (precedido por a-) "explicar'' e "planejar". 

Beriberi afirma que as velhas tem muito kukradjy no choro [linha 18]. 
' Por falta de algo melhor, glosei isto como "palavras". E um termo polisse-, 

mico que os líderes empregam, boje em dia, para falar de sua "cultura". E usado 
para designar as partes que compoem urna totalidade, como as diversas 

28 



--------Urna aula de choro cerimonial Mebengókre --------

seqüencias de urna cerimonia. Por exernplo, os Metyktire me afirmaram que 
há mais kukradjy numa determinada cerimonia masculina (memy-biók) do que 
a forma feminina correspondente (meni-biók). Numa ocasiao, urna velha usou 
o mesmo termo para falar do segundo enterro da filha, ao me contar como jun
tou a ossada na sepultura, numa aldeia velha para levar até a aldeia nova. 

Beriberi descreve como as mulheres machucam seu kukradjy extensi
vamente (prine) [linha 43]. Nesse contexto, kukradjy pode ser glosado como 
"carpo", no sentido das partes que compoem o todo. Numa ocasiao, alguém 
tentou me explicar o significado dessa palavra apontando para os bra<;os, as 
pernas e o tronco, me dizendo, em rela<;ao a cada parte separadamente, "isto é , 
kukradjy e isto, e isto." E interessante comparar essa no<;ao com o portugues, 
em que se pode falar de um carpo de balé, ou carpo docente, etc. Num outro 
texto, quando um pajé viaja fora de seu corpo, descreve aquilo que deixa para 
trás como seu m, sua "carne". 16 Atualmente, o tema do corpo está muito ba
dalado na Antropología. Ainda nao estou convencida de que nossa no<;ao de 
"~orpo" é análoga aquela dos Mebengokre . 

Os dois volumes de mitos Je, publicados em ingles por Wilbert e Simo
neau (1978 e 1984), exemplificam a dificuldade de detectar erras na ausen
cia dos textos nas suas respectivas línguas de origem. Por exemplo, na versao 
Mebengokre (Cayapo) do mito da origem dos caraíba ("cristaos"), prove
niente de Métraux (1978, p. 152-153), a palavrapino (sic, deveria ser pingó) 
foi traduzida como lagarto (lizard), em vez de lagarta. O erro surgiu, provavel
mente, em decorrencia da proximidade das palavras "lagarta" e "lagarto" em 
portugues. lsso leva o leitor desavisado por urna pista completamente falsa para 
desvendar o significado do mito em questao. A versao do mito da origem dos 
caraíba, narrada por Beriberi, pode ser consultada (apenas em ingles) no 
segundo volume organizado por Wilbert. A versao em portugues, do livro 
de mitos Mebengokre editado pelo missionário Anton Lukesch, apresenta 
os mitos apenas em portugues, enquanto na edi<;ao alema os mitos sao 
transcritos também em mebengokre. Enfim, mesmo nao sendo lingüista, 
é melhor (a meu ver) apresentar urna transcri<;ao nao-profissional do que 
nenhuma. 

A língua mebengokre faz uso freqüente da onomatopéia (algo compartilha
do com a maioria das sociedades indígenas, suponho ). O exemplo que aparece na 
narrativa de Beriberi é. a ressonancia do facao batendo na cabe<;a "txu txu txu ... ". 

16 Suspeho que a palavra .que os Mebengókre traduzem como "bosta'', in, seja relacionada a 
no9ao de carne (fn ), embora Andrés Salanova ( comunica9ao pessoal) tenha .insistido em que 
há urna oclusao glotal na frente da palavra "fezes", ausente da palavra "carne". Jefferson 
(1989, apendice 12, p. 3) nao emprega urna oclusao glotal no termo me in (fezes). Em termos 
freudianos, a associa9ao entre carne e fezes seria plausível. 
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O recurso mais usado para dar enfase é a eleva9ao do tom da voz, alongan
do a última ou penúltima vogal: kramtiu;;;u;;;; (muitíssimo, linha 18), ou oni;;;;;¡¡;a 
"muito muito longe" (um exemplo que se ouve freqüentemente no cotidiano), um 
recurso ofuscado ao transpor um texto para o papel. 

Nas fórmulas de choro, vogais podem ser adicionadas aos finais das 
palavras para ajudar o flux o do ritmo .. . kama /ami to djama! nam amf toj 
bójtchi ... [linha 53]. Minha pesquisa acerca dos nomes pessoais já havia me 
sugerido o emprego (conscientemente ou nao) do recurso da rima. A linha 5: 
'n 'amito abójtxi rima com linha 13: amito apójtxi . . 

Na linha 52 do texto anexo be é posposi9ao malefactiva, que aparece no 
sentido de que "meu filho foi morto contra/de mim" e cujo antónimo é a posposi-
9ao benefactiva a. Ambas as posposi95es sao muito comuns, tanto nas narrativas 
quanto no cotidiano, be é usado também para falar de um roubo, por exemplo "al
guém roubou meu peixe" (Me'o ibé itép oakl) [urna frase hipotética apenas para 
fins de compara9ao]. O estativo ( ou essivo) é um homófono, como, por exemplo, 
na palavra Mebengokre (Me-be-ngo-kre; COL. EST. água buraco). Outro exem
plo desse uso é a palavra kubé, que pode ser glosada como "ele é"; ou ainda como 
"virou", no sentido de "transformou-se". Delego aos lingüistas deliberar se é urna 
coincidencia, ou se há alguma rela9ao entre os dois usos de bé. 17 

Aquilo reconhecido, boje em día, como "gripe" pelos Mebengokre, 
chama-se, literalmente, "feiti90 de caraíba". Trata-se, provavelmente, de 
um termo antigo que surgiu junto com a gripe, percebida originalmente 
como feiti90. Quando Beriberi fala de um filho morto por gripe usa 
pa [linha 52] , um verbo plural, versus bz, o verbo singular. Este contraste 
entre verbos distintos para expressar o singular e o plural fica perdido, 
inevitavelmente, na tradu9ao. 

Quando perguntei a Beriberi sobre o choro para um natimorto, respondeu: 
me kra tikre kam rórók ne atxidjuwa ne tyk [linha 51]; traduzi isto como: "Quan
do um filho nasce da barriga e morre ... ". Mas soa infinitamente mais poético 
em mebengokre, sintetizado pelas tres constata9oes, costuradas pela repeti9ao 
de ne. O verbo rórók significa "cair"; Beriberi usa o mesmo verbo ao descrever 
as mulheres se jogando no chao [linha 39]. 18 Atxidjuwa é um verbo plural que 
corresponde (parece-me) ao verbo ruy, "nascer/descer", no singular. Isto talvez 
se explicaría pelo fato de Beriberi estar falando em termos abstratos, e nao de um 
bebe específico. Já foi constatado que ela usava o verbo plural ao falar da morte 
dos filhos, o que se encaixaria no mesmo raciocínio. 

17 Urna discusao dessa partículas pode ser encontrada em Jefferson (1974). 
18 Salanova ( l 999) sugere que rórók pode ser um verbo plural, correspondendo ao verbo 

singular tjm. 
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A palavra ou morfema je [linha 1 O] aparece diversas vezes na narrativa. 
Na literatura Je, costuma ser associada a afinidade, algo que parece improvável , 
no caso Mebengokre. E usada como sufixo em nomes de alguns povos Je como 
Apinajé e K.renjé. 19 

Conclusáo 

Meu uso de determinados termos talvez possa deixar os lingüistas com os 
cabelos em pé, indignados pelo uso inapropriado, indevido, ou meramente intui
tivo. Apesar disso, sinto que meu mergulho na narrativa de Beriberi conseguiu 
clarear o que ela quis me dizer. E espero ter demonstrado que o choro cerimonial, 
longe de ser um pandemonio, é nao apenas plenamente decifrável, mas também 
urna arte primorosa. Beriberi é a autora do texto, eu apenas aponto para as difi
culdades de tradu9ao. 

1 
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O texto em mebengókre está apresentado em itálico; a linha acima é 
utilizada para analisá-lo, e a linha numerada corresponde a tradu9ao livre.20 

As aspas duplas indicam as fórmulas do choro, diferenciado-as do restante da 
narrativa de Beriberi. Os algarismos romanos indicam o início de cada trecho 
extraído da narrativa para a atual apresenta9ao. 

VL.21 Como é o choro das mo9as? 

. 

2S- mo9a ( entao HORT.) FUT. 2S 

Akurerere (kam gé) dja ga: 

1 Sendo urna mo9a, fa9a assim: 

"Ah irmao" assim, 2S-choro um CONJ. contar 

"AJarydjwy" ane, amary pydji n 'aren 

Q "Oh irmao" assim, chorando apenas urna vez. {bis} 

VL.: Só isto? 

CONJ. INT. 2S-filho algum CONJ. 2S-perto em pé INV. 2S 

Nhym djam akra on n 'akuri dja got ga: 

20Nao conseguí sanar certas discrepancias na ortografía adotada, por causa de tantas 
influencias divergentes, até hoje, e em razao do amadurecimento gradativo do meu entendi
mento da língua. 

21 Símbolos e abreviaturas 

[ ] = explica95es de Mekaro, na análise da narrativa; { } = comentários meus; lS = pronome 
de primeira pessoa singular; 1 S- = prefixo de primeira pessoa singular; 2S = pronome de 
segunda pessoa singular; 2S- = prefixo de segunda pessoa singular; 3S = pronome de terceira 
pessoa; prefixo de terceira pessoa = 0; 3P = prono1ne de terceira pessoa plural; ASP. = aspecto; 
AUM. =aumentativo; BEN. = benefactivo; CAUS. = causativo {?}No verbete de Salanova 
(1999), je é descrito como posposi9ao, com o significado de "devido a"; "por causa de"; 
"por'', etc.; COL. = a coletividade; COM. = comitativo; CONJ. = conjunyao. Há duas con
jun95es comuns - ne (as vezes abreviada paran ' ; e nhym. De acordo como SIL, a primeira é 
usada quando dois predicados mantem o mesmo su jeito; caso contrário, usa-se nhym. Na nar
rativa, a primeira conjun9ao é as vezes transcrita na, conforme a pronúncia. Ne é descrito por 
Stout e Thomson como também indicando "nao futuro". Para mais detalhes, ver a publica9ao 
dessas autoras de 1974b. DIM. =diminutivo; DIR. = direcional; EST. =estativo. FUT. =tempo 
futuro; HORT. = hortativo; INS. = instrumento (glosado "coro" por Stout e Thomson 1974b, 
p. 77); INT. =interrogativo; INV. = inversor; MAL. = malefactivo; NEG. = negativo; OBJ. = 
objeto; REF. = reflexivo. 
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3 Se voce tivesse um filho, que nao tem, poderia fazer assim: 

?: "Ah innao" CONJ. 2S estranho/estrangeiro este ruim COM. 
BEN. [pruware = xingando o estrangeiro ruim] 

Aje: " aj jarydjwy na ga kakriti ja pruware kótó ma 

4 "Oh meu irmao, voce foi embora com estrangeiros ruins 

REF./?/2S-andar devagar/ CONJ.-REF. ?/ 2S-chegar 

ami/ to/ wakukwary/ n 'ami to/ abójtxi. 

5 e agora voce chegou de volta. 

1 S EST. irma/ com saudade/ ? REF. chorar ?-sentado assim 
[ baj bé = ba ibé] 

Baj bé pijidjware/ djujabe/ to ami kangu t 'ónhy" anhunamy ... 

6 Eu, sua inna, esto u chorando com saudades", assim ... 

1 
COL. lS-mae/ COL. lS-irmao/ COL. lS-pai NEG./ IS-COL. 
espírito ouvir 1 

Me inii,/ me ikamy,/ me ibam két / bame karo ma · 

7 
Depois da morte da nossa mae, nosso irmao, ou nosso pai, ao 
pensar no espírito deles, 

CONJ. IS-choro muito CONJ. lS-filho COM. contar 
n 'imary kramti n 'ikra kót aren 

8 
aumentamos o choro de acordo com a quantidade dos filhos que 
ternos: 

{A fala que segue é dirigi~a ao irmao que chegou:} 

? [Dja na = majna; que que é] maezinha / estrangeiro este ruim / 
feiti90 / ruim/ ? MAL. 

"Dja na/ jurudjware / kakriti ja pruware /ujamary/ punure/ toj bé 

9 "Gente ruim matou mamae com feiti90, 
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pai CAUS. COL., irmao CAUS. COL., morto, 1 S irmao CAUS. 
COL. [to} i mry = tyk morto, ou matou] 

djumudjwa je me, ajarydjwjJ je me, to} i mry, ba ajarydjwjJ je me 

10 
Papai e teu irmao foram mortos como se fossem bichos; meu 
irmao 

Papai CAUS./ estou com saudade/ na frente/ REF.? andar 
devagar 

djumudjwy je /to} amak/ kukamy /ami to} kukwary. 

11 estou com saudade de papai, e agora sou·eu que ando na frente. 

CONJ./já [cf. aryp] / 2S.-sobrinho CAUS. / 38? masculino 3S ? 
feminino [ kwoj = gente, nasceram] 

Nhamy / taramy / atamydjwój je / kubé kri my kubé kri ni kwoj 

12 Teus sobrinhos, meninos e meninas 

Já, 1 S.-dentro REF. ? tirar 

taramy, ikam ami to wapójtxi 

13 . ' Ja nasceram, 

CONJ. REF.? mocinha [kama = kam; entao] andar/ [mi be= 
cuidar{?}] 

ne ami to kurereti kama ba/ mi be 

14 e urna já está urna mocinha. Fiquei cuidando de 

2S.-sobrinho / CAUS. I femea / macho I ? andar devagar 

atamadjwój / je / kubé kri ni I kubé kri my / to} kukwary. 

15 teus sobrinhos, os meninos e as meninas, acompanhando-os. 

CONJ. 2S? REF.? 2S-chegar/ lS saudade? REF. chorar sentado 
{ ASP.}" assim 

ne ga t 'ami to wabótxil ba djujabé to ami kangu t 'ónhj" ane 

16 Aí voce chegou, e estou chorando de saudade" assim. 
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[na bam = quando] COL. { 'ii = ela indicou o número com a 
mao} 1 S-filho muitos assim 

na bam me 'ii ikra kramti a ane. 

17 Quando tem muitos filhos chora assim. 

II 

VL.: O choro das velhas é igual? 

As ancias I velhas/ CONJ./ COL. choro I partes de um todo I muito 

... mebénget / tum /na/ me mary / kukradjy kramfiiiiiiiiiiir 

18 As velhas tem muitas palavras do choro 

lila 
IS-MAL. / lS-filho I CAUS./ macho I morto" assim 

"Jbé / ikakra /je/ kubé kri my /to i mry" ane 

19a "Meu filho foi morto como se fosse bicho" assim. 

Illb 
"IS-filho CAUS. femea morta" assim 

"Jkakra je kubé kri ni toj imry" ane 

19b "Minha filha foi morta como se fosse bicho" assim. 1 

IV { Comentário do tradutor} Para o cachorro morto se diz: 

1 S-filho / 3S / água buraco {olho d' água} I cf. purak = parecido 

"Jkakra/ kubé I ngókre / pura bé " 

20 "Meu filho que parece gente". 

V 
Conj./ INT./ 2S/ logo/ chegar I CONJ./ 3P =grupo pequeno/ 
pequeno/ morto 

Nhym / djane / ga / on / bój / nhym / ari / prf / tyk 

21 
E se voce chegasse no momento em que morre urna crianc;a 
peque na 

CONJ./ COL. aqueles que/ REF. bater I COM./ 2S ver 
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nhym / me kute / ami tak/ kót/ ga ómu, 

22 voce ia ver as pessoas se 1nachucando. 

COL. l S-velho / CONJ. COL., COL. MAL. filho morto 

Me-i-tum I na me, me bé kra tyk, 

23 Pessoas velhas, quando morre um de nossos filhos, 

qoL. 1 S-irmao / ódio dono, COL. OBJ.-matar {plural} 

me ikamy/ kuré djwój, me kupa 

24 quando inimigos matam nossos irmaos, 

lS.-COL. / REF. bater/ CONJ./ COL. faca-INS. REF. bater CONJ. 
1 bame / ami' tak /ne/ me katx-ó ami tak ne, 

25 nós nos batemos com facao; 

junto MAL.faca tirar / CONJ./ COL. faca /INS. I REF. bater 
INS.-andar 

aben bé katx opój / nhym / me katx / ó / ami tak óba. 

26 aí, outras agarram o facao para se machucar também. 

lS.-COL. / COL. MAL.tirar / CONJ. INS. / REF. bater CONJ. 

Bame / me bé katx opój / ne ó / amf tak ne. 
r~ 

27 Agarramos o facao, urna da outra, e nós nos batemos. 

VL.: E quando nao ·tinha faca de caraíba, se usava o que? 

caraíba {estrangeiro cristal} / COL. ir; caraíba/ lá / andar / 3S 
/caraíba matar {plural} 

Kube kryt / me te; kube kryt / müm / ba / kute / kube kryt / pari. 

28 Pessoas iam Já matar caraíba para trazer facoes . 

CONJ./ estrangeiro / facao/ trazer, INS.REF. bater 

Ne/ kube / katx / ó ba nó bój, ó amf tak 
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-
29 Traziam facoes para se baterem, 

lS.-COL. /COL. MAL./ tirar / {nó =ne + o?} CONJ. INS./ 
REF. / bater/ CONJ. 

bame / mebé / opój / nó / ami / tak / ne. 

30 e urna tira da mao da outra para se bater também. 

VL.: E " ? por que .... 

Oh INT. COL. / apenas/ Ah! Ah! / 1 S-filho CONJ . 
.... o dja me / ate / aj aj / ikakra ne 

31 Oh! Devemos apenas nos lamentar Ah! Ah! meu filho, 

REF. cabe9a / { onomatopéia} / assim / enfático {homófono do 
negativo} 

ami kra / to txy txy txy / anhuny két 

32 em vez de bater nossa cabe9a to txy txy txy. 

VL.: Por que as mulheres derramam sangue? 1 

Oh CONJ./ COL.-lS I COL. REF. bater/ CONJ./l S-cabec;a 
sangue {bis}/ correr 

.... "o na/ meba / me ami tak/ ne / ikra kamró, ikra kamró / pront. 

33 "Oh! nós nos batemos, e a cabec;a sangra; derramamos o sangue. 

CONJ./ hortativo FUT./ 2S / lá longe / REF. bater 

Ne/ gé dja / ga / ni/ ami tak 

34 Fac;a assim depois de ir embora; bata-se. 

CONJ. 2S. cabe9a sangue /longe {?}/ correr 

ne akra kamró / ni/ pron 

35 F a9a escorrer o sangue da cabec;a. 
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CONJ./ 2S.-rosto /este BEN./ correr, CONJ./ 2S/ entao/ ver 

Ne/ anokre /ja a/ pron, ne/ ga.1 kam / ómu 

36 E deixe-o escorrer pelo rosto, aí voce vai ver como é. 

imperativo / REF. bater / CONJ. 2S / FUT./ simplesmente / faca 
/algum {ou INS.}/ pegar 

Gora /ami tak,/ ne ga / dja /tu/ ka} ó by, 

37 Pode se bater, é só pegar urna faca, 

. 

CONJ. INS./ REF. bater / INS. ir 
n 'ó ami tak ó tem. 

38 e fica se batendo 

VL.: E no chao? 

Sim, / terra BEN. / lá / REF. jogar / lá cair CONJ./ {bis} 

A, pyka a I mum /ami re, I mum rórók ne, mum rórók ne 

39 Sim, depois se joga no chao, caí para cá e cai para lá, 

CONJ. COL. terra BEN. REF. lá terra BEN. cair, CONJ. terra 
BEN. cair CONJ. 

Ne me pyka a ami mum pyka a rórók, ne pyka a rórók ne 

40 depois se joga no chao, cai no chao. 

madeira I lenha /pegar/ CONJ. INS. REF. bater CONJ./ lenha 
INS. REF. bater CONJ. 

Pi,/ pi poj / jamy / n 'ó ami tak ne/ pipo} ó ami tiktik ne, 

41 Pega um peda~o de pau, de lenha, e se bate, se bate com pau, 

lS.-filho este/ lS.-filho 3S I segurar/ lugar I este I machucar/ 
este machucar 

ikraja,/ ikraja kute / amy / dja /ja/ kajy,ja kajy, 

42 machuca-se no lugar que segurava teu filho. 
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3S. / crian9a segurar lugar este machucar,/ totalmente /REF. 
carpo machucar 

Kute / kra jama} cija ja kaju,/ prine /ami kukradja kajy 

43 Machuca o lugar que segurava o filho, machuca o carpo todo. 

VL.: Para quais parentes? 

COL.- irmao /morto CONJ./ COL ... REF. bater CONJ. 

"Mekamy / tyk nhym /me ... ami tak ne, 

44 Nós nos batemos para nossos irmaos {bis} 

COL.filho morto CONJ. COL. REF. bater CONJ. 

mekra tyk nhym me ami tak ne 

45 nós nos batemos por causa de nossos filhos mortos, 

COL. mae morta CONJ. COL. REF. bater CONJ. 

me na tyk nhym me ami tak ne 

46 nós nos batemos por causa das nossas maes, 
! 

COL.-1 S. pai morto CONJ. COL. REF. bater CONJ. 

me ibam tyk nhym me ami tak ne ... 

47 nós nos ha ternos por causa dos nossos pais ... 
-

VI 
HORT. FUT./ 2S./ BEN./ teu marido que é meu sobrinho 
{tabdjwy}/ algum / DIR. chegar CONJ. assim 

Ge dja / ga / a / arikramre / 'o / ara bój ne ha ane. 

48 Quando chega a um de seus maridos fava assim. 

VII 
VL.: E como se chora no caso de doen9as de índio? 
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Mebengókre aquele I CONJ. 1 S.-COL. 1 S.-choro / certo / 1 S.-
contar 

"Mebéngókre tam / ne bame imara / kót ijare. 

49a "Os Mebengókre choram do jeito que falei para voce. 

{Urna crian~a que estava escutando interpós:} 

"Ne kube ne iiiiiiiii" 

"Os caraíba fazem iiiiiiiii." 

Conj ./ COL.2S.-EST. estrangeiro / 2S.-COL./ apenas / iiiiiiiii 
INS. 2S.-andar 

Nhym /me abé kube / game /tu / iiiiiiiii ó aba 

49b E voces caraíba ficam semente fazendo iiiiiiiii". 

MISCELÁNEA 

lS.-filho HORT. FUT. IS. REF. MAL. saudades/ entao REF. ? 
sentar [ato} = de voce] 

"lkakra gé dja ba ami bé ato} amak / kama ami toi kri ... " 

50 "Meu filho, vou ficar com saudade de voce ... " 

COL.-filho barriga em cair CONJ. nascer CONJ. morto 

Mekra tikre kam rórók ne atxidjuwa ne tyk. .. 

51 Quando um filho nasce da barriga e morre .. . {ou 'nasce morto'?} 

Sim, COL.-filho /estrangeiro feiti<;o /COL.-lS.- MAL./ COL. 
lS.-filho /matar {plural} 
-A, mekra / kube djudjy /me ibé /me ikra pa 

52 Sim, quando a gripe mata nossos fi lhos ... 

... kam = em / REF. ? em pé / CONJ. REF. / ? chegar 

Kama I ami' to djama/ nam ami I to} bójtchi ... 

53 Fiquei lá junto { com outra gente}, aí cheguei de volta ... 
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Quadro dos termos de parentesco usados no choro 

Glosa: minha 
a)Termo básico Termo de Termo de 

N2 de referencia choro para ego choro para ego 
ou meu ... 

b) vocativo feminino masculino 

l irma do pai, avó 
a) ikwacyj aJ-

imajpudjw)rri 
b) tujwa imupudjw)'(re) 

2 
irmao do pai, a) inhenget 

" " A b) ngetwa avo 

o filhos da 
irma· 

a) itabdjw)' aj-itamydjw)' ' 
3 ~ filhos do imajtamydjwyri 

b) várias formas 
irmao· 

' o e ~ netos 

4 mae 
a) ina 

aj-jurudjwy imaj-jurudjwyri 
b)jerua 

5 pa1 
a) ibam 

aj-djumudjw)' imaj djumudjw)'ri 
b) djunwa 

6 filho/a 
a) ikra 

aj-ikakra imajkakrari 
b) várias formas 

7 irma 
a) ikanikwoj 

aj-pidjw)r(re) imajpidjwyri 
b) várias formas 

irmao 
a) ikamy (kutewa 
/ . 

8a (primogenito /e aj -ijar)rdjw)' imaj-jar)rdjw)'ri 
koneta) 

os do meio) 
b) várias formas 

8b irmao ca¡;:ula 
a) ikamy 

aJapu imaj-japuri 
b) várias formas 

9 amigo/a formal 
a) ikrabdjw)' 

aj-bikukonji imajbikukonjire 
b) várias formas 

10 esposa 
a) ipro 

imajkjérikunori 
b) taware -

11 marido 
a) imied 

aj-ikjérikuno -
b) taware 

12 
~ esposa do 

a) e b) djwoj aj-djw)'djw)' -
irmao / nora 

13 
o esposa do a) idj'ypyjn 

imajwawari 
b) popyjn -

irmao /nora 
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o e ~ marido 

14 
da irma/ o e ~ a) idjudjwy 
marido da filha; b) ~ ibianho aj-wawa -
~ irmao do b) o kratka 
marido 

~ inna do 
a) idjumre 

marido aj-pomrewa imajrewari / 
15? b) ~ pomre o irmao da imajdjuwudjw)rre 

b) o maj 
esposa 

a) idjumrengetx 
aj-wawa 

16? mae do marido aJ-b) pomrengetx -
pomrengetxiw)r 

a) idj 'ypyjndjw)r . ' . 
17 mae da esposa 

1maJpomren--
b) popyjn-ngetx getxiw)r 

1 
a) idjumrenget 

aj-wawa aj-
18? so gro b) ~ pomrengetx . ' . ' . 

pomrengetxiw)r 
1maJrewan 

b) o majnget 

Nota lingüística 

Quadro fonemico e transcri~ao adotada 

Consoantes 

bilabial alveolar palatal velar glotal 

oclusivas 
/p/ /ti t le! /k/ k / '/ ' 

surdas 
p tx 

oclusivas 
lb! b /di d /d3f dj /g/ g sonoras 

nasa1s /mi m In/ n /Jl/ nh IIJI ng 

aproximan tes /w/ w /f / r /y/ J 
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Vogais orais 

anterior central 
posterior nao- posterior 
arredondada arredondada 

alta /i/ 1 /Y/ y /u/ u 

média /el " !el ' lo/ " e y o 

baixa /el /a/ IAI ' /:;/ e a a o 

Vogais nasais 

anterior central 
posterior nao-

posterior arredondada 
arredondada 

alta /í/ - (i/ - /q/ -1 y u 

baixa !el e !al ª /'f.../ /6/ 6 

O quadro acima é baseado em Stout and Thomson, 1974. A única 
distin9ao fonemica descrita por Stout and Thomson que omiti foi entre 
/a/ e /K/.22 

Quadro mostrando as transcri~oes adotadas por mim ao 
longo do tempo 

Phoneme 
V Lea 
78 95 1998 

/el ' " e - e 

/:;/ ' o - o 

lo/ " o - o 

111 ' u - y 

!el e ' - y 

le! ts tx -

/d3/ dz dj -

/y/ y - J 

22 Entendo, atualm.ente, que o - tx, pronunciado no final das palavras, é opcional. Significaria 
que ego masculino e ego feminino usam o mesmo termo para seus amigos de sexo oposto. 
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SISTEMA FONOLÓGICO DO TIMBIRA 
APÁNIEI<RÁ 

(FONEMAS, SÍLABA E ACENTO) 

Flávia de Castro Alves (PG - Unicamp) 

Introdu~áo 

O etnólogo pioneiro no estudo dos povos Timbira foi o alemao Curt 
Unkel Nimuendajú. Em seu trabalho The Eastern Timbira (1946), o autor 
classifica sob o rótulo 'Timbira' 15 grupos: 

- Timbira do Leste (a direita do Rio Tocantins): Grupos do Norte: Tim
bira de Araparitiua (Gurupí), Kreyé de Bacabal e Kukoekamekrá de 
Bacabal; Grupos do Sul: Kreyé de Cajuapara, Krikatí, Pukóbye, Ga
vioes do Oeste ou da Floresta, Krepumkateye, Krahó, Porekamekra, 

V 

Kénkateye, Apányekra, Ramkokamekra e Cákamekra; 
- Timbira do Oeste (a esquerda do Rio Tocantis): Apinayé. 

Os Timbira atualmente somam urna populavao aproximada de 6 mil 
indivíduos e sao compostos pelos povos Apaniekrá, Ramkokamekrá 
(ambos conhecidos como (Kanela), Apinajé, Kraho, Kr1kati, Parkateje 
(Gavioes do Pará), Pykopje (Gavioes do Maranhao ), Kokujrekateje, Kreye 
de Cajuapara, Timbira de Araparitíua, Kenkateje, Krepumkateje, Poreka
mekrá e Txokamekrá. 

Os sete grupos que vivem de maneira autónoma estao distribuídos nos 
estados do Maranhao, Tocantins e Pará: Apaniekrá: Terra Indígena Porqui
nhos, município de Barra do Corda (MA); est.unativa da popula9ao 458 indi
víduos (Funai Barra do Corda: 2000); Ramkokamekrá: Terra Indígena Kanela, 
município de Barra do Corda (MA); estimativa da populavao 1.387 indivíduos 
(Funai Barra do Corda: 2000); Apinajé: Terra Indígena Apinayé, municípios 
de Tocantinópolis, Itaguatins e Maurilandia (TO); estiinativa da populavao 990 , 
indivíduos (FUNASA, 1999); Kraho: Area Indígena Kraolandia, municípios 
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de Goiatins e Ita.cajá (TO); estimativa da popula9ao 1.790 indivíduos (FUNASA, , 
1999); Kñkati: Area Indígena Kñkatí ( ainda aguardando homologa9ao e regis-
tro), municípios de Amarante, Montes Altos e Sítio Novo (MA); estimativa da 
popula9ao 620 indivíduos (FUNAI IMPERATRIZ, 2000); Parkateje: Terra 
Indígena Mae Maria, município de Bom Jesus do Tocantins (PA); estimativa , 
da popula9ao 414 indivíduos (FUNAI MARABA, 2000); Gaviao Pykopje: , 
Area Indígena Govemador, município de Amarante (MA); estimativa da po-
pula9ao 250 indivíduos (FUNAI IMPERATRIZ, 1998). 

Os Kokujrekateje (que se autodenominam Timbira), os Kreye de 
Cajuapara e os Timbira de Araparitíua (ambos atualmente conhecidos como 
Kreje) já nao vivem como grupos autónomos. Em número reduzido de indiví
duos, esses grupos vivem atualmente com os Guajajara e os Tembé (falantes 
de línguas da família Tupi-Guaraní). 

Os indíviduos pertencerites aos povos Kenkateje, Krepumkateje, 
Porekamekrá e Txokamekrá vivem hoje espalhados entre os sete povos 
que vivem de maneira autónoma. Com rela9ao aos Kreje de Bacabal, 
atualmente nao há pessoas que se identifiquem como a eles pertencentes 
(MELATTI, 1999). 

O objetivo <leste trabalho é apresentar urna revisao de minha disserta-
9ao de mestrado (ALVES, 1999), nos aspectos referentes a descri9ao e estatu
to de certos fonemas e alofones (o segmento kh e as consoantes obstruintes 
nasais ), sílaba e acento da língua Timbira falada pelo povo Apaniekrá. 

Fonemas 

Em Alves ( 1999), mostro que o Apaniekrá apresenta os seguintes fone
mas consonantais e vocálicos (entre colchetes os respectivos alofones): /p/ [p 
b P mp mb m], /ti [t do r nt nd], /k/ [k g l)k l)g l)], /tJ/ [ts tJ J1tJ j h] , /kh/ [kh khj 
k~ ks tJ], /mi [m bm] , /ni [n dn], /w/ [w P b], Ir/ [r .t) U, /j/ [j 3 d3 ZJ1], /h/ [h x 
/], /i/ [i e], /i/ [i ~], /u/ [u o~], /1/ [í e], /fil [u], /e/ [e i], /~/ [~ i], /o/ [o u], /el [e 
e i], /3/ [3 ~ i], /~/ [~o] , !el [e e], /5/ [3 5], /a/ [a 3 ~], /a/ [3 ~ 3]. 

A análise atual 1 considera os fonemas e suas variantes /mp/ [mp p], /nt/ 
[nt t] , /J1tJ/ [ptJ tJ] , /IJk/ [IJk k] como representantes da série obstruintes nasais 
(que nao constavam da análise anterior), ao lado das obstruintes (orais) /p/ [p 

1 Essa análise é parte do trabalho que realizei para qualifica-;ao na área de fonologia: as seqüencias 
nasais + consoantes homorgánicas (mp, nt, ¡ztf, 1Jk) do Timbira Apaniekrá: uma aborda
gem pela Teoria da Otimalidade. Aproveito para agradecer enormemente aos professores do . 
Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP que participaram dessa banca de qualifica
-;ao de área: Bemadete Abaurre (presidente), Wilmar D ' Angelis e Filomena Sandalo. 
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b ~],!ti [t do r], /tJ/ [tJ ts], /k/ [k g kh khj k~ ks tJ] e das nasais /mi [m bm], /ni 
[ n dn]. Outra diferenya da análise de 1999 é considerar os seguintes fo nemas 
/w/ [ w j3 b ], /r/ [r .( 1 U, /j/ [j 3 d3 ~ Jl], /h/ [h x ?] como representantes de urna 
única série, a dos glides: 

mp nt jltJ l)k obstruintes nasais 

p t tS k obstruintes 
. 

m n nasa1s 
. 

h glides w f J 

voga1s 

. - . - -1 1 l l uu 

e o 

- -ee 3 ~~ 

-ªª 
A seguir, retomarei dois aspectos anteriormente estudados propondo 

urna nova análise. 

O segmento kh 

kh, embora considerado no trabalho de 1999 como fo nema na língua, 
nao faz parte do sistema fonológico proposto neste trabalho. As justificativas 
para essa alterac;ao sao as seguintes: 
- kh pode realizar-se sem a aspirac;ao em sílaba átona e ocorrer como [g]: 

[. ' ? . ku ' .] [. ' . k ' .] ] [' ' . kh k ' .] 2 1: ta .1:. .ga tgJ ,...., 1: ta.1:.gu. a tgJ ,...., 1: ta.1:. u . a tgJ 

ita 
esta 

. 
1-

1-

'esta é minha testa' 

kukatgj 

testa 

2 Glosas: 1,2,3 - lª, 2ª e 3ª pessoas, respectivamente; incl - inclusivo; gen - genitivo; clas - termo 
de classe; pas.- passado. 
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Como [g] ocorre nos mesmos ambientes anteriormente previstos e descri
tos para o fonema /k/ e, principalmente, como kh pode nao ocorrer em silaba átona, 
ininha proposta é considerar urn /k/ que, em sílaba tónica realiza-se com aspirac;ao 
[k11]: 

/k / ~ [kh] /_ V 

[+acento] 
- observando os pares de dados: 

[í'lJkrc] [i/'kb3] 

i-l)krc i-k3 

3-ovo 3-pele 

'ovo (dele)' 'pele (dele)' 

Como a oclusiva glotal pode ser derivada por urna regra de inserc;ao,3 

pode-se concluir que a oposic;ao nao está entre as oclusivas k I kh, ou seja, 
entre a oclusiva velar aspirada e nao-aspirada, mas entre k / IJk. 

As consoantes obstruintes nasais 

No trabalho de 1999, as seqüencias nasais + consoante homorganica 
do Apaniekrá foram analisadas em dois tipos: o primeiro tipo seguindo vogal 
nasal em sílaba aberta4 (processo de caráter meramente fonético); o segundo 
tipo, a manifestac;ao de urna nasal, marcada lexicalmente, ocorrendo em inte
rior e em fronteira de palavra (processo de caráter fonológico). 

No entanto, urna nova análise pode ser proposta para essa nasal marca
da lexicalmente: 

(1) [i:'put] 'meu pescovo'4 (7) [i: 'pa-l] 'meu pé' 

3 A regra de inser9ao da glotal pode ser assim descrita: 
(j (j 

1 1 
cv c v 

1 1 

0~ 1 / [ ] _ 
Em que se le: sílabas leves (em fronteira morfológica ou de palavra no interior de sintagmas) 
tornain-se pesadas pela insen;ao do segmento /. 

4 O caráter meramente fonético do murmúrio nasal pode ser comprovado pela opcionalidade de 
sua ocorrencia: [pí ' ntJo] - [pí 'tJo] ' fruta '; [p5'l)xi] - [p5 'xi] 'milho '. 
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(2) [a:'put] 'teu pesco90' 

(3) [im'put] 'pesco<;o dele'5 

(4) [i:'t~] 'meu olho' 

(5) [a:'t~] 'teu olho' 

(6) [in't~] 'olho dele' 

(8) [a:'pa.U 'teu pé' 

(9) [i/'pa.U 'pé dele' 

(1 O) [i: 'tu] 'minha barriga' 

(11) [a:'tu] 'tua barriga' 

(12) [i/ 'tu] 'barriga dele' 

[im] em (3), [in] em (6) e [i/] em (9) e (12), sao tratados por Popjes 
(1986, p. 175) como varia<;5es do prefixo de 3ª pessoa. O autor, com base 
na ocorrencia de diferentes formas de prefixo de 3ª pessoa, divide as raízes 
verbais transitivas em cinco subclasses (p.194-195). Assim, i/- ocorre com 
verbos da subclasse 2, enquanto im- / in- ocorrem com verbos da classe 3 (im
precedendo p, in- nos outros ambientes). 

Mas como explicar a ocorrencia da nasal em: 

[hü'mre] 'hornero' [r~p'ti] 'on9a' 

[,hu.mee 'nt~] 'olho do homem' [,r~p.fi'nt~] 'olho da on9a' 

Em oposi<;ao a ocorrencia da glotal em: 

[,hu--:mrc/'pal] 'pé do homem' [,r~p.ti/'pa.U 'pé da on9a' 

No trabalho de Davis (1966), as oclusivas surdas / p t tJ k / da língua 
Kanela (Apaniekrá e Ramkokamekrá) aparecem como reflexos de* m nJl IJ, 
respectivamente, do Proto-Je antes de vogal oral: 

* mut ~ / -put I "pesco90" 

*n~ ~ / -t~ I "olho" 

* Jlaf ~ / -tJar / "morder" 

* IJfE ~ / !krE / "ovo" 

Diferentemente de Da vis ( 1966), a análise que aquí se apresen ta para 
o Apaniekrá móstra que as consoantes surdas nao seriam derivadas das 
consoantes nasais do Proto-Je. Como a pré-nasaliza<;ao nao é provocada pelo 

5 {i:-} P pessoa, {a:-} 2ª pessoa, {i-, h-, 0} 3ª pessoa. 
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prefixo de 3ª pessoa, nem pelo possuidor ('homem', 'onya'), mas que ela é 
parte da consoante inicial do termo inalienável ('pescovo', 'olho'), seria mais 
plausível considerar que os reflexos de * m, n, Jl, 1J estao representados pela 
série obstru~ntes nasais em Timbira Apaniekrá (mp, nt, ntJ, IJk). 

U1na outra análise possível, que é a que prop5e o professor Aryon Ro
drigues ( comunica9ao pessoal), considera que as obstruintes nasais (mp, nt, 
ntJ, JJk) já estavam na protolíngua ( ou seja, já faziam parte do sistema fonoló
gico do Proto-Jé). 

A ocorrencia das obstruintes nasais está restrita a fronteira de morfe
ma e a fronteira de palavra no interior de sintagmas (nominais e verbais). É 
importante notar que, nos mes1nos ambientes em que ocorrem essas obs
truintes, ocorre também o segmento /. No entanto, estao em distribuiyao 
co1nplementar: 

(C) (C) V 0 ~ (C)(C)V m, n, 1J / _ # 
## 

mp, nt, ntJ, J]k 

~ (C) (C) V//_# p, t, tJ, k, m, n, h 
## 

Urna outra regra, que apaga segmentos idénticos, teria de se aplicar nas 
seqüencias resultantes mmp, nnt, nntJ, IJ1Jk: 

mp, nt, ntJ, IJk ~ p, t, tJ, k / m, n, IJ _ 

Outro dado importante é que os pronomes dependentes de 1 ªe 2ª pes
soas realiza1n-se foneticamente como vogais alongadas. Esse alongamento 
parece ser lexicalizado6 já que, mesmo <liante dos itens lexicais mput e nt:J 

('pesco90' e 'olho'), /mp nt ntJ l)k/ realizam-se [p t tJ k]. 
Nos exemplos abaixo, as obstruintes nasais nao ocorrem porque a síla

ba nao termina em vogal: 

[ka'h~j] 'mulher' [ 'r~p] 'cachorro' 

[ka.h~j 't~] 'olho da mulher' [ r~p 't~] 'olho do cachorro' 

6 A Hngua apresenta um tipo de alongamento de vogais que pode talvez ser interpretado como 
um alongamento compensatório. As evidencias seriam as outras línguas je que apresentam 
mna consoante coronal como parte do pronome de l ª e 2ª pessoas. Outra hipótese seria con
siderar esses alongamentos como remanescentes de um sistema vocálico no qual a durayao 
vocálica era distintiva. Um argumento a favor dessa hipótese é que a língua, ainda hoje, apre
senta pares mínimos do tipo kuhe "arco" e ku:he "abscesso". 
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Mas vao ocorrer, categoricamente, se seguirem sílaba leve, nasalizando 
a vogal tautossilábica: 

[a?.khraj're] 'menino' 

[a?'khraj.ren't~] 'olho do menino' 

• 

[r~p'ti] 'on9a' 

[,r~p.fin't~] 'olho da on9a' 

Os itens lexicais terminados em vogal e que estejam em fronteira mor
fológica ou de palavra com itens que nao sejam iniciados pelas obstruintes 
nasais, tem sua última sílaba travada pelo segmento / : 

[a?'khraj.rE?'tu] 'barriga do menino' 

[a?'khraj.re?'pal] 'pé do menino' 

Como a referencia a última sílaba do complemento do nome ou do ver
bo permite prever a ocorrencia das consoantes mp, nt, ntJ, I]k e, por outro lado, 
como a ocorrencia dessas consoantes estao restritas a fronteira esquerda do núcleo 
(nome ou verbo), podemos pensar em termos de neutraliza9ao e arquifonemas: 

Margem esquerda de item lexical quando núcleo de sintagma 

fonemas 

arquifonemas 

Sílaba 

p, t, tJ, k, mp, nt, ntJ, IJk 

[ [ ] complemento+ [P, T, TJ, K / - V]oúcleo ] SN, SV 

OTimbiraApaniekráapresentaoseguintepadraosilábico: (C
1
)(C

2
)V(C

3
). 

As possibilidades de ocorrencia dos fonemas neste padrao sao: 
- e 1 - todas as consoantes 
- c2 -w r j 
- c3 -p, t, k, m, n, w, r, j' h 

C
3 

só ocupará a posi9ao de coda se nao puder ser silabificado como 
onset da sílaba seguinte. 

. O onset é um constituinte obrigatório nas sílabas do Apaniekrá, embora 
excepcionalmente, nas margens da palavra, seja um constituinte opcional: a-p3n 
'piranha', i-tar 'aqui', ah-kraj-re 'crian9a', ih-n5 'outro', aw-ke 'esquerdo', 
am-kr~ 'dia', ku-nE-a 'todos ' . 
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O onset pode conter um ou dois segmentos. Todo segmento consonan
tal da língua pode constituir um onset simples: pit 'sol', ka-pu-ti 'jaó', !ep 
'peixe', pi-!ek 'mutum', t(epre 'morcego', p1-1(o 'fruta', ko 'água', kaj-k~r 
nome masculino, ken 'pedra', wa-k~ 'machado', mí 'jacaré', hii-mre 'ho
m~m', ne 'e', pa-ham-n3 'namorar', r~p 'cachorro', ka-r~ 'veado', wa 'l', 
a-wa-r3 'inajá', ja-kep 'cortar', pi-je 'mulher', hí 'carne', pi-ka-hur 'correr'. 

O onset composto por do is segmentos consiste . de urna obstruinte oral, 
obstruinte nasal ou nasal seguida de r, w ouj: mr3 'mergulhar', a.mji.Kín 'festa', 
prin 'piqui', ka.pro 'sangue', pje 'chao', pja.krut 'dois', tw~m 'banha', tJw~r 
'banhar', ka.1(wa 'sal', kr~.t~t.re 'pu9á', ka.kr~ 'esquentar', kri 'frío', ku.krit 
'anta', kw~r 'mandioca', ka.kWí 'bater' . . 

A ausencia de hw, hr, hj, wj, rw, jw, mostra que seqüencias de segmen
tos no onset complexo precisam crescer em sonoridade (o quadro abaixo, que 
divide os segmentos em quatro grandes classes, identifica seus respectivos 
graus de sonoridade e estabelece, a partir desses valores, urna escala de sono
ridade) (CLEMENTS; HUME, 1995): 

[soante] [ aproximante J [vocóide] escala de sonoridade 

Obstruinte o 
Nasal + 1 

Glide + + 2 

Vogal + + + 3 

As outras seqüencias proibidas no onset complexo sao * pw, mw, 
tr, tj, nr, nj, rj, tJr, tJj, jr. Tais segmentos consonantais possuem os 
seguintes pontos de articula9ao: pw, mw representam seqüencias de 
segmentos labiais, enquanto tr, tj, nr, nj, rj, tJr, tJj, jr representam se
qüencias de segmentos coronais. Portanto, as seqüencias de segmentos 
proibidos no onset complexo sao as que possuem o mesmo ponto de 
articula9ao. 

A coda, constituída por um único segmento, pode ser preenchi
da por qualquer consoante, exceto tJ, mp, nt, ntJ, IJk: r~p-ti 'onc;a', 
tep 'peixe', tu1-k~j nome de mulher, p31 'tamanduá', h3k-ti 'gaviao', 
a-tek 'machucar', priim-k~j nome de mulher, tJam 'levantar', pjen
tJon 'areia', pi-ken 'dan9ar', aw-ja-he 'cac;ar', kruw 'flecha', koi-kwa 
'céu', tii 'velha', jar-kwa 'boca', pi-khrar 'assustar', j5h-to 'língua', 
míh 'pegue'. 
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Acento 

Na tipo logia das regras de acento apresentada em Rayes (1995, p. 31 ), 
os sistemas de acento das línguas dividem-se em sistemas rítmicos e morfo
lógicos. Em um sistema de acento rítmico, o acento está baseado em fatores 
fonológicos como, por exemplo, o peso silábico. Em um sistema morfológico, 
o acento serve para elucidar a estrutura morfológica da palavra. Freqüente
mente, determinada sílaba de urna raiz recebe o acento primário, e os a:fixos 
ou sao átonos ou recebem um acento fraco. 

O Timbira Apaniekrá pertence ao grupo de línguas que apresenta em seu 
sistema de acento a variedade morfológica: o acento de palavra7 ( qualquer que 
seja sua classe, nome, verbo, advérbio, pronome, posposü;ao, etc.) cai sempre 
na última sílaba da raíz: 

pa.pja.krút 'nós dois' 

[pa.bja'khrut] 

pa-pjakrut 

lincl-dois 
,, 

a.mp~.ra 'flor' 

[am'p~:.r~] 

a-mp~-ra 

gen-algo-flor (e las) 

pa.IJkré 'nós tres' 

[paIJ'kre] 

pa-I]kre 

lincl-tres 
,, 

a.mp~.tJo 'fruta' 

[am'p~:.tJo] 

a-mp~-tJo 

gen-algo-doce (e las) 

No entanto, como Rayes (1995 , p. 32) faz referencia, os sistemas de 
acento morfológico e rítmico nao sao manifestados em sua forma pura; a 
maioria dos sistemas de acento é urna mistura das no9oes 'morfológica' e 
'rítmica'. 

O Apaniekrá apresenta inúmeras ocorrencias de alongamento de vogais 
e de consoantes, as quais foram interpretadas ou como motivadas por prin
cípios de silabi:fica9ao ou por meio da referencia direta a estrutura silábica 
(ALVES, 1999), urna vez que só ocorrem ern sílabas abertas: 

7 Refiro-me aqui a palavra morfossintática ( ou gramatical), composta por urna raiz, mais 
possíveis realizac;oes de categorías morfossintáticas (como número, pessoa, tempo, 
modo, aspecto, etc.). 
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[ a/'khraj .rej,da: 'kre] 

akrajrE ita t]kre 

menino este cantar 

'este menino canta' 

[hap'pak] 'orelha dele' 
h-apak 

3-orelha 

[ka.bi: 'k11en] 

ka a-piken 

2 2-dan9ar(pas) 

'voces dan9aram' 

[prat'tJi] 'melancia' 
pratJi 

melancia 

No entanto, a ocorrencia de segmentos alongados como sendo previ-
. sível com base em restrii;oes sobre o número de segmentos ligados a coda, 
nao invalida urna outra hipótese: a de que tais alongamentos possam ser oca
sionados por sua ocorrencia em constituintes prosódicos maiores. Talvez 
urna descrii;ao do ritmo lingüístico, feíto com base numa observai;ao mais 
aprofundada da distribuii;ao do acento secundário na língua, possa dar conta 
desse f enomeno. 

Considerafóes finais 

O objetivo <leste trabalho foi rever a análise anterior (ALVES, 1999) 
realizada sobre a língua Timbira falada pelos Apaniekrá. Os aspectos aborda
dos foram descrii;ao e estatuto de certos fonemas e alofones, sílaba e acento. 
A maior diferen9a da análise anterior é, sem dúvida, considerar que as 
seqüencias nasal + consoante homorganica mp, nt, ntJ, IJk (observadas apenas 
em juntura de morfema ou de palavra no interior de sintagmas) representam a 
série das obstruintes nasais na língua. 

Por outro lado, com rela9ao a reconstrui;ao da protolíngua, duas hipó
teses sao levantadas: 

1) encontradas atualmente na língua Timbira, a série das obstruintes 
nasais podem ser analisadas como possíveis desdobramentos das na
sais m, n, Jl, IJ do proto-je quando estas ocorrem no onset de sílaba 
com núcleo oral (o que nao foi previsto na análise de Da vis, 1966); 

2) mp, nt, ntJ, 1Jk (ao lado da série das obstruintes (orais) e das soantes 
nasais) já faziam parte do sistema fonológico da protolíngua e 
que, portante, teriam se mantido no Timbira. 
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DISSIMILA<;:ÁO DE SONORIDADE EM 

BORÓRO: UMA ABORDAGEM COM BASE NO 
, , 

PRINCIPIO DO CONTORNO OBRIGATORIO 

Adriana M S. Viana (IL, Lali-Universidade de Brasilia) 

lntrodu~áo 

Este trabalho tem como objetivo discutir um fenómeno fonológico bas
tante comum em Boróro, 1 aquí denominado dissimila<;oo de sonoridade, já ob
servado por vários autores que estudaram a língua (cf. COLBACCHINI, 1925; 
COLBACCHINI; ALBISETTI, 1942; ALBISETTI; VENTURELLI, 1962; 
TROMBETTI, 1926, CROWELL, 1977, 1979). 

Segundo Crowell ( 1977, 1979), esse processo - chamado por ele de 
sonoriza<;oo - afeta basicamente as primeiras consoantes surdas das raízes da 
língua, quando estiverem precedidas por certos marcadores pessoais e pode 
ser desencadeado, em alguns contextos, (i) por consoantes surdas presentes 
nesses marcadores ou~ em outros contextos, (ii) por qualquer marcador pessoal, 
tenha ele urna consoante surda ou nao. 

Neste trabalho, pretendemos apresentar urna análise que contemple todos 
os casos de sonoriza9ao de forma única, tratando todos eles como casos de dis
simila<;oo de sonoridade. Para tanto, tivemos de recorrer a alguns processos de 
reconstruyao de formas que se supüe terem existido em estágios anteriores da língua. 

A base teórica para essa análise é a Fonologia Autossegmental, pro
posta inicialmente por Goldsmith (1976)2 (cf. HERNANDORENA, 1996) e 
desenvolvida, posteriormente, por Clements; Hume (1995). 

Os dados analisados sao provenientes, em sua maioria, de trabalho de 
campo realizado em dezembro de 2002 e maio de 2003, com falantes da aldeia 
Merúri e, em menor propor9ao, dos trabalhos de Ochóa (1997, 2001). 

1 Língua indígena brasileira, pertencente ao tronco lingüístico Macro-Je e a família Boróro ( cf. 
GUÉRIOS, 1939; RODRIGUES, 1986, 1993), falada pelos índios de igual denominai;:ao, que 
habitam seis áreas indígenas localizadas no estado de Mato Grosso. 

2 GOLDSMITH, J. Autosegmental Phonology. Cambridge, CUP, 1976. 
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Quadro teórico 

Conforme já apontado na introdu9ao, este trabalho foi desenvolvido 
sob a perspectiva da Fono logia Autossegmental. A diferen9a básica entre essa 
teoría e as teorías que a antecederam é o fato de que ela opera nao só com 
segmentos completos e com matrizes inteiras de tra9os, mas também com autos
segmentos. Isso quer dizer que ela permite urna segmenta9ao independente 
de partes dos sons das línguas. Como conseqüencia dessa nova abordagem, a 
Fono logia Autossegmental entendeu que (i) nao há urna relai;ao bijetiva (de 
um-para-um) entre o segmento e o conjunto de trayos que o caracteriza e que (ii) o 
segmento apresenta urna estrutura interna, hierarquicamente organizada. 

O fato de essa teoría propor que nao há urna relai;ao bijetiva entre um 
segmento e o conjunto de trai;os que o caracteriza tem por efeito as seguintes 
conclusoes: (i) os tra9os podem se espalhar para além ou aquém de um seg
mento e (ii) o apagamento de um segmento nao implica necessariamente o 
desaparecimento de todos os seus trai;os. 

Quanto a observa9ao de que o segmento apresenta urna estrutura 
interna, a Fonologia Autossegmental passou a analisar os segmentos em 
camadas ou tiers. Assim, urna regra pode se aplicar ao tier [nasal], ao tier 
[ contínuo] ou, como no caso do Boróro, que veremos em seguida, ao 
tier [sonoro]. 

Hemandorena ( 1999, p. 46) observa que 

na concepi;ao da geometría de tra9os fonológicos adotada por 
Clements (1985, 1991), os trai;os que constituem os segmentos que 
estao no mesmo morfema sao adjacentes e formam urna represen
ta9ao tridimensional que permite distinguir o tier da raiz, o tier da 
laringe, o tier dos pontos de consoantes (pontos de C), por exemplo. 

Segundo os autores, qualquer som da fala pode ser representado segun
do o modelo apresentado em (1 ). 

Urna restri9ao importante da Fono logia Autossegmental é a seguinte: 

• As regras fonológicas constituem urna única opera9ao. 

Segundo essa restrü;ao, sao naturais regras que se referem a tra9os in
dividuais ou a nós de classe. A restrii;ao implica ainda que somente conjuntos 
de trai;os que tenham um nó de classe em comum podem funcionar juntos em 
regras fonológicas. 
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Inventário fonológico 

Vogais 

Confirmando a análise de Crowell ( 1977, 1979), verificamos que o Bo
róro possui sete vogais, conforme o quadro abaixo: 

1 t u 

e 3 o 

a 

Sobre esse quadro, dois aspectos chamam-nos particularmente a aten-
9ao. o primeiro deles é o fato de nao haver distin9ao, do ponto de vista fo
nológico, no que se refere a abertura das vogais médias. Pelo que pudemos 
observar, a diferen9a entre lo/ e /o /, por um lado, e /e/ e / r,/ por outro, nao é 
relevante para o sistema fonológico da língua e, conforme Crowell (s/d) já ha
via observado, a varia9ao de abertura constatada pode ser analisada como urna 
distin<;ao fonética, apenas. Assim, urna palavra como 'morreu', por exemplo, 
pode ser pronunciada como /okware / ou /okware/: 

(2) /i 'medu o'kware/ 'o homem morreu' 

(3) / 'bwE: E:to' 18 o'kware/ 3 'o menino morreu' 

Outra varia<;ao que podemos verificar é com rela<;ao a pronúncia da 
palavra 'mulher', que pode alternar entre /a' redu/ e /a' 1E:du/: 

(4) /arE:du JOku/ 'olho da mulher ' 

(5) /aredu okware/ 'a mulher morreu' 

Os contextos fonológicos que condicionam urna ou outra realiza
<;ao ainda nao estao claros para nós e, portanto, ainda estao sendo objeto 
de nossa investiga9ao. 

Urna observa9ao importante a fazer sobre o quadro de vogais é que ao 
lado do Yate, o Boróro é a única língua do tronco Macro-Je que nao apresenta 

3 boe e=t-ore 
gente (plural) 3P=REL-crianya/filho 
Lit.: 'filho de gente' 
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vogais nasais ( cf. RODRIGUES, 1999). Contudo, conforme veremos mais 
adiante, é possível reconstruirmos pelo menos algumas dessas vogais no 
sistema fonológico de um estágio anterior da língua. 

Consoantes 

Também concordando com Crowell ( 1977, 1979), observamos que 
o Boróro apresenta um quadro de 13 consoantes, conforme apresentado a 
seguir: 

p 

b 

m 

w 

t 

d 

n 

f 

e 

j 

. 
J 

k 

g 

A esse respeito, o que é interessante ressaltar é que, se por um lado existe 
urna simetria entre as consoantes obstruintes - quatro surdas e quatro sono
ras, distinguindo os pontos de articula9ao labial, alveolar, palatal e velar -
o mesmo paralelismo nao pode ser observado se compararmos as obstruintes, 
de um lado, e as soantes, de outro. As nasais, por exemplo, sao apenas duas, 
nao fazendo parte do sistema consonantal do Boróro nem a nasal palatal, nem 
a nasal velar. As aproximantes, por sua vez, perfazem tres elementos, sendo 
um labial, um alveolar e um palatal. 

Outra observa9ao quanto as consoantes é que, assim como boa parte 
das línguas do tronco Macro-Je, o Boróro nao possui a série fricativa ( cf. 
RODRIGUES, 1999). 

Ainda com rela9ao as consoantes, é importante observarmos que em 
Boróro ocorre um processo bem geral de leniza9ao,4 que afeta quase todos os 
segmentos consonantais da língua. As obstruintes surdas, por exemplo, em 
contextos específicos,5 passam a obstruintes sonoras. Dessas, lb/ e/ JI tomam
se glides - /w/ e /j/, respectivamente, nao sendo afetados os segmentos /di 
e /g/. Os segmentos que nao sofrem mudan9a em virtude dos processos de 
leniza9ao sao as consoantes nasais e as aproximantes. 

Assim, em certos contextos definidos, /p/ passa para lb/, que passa para 
/w/; /ti passa para /d/; /c/ passa para/ JI, que, por sua vez passa para /j/; 

4 O próprio processo de sonoriza9ao é analisado como urna lenizayao. 
5 Nao detalharemos todos esses contextos neste trabalho, mas só aqueles que envolvem o pro

cesso de sonorizai;:ao. 
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por fim, /k/ passa para /g/. Contudo, ainda assim, pode-se ainda falar em 13 
consoantes, dados os exemplos abaixo: 

(6) /p/, lb/ e /w/: 
a. /paj i 'bugio' (variedade de macaco) 
b. /baj / 'casa' 

c. /waj / 'jacaré' 

(7) /t/ e /di 
a. /atugo/ 
b. /adugo/ 

'malha, pinta, desenho, pintura, tatuagem' 
'on9a' 

(8) /k/ e /g/ 
a. /Juko/ 
b. /Jugo/ 

(9) /J / e /ji 
a. /Jera/ 
b./jera/ 

'macaco' 
'queixada' 

' risco I desenho' 
'mao' 

O processo de dissimilafáO 

Segundo Crowel ( 1977, 1979), nesse processo, as consoantes surdas 
iniciais das raízes tomam-se sonoras quando precedidas de marcadores pessoais. 
O autor observa que em alguns casos, é necessário que o marcador pessoal 
tenha também urna consoante surda para que o processo seja desencadeado, já 
em outros, essa exigencia nao é observada. 

Ele salienta ainda que quando a primeira consoante da raíz é o elemen
to afetado, a presen9a da consoante surda é requerida, mas quando o alvo do 
processo é a segunda consoante da raíz, nao se faz mais necessária a presen9a 
da consoante surda no marcador pessoal. 

Marcadores pessoais 

Conforme j á apontamos anteriormente, os elementos desencadea
dores do processo de sonoriza9ao parecem ser os marcadores pessoais. 
Contudo, é importante observar que somente os marcadores apresentados 
no quadro a seguir - que indicam (i) posse inalienável e (ii) argumentos 
do verbo e da posposi9ao - é que entram nesse jogo, ficando de fora os 
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marcadores de posse alienável e os utilizados para determinar a posse de 
animais domésticos. 

Quadro 1 : Marcadores pessoais 

Pessoa Marcador 

lS . 
l 

2S a 

3S U-J-0 

lP (incl) pa 

lP (excl) ce 

2P ta 

3P e 

A dissimila~áo e o OCP 

O primeiro caso a analisarmos é o das raízes iniciadas por consoantes 
surdas. Nesse caso, o que acorre é que, ao ser precedida por um marcador 
pessoal que contenha urna consoante também surda, a primeira consoante da 
raíz, que é surda, vai se sonorizar. Es se é um processo que af eta raízes verbais, 
nominais e posposi9oes, como podemos observar em (1 ), a seguir: 6 

(10) Pessoa 
Com raiz Com raiz Com 
nominal verbal posposi~ao 

' 
kana 'bra90' tu 'ir embora' to 'dentro' 

a. lS i=kana i=tu mode1 i-to 

b. 2S a=kana a=tu mode a=to 

c. 3S 0=kana u=tu mode 0=to 

d. lP (incl) pa=gana pa=du mode pa=do 

e. lP (excl) ce=gana ce=du mode ce=do 

f. 2P ta=gana ta=du mode ta=do 

g. 3P e= ka na e=tu mode e=to 

6 O morfema mode, indica, nesse contexto, futuro. 
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Conforme podemos observar nos dados apresentados anteriormente, a 
consoante surda de urna raiz - /k/ e /ti - se sonoriza sempre que precedida 
de um marcador que contenha também urna consoante surda. Isso é que po
demos verificar nos exemplos (1 ld-f). 

Contudo, esse é um processo que pode afetar nao apenas raízes, mas 
também o marcador de nega~ao ka, conforme podemos observar nos dados 
a seguir: 

(l l)a. Aki a=modu=ka=re 
2=TAM NEG=TAM 

a=ce bie (OCHÓA, 2001, p. 66) 
" voce 2=mae avisar 

'Voce nao vai avisar a sua mae?' 

b. pa &!=re bito 
lP(incl)=NEG=TAM matar 

'Nós nao matamos.' 

Observa-se também esse mes1no processo afetando os prefixos relacio
nais 7 da língua.8 No caso de posse alienável, a série de marcadores pessoais 
precede o relacional que, por sua vez, precede a marca de alienabilidade, for
mando urna só unidade fonológica: 

(12) Pessoa Relacional Alienabilidade 

a. lS 1 n o 
b. 2S A k o 
c. 3S 0 0 o 
d. lP (incl) Pa g o 

~ 

e. lP (excl) Ce n o 
f. 2P Ta g o 
g. 3P E n o 

7 Trata-se de urna série de prefixos fiexionais, propostos por Rodrigues (1953) que tem como 
fun9ao marcar "as rela9oes de dependencia e contigüidade sintática entre termos ou expres
soes determinantes e os núcleos por estes determinados" ( cf. CABRAL, 2000, p. 233). 

8 Na verdade, o que estamos chamando de "relacional" é apenas um vestígio do que pode 
ter sido um prefixo relacional num estágio anterior da língua, já que atualmente, o Boróro 
nao distingue nomes determinados contiguamente e nao contiguamente. Assim, ternos Koge 
Atugo o tugo, 'a flecha de Koge Atugo' e o tugo, ' flecha dele', sendo esse o a marca de 
alienabilidade, podendo significar 'coisa' . Assim, i=n=o sem referencia a nenhum objeto es
pecífico pode significar 'minhas coisas' / 'meus pertences' (cf. RODRIGUES, 2000, p. 229) 
ou 'é meu'. 
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Notemos que, nos exemplos anteriores, quando a forma do prefixo re
lacional é urna consoante surda (13b), ele se sonoriza automaticamente ao 
ser precedido por um marcador pessoal que contenha também urna consoante 
surda. lsso é que podemos notar em ( l 3d, t). 

Os dados mencionados revelam que se trata claramente de um caso de 
dissimila<;iio, processo pelo qual sistematicamente um ou mais tra9os de um 
segmento sofre mudan9a em virtude de estar adjacente a um ou mais tra9os 
identicos a ele. No caso específico do Boróro, o tra90 em questao é o [voz] 
(ou [sonoro]). Assim, o tra90 [-voz] de um segmento passa automaticamente 
a [+voz] quando antecedido pelo tra90 também [-voz] de um outro segmento. 
Isso é o que podemos observar na representa9ao da palavra pago 'nosso': 

(13) [p] [a] [k] [o] 

1 

Raiz Raíz 

1 

Nó Laringal Nó Laringal 

1 t 
[-voz] [-voz] 

[p] j, 

0 
[g] 

Como apontam vários autores, entre eles McCarthy ( 1986) e Clements; 
Hume (1995), a dissimila9ao é um fenómeno que pode ser observado em vá
rias línguas e que, na maioria dos casos, é motivado pelo Princípio do Con
torno Obrigatório (OCP), princípio proposto inicialmente por Leben (1973)9 e 
desenvolvido por McCarthy (1986), cuja formula9ao é apresentada em (14), a 
seguir (cf. CLEMENTS; HUME, 1995, p. 262). 

( 14) Princípio do contorno obrigatório 
Elementos adjacentes identicos sao proibidos. 

Hernandorena (1996, p. 66) observa que: 

O OCP pode proibir nao só segmentos adjacentes identicos, mas tam
bém tra9os ou nós adjacentes identicos em um dado tier, bem como 
regras que possam criar viola95es a esse princípio. 

9 LEBEN, W. Suprassegmenta/ Phonology. MIT, tese de doutorado, 1973. 
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Assim, em aten9ao a (14), simplesmente podemos concluir que o 
OCP se aplica em fun9ao de ha ver em um mesmo tier - o tier [sonoro] 
- dois tra9os adjacentes idénticos: o tra90 [-voz]. Logo, para que o OCP 
seja satisfeito, é necessário que um dos tra9os seja modificado e isso é o 
que ocorre com o trayo [-voz] do segundo segmento, que é desligado, o que 
torna o segmento sonoro. 

Ainda observando a representa9ao em ( 14 ), notamos que, diferentemen
te do que acontece no processo de sonoriza9ao em japonés, conhecido como 
Rendaku, (MESTER; ITÓ, 1989), o tra90 subespecificado é o [-voz]. Emjapo
nés, conforme ilustrado nos exemplos abaixo, a consoante inicial do segundo 

,... 
membro de um composto deve se sonorizar (cf. ITO; MESTER, 1986):'º 

(15) Rendaku (MESTER; ITÓ, 1989, p. 277): 
. + ka mi • • a. or1 ~ or1gam1 

'dobra' 'papel' -7 'papel de origami' 

b. onna + kokoro ~ onnagokoro 

'mulher' 'cora9ao' -7 'sentimentos femininos' 

Segundo os autores, o Rendaku é concebido como um morfema au
tossegmental que consiste de um tra90 de sonoriza9ao, que é associado ao 
segmento inicial do segundo membro dos compostos: 

(16) onna + kokoro 

[+voz] 

onnagokoro 

O Rendaku, no entanto, é bloqueado pela Lei de Lyman (18) (urna con
di9ao que proíbe múltiplas consoantes obstruintes em um morfema), quando 
o segundo membro do composto já contém urna obstruinte sonora (19) (cf. 
MESTER; ITÓ, 1989, p. 277): 

(17) Lei de Lyman: [+voz] -7 0 __ [+voz] 

(18) Lei de Lyman 

a. kita + kaze ~ kitakaze (*kitagaze) 

' norte' 'vento' -7 'vento do norte' 

b. onna + kotoba ~ onnakotoba (*onnagotoba) 
'mulher' + palavras' -7 'fala feminina' 

1º ITÓ, J.; MESTER, A. "The phonology of voicing in Japanese", Linguistic Jnquiry, 15 p. 505-
513, 1986. 
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Vejamos a representa9ao da Lei de Lyman, segundo Mester; Itó (1989): 

(l 9)a. taikutsu + s 1 n o g 1 b. doku + t o k a g e 

t t 
[+voz] [+voz] [+voz] [+voz] 

J, J, 

taikutsusinogi dokutokage 

Os autores observam que os exemplos mostram que esta análise está 
intimamente relacionada a ausencia de subespecifica9ao de todos os valores 
previsíveis do tra.90 [voz], incluindo o tra90 redundante [+voz] para as soantes 
e o trac;o [-voz] para as obstruintes. Eles observam ainda que em 1986, eles 
propuseram que a Teoría da Subespecifica9ao Radical preve imediatamente, 
de urna forma unificada, a transparencia das soantes e das obstruintes surdas 
para a aplica9ao da Lei de Lyman (20). 

A esse respeito, Mester; Itó (1989) observam que a subespecifica9ao re
querida poderia ser por causa da característica unária intrínseca do tra90 monova
lente [voz]. Contudo, como observa Pulleyblank (1995), se, conforme proposto 
por Peng (1991), 11 o tra90 [voz] precisa ser binário, entao, casos como os do 
Rendaku levantam a possbilidade de um trayo binário ser subespecificado. 

No caso do Boróro, se voltarmos a (14), ternos de aceitar que o trac;o su
bespecificado é o trac;o [-voz] e que, se este for desligado, o segmento automatica
mente se sonoriza. A esse respeito, gostariamos de observar mesmo considerando 
os argumentos de Maddieson (1984), 12 para propor que o trayo [-voz] nao pode 
ser subespecificado, essa é a melhor análise de que dispomos no momento para 
os dados do Boróro. 13 Assim, nao podemos concordar com Mester; Itó (1989) 
quando eles propoem que o tra90 [voz] é unário. 

Esse processo é categórico no que se refere a combinac;ao de raízes e 
marcadores pessoais, o que mostra que o OCP, nessa língua, é um princípio 
ativo. Já com rela9ao ao léxico, o que podemos notaré que com pouquíssimas 
exce96es - como as a presentadas em (21 ), abaixo - a língua nao aceita 
raízes constituídas de seqüencias de consoantes surdas. Fa.zendo urna busca 
minuciosa em nossos dad9s e no dicionário Boróro-Portugues organizado por 

11 
( apud Pulleyblank, 1995). 

12 (apud Mester; Itó, 1989). 
13 O principal argumento de Maddison é o de que a presen9a de urna série de obstruintes sonoras 

implica a presen9a de urna séríe correspondente de obstruintes sonoras, mas nao o contrário. 
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Ochóa (1997), nao encontramos mais que meia dúzia de palavras que aceitam 
tal constitui9ao. Sao elas: 

(20) a. koco 'caju' 

b. ipocereu 'irara' 

c. kicagigi 'muito seco, muito frágil' 

d. kocaga 'saracura' 

e. kukaga 'lagartixa' 

Contudo, observando mais atentamente a constitui9ao dessas palavras, 
podemos notar que ipocereu é um composto formado por urna raíz ipo, cujo 
significado ainda nao sabemos, e cereu, que significa 'preto' ou 'escuro'. 
A irara, por sua vez, é um mamífero de cor preta ou escura. A palavra kicagigi 
também parece ser um composto, podendo ser identificada a raíz ki em sua 
constitui9ao, cujo significado é 'seco'. Restam, portanto, apenas as palavras 
koco, kocaga e kukaga, cuja análise morfológica deverá ser feíta a fim de 
que possamos saber se também se tratam de compostos ou se sao exce95es a 
regra. A esse respeito, o que observamos é que o OCP realmente nao parece 
ser um princípio ativo com rela9ao a fonna9ao e compostos. Além dos dados 
anteriores, ternos os de (21 ), que nao deixam dúvidas: 

(21) ku-kuri 

grande-barriga 

'barrigudo' 

Essa quantidade de dados mostra que apesar de a língua aceitar um padrao 
em que duas consoantes surdas se sucedem, esse nao é o quadro mais comum. 
Pelo contrário, trata-se de um padrao raro na língua. Pode ser, entao, que o OCP 
esteja agindo na organiza9ao geral do léxico e, nesse caso, de forma passiva ( sem 
provocar ou bl~quear processos ). . Contudo, pode ser que ele nao esteja atuando 
nessa língua como um princípio no sentido estrito da palavra - que nao pode ser 
violado -, mas como urna forte restri9ao, que em algumas situa9oes pode ser 
desrespeitada. Tal vez urna abordagem como a Teoría da Optimalidade - OT 
(McCARTHY; PRINCE, 1993; PRINCE; SMOLENVSKY, 1993)14 possa expli
car melhor o que está ocorrendo com o Boróro. 

14 McCARTHY, J.; PRINCE, A Prosodic Morphology I: constraint interaction and satisfaction. 
ms. Rutgers University, 1993. 
PRINCE, A.; SMOLENSKY, P. Optimality theory: constraint interaction in generative grammar. 
RuCCs Technical report 2. (a saír: MIT Press), 1993. 
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Segundo a OT, certos padroes e propriedades que sao encontrados de 
forma recorrente nas línguas sao universais e que, portanto, fazem parte do 
conhecimento lingüístico inato. Contudo, nem todos os universais se mani
festam da mesma forma em todas as línguas. Assim, segundo essa proposta, 
afirma-se que urna propriedade é pouco marcada em termos de universalidade 
quando sua presenya é significativa na língua. Por outro lado, diz-se que urna 
propriedade é muito marcada quando sua ocorréncia em determinada língua é 
mínima ou nula. Assim, as restris:;oes que operam nas línguas sao universais, 
mas sua organiza9ao hierárquica varia de língua para língua. Contudo, esse 
foi um caminho que ainda nao percorremos, mas que pode ser buscado nos 
próximos passos de nossa pesquisa. 

Salientamos ainda que o OCP parece ser completamente inativo nas 
onomatopéias, aparentemente formadas com base em processos de reduplica-
9ao, como podemos observar· em (22): 

(22) a. kaikai 'variedade de coruja' 

b. keaokeao 'variedade de gralha' 

Assim, generalizando, podemos afirmar que em Boróro o OCP é cate
górico nos processos de flexao, levemente violável na organiza9ao do léxico e 
inativo nos processos de deriva9ao. Essa generaliza9ao explica, por exemplo, 

·por que a partícula negativa ka pode ser afetada pelo processo de sonoriza9ao 
quando antecedida por marcadores pessoais15 (12), mas nao pode desencadear 
o processo quando estiver modificando urna raiz nominal: 

(23) a. ko 'fundo' 

b. ko=ka 'nao fundo/ raso' 

, 
E importante ressaltar que a restri9ao de adjacéncia de tra9os iguais 

no tier [sonoro] se aplica de maneira mais categórica quando os tra~os sao 
marcados negativamente. Assim, a ocorrencia de duas obstruintes sonoras na 
constituis:;ao das raízes, apesar de nao ser encontrada em grande escala na 
língua, é mais comum que a ocorréncia de duas surdas. Isso é o ·que podemos 
notar nos exemplos como os de (24 ), a seguir: 

(24) a. adugo 'on9a' 

b. jugo 'queixada' 

c. gugo 'azedume' 

15 Os .marcadores pessoais podem ser interpretados como fiexao de pessoa. 
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Dessa forma, o que parece estar em jogo é a proibi9ao de duas obstruin
tes que possuam a mesma especifica9ao para o tra90 de sonoridade no tier 
[sonoro]. 

· Outros casos de sonoriza~áo 

O papel do trafo [+soante} na dissimilafáo 

Conforme apontamos no início <leste artigo, Crowell ( 1977) observa 
que quando a segunda consoante é o alvo da sonoriza9ao, nao é mais necessá
ria a presen9a de urna consoante surda como elemento desencadeador do pro
cesso. Isso é verdade somente quando a primeira consoante é !mi, / r / ou /w/, 
ou seja, quando se trata de urna consoante especificada com o tra90 [ +soante]. 
Vejamos os exemplos a seguir: 

(25) 
mako 'falar ' roko 'arrotar ' 

a. • 1=mago=re . 1=rogo=re 

b. a=mago=re a=rogo=re 

c. 0 =mako=re 0 =roko=re 

d. pa=mago=re pa=rogo=re 

e. ce=mago=re ce=rogo=re 
f. . ta=magore=re ta=rogo=re 

g. e=magore e=rogo=re 

Essas consoantes, por nao terem especifica9ao quanto ao tra90 de 
sonoridade, já que tem vozeamento espontaneo, sao transparentes para a 
aplica9ao da regra de sonoriza9ao. Em outras palavras, o que estamos di
zendo é que nao faz sentido especificar essas consoantes como [+voz] ou 
como [-voz] já que sao segmentos naturalment~ vozeados. Sendo assim, 
elas se tornam invisíveis ao processo, já que ele só afeta alvos com esse 
tipo de especifica9ao. 

Outro processo bastante comum em Boróro é a forma9ao dos g/ides !w / 
~/u/ e /y/ a partir das formas lb/ e / J-/, respectivamente, se forero precedi
dos de marcadores pessoais. Isso é o que acontece coma palavra bapo que, 
precedida pelo marcador i, por exemplo, muda para *wapo, ficando *i=wapo. 16 

16Nao discutiremos nesse momento o processo de formayao de g/ides. 
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Essa forma, contudo, nao existe na superficie, pois a primeira consoante surda 
da forma *wapo vai ser afetada pelo processo de sonoriza9ao, como podemos 
observar em (26): 
(26) bapo 'cora9ao' 

a. i=wabo 
b. a=wabo 
c. 0=bapo 
d. pa=wabo 
e. ce=wabo 
f. ta=wabo 

g. e=wabo 

lsso ocorre pelo fato de a primeira consoante da raiz, após ter sido alvo 
do processo de forma9ao de glide, ser /w/, urna consoante [+soante], sem, 
contudo, especifica9ao para o tra90 de sonoridade. 

O mesmo pode ser observado, por exemplo, na expressao 'língua de 
Boróro ': 
(27) a. bataro 

'palavra / língua' 

b. boe e=wadaro 
boróro (pi) 3PL=palavra 

'língua de Boróro' 

O prefixo relacional como desencadeador do processo de . ,.. 
sonortzafaO 

Observando somente dados como os apresentados em (26) e (27), nós po
deríamos nos perguntar se seria possível que elementos tao diferentes - consoan
tes surdas e vogais - estivessem desencadeando um mesmo processo. Pensando 
mais atentamente sobre essa questao e observando com mais rigor nossos dados, 
pudemos observar que nao somente a consoante surda do marcador pessoal 
pode desencadear o processo de sonoriza9ao, mas também o prefixo relacio
nal, que é um morfema flexiona!. Isso é o que constatamos em dados como os 
apresentados em (28): 

(28) a muga / ce 'mae' 

b i=muga 'minha mae' 

c a=ce ' sua mae' 
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d u=ce 'mae dele' 

e pa=je 'nossa mae' (incl) 

f ce=je 'nossa mae ' (excl) 

g e=t-uje 'mae deles' 

Em (29), o que observamos é que semente em (t) o processo de sonori
za9ao ocorre e é justamente nesse dado que constatamos a presen9a do prefixo 
relacional t-. Esse elemento pode ser, entao, tanto alvo, como vimos anteriormen
te, como desencadeador do processo de sonoriza9ao. 

Quanto a origem desse elemento, Rodrigues (1993) propoe que pro
vavelmente, o prefixo relacional em Boróro era, originalmente, uin y e entre 
as mudan9as fonológicas que ocorreram na língua, resultando em· sua forma 
atual, terao ocorrido os seguintes processos: · 

(a) assimila9ao progressiva de [ +post]: 17 y ---7 w 
(b) oclusiviza9ao de glides: y---7 t; w ---7 k 
(c) nasaliza9ao de alveolar <liante de vogal nasal:18 t ---7 n 
( d) desnasaliza9ao da vogal nasal: 5 ---7 o 

Observemos esses processos nos dados abaixo (RODRIGUES, 1993): 19 

(30) a. *i=y-o ---7 i=t-o 'meu dente' (b) 

b. *a=y-o ---7 *a- w-o ---7 a=k-o 'seu dente' (a, b) 
c. *i=y-5 ---7 *i=t-5 ---7 *i=n-5 ---7 i=n-o 'minhas coisas' (b, c, d) 

d. *a=y-5 ---7 *a=w-5 ---7 *a=k-5 ---7 a=k-o 'suas coisas' (a, b, c, d) 

Entre outras coisas, essa hipótese explicaria ainda, por exemplo, as di
ferentes origens das palavras 'coisa' e 'dente' na língua. 

De acordo como autor, a mudan9a de y ---7 w e vice-versa é bem conhe
cida, por exemplo, no tronco Tupi. Segundo ele, compara-se o y pré-vocáli
co Tupí-Guaraní com o w do Tupari: Tupinarnbá yaku, Tupari wako 'jacu'. 
Também a correspondéncia entre y, te k é familiar no domínio Tupi: o Aweti 
tem k correspondendo ao y do Tupi-Guaraní nesse contexto: Tupinambá yi e 
Aweti ki 'machado'. 

17 Na termino logia de Clements; Hume (1995), (dorsal]. 
18 Como já vimos, atualmente, o Boróro nao possui vogais nasais, mas segundo essa proposta, 

elas podem ter existido num estágio anterior da Iíngua, tendo deixado como vestígio a nasa
liza9ao do prefixo relacional /ti. 

19 Para cada exemplo, indicamos, com urna letra, o(s) processo(s) envolvido(s). 
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Tendo como base a proposta de Rodrigues (1993) para a origem dos 
relacionais do Boróro e dados como os apresentados em (28), levantamos a 
bipótese de que seria possível imaginannos que urna das marcas deixadas pel9 . 
antigo prefixo relacional do Boróro, em sua fase surda, foi o desencadeamentb 
do processo de dissimila9ao de sonoridade nas raízes. 

Assim, poderíamos supor que, em princípio, o prefixo relacional sur
do, 20 antes sempre presente, mesmo em dados como em (26) e (27), boje apa
rentemente carentes desse elemento, em obediencia ao OCP, tenha provocado 
a sonoriza9ao da primeira consoante da raíz. Dessa forma, podemos imaginar 
que em alguma fase do Boróro, urna forma como i=wabo pode ter tido um 
prefixo relacional entre o marcador de pessoa e a raíz, sendo a sua estrutura 
como em (31 ), a seguir: 

(31) i=C-wabo21 

1 s=REL-cora9ao 

'Meu cora9ao'. 

Contudo, em casos como o de (30), acima, nao se pode postular a 
existencia do mesmo prefixo relacional encontrado nos outros dados, já 
que no estágio atual da língua, dados como esse se mostram diferentes 
daqueles que ainda preservam os prefixos. Urna hipótese a ser explorada 
é a de ter bavido um alomorfe desse relacional k (antigamente y), que se 
combinava com as raízes que boje observamos ligadas diretamente aos , 
marcadores pessoais. E provável que esse alomorfe tenha sido urna conso-
ante glotal surda que, ao desaparecer do sistema fonológico da língua, nao 
tenha deixado nenhum vestígio, a nao ser a sonorizac;ao das consoantes 
das raízes iniciadas por /mi, Ir/, lwl e vogais (com exce9ao das apontadas 
por Rodrigues (1993)) - segmentos nao especificados com o tra90 de 
sonoridade. 

De acordo com esse autor, na fase atual, o relacional é k <liante de todos 
os temas iniciados por vogal anterior e que <liante dos temas iniciados por vogal 
posterior, a consoante só é k quando o marcador de pessoa termina em vogal 
posterior e é t quando a vogal do marcador é anterior. Nos outros casos, o marca
dor pessoal se liga diretamente a raíz. 

Essa bipótese, contudo, <leve ser mais bem investigada, trabalbo que 
só será possível ser realizado se compararmos dados do Boróro com línguas 
da mesma família (Umutína e Otuke, por exemplo) e do mesmo tronco. 

20 Ou em sua fase surda. 
21 e (consoante). 
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Em (32), a seguir, apresentamos mais urna evidencia para a hipótese de 
que o prefixo relacional é elemento que primeiramente desencadeia o processo 
de sonorizayao. lsso é o que podemos constatar em (32 a, b, de e). 22 

(32) okwa 'boca' 
a. i=n-ogwa 'minha boca' 
b. a=k-ogwa 'sua boca' 
c. 0=0-okwa 'boca dele' 
d. ce=n-ogwa 
e. e=n-ogwa 'boca deles' 

Nos dados anteriores, observamos que o relacional é precedido por urna 
vogal e que ern fun9ao disso, esse elemento, quando surdo, nao sofre sonori
zavao. Contudo, se os marcadores pessoais forero pa, ou ta os relacionais vao 
se sonorizar tarnbéin. 23 

(33)a. pa=g-ogwa 'nossa boca' (incl) 

b. ta=g-ogwa 'boca de voces' 

Essa é rnais urna evidencia de que se trata, de fato, de um processo 
de dissimila9ao de sonoridade e que só pode ser desencadeado por urna 
consoante surda, seja como urn prefixo relacional, seja na constitui9ao de uro 
marcador pessoal. 

Em aberto 

Urna pergunta que nos colocamos coro rela9ao a essa hipótese é por 
que o relacional é encontrado com algumas raízes e com outras nao. Em casos 
como i=kana 'meu bra90' , aparentemente nao se pode afii:mar que haja um 
prefixo relacional na estrutura, a nao ser que suponhamos (i) que ele seja um 
/k/ e que, por isso tenha se fundido com a primeira consoante da raiz ou (ii) 
que ele tenha sido, em urna fase anterior d~ língua, urna consoante glotal sur
da, que desapareceu, ou, simplesmente, 0. 
Essas sao hipóteses ainda nao testadas e que deverao fazer parte de nossa pesquisa. 

22 É importante lembrarmos que o relacional /n/, num estágio anterior, foi /ti segundo a pro
posta de Rodrigues (1993). Portanto, foi ele quem provocou a sonoriza9ao da consoante 
/k/ da raíz. 

23 No caso de o relacional ser /ti na primeira pessoa do singular, a presen9a do marcador ce (1 PL 
excl) também vai provocar a sonoriza9llo desse elemento. Isso é o que acontece em dados 
como (i): 
(i)a. ao 'cabe9a' 
b. i=t-ao 'minha cabe9a' 
c. ce=d-ao 'nossa cabeiya ( excl)' 
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Considera~óes finais 

Este trabalho teve como principal objetivo mostrar que o processo de 
sonoriza9ao - observado por Colbacchini (1925), Colbacchini; Albisetti 
(1942), Albisetti; Venturelli (1962) e Trombetti (1926) e descrito por Crowell 
(1977, 1979)- pode ser analisado como um único processo, motivado pela 
obediencia ao Principio do Contorno Obrigatório (OCP) e desencadeado sem
pre por consoante surda. 

Essa análise tem como vantagem em rela9ao a de Crowell ( 1977, 1979), 
por um lado, ter apontado urna unifica9ao da análise do processo e, por outro, 
ter trazido á tona a análise dos prefixos relacionais do Boróro, nao tratados 
anteriormente por outros autores que estudaram a língua, a nao ser por ·Rodri
gues (1993, 1999, 2000). 
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Ü ALONGAMENTO VOCÁLICO EM 

PYI<OBYE: MOTIVA<;OES PROSÓDICAS E 
, 

MORFOSSINTATICAS 

Rosane de SáAmado (USP/Fapesp) 

Introdu~áo 

O Gaviao Pykobye falado pelo grupo conhecido por Gaviao Pykobye 
ou Gaviao do Maranhao, faz parte do complexo Timbira ao qual pertencem 
tarnbém, segundo Rodrigues (1986), o Gaviao Parkateje (PA), o CanelaApaniekrá 
(MA), o Canela Ramkokamekrá (MA), o Krinkati (MA), o Krenje (MA), o 
Kraho (TO) e o Apinajé (TO). 

Os Pykobye se distribuem em tres aldeias - Govemados, Kubiácea e 
Riachinho - situadas no município de Amarante, sul do Maranhao. 

Analisando o alongamento vocálico presente em nomes e verbos da 
língua, pude observar que esse fenómeno é motivado, aparentemente, por pro
cessos diferentes, tais como alongamento compensatório, padrao acentual e 
formas breves e longas dos verbos. Esse trabalho tem por objetivo trayar um 
panorama acerca das possibilidades de realiza9ao das vogais alongadas nessa 
língua Timbira. 

O padráo silábico do Pykobye 

O Pykobye apresenta os seguintes padroes silábicos (Sá, 1999): 

l. cv na. 1 ªp. livre KO 'molhado' 

2. cvc 1t0.1t 'esteira' KO't 'baixo' 

3. ccv 1tpB 'caminho' KpO ' mau cheiro' 

4. ccvc 1tpBµ 'fome' Kpom 'buriti' 



------------Rosane de Sá Amado'------------

Também é encontrado o padrao VC, mas somente em início de palavra, 
o que é considerado um edge effect (BLEVINS, 1995), como ilustra aw.ja.hi 
'ca9ada' e e?.no?.na 'ontem'. Além desses, postula-se, na subj~cencia, urna 
sílaba V, também em início de palavra, que se realiza sempre como V:, como 
se observa em a: .kot 'morro'. Essa sílaba V: pode, em alguns casos, variar 
livremente coma sílaba VC, quando a posi9ao da coda for ocupada por urna 
consoante glotal, pelo processo de alongamento compensatório. Veremos, a 
seguir, os demais ambientes em que pode ocorrer o alongamento vocálico. 

Alongamento compensatório nos monossílabos 

O alongamento vocálico, em alguns casos, parece ser decorrente do apaga
mento de urna consoante na coda- um segmento nao especificado quanto ao lugar de 
articula~o-, a glotal h que se realiza como 5??. Em posi9ao final de palavra, tal seg
mento pode ser apagado e a vogal do núcleo toma-se longa para preencher a posi~o 
esqueletal vazia. Enquanto na maioria dos casos tal fenómeno é opcional, quando 
há um processo de forma9ao de palavras, toma-se obrigatório. Exemplos: 

5. pe? 6. pa?1 

'árvore' 'bra90' 

pe: krat pe:krat pa: krat pa:krat 

'angulo' 'tronco' 'angulo' 'antebra90' 

pe: kh~ pa: khon pa:khon 

'pele' 'casca' 'liga9ao' 'cotovelo' 

7. to? 8. te? 

'olho' 'perna' 

to: hu to:hu te: ·-b 
Je te:jeh 

'pelo' 'cílios' 'carne' 'panturrilha' 

to: kh~ to:kh~ te: heh te:heh 
'canela' 

'pele' 'pálpebra' 'osso' 

1 Os excmplos 6, 7 e 8 designam nomes e inalienáveis, que sempre vem acompanhados de pronomes possessivos. 
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O alongamento compensatório (GOLDSMITB., 1990) ocorre, portanto, antes 
da formac;ao da nova palavra. 

(J (J (J 

1 1 1 
R R R 

/\ /\ /\ 
N C N C N C 
1 1 

Y1 
1 1 

Yf 
1 1 

X ?X ! ............... 
o 

Há casos, entretanto, em que o alongamento parece ter motivac;ao no 
nível prosódico, já que nao se pode verificar a presenc;a de urna consoante em 
coda que sofra apagamento. Como há urna tendencia de haver sílabas pesadas 
no Pykobye, mesmo quando monossílabos, esse alongamento é previsível. 

9. kh~: 'pátio' 
10. m~: 'ema' 

11. ou: 'palha' 

12. tf o: 'cachorro' 
. 

13. ro: 'coco' 
14. kru: 'porco' 
15. ' 06: 'campo' 
16. hi: 'roupa, pano' 
17. kra: 'paca' 
18. ku: 'borduna' 

Tal alongamento permanece mesmo quando o monossílabo toma-se 
componente de urna nova palavra ( exemplos de 12 a 15), deixando, contudo, 
de portar o acento~ que se desloca para a última sílaba, seguindo o padrao 
acentual da língua (SÁ, 1999). 

19. tJo: re tJo:.'re 
'cachorro' DIMIN 'raposa' 

tJo: teh tJo:.'teh 
'cachorro' AUMENT 'lobo-guará' 
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20. ro: 
'coco' 
-ro: 

'coco' 

ro: 
'coco' 

21. kru: 
'porco' 

kru: 
'porco' 

kru: 
'porco ' 

22. po: 
'campo' 

po: 
'campo' 

p6: 
'campo' 

teh 

AUMENT 

p~r 

'pé-de-' 

h~k 
? 

twim 
'banha ' 

' 
re 
DIMTN 
jeh 
'carne ' 

re 
DIMTN 
teb 

AUMENT 
h~h . 

' semente ' 

r6:. 'teh 
'coco da praia' 

r6:.'p~r 
'coqueiro' 

r6: . 1h~k 
' macaúba' 

k 't . ru:. Wlffi 

'banha de porco' 

kru:. 1re 
'caitetu' 

kru 1· -h :. Je 
' carne de porco ' 

p6:. 1re 
'capim, grama' 

p6:. 'teh 
'chapada' 

p6:. 1h~h 
'milho' 

Os exemplos 9, 16, 17 e 18 apresentam pares mínimos com vogais bre
ves, o que pode indicar que a vogal longa, nesses casos, seja lexical e nao urna 
realizayao fonética. 

23 . hi 'genitália feminina ' hi: ' roupa, pano ' 

24. kra 'filhote' kra: 'paca' 

25 . ku 'água' ku: 'borduna' 

26. kh~ 'pele, o que reveste' kh~: 'pátio' 

Alongamento vocálico em nomes com duas sílabas ou mais 

Os casos listados abaixo foram agrupados de acordo coma sílaba em 
que ocorre o alongamento vocálico. 
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Alongamento vocálico na penúltima sílaba 

27. a: pan 'piranha' 44. k~:hrom ' azul ' 

28. a:tJorteh 'mutum' 45. k~:hkin ' cotia' 

29. a:ta?tJah 'marimbondo' 46. k~:prutte11 'marimbondo branco' 

30. ha:hi 'ninho' 47. k~:hkrat ' anta ' 

31. he:hu 'lagoa' 48. k~:htJ~j ' pato' 

32. hi:re 'magro' 49. ni:he 'redondo' 

33 : ka:poteh ' lambu da mata' 50. no:re 'nao' (adv. nega~ao) 

34. ka: pre 'lambu' 51. pa:tJware 'nós também' 

35. ka:tJwa 'sal' 52. po:re 'ali' 

36. ka:pir 'bacaba' 53. e?na:re 'aquí ' 

37. ka:pukre 'uiti' 54. pro:prot 'ali ' 

38. ka:pukteh 'uiti-da-mata' 55. ra:re 'ta tu-china' 

39. kri:re 'pouco' 56. ti:re ' ferida, carrapato' 

40. kati:re 'estrela' 57. ti:te6 'carrapato grande' 

41. kati:te 'estrela grande' 58. amre:re 'acabado, findo' 

42. ma:reh ' aquele, aquela' 59. ka:hah ' fogo' 

43. - . ' aquele que ama a 
pro:Jap1 esposa' 

Alongamento vocálico na última sílaba 

60. kara: 'veado' 67. kati:tik 'machucado' 

61 a?jo: ' anzol' 68. kreru: 'cará, inhame' 

62. amkro: 'dia' 69. komtJi: 'bacuri' 

63. amkra: 'seca' 70. paka:te 'areia' 

64. jaka: 'branco (cor)' 71. pempra: 'acordar' 

65 . Jara: 'bra90' 72. pratJi: 'melancia' 

66. ropkro: 'on9a pintada' 
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Os exemplos listados apresentam casos de ocorrencia de alongamen
to vocálico sem aparente explica9ao; dentre alguns deles, pode-se levantar a 
hipótese de inotiva9ao prosódica para o a]ongamento, visto o acento cair nao 
na última sílaba, de acordo com o padrao acentual da língua, mas na sílaba pe
sada, como nos exemplos (40), (41), (49), (50), (53), (58). Nos demais casos, 
levanta-se a hipótese de algumas das sílabas portadoras do alongamento vocá
lico serem prefixos classificadores como o dos exemplos 45 a 48 ou sufixos, 
também classificadores, como o dos exemplos 69 e 72. 

Alongamento vocálico envolvendo formas verbais 

No Pykobyé, assim como em muitas línguas da família Je, há verbos 
que apresentam formas longas e breves, nestas últimas, ocorre o acréscimo de 
urna consoante - r, n ou m. Aparentemente, essas consoantes sao marcas lexi
cais do passado; no entanto, elas reaparecem nos tempos nao passado - pre
sente e futuro - caso esteja presente, após o verbo, o advérbio de nega9ao ou 
um quantificador. Dentre os verbos que apresentam essa varia9ao de formas, 
destacam-se os exemplos abaixo, em cuja forma breve ocorre um alongamen
to compensatório: 

Forma longa Forma breve 

73. . . 'pescar' J~p1n a:p1 

74. . 'comer' (intrans.) J ~pdn a:p~ 

75 . khup j~pir khup a:p1 'ventar' 

O primeiro segmento da forma longa - o glide j, que representa a 1 ª 
pessoa ou a forma canónica de realiza9ao de verbos que se iniciam por vo
gais - sofre urna síncope. Tal fenómeno provoca um alongamento na vogal 
da primeira sílaba, visto que sílabas V nao podem se realizar na superficie , 
(SA, 1999). Além disso, ocorre também a mudan9a de timbre da vogal. 

() 

A R 
N 

X X 
. 
J 
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Algumas considerafóes 

Como se pode observar, o alongamento vocálico no Pykobye apre
senta diversos problemas. No caso dos nomes há, pelo menos, duas hipóte
ses. l)ma delas é a de que o Pykobye tem vogais subjacentes, a outra é a de 
que, no caso dos verbos, o alongamento vocálico parece estar relacionado 
a motivayoes morfossintáticas. 
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SISTEMA VOCÁLICO E ESCRITA DO 
l(AINGÁNG 

Wilmar da Rocha D'Angelis1 (IEL-UNICAMP) 

Os Kaingáng, sua língua e seo álfabeto 

A língua Kaingáng é urna das línguas dafamília Je, integrante do tronco 
Macro-Je. O Kaingáng e o Xokléng ( ou Laklan5, língua próxima do Kaingáng, 
hoje falada apenas em Santa Catarina) formam o conjunto restrito das línguas 
e culturas Je Meridionais. O povo Kaingáng está espalhado em dezenas de 
áreas indígenas, do interior de Sao Paulo ao norte rio-grandense, totalizando 
mais de 25 mil pessoas. 

Como todas as línguas indígenas em território brasileiro, o Kaingáng 
nao desenvolvera um sistema próprio de escrita e nao foram eles próprios que 
comeyaram a escrever em sua língua. Nos anos 1960, Wiesemann, do SIL, 
definiu um alfabeto para escrita do Kaingáng, que comeyou a ser ensinado 
aos próprios índios. Com ligeiras mudan9as é esse alfabeto que os professores 
Kaingáng usam para alfabetizar seus alunos, embora ele apresente alguns pro
blemas que geram descontentamento em várias comunidades Kaingáng. 

O alfabeto Kaingáng atual usa as seguintes letras: 
Consoantes:2 F G H J K M N NH P R S T V ' 
Vogais: A Á A E É E I I O Ó U Ü Y Y 

Os fonemas vocálicos (tema des te trabalho) correspondentes a esta lis
tagem sao: 

/a/, /~/ , /a/, le/ , /el , l e/ , /i/ , fil, lo/, /':)/ , /u/, /U/, fil , /í/ 

1 Professor do Departamento de Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), 
Unicamp. 

2 Representam, respectivamente, os fonemas: /f/ , /q/ , /bJ , /ji , lk/ , /mi , In/ , /pi , /pi, Ir/ , !JI , 
/ti, lwl , ni 
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Antes, porém, de representá-los em um quadro, urna palavra pre
cisa ser dita sobre o fonema /a/. Sua pronúncia seria aproximadamente 
[a] no dialeto central paranaense, estudado por Wiesemann, mas em ou
tros dialetos poderá ser [e] ou [5], dependendo do "ambiente" (vogais 
próximas) ou mesmo da vontade ou inclina9ao do falante. Isso é o que 
lemos nos textos da autora daquela análise: 

Os (e) e (a) se pronunciam mais abertos do que no portugues. No Pa
raná há, na escrita, dois sons diferentes: o (e) (escrito< e>) e o (a) ou 
(5) (escrito< a>). O (5) se pronuncia mais aberto que em portugues 
(bom). No Sul há somente um som, escrito< a>, que se pronuncia 
como (e), (a) ou (5). A pronúncia varia como ambiente: ao lado de 
vogais anteriores (i, e, e, 1) geralmente se pronuncia como (e), ao 
lado de vogais médias (y, g, a, g) geralmente se pronuncia como (a) 
eªº lado de vogais posteriores (u, o, ~,u) geralmente se pronuncia 
com~ (5). Mas também poqe se pronunciar a vontade, ou todos como 
(e), ou todos como (a) ou todos como (5), dependendo da inclina9ao 
do falante . Ao lado da consoante /nh/ geralmente se pronuncia como 
(5) (WIESEMANN, 1967, p. 2).3 

No dialeto Su14 existe apenas urna vogal baixa nasalizada /a/, cuja 
regiao de alofonia abrange a vogal / re / do dialeto Paraná. Essa vogal 
surge com freqüencia na fala, de modo que no dialeto Sul existe ain
da bem mais homofonía do que no dialeto Paraná (WIESEMANN, 
1972, p. 40). 

Wiesemann assume a análise fonológica de Kindell (colocada 
como apendice na publica9ao de sua tese). No que diz respeito a essa 
questao, o trabalho de Kindell (1972, p. 204-205) afirma: 

Os fonemas vocálicos nasalizados /g/, /a/ e lo/ tem alofones em varia-
9ao livre. /g/ varia de um vocóide nasalizado vozeado central meio
fechado [ mid e/ose] nao-arredondado [g] a um vocóide nasalizado 
vozeado central meio-aberto [mid open] nao-arredondado [X]; /a/ 
varia de um vocóide nasalizado vozeado central bem aberto [ low 

3 Tradu~oes (do alemao e do ingles) e grifos meus (já usadas em D' Angelis 2002a). 
4 Em sua tese, Wiesemann fala de tres dialetos: Paraná, Sul e Sao Paulo. Em outros trabalhos 

( cf.1971 ), fala de cinco: Sao Paulo, Paraná, Central, Sudoeste e Sudeste. 
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open] nao-arredondado [a] a um vocóide nasalizado vozeado pos
terior pouco fechado [low e/ose] arredondado [5]; /5/ varia de um 
vocóide nasal izado vozeado posterior meio-fechado [mid e/ose] arre
dondado [5] a um vocóide nasalizado vozeado posterior bem fechado 
[high e/ose] arredondado [u] . 

Dos textos citados, concluímos que aquela análise corresponde ao se
guinte quadro vocálico no Kaingáng (cf. WIESEMANN, 1972, p. 40):5 

Vogais orais Vogais nasais V. nasais ortográficas 

- - y -1 l u 1 l u 
e ~ o g 5 

,.... 
e a ~ re - -a e ª 

Para sermos mais precisos, conforme a primeira das cita96es anterio
res, o dialeto do Sul apresentaria um quadro ainda mais restrito nas vogais 
nasais, porque naquele dialeto haveria "somente um som, escrito <a>, que se 
pronuncia como (e), (a) ou (5)", o que justifica a outra afirmativa (na segunda 
cita9ao ), pela qual "no dialeto Sul existe ainda bem mais homofonía do que no 
dialeto Paraná". Desse modo, no "Sul" o quadro das vogais nasais seria: 

Vogais nasais Vogais nasais ortograficamente 
i T y u 
g 5 
a a 

Análise equivocada= alfabeto errado 

Já demonstrei em outro trabalho (D' ANGELIS, 2002a) que Wiesemann 
nao entendeu a natureza relevante das alternancias vocálicas em dialetos como 
o que, entao, denominou "Sul". Em comunidades como Xapecó e Chimbangue 
(SC), Nonoai e Inhacorá (RS), constatei que as vogais /€/ e /5/ sao empregadas 
em importante uso classificatório, de modo que sugerí (D' ANGELIS, 2002a, 
p. 235) que a língua Kaingáng possui um sistema de classifica9ao nominal 
que emprega a categoría forma. Isso significa que o Kaingáng realiza, pelas 

5 Construída a partir da listagem dos fonemas (e grafemas) relacionados na p. 40 da obra de 
Wiesemann (1972), nossa representayao corresponde exatamente aos quadros apresentados 
por Kindell (1972, p. 203-204): tabelas 3.4.3.2. 1 e 3.4.3.2.2. 

87 



-----------Wilmar da Rocha D'Angelis-----------

alternancias vocálicas entre [e] e [5], a expressao das classes alto/comprido 
(oufino/difuso) x baixo/redondo (ou grosso/compacto), em nomes e verbos. 

Alguns exemplos sao: 
ki'Je - lua (fina, comprida) 
ki'f 5 lua cheia (redonda) 
nen - capoeirao (mato ralo, pouco espesso, fino) 
n5n mato virgem (mato fechado, compacto, grosso) 
ke'Jir = pequeno, miúdo (ex: "estrelas pequenas" = difuso) 
k5'Jir = pequeno, miúdo (ex: "balaio pequeno" = compacto) 
te11 - matar (animal ralo, difuso, esparramado)6 

t5J1 = matar (animal redondo, compacto, grosso) 

Isso significa que é equivocada a afinna9ao de que em tais dialetos haja 
apenas um fonema vocálico baixo /a/, realizado como (E), (ii) ou (5) por algu
ma espécie de harmonía vocálica ou por 'inclina9ao' do falante. O reconheci
mento e a pronúncia de/€/ e de /3/ - e, como veremos, também /a/ - sao parte 
integrante da competencia fonológica de um falante Kaingáng, porque com 
esses elementos se constrói e se transmite informa9ao semantica. Logo, ambas 
as vogais sao fonemas do sistema vocálico daqueles dialetos e, como tais, nao 
podem estar ausentes na representa9ao da língua pela escrita. 

Para confirmar as sugestoes levantadas no trabalho exploratório 
aquí já mencionado, novas buscas de dados entre os Kaingáng da aldeia 
Inhacorá permitem agregar mais alguns exemplos esclarecedores: 

I)EJ1 ror = cabe/o curto (ror = curto, baixo) 
IJ5J1 tej =cabe/o comprido (tej = comprido, alto) 7 

ta kute si está chovendo fino 
ta kut5 mbag = está chovendo muito (forte, grosso )8 

6 Observe-se o exemplo empregado (kafm tep = car;ar rato): os roedores ("ratos") ca9ados por 
eles nos banhados nao eram pegos em unidade e sua ca9a nao era feita por um homem sozinho. 
Costumavam organizar um grupo, preparar as armadilhas e, a noite, flechar muitos animais na 
'ceva'. Depois, organizavam urna grande refei9ao conjunta. Ao contrário disso, matar urna 
anta ou um veado (onde aparece a forma 't5p ') sempre foi ca9a a apenas um animal. 

7 Esse caso mostra que o sentido depende também do elemento em jogo. No caso de "lua'', os 
sentidos emprestados por [e] e [5] sao, respectivamente, "fino" vs. "redondo" ( ou "grosso"), 
com rela9ao ao formato da fase da lua. Já em rela9ao a "cabelo" os sentidos emprestados por 
[e] e [5] sao, respectivamente, de "pouca quantidade'', "menos compacidade", "mais difuso" 
vs. "compacto", "cheio", "grande quantidade". Vejam-se os exemplos seguintes. 

8 Aquí, para "chuva'', [e] e [5] emprestam sentidos de "fino'', "difuso", "pouca quantidade" vs. 
"gros so", "compacto", "grande quantidade". 
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Além disso, professores Kaingáng de várias áreas do Rio Grande do Sul 
(como Inbacorá, Guarita, Nonoai e Iraí) manifestam-se claramente desconfortá
veis coma identifica9ao, proposta por Wiesemann, entre as realiza95es fonéticas 
de [ª] e [a] (ambas reduzidas a "y" na sua escrita unificada). Eles sentem um 
claro e explípito mal-estar em escrever a palavra [ng] , "mae" (e "irmas da 
mae") de modo identico ao que - pela atual ortografia - devem usar para escrever 
a palavra [na], "deitar, sg.", ou seja, ambas (homógrafas) como "ny". Julgam 
que essa forma escrita se aplica bem a primeira palavra, mas nao a última.9 

E se <leve pór em relevo o fato de que, nesse caso, nao se pode pen
sar em atribuir o desejo dos falantes de representar tal distin9ao na escrita 
a alguma influencia da alfabetiza9ao na língua portuguesa ( a:final, sabemos 
que o aprendizado de outra língua com freqüencia exige o aprendizado e 
domínio de distin95es fonológicas que nao ocorrem na nossa língua ma
terna). A hipótese é improvável, urna vez que em portugues nao se faz 
distin9ao entre vogais centrais, nem mesmo em fonemas orais. Em ou
tras palavras, é urna reivindica9ao forte vinda do sentimento da língua 
pelos falantes nativos. 

Sistemas vocálicos quadrangulares e triangulares 

Trubetzkoy, em seus Grundzüge der Phonologie ( 1939), analisou detida
mente duas centenas de sistemas fonológicos, tipologizando, pelos seus quadros 
vocálicos, línguas de sistemas lineares, de sistemas quadrangulares e de sistemas 
triangulares (p. 87ss). Nos primeiros, os fonemas vocálicos possuemdeterminados 
graus de abertura ( ou de sonoridade ), mas nao possuem propriedades de timbre 
distintivamente relevantes (propriedades de localiz.a9ao da vogal). Nos sistemas 
quadrangulares, todos os fonemas vocálicos possuem nao apenas as proprieda
des distintivas baseadas no grau de sonoridade, como também as propriedades 
distintivas de localiza9ao (timbre). Finalmente, nos sistemas triangulares todos 
os fonemas vocálicos possuem as propriedades distintivas do grau de abertura 
(ou sonoridade), mas as propriedades distintivas de localizayao (timbre) nao estao 
presentes nos fonemas vocálicos mais abertos, o que coloca esses fonemas fora 

·das oposi9oes de localiza9ao.1º 

9 Como adiante se mencionará, o mal-estar dos falantes com a representayao da letra "a" talvez 
esteja relacionado mais ao nao reconhecimento de sua relayao com a vogal oral /o/ do que 
com urna vogal alta /i/. 

1ºTrubetzkoy, 1939, p. 87 (a traduyao, minha, foi feíta a partir da versao norte-americana, de 
1969, p. 97, confrontada como original em alemao). 
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Nas vogais orais do Kaingáng é evidente a existencia de um sis
tema quadrangular, com tres alturas e tres posi<;oes. No entanto, nas 
vogais nasais a análise de Wiesemann sugere um estranho sistema assi
métrico, que nao se enquadra em nenhum dos tipos de sistemas vocáli
cos propostos por Trubetzkoy. Observemos novamente: 
Dialeto Paraná 

Vogais Nasais Ortograficamente 

-1 i 
~ 5 

ª 
Dialeto Sul 

Vogais Nasais Ortograficamente 

i 

Nenhum deles é, certamente, um sistema linear, pois em ambos há dis
tin9ao, no mesmo grau de abertura, para as propriedades de timbre (localiza-
9ao) das vogais; por exemplo, nas vogais médias em ambos os sistemas, ou 
nas vogais altas segundo a conven9ao ortográfica. Também nao sao sistemas 
quadrangulares porque, em ambos os dialetos, nao há participa9ao de proprie
dades de localiza9ao nas vogais altas, nem das propriedades de abertura em 
vogais posteriores arredondadas. Para o caso das vogais altas a situa9ao me
lhora coma representa9ao ortográfica, mas nada muda em rela9ao as vogais 
posteriores (e, no dialeto "Sul", também para as anteriores). 

Finalmente, nao sao sistemas triangulares. Em primeiro lugar porque, 
contrariando a defini9ao, as propriedades distintivas de localiza¡;ao (timbre) 
estao presentes nos fonemas vocálicos mais abertos, no caso do dialeto "Pa
raná" (base da ortografia). Em segundo lugar porque nem todos os fonemas 
vocálicos possuem as propriedades distintivas do grau de abertura ( ou sono
ridade): veja-se o caso das posteriores, no dialeto "Paraná", e de anteriores e 
posteriores no dialeto "Sul". A nao ser que entendamos - no caso do dialeto 
"Sul" - que a vogal baixa, apesar de atender a "exigencia" de nao participar 
das propriedades de localiza9ao ou timbre (estando jora das oposü;oes de lo
caliza9ao "),funciona como "coringa" para opor-se a tres vogais altas, permitindo 
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assim o funcionamento das propriedades de abertura. O problema com essa 
interpreta9ao é o fato, já demonstrado , de que variedades incluídas no 
que Wiesemann chamou de "dialeto Sul", opoe, efetivamente, /e/ a /5/ como 
fonemas distintos. 

Por tudo isso eremos que urna forma aceitável de (nós) interpretarmos o 
sistema vocálico nasal no qual Wiesemann baseou as defini9oes ortográficas 
para o Kaingáng seria: 

Vogais Nasais 11 Ortograficamente 

-1 1 -u -1 -u 

5 

Como sabemos, as vogais subjacentemente nasais, nas línguas que as 
possuem, costumam conformar um sistema vocálico simplificado (reduzido) 
em rela9ao as vogais orais. 12 Quando o inventário das nasais nao é igual ao das 
vogais orais, muitas vezes - na interpreta9ao de Trubetzkoy ([1939] 1939, p. 
119) - um dos graus médios de abertura se mantém inafetado pela correla9ao , 
de nasalidade. E o que vemos, no Kaingáng, pela ausencia de oposi9ao entre 
vogais nasais "médias baixas" e "rnédias altas" ( ou, se preferirmos, pela au
sencia de urna série vocálica nasal meio-fechada). 

Já vimos que no Kaingáng as vogais orais conformam um siste
ma que Trubetzkoy classificaria como quadrangular de tres classes e tres 
graus, enquanto as nasais, no arranjo que propusemos anteriormente para a 
análise de Wiesemann, compoem um sistema quadrangular de tres classes . 
e dois graus : 

1 

Vogais Orais ( ortograficam.) 
y u 
e 

é 

, 
a 
a 

o 
, 
o 

Vogais Nasais (ortograficam.) 
i y u 

11 Em sistemas vocálicos orais, urna tal configura9ao é possível: sistema quadrangular de dois 
graus e tres classes, onde a classe medial de timbre é representada por um único fonema (que, 
nesse caso, terá o grau de abertura das vogais tninimamente sonoras das classes externas de 
timbre, i.e., das vogais altas). Cf. Trubetzkoy [1939] 1969, p. 107 e 112. 

12 Contudo, há línguas em que para cada fonema vocálico oral existe um fonema vocálico nasal. 
O que nao ocorre sao línguas com mais vogais nasais do que orais. 
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Observemos, porém, que Trubetzkoy preve, nos sistemas vocálicos 
nasais reduzidos em rela9ao as vogais orais da mesma língua, duas formas 
de reduyao ou simplificayao do sistema oral: exclusao de um dos graus de 
abertura médio ou exclusao de urna classe de 'timbre' (anterior ou posterior, 
arredondada ou nao-arredondada; e ambas ao mesmo tempo, eventualmente). 
Olhando para o sistema vocálico nasal proposto por Wiesemann (e melhorado 
por nossa interpreta9ao) em compara9ao com o sistema vocálico oral, cons
tatamos a clara exclusao das vogais de grau de abertura médio. No entanto, 
observamos igualmente urna 'meia' exclusao de urna classe de 'timbre': na 
classe das posteriores nao arredondadas, apenas a vogal baixa é excluída. 

E se nossa atenyao for dirigida ao sistema vocálico nasal tal como dese
nhado por Kindell (1972) e assumido por Wiesemann (apresentado anterior
mente), a constata9ao é ainda mais gritante: 

Dialeto Parap.á Dialeto Sul 
- -1 1 

5 5 

Nada, nesses quadros, parece remontar a um sistema fonológico. 13 Se os 
comparamos com o sistema fonológico das vogais orais, dado anteriormente, 
ternos a impressao de que a língua selecionou de modo completamente alea
tório um subconjunto das vogais orais para compor seu quadro de n_asais. De 
nossa perspectiva teórica, tal sele9ao randomica jamais acontece. 

Finalizamos, pois, mostrando como se dá, em nossa interpretayao, a 
'simplifica9ao' do sistema vocálico oral para constitui9ao do sistema das vo
gais nasais no Kaingáng. 

As vogais nasais no Kaingáng 

Tenha-se em vista, outra vez, o arranjo das vogais orais na língua Kaingáng 
e a ampliayao do sistema vocálico dessa língua pela aplica9ao da correla9ao de 
nasalidade, com a conseqüente produ9ao de um sistema vocálico nasal: 

l 

e 
e 

Vogais Orais 
l 

a 
a 

u 
o 
~ 

Vogais Nasais - .. 
1 1 

13 Da perspectiva da fonérnica (e tagrnérnica) isso nao tern relevancia. 
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Em nossa perspectiva, tudo se passa com a mesma regularidade e pre
visibilidad~ de um processo de neutraliza9ao de oposi95es: nao se apagam 
vogais ou distin95es ao acaso, mas se diminuem as oposi95es bilaterais e, 
quando elas sao proporcionais, toda urna correla9ao é eliminada. 14 Para traba
lhar com um conjunto menor de oposi9oes, garantindo nas vogais nasais urna 
clareza (acusticamente) distintiva tao eficiente como nas vogais orais,15 reduz-se 
a oposi9ao existente entre as vogais nao altas ou, nos termos de Trubetzkoy, 
excluem-se as vogais de grau de abertura médio na cria9ao do conjunto nasal. 
O resultado é, nas vogais nasais, um sistema igualmente quadrangular de tres 
classes, mas de apenas dois graus de abertura. 

Fica-nos, é verdade, um pequeno problema: a falta de um conjunto con
vincente de pares (mínimos ou análogos) de palavras em que a oposi9ao entre 
le/ e /a/ se mostre robusta. Ternos, até aquí, apenas a rejei9ao, antes referida, 
por muitos falantes nativos, do uso de formas identicas para palavras como 
[

1na] e ['ng]. Ainda que nao a creíamos atribuível a influencia do portugues, 
poderia acontecer que tal rejei<;ao se devesse a urna falsa compreensao dos sis
temas lingüísticos por parte de indígenas escolarizados (e, no caso do exem
plo, professores ), que por isso resistem a ocorrencia de palavras homófonas. 
Aliás, a resistencia, nesse caso, teria nascido antes pelo uso da escrita: a recusa 
a existencia de palavras homógrafas. 

De qualquer modo, nos parece insustentável urna análise que defenda, 
na passagem das vogais orais para as nasais, em Kaingáng, um apagamento 
da distin9ao entre posteriores arredondadas e nao arredondadas, nas vogais 
baixas, mas nao nas vogais altas, concomitante a um apagamento da oposi9ao 
de altura nas posteriores arredondadas sem o equivalente nas posteriores nao 
arredondadas. E já demonstramos a necessidade, para os dialetos do Sul, de 
se poder grafar diferen9as como ['nen] e ['n5n]. Por tudo isso, duas sugestoes 

, . 
nos parecem poss1ve1s: 

a) reinterpretar as redu9oes operadas por Wiesemann, pelo seguinte es
quema (que detalha nossa reinterpreta9ao anterior): 

- -1 u 

e ~ (a) ~ 5 

14 É trubetzkoyana a classifica9ao de oposi95es em bilaterais ( ou unidimensionais) e multilate
rais (multidimensionais) e em isoladas e proporcionais (cf. Trubetzkoy [1939) 1969, 
p. 67-74), assim como a no9ao de correlac;ao (idem, p. 85). 

15 Como sabemos, ao acoplar ao tubo oral um _segundo ressoador, pelo abaixamento do véu 
palatino, ocorre significativa perda de energía do sinal acústico. 
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b) sugerir que é preciso maior investiga9ao para confirmar que o Kain
gáng apresenta também nas vogais nasais um sistema quadrangular de dois 
graus e tres classes ( abaixo ), r~zao do descontentamento dos falantes nativos 
com urna ortografia que só permite representar cinco vogais nasais. 

- - -1 ~ u 

5 

No primeiro caso, coadunamos os fatos observados, de um menor núme
ro de vogais baixas do que de vogais altas, com as previs5es de Trubetzkoy, porque: 
(i) reconhecemos a ''exclusao" de um nível de grau de abertura (a médias); 
(ii) propomos a ocorrencia de urna situa9ao de neutraliza9ao afetando as vogais 
baixas: [a], sendo posterior nao arredondada, ocorre como neutraliza9ao da 
oposi9ao entre a anterior (nao arredondada) e a posterior arredondada. 

No que se refere ao segundo caso, sugerimos que a explica9ao para a re
cusa dos falantes está no sentimento inconsciente (intui9ao) de que há distin95es 
semánticas possíveis, a se fazer na língua, como uso de urna vogal baixa nao ar
redondada [a], distinta de [e] por seu grau de posterioridade, e distinta de [5] por 
seu nao arredondamento. Isso os leva a recusa de identificar a vogal nasal /a/ 
coma vogal oral /o/, que intuitivamente lhes sugere a decisao ortográfica. Assim 
como o uso distintivo de [e] e [5] nao foi percebido por Wiesemann e é de dificil 
explicita9ao pelos falantes nativos, o emprego distintivo de [a], em oposi9ao a 
[e] e [5], possivelmente envolva as mesmas ou outras distin95es semánticas que 
sejam por demais sutis ao pesquisador de outra cultura e, aos falantes nativos, 
dificeis de tomar conscientes. 16 Avan90 a sugestao de investigarmos se, quando 
um termo precisa ser referido de forma absolutamente genérica - excluídas co
nota95es particulares e situa9oes contingentes - ocorrendo nele urna vogal nasal 
baixa, se empregaria um [a] em lugar de [e] ou [5]. Assim, por exemplo, se urna 
pessoa quer referir-se aos descendentes seus e de seus interlocutores, abarcando 
assim pessoas de ambas as metades exogamicas (Kame e Kainhru), ela poderia 
pronunciar a forma [kra], para "filhos", em lugar de ['kre] ou ['kr5]. Ou se, fa
lando de animais, um uso genérico para o termo 'veado ' poderia ser [ka'mbe ], 
em lugar dos marcados [ke'mbe] e [k5'mbe]. Mas que também se investigue o 
vocabulário em busca de pares que exijam a distin9ao entre /a/ e rv. 

16 Entre jovens professores Kaingáng de Inhacorá, o uso distintivo de [e] e [5) passava despe.r
cebido por todos (só ocasionalmente notado por um deles, em urna terceira pessoa). Mesmo 
depois de cientes da existencia da distin9ao, pareciam tomá-la como urna possibilidade na 
fa la de terceiros (sobretudo mais veJbos), mas nao se davam contado uso inconsciente que 
eles próprios fazem ao falar a língua. A impossibilidade do registro escrito de todas as vogais 
e a padroniza9ao ortográfica impoem fortes limites a expressividade dos fa lantes. 
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Na verdade, independentemente da conclusao a favor das hipóteses (a) 
ou (b ), o quadro vocálico nasal ortográfico do Kaingáng necessariamente terá 
tres vogais baixas: - -1 u 

5 

Explica-se: (i) no segundo caso, obviamente, como a análise conclui 
por um subsistema nasal coro tres vogais baixas, esses tres fonemas devem 
ter sua representa9ao garantida na escrita; (ii) no primeiro caso, no entanto, 
parecería possível, em urna leitura rápida, justificar o emprego de apenas duas 
letras para vogais baixas; esse nao é, porém, o caso, urna vez que, sendo a 
vogal central /a/ o resultado de neutraliza9ao de dois fonemas, ela se constituí 
como um arquifonema, diferente dos dois cuja oposi<;ao neutraliza ( é baixa 
como ambos, posterior como 151 e nao arredondada como /e/); ademais, se 
a hipótese puder comprovar-se, trata-se de um tipo particular de "neutraliza-
9ao", porque vincula diretamente a fonología a semantica e, nesse caso, é mais 
evidente ainda que o /a/ tenha de ser grafado "ao lado" de também grafar-se as 
outras duas vogais nasais. O que nao se justifica, portanto, qualquer que seja 
a análise possível, é a decisao ortográfica adotada por Wiesemann e imposta 
aos Kaingáng. 

Conclusáo 

Nossas alternativas implicam, em qualquer dos casos, que os Kaingáng 
possam escrever "nen" e "non", "kakre" e "kakr5", "kute'' e "kut5", etc., con
forme as circunstancias e necessidades expressivas. Isso em nada afeta a no9ao 
de escrita unificada, ainda que em alguns casos possa haver dialetos em que 
as distin9oes semanticas construídas coro as vogais nasais baixas tenham se 
apagado. Nesse caso vale o princípio de que a escrita precisa ser capaz de re
presentar o maior ~onjunto de distinyoes possíveis. Operar um conjunto mais 
restrito, nao implica dificuldades em representá-las. Mas, no caso contrário, 
se a escrita estiver calcada na variedade com um leque menor de distinyoes 
(como atualmente ), ficam prejudicadas e cerceadas as variedades que abarcam 
maior número de discrimina9oes. 

Lutar para manter inalterada e rígida urna ortografia que nasceu 
equivocada é prestar um desservi90 aos povos indígenas, e aos Kaingáng 
em particular. O Estado deveria, nesse caso, colocar-se ao lado dos 
direitos indígenas, e emprestar-lhes os instrumentos de for9a e poder, 
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necessários para enfrentar o poder construído por organiza9oes missio
nárias que desejam manter os povos indígenas submissos e tutelados 
por suas práticas autoritário-patemalistas. 
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As ORGANIZA<;:ÓES TRIÁDICAS 
EXISTEM? Ü CASO DOS IJOI l(ARAJÁ 

Helena Moreira Cavalcanti-Schiel (USP) 

A descoberta de organiza95es dualistas no Brasil Central, por Nimuen
dajú e Lévi-Strauss trouxe a antropologia produzida no Brasil a possibi}idade 
de entrar nos grandes debates da disciplina. Con1 o interesse voltado para tal 
modelo foi implementado o projeto Harvard Brasil-Central, que concentrou 
suas pesquisas nas sociedades indígenas de língua Je. 

Tardíamente classificados no tronco lingüístico Macro-Je, os Karajá pa
recem ter sido excluídos daquele booni de produ9ao etnográfica, dificibnente 
despontando como alvo de debates n1ais amplos da disciplina, pen11anecendo 
como elemento curiosamente anómalo. Acredito que esta aparente anomalía 
deva-se tanto aquela tardía classifica9ao lingüística quanto a dificuldade de 
se encaixar a organiza9ao social karajá nos clássicos esquemas de estruturas 
dualistas Je-Boróro. Essa hipótese, num dos seus tennos, já nos incitaría a for
mular algumas quest5es, n1esmo que incipientes, sobre a história ainda pouco 
explorada das rela9oes entre a etnolingüística e a etnologia sul-americana das 
terras baixas. Assim como o caráter meramente sugestivo e exploratório de tal 
hipótese, esta comunicac;ao pretende, atrevida1nente, apontar para a possibili
dade de alguns proble1nas etnológicos que, a partir do 1naterial karajá, pode
riam ser postos nao apenas para a literatura já produzida a seu respeito como 
também ao cenário Macro-Je mais amplo e as suas rela9oes com a etnología 
americanista. 

O título desta co1nunica9ao é clara1nente uma referencia ao clássico 
artigo de Lévi-Strauss, e1n grande parte responsável pelo afluxo de trabalhos 
etnográficos sobre os grupos Je. 1 Parece-me que a parte menos explorada da
quele texto é a de maior rendimento para a análise do material etnográfico 
karajá. Lévi-Strauss (1958), tratando de comparar dados Boróro com outros 
advindos de organiza9oes na Índia, propoe que o dualis1no concentrico seria 

1 Refiro-me ao artigo "Les organisations dualistes existent-elles?'', Lévi-Strauss (1958). 
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um mediador entre o dualismo diametral e o triadismo. A aparente exo
gamia das metades Boróro foi por ele revelada como, na verdade, urna 
endogamia de subgrupos tripartidos no interior da aldeia. O autor vai mais 
além, propondo urna dedu9ao de como seria a "abertura da estrutura dual", 
em urna estrutura triádica. O modelo gráfico dessa estrutura é sugerido por 
Lévi-Strauss como o de umá reta e um ponto, ponto este que seria o centro 
exteriorizado. 

A pertinencia de se tratar a estrutura karajá em termos de triadismo 
já foi notada por Hans Dietschy (1977) e mais minuciosamente explorada 
por Nathalie Pétesch (1987). Pretendo aquí apenas esbo9ar a argumenta-
9ao daquela autora para, em seguida, entrar na análise específica de um 
fenómeno etnográfico karajá que tomo como caso exemplar de estudo, o 
dos ljoi. 

A cosmogonía Karajá estabelece, no que Pétesch chama de edifí
cio cósmico (1993, p. 371), o princípio triádico fundamental. Nele en
contramos o nível de baixo, ou mundo das águas, de onde teriam vindo 
os ancestrais dos Karajá. Este nível seria caracterizado pela imobilidade, 
pela umidade, pela fartura e pela imortalidade. Daí teriam ascendido os 
prhneiros humanos para o nível terrestre, ou nível do meio. Este é carac
terizado pela ampla mobilidade, pela presen9a e necessária rela9ao com a 
morte e por seu ambiente ser mais seco. Após a convivencia com os heróis 
transformadores nesse nível do meio e a partir de erros cometidos pelos 
inii (autodesigna9ao do Karajá, que corresponde aos Karajá habitantes dos 
tres níveis), aqueles heróis ascendem ao terceiro nível, o mundo das chu
vas, para onde também se encaminham poderosos xamas após a morte. 
Este terceiro nível guarda forte semelhan9a com o primeiro pela presen9a 
de umidade, imortalidade e fartura. Pétesch costuma salientar o caráter 
assimétrico desta estrutura em que se opoem, de um lado os dois extremos, 
associados e assemelhados e de outro o meio, que faria a liga9ao entre , 
aqueles dois. E preciso ressaltar também o caráter móvel do nível interme-
diário. Os inii que aí estao podem retornar ao nível de baixo ou ascender 
ao nível de cima após sua morte. 

ljoi é um termo com múltiplas significa9oes. Urna delas designa o espa90 
masculino da aldeia. Com efeito, a aldeia Karajá é composta de urna ou mais filei
ras de casas residenciais ao longo do rio e urna outra casa, afastada das primeiras, 
voltada para a mata. Esta casa solitária, conhecida como Hetokré ou casa dos 
homens, e o espa90 a sua frente sao chamados de ljoi, sendo que este espa90 entre 
a casa e os caminhos que ligam as unidades residenciais a Hetokré é chamado de 
ijoina, a pra9a ou lugar dos Ijoi. Já sumariamente, chama a aten9ao a semelhan9a 
da planta da aldeia Karajá com aquela idealiza9ao do que seria a estrutura triádica 
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para Lévi-Strauss, ou seja, urna reta - a fileira de casas residenciais - e uro ponto 
- a Hetokré (casa dos homens ), que é como um centro exteriorizado. Outra signi
fica9ao do termo ljoi - que nos interessa aqui especialmente - é a de "grupos 
de pra9a" (TORAL, 1992, p. 117) ou "grupos rituais" (LIMA FILHO, 1994, 
p. 130). Segundo Toral, a popula9ao de urna aldeia dividiria entre dois ou mais 
Jjoi que cooperariam competitivamente. Ambos autores concordam em afirmar 
que a transmissao do Jjoi se daria patrilinearmente. Enquanto para a mulher o per
tencimento ao ljoi conceme apenas ao seu posicionamento espacial ero determi
nados rituais, para o home1n ele determina grande parte de sua vida social: grupos 
de tarefas durante rituais, ca9adas e guerras (LIMA FILH0,1994, p. 130; 
TORAL, 1992, p. 117). Toral chega a afirmar que "sua [a do hornero] situa9ao no 
seu Jjoi particular é o termómetro de seu prestígio social. Líderes de aldeia sao ou 
já foram líderes em seu ljoi" (TORAL, 1992, p. 117). 

Os distintos Jjoi agrupam-se em designa9oes de cima e baixo, 
iboó e iraru, respectivamente.2 Essas designa9oes chegam a ser mais 
visíveis durante as fases mais intensas dos dois ciclos rituais dos Kara
já: o Hetohoka, ou festa da Casa Grande, e o !jasó Anaraka, festa/dan9a 
dos ijasó (conhecida entre os regionais como dan9a dos Aruanas). 
Toda a organiza9ao desses rituais e suas especificidades Javaé e Karajá 
parecem ser reveladoras de um princípio geral das classifica9oes dos 
Karajá. 

O Hetohokii, que foi interpretado como "ritual de inicia9ao n1asculino" 
(LIMA FILHO, 1994), é um ciclo ritual que tero a dura9ao de aproximada
mente um ano agrícola e revela seu ápice no período das chuvas e da cheia 
dorio Araguaia. É caracterizado pela "visita" (representa9ao) de determina
das entidades cosmológicas que visam a estabelecer a continuidade de suas 
rela9oes coma comunidade, seja participando e protegendo rapazes que estao 
sendo iniciados, seja relembrando a comunidade sua moralidade ideal. Para a 
fase final do ritual é construída urna parafemália que revela alguns dos prin
cípios estruturais que parecem ordenar o pensamento karajá. Entre os Karajá 
propriamente ditos sao erguidas duas casas, urna grande, a Hetohoka, e urna 

2 A classifica9ao nativa divide aqueles que aqui venho chamando genericamente de Karajá em tres 
subgrupos: Karajá {propriamente <lito), que ocupa a por9ao montante do Río Araguaia, de Aruana 
(GO) a Ilha do Bananal; Javaé, também chamado de "povo do meio'', que ocupa urna posi9ao 
central e o interior da Ilha do Bananal, e Xambioá ( etnonimo, ao que tudo indica, originário da ex
pressao nativa ixa biowa, que pode ser glosada por grupo amigo), ou Karajá do Norte, que ocupa 
a por9ao jusante do Araguaia, próxima a cidade deAraguaína (TO). A pertinencia dessa triparti9ao 
ao princípio geral de classifica~ao karajá e sua significa9ao para as rela9oes intergrupais e as dina
micas identitárias podem ser objeto de um debate ainda a ser travado, e que o material etnográfico 
disponível sobre os tres subgrupos de forma alguma exauriu. 
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pequena, a Hetoriore, que estao respectivamente associadas a grupos de cima 
e baixo, iboó e iraru. Estas duas casas sao ligadas entre si por um corredor 
(e ele é assim concebido), chamado de Herera1'vo. A constru9ao desse corre
dor está diretamente ligada a esses grupos deno1ninados ljoi e aos eventos do 
Hetohoka. 

Cada um dos esteios que compoem este corredor leva o nome de 
um dos grupos ljoi e é, conseqüentemente, associado a "cima" ou "bai
xo". Além disso, cada um deles corresponde a um dia da fase final de 
atividades rituais. Segundo André Toral (1992), a quantidade de esteios 
varia segundó a quantidade de grupos ljoi que existe1n na aldeia de
terminada ( aldeias maiores comportando maior número de ljoi). Lima 
Filho, que pode acompanhar apenas um Hetohoka (da aldeia Karajá 
de Santa Isabel no ano de 1990), especificou os grupos e as atividades 
associadas a cada um dos esteios - ou "árvores rituais", como o autor 
pref ere denominar. Citando Toral, 

nas maiores aldeias Karajá, Sta. Isabel e Fontoura, nota-se que 
diversos Jjoi ocupamos mesmos 'endere9os' no Hererawo, asso
ciando-se sob as mesmas espécies vegetais [os esteios anterior
mente descritos] ou separando-se, sentando-se sob as espécies 
vegetais vizinhas. Nesse sentido cada ljoi karajá parece poder ser 
agrupado em urna série de espécies vegetais desde que sejam, como 
ele, "de baixo" ou "do alto" (TORAL, 1992, p. 127). 

No caso específico dos Javaé há algumas distin9oes complementares, 
mas que nao parecem alterar o esquema fundamental. É importante informar 
que entre os Javaé existem apenas dois grupos ljoi, o Saurá (ou grupo dos 
macacos) e o Hiretu (grupo da cauda do careará). Os Javaé referem-se espe
cialmente aos nomes desses dois grupos, sem fazer necessariamente men9ao a 
iboó e iraru. Toral 1nenciona ainda um terceiro grupo, os Jtya, traduzido como 
"grupo do meio" e que só seria visível em fun9oes cerimoniais específicas. 
Para a ocasiao do Hetohoka Javaé, é construída apenas urna única grande casa 
que reúne os tres grupos, os ltya ficam em posi9ao mediana, entre os Saurá, 
de cima, que ficam na ponta sul ( ou montante) da casa, e os Hiretu, de baixo, 
que ficam na ponta norte (a jusante ). Os troncos que dao a sustenta9ao a essa 
Casa Grande sao de espécies distintas e cada um dos grupos (Saurá ou .Hirétu) 
é o "dono" de um deles. Além disso, essa casa grande possui tres portas, cada 
urna pertencendo a um grupo. 
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Parece-me que a divisao básica dos ljoi karajá seria "de cima" e "de 
baixo", em situa95es cotidianas. O que vai, finalmente, articular a existencia 
de um terceiro grupo sao as ocasioes dos rituais. Chega a ser te1nerário tentar 
distinguir urna situa9ao cotidiana de u111 1nomento ritual, visto que os ciclos 
rituais karajá se prolongam por um ano ou mais, sendo raras as semanas e111 
que nao se representa ao menos urna entidade cosmológica. No entanto, se se 
questiona a um Karajá a qual Jjoi ele pertence e quais seriamos outros, dificil
mente ele faria referencia imediata a este terceiro, o grupo do meio. 

Durante o Hetohoky sao organizados grupos para trabalhos específicos, 
como a constru9ao das casas cerimoniais ou a realiza9ao de ca9adas ou pesca
rías concernentes a atividades do próprio ritual. Lima Filho mostra que os ho
mens de cima, iboó mahiidu, constroen1 a casa grande, que fica a 1nontante do 
rio, enguanto os homens de baixo, iraru 1nahiidu, constroem a casa pequena, 
que fica a jusante (LIMA FILHO, 1994, p. 85), sem especificar a qual grupo 
caberia a constru9ao do Hererawo, o corredor que une as duas casas. 

Falando do Hererawo, Lima Filho diz: 

... no espa90 de 40 m entre a Casa Grande e a Casa Pequena é cons
truí do um corredor de palha chamado Hererawo. [ ... ]As árvo
res [ é como ele denomina os esteios] decrescem em altura a partir da 
Casa Grande. [ ... ] A primeira árvore a contar da Casa Grande [ ... ] per
tence a um grupo especial de hon1ens denominado Mahiidu Mahiidu. 
[A] árvore da entrada da casa Grande e as outras duas que ficam 
após a árvore do Mahiidu Mahadu pertencem aos ho1nens de cima, 
os lboó Mahadu, e as últünas tres mais próximas da casa Pequena 
sao dos Homens de Baixo, os lraru Mahiidu. 

O autor observa ainda que os hon1ens que fazetn parte do Mahadu Mahiidu 
sao oriundos tanto do grupo de cima quanto dos de baixo (idem, p. 99). 

Já André Toral nos revela as especificidades javaé para um mesmo princí
pio. "Urna pessoa nao se liga aos ltya co1no se liga aos Hiretu e Saurá. Os itya, 
'os do meio', sao um grupo formado por pessoas de outros ljoi para exercerem 
fun96es cerimoniais específicas" (TORAL, 1992, p. 123). É notável a semelhan-
9a dos ltya Mahiídu dos Javaé aos MahCídu Mahiidu dos Karajá, podendo ser 
estruturalmente equivalentes, por sua posi9ao mediana em rela9ao aos outros, sua 
identifica9ao nao fixada e por sua func;ao unicamente cerimonial. 

Pode-se perceber que as construc;oes do Hetohoka sao concebidas da 
mesma maneira que a partic;ao cos111ogonica fundamental. Minha suspeita é 
a de que a homología lógico-simbólica possa nao ter sido suficiente1nente 
explorada pelas várias etnografias karajá (a excec;ao do trabalho de Nathalie 

101 



----------Helena Moreira Cavalcanti-Schiel ----------

Pétesch), 3 e que essa homología lógica pode ser rentável para estabelecer 
relac;oes que se espraiam para além do nível estritamente fenomenico de urna 
morfología social. Nesses termos lógicos, creio ser pertinente associar as ca
sas grande e pequena respectivamente aos níveis de cima e baixo. Urna cauc;ao 
para essa suspeita seria dada pela especificidade das categorizac;oes nativas, 
tal como a seguir pontuo. Ainda sobre o Hererawo, e agora tratando-se de 
grupamentos humanos, é no interior desse corredor que se revelamos tres 
grupos rituais, ou ljoi. Lembremo-nos que cada esteio corresponde a um 
Jjoi, com um nome animal e que há apenas uro esteio pertencente aos 
Mahiidu Mahiidu. E quem seriam, afinal, os homens que compoem este gru
po intermitente? Os tres autores aqui mencionados concordam em afirmar 
que os .Mahiidu Mahiidu seriam os membros mais velhos da aldeia, tendo 
fun9ao puramente cerimonial. Sao anciaos, nao participam das cac;adas ou 
pescarías, mas preparam os alimentos oriundos destas ca9adas. A comida 
e bebida dos Mahiidu Mahiidu é interdita aos outros dois grupos, assim 
como também é interdito o acesso a fogueira dos Mahiidu Mahiidu (que 
está se1npre acesa junto aos esteios a eles corresponden te) e, ainda, sao 
eles os responsáveis pela distribuic;ao ritual das partes da cac;a. Os mem
bros posteriores e a cabe9a sao dados aos lboó Mahiidu (aos de cima), os 
membros traseiros sao dos lraru Mahiidu (os de baixo) e o meio, a parte 
mais gordurosa da ca9a pertence aos Mahiidu Mahiidu. 

A traduc;ao do nome Hererawo como corredor revela a curiosa concor
dancia com a idéia de "meio" como local de passage1n, onde se dá necessa
riamente a mobilidade. O Hererawo como passagem uniría as casas grande e 
pequena, assim como o nível terrestre liga estruturalmente os níveis subaquá
tico e das chuvas, completando-se assim o edificio cósmico. 

Ainda seria preciso dispor de dados sobre os Jjoi específicos, que pos
sibilitariam urna análise formal mais completa. No entanto, seu agrupan1ento 
em divisoes de "cima" e "baixo" e seu rearranjo para a forma9ao de um grupo 
do meio parecem suficientes para se afirmar que os ljoi sao urna rnanifesta9ao 

3 Observaria que a produ9ao etnográfica sobre os Karajá é bem mais vasta do que usualmente 
é levado a considerar o leitor dos trabalhos principais (como os tres que aquí tomo como base 
referencial), abrangendo trabalhos como os de Fritz Krause (1940-1944), Georges Donahue 
(1982), Patrícia Rodrigues (1993), Bonilla Jacobs (2000), Marielys S.Bueno (1975, 1987), 
os pouco conhecidos trabalhos do suí90 Hans Dietschy (1960, 1974, 1977), do uruguaio 
Vasquez (1959), os usualmente nao lidos trabalhos em alemao de Paul Ehrenreich (1892, 
1894 ), Matthias Bauer (1971 ), Rudolf Conrad ( 1997) e o praticamente inexplorado trabalho 
de Wilhelm Kissenberth (1912), cujas notas e arquivos da expedi9ao de 1908 a 1911 pelo 
Araguaia, pennaneceram guardados em arquivos da ex-Alemrulha Oriental, dando origem 
ao que a historiadora alema Anita Hermannstadter chamou recentemente de "a expedi9ao 
esquecida" (2002). 
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de um princípio classificatório geral karajá que disp5e, em um eixo vertical, 
dois pólos fixos, cima e baixo e que sao unidos e equilibrados por um centro, 
deles diferenciac;lo, essencialmente móvel. 

Em que, entretanto, os Ijoi karajá podem contribuir para urna discussao , 
mais ampla em torno do debate acerca do dualismo Je-Boróro? E isso que 
pretendo discutir a seguir. 

A necessidade de urna reflexao mais detida em torno do problema 
do triadismo, inerente ao dualismo, é notada, ainda que tímidamente, por 
diversos autores, até mesmo fora da antropología. Antonio Candido, numa 
discussao, no campo da crítica literária, acerca da obsessao dos estudos 
estruturalistas com o número do is (e com ele ás binomios, as díades, as 
dicotomías) afirma que 

... nas análises estruturalistas o do is freqüentemente desliza ou deveria 
deslizar para o tres. Nao o falso tres, igual ao ponto eqüidistante que 
marca a simetría, e que para Jakobson é, nos poemas, urna espécie do 
lugar mágico do significado. Mas o tres verdadeiro, no qual as unida
des se encontram em pé de igualdade. Quando as ditas análises nao 
deixam de vincular o deslizamento e se fecham na díade antinómica, 
ternos as mais das vezes um sentimento de que falta alguma coisa ... 
para co1npletar o panorama. (CANDIDO, 1974, p. 788). 

Marcela Coelho de Souza, em recente revisao exaustiva da produ9ao 
etnográfica sobre os Je, incluí as proposi9oes triádicas de Lévi-Strauss, lem
brando que, ao intitular aquele clássico texto de "As organiza9oes dualistas 
existem?", o autor pretendía que a resposta, que parece passar despercebida 
da maioria dos leitores, seria que nao, as organiza95es dualistas nao existem, 
o que existe é triadismo. Nas palavras da autora: 

... a explora9ao em questao o levará justamente a propor que os 
diversos dualismos 'sociológicos' ( com ou sem metades, e, no 
primeiro caso, sejam estas [metades] exóga1nas ou nao) "supoem 
e recobrem" estruturas de alian9a nao dualistas, isto é, triádicas 
(SOUZA, 2002, p . 163). 

Viveiros de Castro, entretido com o fenómeno do dravidianato amazó
nico e preocupado com a inclusao do terceiro elemento do parentesco, para 
além do consangüíneo e do afim (do qual o melhor exemplo tal vez seja o 
cativo tupinambá), afirma: 
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O ternaris1no, inerente ao regime concenctrico da sociabilidade ama
zónica[ ... ] vai encontrar u1na manifesta9ao clara na forma daqueles 
que eu cha1naria de 'terceiros incluídos', posi9oes que escapam ao 
dualismo consangüíneos/afins e parentes/estrangeiros, e que desem
penha1n ft1n96es mediadoras fundamentais (VIVEIROS DE CAS
TRO, 1993, p. 177-178). 

No artigo em que prop5e u1na estrutura tripartite para se entender a 
organiza9ao social karajá, Pétesch acrescenta que esta seria o indício da po
si9ao intennediária dos Karajá no que ela afirma ser um continuum Je-Tupi. 
Gostaria aquí de fazer u1na digressao especulativa que me parece rentável 
para essa discussao. Suspeito que nao somente o triadismo aponta para a 
posi9ao intermediária dos Karajá, n1as tambén1 ele pode ser urna ponte para 
cruzar as distancias - teóricas - entre Brasil Central e Amazonia, ou, trocando 
em miúdos, entre Je e Tupi. 

O tnaterial aportado por outro grupo "problemático" parece ca1ninhar na 
mesma dire9ao e em sentido inverso aos Karajá. Os Munduruku sao um grupo 
de língua tupi que compartilba de várias características típicamente Je, co1no 
aldeia circular com casa dos homens no centro e divisao e1n metades (ME'N'
GET, 1993). A descoberta, por Nin1uendajú (2000), de um triadis1no implícito, 
que parece tornar-se tnanifesto e1n ocasioes rituais (dado este nao formulado, 
poré1n implícito no trabalho de Menget), nos faz supor que a explicita9ao de es
truturas ternárias seria característico daqueles grupos que se encontra1n nesta 
lin1inaridade Je-tupi. Assin1 como entre os Karajá, é no momento ritual dos 
Munduruku que urna estrutura triádica en1erge con10 princípio classificatório 
e, em ambos os casos, classificando agrupamentos hu1nanos. 

Há ainda muito de especulac;ao nessas hipóteses, ainda que parec;an1 
bastante instigantes. Parece-1ne que há aí um filao a ser investigado. Espero 
que o material Karajá tenha se tomado esclarecedor dessas proposic;oes, figu
rando como o caso mais explícito de triadismo, em que o ritual revela-se como 
o mon1ento apropriado da manifestac;ao de principios classificatórios, como é 
o caso dos Jjoi Karajá. 

Retornando ao título da comunica9ao, se Lévi-Strauss, no seu famo
so artigo, pretendia pór em questao a, digamos assün, realidade exaustiva 
das orgarüza95es dualistas, pretendí aqui, desculpada a presun9ao exagerada 
da compara9ao, reiterar o quanto pode ser instigante pensar a propósito das 
media96es triádicas, tenham elas ou nao um "lugar" 1etnográfico necessário 
(Karajá, Munduruku ou o que seja)-eu preferiría pensá-los, antes, como "ma
nifesta96es". Isso, no entanto, nao significaría propor un1 esquema automático 
e inecanico, co1n urna irresistível voca9ao teleológica, sob a qual todos os 
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proble1nas se condensariam como truísmos. O grau de abstra9ao necessária de 
um modelo formal implica problematizar pennanentemente os termos co1n os 
quais se pretende recortar as significa9oes. lsso implica vencer as distancias 
que separam objetos, como, por exemplo, "organiza9ao social" e "princípios 
de classifica9ao". 
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A GUERRA COMO ELEMENTO 
CONSTITUTIVO DA SOCIALIDADE DOS JE 

MERIDIONAIS 

Juracilda Veiga (UNIP) 1 

lntrodu~áo 

Esse trabalho procura destacar a importancia da guerra na constitui
cyao dos Je Meridionais. Embora os estudos até o momento nao nos permitam 
precisar quando essas sociedades se cindiram, é certa a origem comum de 
Kaingáng e Xokléng. Ambos partilham elementos de cosmología, incluindo 
cren9as e práticas relacionadas aos mortos e ao mundo dos espíritos. E uro 
importante elemento comum na constitui9ao da sociabilidade Kaingáng/ 
Xokléng é a guerra. 

Mesmo nao tendo sido inco1nuns as guerras entre grupos netamente 
Kaingáng, nao sao essas lutas as 1nais reme1noradas nas aldeias Kaingáng. 
Em vez disso, a tradicyao oral é rica em relatos de suas guerras com os 
Xokléng. Durante convivencia e pesquisas entre os Kaingáng já ti ve opor
tunidade de ouvir e registrar relatos de guerras entre os dois povos nas 
comunidades do Xapecó (SC), Ivaí e Apucaraninha (PR), Nonoai, Río da 
Várzea e Inhacorá (RS). Em alguns desses relatos é possível perceber com 
clareza nao tratar-se de fatos ou circunstancias episódicas, mas de urna 
prática cultural partilhada, constitutiva do modo de viver desses povos. 
Compreender o significado dessas guerras nos dá a chave para entender 
tanto as alian9as que diferentes grupos Kaingáng vieram a estabelecer coro 
nao-índios, como as relacyoes interculturais entre povos que partilhavam 
um .território comum. E nos permitirá compreender me lhor os imprecisos 
limites entre essas duas sociedades. 

1 Coordenadora do Núcleo de Cultura e Educavao Indígena da Associavao de Leitura do 
Brasil (ALB). 
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Desembara~ando os 6.os 

Kaingáng e Xokléng, consideram-se povos distintos, mas os estudos 
lingüísticos revelaram seu parentesco muito próximo. Diferentes autores, no 
entanto, entre os quais Wiesemann (1978) - que comparou dialetos do Kain
gáng e o Xokléng - consideraram-os possuidores de línguas diferentes. 

A denominac;ao "Kaingáng" ficou mundialmente conhecida por meio 
do trabalho de Ju les Henry, Jungle People: A Kaingáng tri be o/ the highlands 
o/ Brazil ( 1941 ), que é na verdade um trabalho sobre os Xokléng (povo que 
mais recentemente tem preferido autodenominar-se "Laklano"). Os Laklano, 
reduzidos hoje a menos de mil pessoas, estao concentrados na T.I. Ibirama 
(SC). Por sua vez, o povo dos que atualmente se denominam "K.aingáng" está 
concentrado em cerca de 30 áreas indígenas - que se distribuem pelos estados 
de Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Río Grande do Sul - com urna popula
c;ao em tomo de 25 mil pessoas. 

Francisco Schaden assim descreveu, há quase meio século, as diferen
c;as mais evidentes entre os dois povos: 

Diferenc;a importante entre os dois grupos é o botoque labial, usado 
somente pelos homens da tribo dos Xokléng e nao pelos Kaingáng. 
A esse aderec;o devem aqueles a denominac;ao de Botocudos, enquan
to os Kaingáng se tomaram conhecidos como Coroados por cortarem o 
cabelo em forma de tonsura, costume em que, aliás, nao se distin
guem dos Xokléng. 

A festa de iniciac;ao tribal, em que o jovem é admitido na ca
tegoría dos adultos, recebendo o seu primeiro botoque, é o acon
tecimento mais importante na vida social dos Xokléng. Entre os 
Kaingáng nao se realizam ritos de iniciac;ao e nao é provável, tam
pouco, que essas cerimónias e o uso do botoque tenham existido en
tre eles em épocas antigas. 

Outro ponto importante em que diferem as duas culturas é a 
atitude em face dos mortos. Herbert Baldus teve oportunidade de 
estudar o culto aos mortos no posto indígena kaingáng de Palmas. 
Entre esses índios, o enterro do defunto é acompanhado de urna série 
de cerimónias e práticas tradicionais [ ... ] Por sua vez, os Xokléng 
queimavam, numa fogueira especialmente preparada, o defunto e to
dos os objetos que lhe houvessem pertencido. A seguir, enterravam 
as partes nao consumidas pelo fogo (SCHADEN, 1977, p. 88-89).2 

2 A publica9ao original do artigo, na Revista de Antropologia, data de 1958. 
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A opiniao de Schaden foi amparada por Nimuendajú ( em carta de 1944, 
endere<;ada ao lingüista Mansur Guérios), nao poupando urna crítica a conhe
cida síntese de Métraux: 

Eu creio que Schaden teve razao quando separou os Kaingáng dos 
Botocudos. Sem dúvida, a língua <lestes é uro mero dialeto do Kain
gáng - vi, porém, este 'dialeto é mais diferenciado que qualquer outro, 
e a cultura das duas tribus apresenta divergencias tao no.táveis que só 
pode causar confusao chamar a ambas pelo mesmo nome; isto o Snr. 
mesmo notará quando um dia ler o artigo que Métraux escreveu para 
o Handbook of South American Indians, onde Kaingáng e Botocudos 
sao tratados como urna e a mesma tribu (apud Nimuendajú; Guérios, 
1948, p. 215). 

Outras diferenyas entre os dois povos foram apontadas por Hicks (1966) 
que, comparando as fontes bibliográficas dis poníveis para ele, reafirmou a 
diferencia<;ao proposta por Schaden ( 1977), agregando, entre outras caracte
rísticas distintivas, as duas seguintes: 

a) One radical criterion of contrast between Kaingáng culture and 
Aweikonia [nota: Xokléng] culture is the relationship terminology 
[ ... ] the Kaingáng prescribe marriage with the bilateral cross-cousin 
while the Aweikoma are non-prescriptive [ ... ] 

b )The second radically significant cultural difference between the 
Kaingáng and the Aweikoma is that Kaingáng social structure is es
sentially dyadic [ ... ] and that, contrarily, the social structure of the 
Aweikoma is essentially triadic, consisting of three social groups ... 
(HICKS, 1966, p. 843-844). 

Es ses argumentos f oram utilizados por mim para justificar um estu
do aprofundado da organiza<;ao social dos Kaingáng, que realizei em urna 
disserta<;ao de mestrado (VEIGA, 1994) e voltei a tratar em meu doutorado 
(VEIGA, 2000). 

O fato de Jules Henry ter referido os Laklano pelo termo "Kaingáng" 
nao é, no entanto, de todo injustificado. Henry apoiou-se no termo Xokléng 
Kóinggegn (homem ), e com isso tal vez tenha apenas revelado, quase inad
vertidamente, a dificuldade de urna separa¡yao radical entre os muitos grupos 
que partilham os tra<;os culturais dos Je Meridionais. Por seu turno, Borba 
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( 1904 e 1908) tal vez tenha levado long e demais urna cisao radical entre 
os dois grupos ao to1nar o termo "Kaingáng" como generalizante para os 
grupos Je "nao-Botocudos". O termo "Kaingáng" é hoje difundido nessas 
comunidades e assumido com o significado de "índio". Es se termo atual
mente é, por certo, aquele que unifica esse povo como autodenomina9ao 
para fins externos (isto é, identifica-os como urna unidade <liante dos "ou
tros", dos nao-índios e de outros povos indígenas).3 Internamente, a iden
tidade constituí-se basicamente pela perten9a a urna metade/se9ao ( ou pela 
'1narca', como eles referem-se ás diferentes pinturas). Atribuo á alian9a 
dos Kame e Kairu com um terceiro incluído - os Kaingáng-Xokléng ou 
os Aré-Xetá-Guarani - a explica9ao para a existencia de subgrupos nas 
metades Kaingáng. 

O que esse último comentário quer destacaré a dificuldade que sem
pre se apresentou, aos observadores "estrangeiros", para realizar urna clara 
separa9ao entre as práticas e formas próprias de cada urna dessas socieda
des. Minha sugestao é de que essa dificuldade decorre das múltiplas, intensas 
e intrincadas fonnas de rela9ao entre os muitos grupos locais "Kaingáng" e 
"Laklano", a continuidade territorial entre eles e, possivelmente, a dificuldade 
de se estabelecer a realiza9ao "prototípica" de um ou outro desses arranjos 
específicos de cultura Je no Sul do Brasil. 

Os primeiros contatos registrados nos documentos mais antigos com 
grupos que podemos considerar seguran1ente como Je Meridionais sao os. dos 
padres jesuítas espanhóis comos "Gualachos" nas redu95es do Guairá entre 
1626 e 1630 (MARTINS, 1937) e a expedi9ao de Fernao Días Paes Leme por 
1660 até a Serrado Apucarana (LEME, 1980). Desses contatos, as infom1a-
95es detalhadas tem por fonte os jesuítas, e as mais consistentes ( com descri-
9ao de práticas culturais) sao pertinentes aos Xokléng (MONTOYA, 1628; 
1630). Do registro jesuítico sobre esta "gente mui guerrera" - que tan1bé1n 
seria "exercitada en matar principalmente en tempo de borracheras a que son 
muí dados por averles dado la naturaleza mucha miel por los montes" -- é es
clarecedor o que se diz da rela9ao com os 1nortos: 

Lloran mucho tiempo sus 1nuertos y se es ele casique o deudo cer
cano inatan dos o tres o mas conforme la calidad, a mitad indios y 

3 u ·sado com o sentido geral de "índio'', o tern10 Kaingáng é ta1nbém empregado para iden
tificar outros grupos indígenas em oposic;ao aos nao-índios. Porém, é ainda assim o tenno 
discriminador entre os - digamos - "verdadeiros Kaingáng" dos outros índios, pelo fato de 
que, quando aplicado a outros grupos, necessita vir acompanhado de um qualificativo 
(ex .: Kaingáng Boróro). Como termo "nao marcado'', Kaingáng sempre se refere a urna 
pessoa <leste povo. 
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mitad indias para que en la otra vida le acompañen los varones y las 
hembras les hagan chicha ... 

El modo que tienen de enterrar es este: lloran en casa al morto 
hasta que le pueden sufrir por el hedor, luego lo sacan al campo 
pegado al pueblo o en chacara de los parientes y allí hacen un <;arco 
alto del suelo un estado y en el lo ponen coberto de para por cima, 
con el sol y frío se enjuga, estando ya seco hacen mucha chicha, 
limpian el lugar y en el se sientan todos a beber, y otros queman el 
cuerpo em mejio deaquel a pla<;uela recojen las cenizas y hacen un 
hoyo y entierranlas, hacen en sima una casita muí pequeña redondaen la 
qual caabrá una persona sentada, levantanse todos y a grandes vozes 
dicen en su lengua: sal, sal; vete, vete repetiendolo muchas vezes
a grandes gritos com los quales dicen que sube al <;ielo. Cada año 
limpian aquel lugar sus deudos y sus caciques hacen un monton de 
tierra sobre la sepultura. No tienen adoración ni ydolos pero tienen 
hechizeros que su <;iencia no es mas que adevinar y decir mentiras ... 
(MONTOYA, 1628, p. 295-298). 

E, tratando da "reduc<;ion de la Concep<;ion de los Gualachos": 

Tienen conocim.to de dios y q es criador de todas las cosas y q 
esta en el cielo pero com esto tienen otras cosas barbaras hecho 
como de personas q no tiene lumbre de la fee, dicen que pueden 
ellos embiar las animas de sua difuntos al <;ielo para o qual luego 
q muere alguno no lo entierran, sino le ha<;en un lecho en alto y 
le cubren muy bien com paja, y alli lo dejan para q se sequen y se 
suellen levar chicha. todo el tiempo q esta allí y le van a vi<;itar 
a menudo y ver si se ha secado, y en este mismo tiempo todos 
los días q el sol sale e si pone ha<;en los de su casa un llanto mui 
solemne, en el qual suelen sacar y mostrar en público las cosas q 
na quedarle del difunto com q se augmenta mas el llanto, y q.do 
el cuerpo esta ya seco buscan mucha miel y ha<;en mucho vino y 
combidan a todos los del pueblo para embiar el alma del difunto 
al cielo y para esto se van al monte y ha<;en unas buenas cargas 
de leña y las traen correiendo com muchas trompetas e greteria a 
casa del caciq adonde estan todos juntos yndios y yndias, y de alli 
salen corriendo di<;iendo todos estas palabras rica rica tapa tapa q 
quiere de<;ir sube sube del campo, llevando aquetas cargas de leña 
dando una buelta al deredor del cuerpo, y luego le pegan fuego, 
di<;iendo niyi chi cay catu tapli, humo negro sube al <;ielo, dando 
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grandes vo9es todo al tiempo que se quema y si el humo sube de
recho dic;:en q va su alma al 9ielo, y se se esparse di9en que queda 
alli, y assi les fa9en luego una ca9illa muy pequeña y la cubren 
y suellen llevar de comer, y tienen tanta fee en esto q suelen de
cirq hac;:en esto concurriendo todos al combite porq otros hagan lo 
mismo q.do murieren y por esta causa al princípio encubrían los 
enfermos porq no los bapti9asen por enterrarlos de aquel modo 
(MONTOYA, 1630, p. 346-347). 

As práticas descritas por Montoya mostram tra9os comuns desses 
Gualachos/Chiquis com os Kaingáng atuais, como a chicha de mel (a be
bida kiki) e os rituais para separar os vivos dos mortos. O que difere das 
práticas hoje realizadas pelos Kaingáng é a cremac;:ao dos mortos regis
trada entre os Gualachos. Os Kaingáng atuais enterram seus mortos, mas 
relatam práticas antigas pelas quais as pessoas do subgrupo Wonhétky nao 
podiam ser enterradas no cemitério; se o fossem, muitas pessoas morre
riam, porque o Wonhétky come o espírito dos outros (VEIGA, 2000, p. 87). 
Sempre me pareceu estranho que um povo que investe tanta energía para 
manter urna boa relac;:ao com os mortos, justamente deixasse alguém inse
pulto. A pergunta que cabe é: qual seria o destino dado a essa parcela dos 
Kaingáng? Poderiam, no passado, ser cremados? Se a resposta for afirma
tiva teríamos um ponto para considerar que essas seriam pessoas XokLéng 
incorporadas e, portante, os Kaingáng respeitariam a forma Xokléng de 
liberar o espírito do 1norto. 

Parentesco e casamento, metades e se~óes 

Além da marca lingüística anteriormente descrita e da crema9ao dos 
mortos entre os Xokléng, a organizac;:ao social de a1nbas as sociedades Je 
Meridionais apresenta diferenc;:as marca.ntes: enguanto os Kaingáng estao di
vididos em metades exógamas, os Xokléng - segundo Jules Henry- possuí
am tres patricias, tra9ando suas genealogías até o primeiro ancestral comum.4 

Comparando as terminologías de parentesco Xokléng e Kaingáng, vemos que 
ambos possuem sistemas de duas sec;:oes. Pode-se sugerir que os Xokléng uti
lizassem urna terminología de parentesco Dravidiana (isto é, egocentrada), 
enguanto a terminología Kaingáng é do tipo Kariera ( ou sociocentrada). Tanto 

4 As afirma9oes sobre organiza9ao social Xokléng precisa1n ser apresentadas no pretérito ( daí 
a forma possuíam ), urna vez que, 1nesmo que se confirmarem, os dados disponíveis sao muito 
antigos, nao permitindo qualquer afirma9ao sobre a realidade atual daquela sociedade. 
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Hicks (1966) quanto Urban (1978) aproximam a organiza9ao dos Xokléng 
ao sistema de metades dos Kaingáng, mas é possível que os Xokléng fossem , 
fratrias com urna dire9ao preferencial de alian9as. E possível, ainda, que a 
rela9ao entre eles seja comparável aqueta observada entre Xavantes orien
tais e ocidentais: enquanto os primeiros possuem tres patricias exógamos 
(Pereya 'ono, 6 Wawe e Toptató), devendo o conjuge ser buscado forado cla 
em qualquer um dos outros dois grupos, os Xavantes Ocidentais ressaltam 
que os 6 Wawe e Toptató nao se casam entre si trocando mulheres ambos com 
os Toptató (Cf. MAYBURY-LEWIS, 1984, p. 120). 

Henry (1941) afirmou que os casamentos entre os Xokléng ocorriam 
como reduplica9ao de alian9as entre famílias, o que seria compatível com a 
organiza9ao Kaingáng. Num modelo esquemático, a organiza9ao social Kain
gáng estava baseada na alian9a entre dois chef es de família extensa: um Kame 
e um Kairu. Numa estrutura hipotética, em que urna comunidade se restrin
gisse a dois "cabe9as" (po 'i) ou chef es de família extensa, os la9os políticos 
sao fortalecidos pela reduplica9ao da alian9a por meio do casamento de seus 
filhos. Os filhos de Kairu, ao casar-se, vao servir ao sogro Kame ( cunhado de 
seu pai). As filhas de Kame vao gerar os descendentes de Kairu, que serao, no 
entanto, criados na casa Kame (Cf. v ·EIGA, 2000, p. 94-95). 

Sao preciosas, para essa discussao, as observa9oes de Nimuendajú, só 
recentemente tomadas acessíveis com a publica9ao de sua correspondencia a , 
Carlos Estevao de Oliveira (Cf. NIMUENDAJU, 2000). Na mesma publica-
9ao se incluiu, como anexo, urna carta de 1933, escrita a Eduardo de Lima e , 
Silva Hoerhan, funcionário do Servi<;o de Prote9ao ao Indio (SPI) que foi o 
"pacificador" e "tutor" dos Xokléng, no alto curso do bra90 Norte do Río ltajaí. 
Essa carta renova o interesse no estudo comparativo Kaingáng-Xokléng. Desde 
meu trabalho de 1994 tenho me colocado - talvez por influencia de outros textos 
de Nimuendajú - as mesmas questoes que ele dirige a Hoerhan sobre a rela9ao 
entre Xokléng e·Kaingáng, até o momento insuficientemente respondidas. Eis , 
alguns trechos reveladores da carta (NIMUENDAJU, [1933] 2000): 

Causou~me grande surpresa a afirma9ao do Snr. que a tribo era dividida 
em tres grupos exogamicos: 

1. Uvanhecú-caicá (mé-vídn) 
2. Crén-ndo-caica (mé-calebn) e 
3. Zéit-tschá caile-caicá (mécúi-ken). 

De fato, a organiza9ao trial que existe entre certas tribos norte-americanas 
(os célebres 'últimos' Mohicanos, p.ex), é atéhoje completamente desconbecida 
na América do Sul, onde só tenho conhecimento de urna organiza9ao dual entre 
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as tribos indicadas no Croquis III. Como o Snr ve, esta forma de organiza9ao exo
gfunica (a dual) parece ser outra característica dos povos Ge, pelo menos dos tres 
grandes grupos ocidentais desta família lingüística. 

Permita-me que volte mais urna vez ao caso dos Kaingáng. Para 
evitar confusao, chamarei sempre de 'moieties' os grupos exogamicos da 
organiza9ao dual: 

Os Kaingáng sao divididos em duas moieties, exogamicas e nao 
localizadas, quer dizer, em qualquer bando ou toldo Kaingáng do Tiete 
ao Santa Rosa, encontram-se membros de ambas as moieties em número 
aproximadamente igual. A divisao em moieties nada tem a ver, portanto, 
com a divisao em bandos locais. Segundo um mito Kaingáng, saíram dois 
irmaos ancestrais dessas metades, Kamé e Kanyerú, de duas cavernas na 
serra Kri-sé (Serra da Pitanga?). Os descendentes de Kamé tem o nome 
de Kamé-kré (filhos de Kamé) ou Reyóyó-agn (os riscados), sendo o pri
meiro nome pouco usado. Nas festas e nos funerais eles usam pintura pre
ta em forma de riscos. Como o Snr. ve, eles correspondem exatamente 
aos Cren-ndo-caicá (Me-calebn) dos Botocudos. - Os descendentes de 
Kanyerú sao chamados Kanyerú-kré (filhos de Kranyerú (sic)) ou Ridniví-agn 
(os pontilhados) e sua pinta consistía em pontos. Correspondía portanto 
aos Uvanhecú-caicá (Mevidn) dos Botocudos. Membros da mesma metade 
t,ratam-se reciprocamente de 'rengre' (irmao ), membros de moieties diferen
tes usavam o termo 'yambré' (genro, cunhado ). 

Até aí tudo corresponde muitissimamente bem; mas agora o Snr. diz haver 
entre os Botocudos um terceiro grupo exogamico que usa pintura em forma de 
círculos. Mais adiante o Snr. descreve mais tres grupos com pinturas distintas: 

os Me-to páa-pa (dos Me-vídn) 
os Zóo-zi me-calebn (dos Me-calebn?) e 
os Cúi-kent-cun me-vídn ( outra vez Me-vídn?) (dos Zeit-ts

chá caile, caicá).. A pintura dos Me-to páa-pa, diz o Snr., consiste em manchas 
largas em lugar de pontos. A instituivao <lestes tres últimos grupos lhe pareceu 
um fenómeno injustificável, prenunciador da decadencia da tribo. 

Entre os Kaingáng do lvaí existia, porém, a seguinte organizayao: afora 
a divisao em bandos locais (toldos ou aldeias) e a divisao em moieties exo
gamicas, os membros da tribo eram divididos em pelo menos tres graus ou 
classes. Estas tres classes, que nada tema ver com exogamia, se distinguem 
por pinturas que formavam variavoes das pinturas das moieties e eram 
representadas tanto entre os Kamé como entre os Kanyerú. Chamavam
se estas classes Paí, Votóro e Penye. A pintura dos Paí distinguía-se pela 
sua miudez, a dos Votóro era formada de círculos, e a Pénye consistia em 
manchas! 
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Os Votóro dos Kaingáng sao visivelmente os Zeit-taschá cáile-caicá 
(me-cui-ken) dos Botocudos que, segundo o Snr. , formam urna terceira 
divisao exogamica. Os Me-to páa-pa dos Botocudos correspondem exa
tamente a Kanyérú-ag-Votóro dos Kaingáng. Falta entre os Botocudos o 
grupo que correspondesse aos Kamé-ag-Votouro, aos Kanyerú-ag-Paí e 
aos Kamé-ag-Paí dos Kaingáng. Ternos, portanto, o seguinte quadro de 
correspondencias: 

A. Grupos 
Botocudos Kaingáng " . exogam1cos: 

pinturas de pontos Uvanhecu-caicá Kanyerú 

pinturas de riscos Cren-ndó-caicá Kamé 

pinturas de anéis Zeit-tschá-caile-caicá (v. a classe Votóro ! ) 

B. Classes: Kanyerú-ag-Paí 

- ? - Kamé-ag-Paí 

Cui-kent-cun mevidn Kamé-ag- Votouro (pint) 

- ? - Kamé-ag-Votouro ( de anéis) 

me-to páa-pa Kanyerú-ag-Pénye (pint.de) 

Zóo-zi me-calebn Kamé-ag- Votouro (manchas) 

Sobre as funvoes das classes nao estou suficientemente informado. Sei 
que há um aumento de tabus dos Pénye para os Vótóro e <lestes para os Paí. 
Estes últimos sao tidos como especialmente finos e sujeitos a más influencias, 
sobretudo aquelas que emanam dos defuntos: nao podem aproximar-se de um 
cadáver sern risco de rnorrer logo tambérn. Só Paí tornarn assento sobre o 
Kuru branco durante as festas cujo final consiste na primeira visita feíta pelos 
rapazinhos novos ao cemitério. Os Pénye, pelo contrário, passarn por resisten
tes, razao porque cabe papel importante nos funerais e junto da viúva. A cada 
urna dessas 2 X 3 classes pertence urna série de nomes pessoais, de rnaneira 
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que independentemente da pintura, o entendido conhece logo pelo nome da 
pessoa a classe e a moiety a qual ela pertence. Enquanto a metade regula a 
descendencia paterna, a classe é escolhida arbitrariamente pelo pai da crian9a 
quando dá o nome a esta. (p. 342-345). . · 

E sobre os Xokléng: 
Veja agora como tudo isso concorda com o que o Sr. escreveu: que a 

crian9a "pode pertencer, indistintamente a qualquer urna das castas ( classe) 
que se tornaram simplesmente convencionais" e "apesar dessa filia9ao fictícia, 
ser recebida - sem mais nem menos - com o nome, sempre foi observada rigo-, 
rosa exogamia entre os pintados". E porque os tres subgrupos dos Botocudos 
e as classes dos Kaingáng nao representam absolutam.ente urna mera inven9ao 
fútil em prejuízo das divisoes exogamicas, sintoma de degenera9ao "que toca 
as raías do caricato", como diz o Snr., mas urna organiza9ao com fun9oes ceri
moniais, diferente da organiza9ao exogamica, se bem que íntimamente ligada 
a esta. A rela9ao existente entre as moieties exogamicas e as classes pode ser 
demonstrada melhor pelo seguinte diagrama:5 [ ••• ] 

Permita-me agora urnas observa9oes sobre alguns outros pontos da sua 
última carta: 

a) A organiza9ao exogamica, dual ou trial, nao obsta o casamento entre 
parentes próximos. Por ela, um Botocudo ou um Kaingáng podía ca
sar-se sem escrúpulo coma filha da tia matema,6 sua prima em primeiro 
grau, porquanto só lhe é vedado pela mesma lei a uniao com a filha de 
seu tio paterno, pois devido a sucessao patrilineal, só esta pertence ao 
mesmo grupo. O abandono da organizavao exogamica podía contribuir 
entre os Botocudos para a balbúrdia social, mas por si só nao pode ser 
causa do seu "completo abastardamento", porquanto existem inúmeros 
povos sem o menor síntoma de degenera9ao e que nunca tiveram orga
niza9ao exogamica, qualquer que fosse. 

b) Também quando tribos com urna lavoura primitiva ou nenhuma se 
dividem em bandos locais, como o fizeram os Botocudos, Kaingáng, 
etc., nao é isto um síntoma de degenera9ao, mas sim em primeiro 
luga~ urna necessidade económica: com os recursos que sua cultura 
primitiva lhes oferecia, os 400 Botocudos da época da pacifica9ao 

5 Nota 247 da organizadora: O diagrama nao foi encontrado. 
6 Informa9ao incoerente. Possivelmente uro problema de transcri9ao, pois deveria ser: "um 

Kaingáng podia casar-se sem escrúpulo com a filha do tio materno, sua prima em primeiro 
grau, porquanto só lhe é vedado pela mesma Iei a uniao com a filha de seu tio paterno, pois 
devido a sucessao patrilineal, só esta pertence ao mesmo grupo". Urna filha de tia materna é, 
para um Kaingáng, urna irma, urna vez que sua tia se casará, como sua mae, com um homem 
da marca do pai de Ego, e sua.prima será, portanto, da mesma metade que ele. 
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nao podiam se conservar reunidos. A divisao em bandos locais só é 
prejudicial se exagerada e os bandos se tomam hostis uns para os 
outros. No caso dos Botocudos, o processo pode ter sido o seguinte: 
pelo esfacelamento em muitos bandos pequenos e hostis, a manu
ten9ao da organiza9ao exogamica tornou-se impossível devido ao 
número reduzido de indivíduos de que se comp5em esses bandos. 
O mesmo vale para a organiza9ao de 2 X 3 classes. Se a unidade 
se compoe de urnas 400 cabe9as, as esposas possíveis para o rapaz 
solteiro estao em número de 20 ( organizac;ao dual) ou de 30 ( orga
nizac;ao tria!), mais ou menos. Num bando de 30 cabec;as teria que 
escolher entre urna média de 2 ( ou 3), e basta va qualquer circuns
tancia especialmente desfavorável para ele ser obrigado a quebrar 
a lei da exoga1nia. Mas entao o abandono da organiza9ao dual ( ou 
trial) e de outras de caráter cerimonial ou religioso nao é a causa do 
esfacelamento e da diminuic;ao do nú1nero como sup5e o Snr., mas 
a conseqüencia. É isto o que eu tenho observado, p. ex. ainda há 
pouco entre os Apinayé. 

c) "O sentimento da tribo desapareceu" diz o Snr. Mais provável me 
parece que ele nunca tivesse existido; os Botocudos ficaram se
parados dos Kaingáng provavelmente já em era pré-colombiana e , 
talvez pela expansao das tribos Guarani do sul do Brasil. E óbvio 
que na ocasiao desta separa9ao formavam u1n só grupo que neste 
momento se considerava urna unidade. Mas o que se separava 
entao da tribo proto-Kaingáng já era um bando local, que só po
día levar a sua existencia a parte o sentimento de bando e nao de 
tribo, e que talvez já se separou e1n estado de hostilidade. Este 
é o processo de formac;ao de "bandos" que depois, encontran
do condi95es favoráveis, podem evoluir para verdadeiras tribos, 

' sem jamais chegar porém a consciencia disto." (NIMUENDAJU, 
[1933]; 2000, p. 347-348). 

Em meu trabalho de 1994 atribuo a existencia de subgrupos ou se95es 
dentro de cada urna das metades a necessidade de dar um lugar social as 
pessoas capturadas nas guerras entre Kaingáng e Xokléng, sendo incorpo
radas na metade dos que se pintam com marcas redondas, mas distintos dos 
"verdadeiros filhos" de Kairu (um dos país ancestrais dos Kaingáng). No caso, 
seriam os Votor, que se pintam com círculos, e sao parte das classes cerimo
niais. Embora as correspondencias entre os subgrupos Kaingáng e Xokléng 
nao sejam as mesmas, as análises de Nimuendajú e as minhas próprias cha
mam atenc;ao para algumas correspondencias significativas nas pinturas entre 
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Kaingáng e Xokléng, que só podem ser melhor entendidas com estudos mais 
detalhados sobre os Xokléng atuais. A proximidade dos Kaingáng e Xokléng 
e as diferenc;as de seus arranjos matrimoniais parecem constituir um caso inte
ressante para discutir a aplicac;ao dos modelos dravidiano e kariera, bem como 
a cohstruc;ao da diferenc;a em sociedades que partilham a mesma cultura. 

Guerra e inimigos preferenciais 

Como está <lito, entre os trac;os culturais partilhados por Kaingáng e 
Xokléng está a importancia da guerra, as práticas de roubo de mullieres e crianc;as 
dos grupos rivais. Situac;oes semelhantes sao encontradas em qualquer parte 
do mundo, e em nossa história se registra com farta documentac;ao a grande 
proximidade cultural e, ao mesmo tempo, as guerras sangrentas, de Tupini
quins e Tupinambás. 

Como afirma Viveiros de Castro, para os indígenas "nenhuma diferenc;a 
é indiferente, toda diferenc;a é imediatamente relac;ao, dotada assim de positi
vidade; a 'hostilidade' nao é um nada, mas urna relac;ao socialmente determi
nada" (VIVEIROS DE CASTRO 1993, p . 185). 

Considero fundamental, para o avan90 da compreensao dos Je 
Meridionais, a compreensao da guerra entre Kaingáng e Xokléng como 
fator constitutivo de sua socialidade, como já adiantei. 

A socialidade entre os Kaingáng comporta relac;oes de reciprocidade, 
protec;ao e preda9ao. A reciprocidade é esperada entre homens de metades 
diferentes, entre mulheres consangüíneas e entre consangüíneos de sexos dife
rentes, isto é, irmao e irma. Predac;ao é constitutiva da relac;ao entre inimigos: 
humanos x humanos, humanos x animais, e humanos mortos com relac;ao aos 
vivos (VEIGA, 2000, p. 145). 

A guerra, o roubo de mulheres e crianc;as e a vinganc;a sao parte fun
dante da vida Kaingáng e Xokléng anterior ao contato. Descola afirma que: 
"o roubo de crianc;as é a expressao da filosofia de predac;ao, segundo a qual a 
apropriac;ao junto a outrem de substan~ias, identidades e pessoas é condic;ao 
necessária para a perpetuac;ao de si" (cf. DESCOLA, 1998, p. 35). 

A guerra faz parte da forma de ocupac;ao e dispersao territorial e da pró
pria forma de ex ercer o poder no grupo. A organizac;ao social Kaingáng (e seu 
padrao de ocupa9ao do meio) comporta um limite possível de indivíduos para 
mantera coesao. Ultrapassando esse limite a disputa pela lideran9a faz cindir 
o grupo, buscando os dissidentes outros lugares para organizar sua aldeia 
permanente. Aquele que liderava a cisao sempre contava com o apoio incon
dicional do seu cunhado. Portanto, essa alianc;a primordial entre as metades 
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permanecia. Assim, os que eram amigos viviam juntos e eram aliados, mas se 
houvesse um desentendimento o grupo se cindia e, entao, a guerra tomava-se 
possível. Depois de urna guerra se podia selar um compromisso de paz, reali
zando casamentos intergrupos. Guerra e casamento sao, desse modo, as duas 
formas de se realizar as rela9oes entre esses grupos. 

Para Pierre Clastres ''um dos objetivos da guerra, afirmados com insisten
cia por todas as sociedades primitivas, é a captura de mullieres" (1982, p. 196). 
Clastres contesta a posi9ao de Lévi-Strauss de que a sociedade primitiva é 
urna sociedade contra a guerra e baseada na troca: 

Nao é a troca que é a primeira, mas a guerra, inscrita no modo de 
funcionamento da sociedade primitiva. A guerra implica a alian9a, a 
alian9a suscita a troca (entendida nao como diferen9a do homem e do 
animal, como passagem da natureza a cultura mas, é claro, como des
dobramento da socialidade da sociedade primitiva, como livre jogo , 
de seu ser político). E através da guerra que se pode compreender a 
troca e nao o inverso. A guerra nao é um fracasso acidental da troca, a 
troca é que é um efeito tático da guerra. Nao é como pensa Lévi-Strauss, 
o fato da troca que determina o nao-ser da guerra, é o fato da guerra 
que determina o ser da troca. O problema constante da comunida
de primitiva nao é: com quem vamos trocar? mas: como poderemos 
manter nossa independencia? O ponto de vista dos selvagens sobre a 
troca é simples: é um mal necessário; já que precisamos de aliados, é 
melhor que sejam cunhados (CLASTRES, 1982, p. 197-198). 

Dos Kaingáng de Inhacorá (RS), tenho ouvido que sua comunidade é o 
resultado de urna alian9a entre a gente do cacique Fongue - que habitava o 
Guarita - e a gente do Silva, vindo da outra margem do Rio Uruguai (Misiones, 
Argentina). Fongue, um prestigiado líder guerreiro, decidiu combater o grupo 
de Misiones, mas foi militarmente derrotado, só lhe restando, praticamen
te, as mulheres de seu grupo. Atraiu, entao, um dos guerreiros do outro grupo 
e lhe ofereceu urna de suas irmas, propondo-lhe ir viver com sua gente (de 
F ongue ), no Inhacorá. A celebra9ao dessa alian9a deu origem a atual aldeia 
de Inhacorá. 

Aliados ou inimigos parecem ser relac;oes circunstanciais e, portan
to, ainda mal compreendidas por nós. Mais que isso, de um ponto de vista 
externo, parecem ser rela9oes ambíguas, como registrou Carlos Fausto, em 
seu trabalho sobre os Parakana, acerca da relac;ao existente entre amigo 
e in1m1go: 
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A rela9ao entre amigos é tao íntima e oposta, como aquela que une 
matador e sua vítima. O auto-recíproco pajé bifurca-se no horizonte 
do possível em duas figuras contrárias: o homicida e sua presa. Meu 
amigo ou é "minha futura vítima" ( jeremia-roma) ou "meu futuro 
algoz" (je-ropia-roma). E isso vale nao apenas para os inimigos
amigos, mas também para os amigos formais parentes entre si. Nos 
conflitos intestinos, quando urna fac9ao decide despachar alguém, 
cumpre a seu pajé fazer o servi90 (FAUSTO, 2001, p. 294-295). 

Narrativas que ouvi entre os Kaingáng registram que quando realiza
v~m festas, convidavam todas as aldeias de algum modo aparentadas, até mes
mo rivais. A obriga9ao de honrar os ancestrais mortos os impedía de declinar 
do convite. Mas vinham com medo e armados. De longe vinham "falando de 
mansinho" (vi xéria =jalar com carinho), explicando que vinham em paz. Os 
Kaingáng do Xapecó contam, por exemplo, que os Xokléng ficaram durante 
tres anos morando com eles no local chamado Toldo Velho (hoje fora da terra 
indígena do Xapecó ), local que os Kaingáng conhecem até hoje como Vi xéria, 
por ter sido o local onde os Xokléng falaram com eles. 

Confirmando que essas aproximav5es e eventuais alianvas com Xokléng 
nao eram tao esporádicas, está o fato de que em muitas aldeias conheci ou 
ouvi falar de membros que sao descendentes de Xokléng ( ou "Botocudos"). 

Nesse contexto, é relevante observar que entre os Kaingáng a rela9ao en
tre os cunhados é mais forte do que a rela9ao entre os irmaos. As dissidencias 
normalmente acontecem entre pessoas da mesma metade ( consangüíneos) e nao 
entre cunhados (afins). 

Estudo comparativo ainda por fazer 

O primeiro trabalho realizado com o objetivo de estudar a "totalidade" dos 
povos Je foi o Projeto Harvard-Brasil Central, coordenado por David Maybury
Lewis, que nao abrangeu os Je Meridionais. Recentemente, Marcela de Souza 
realizou um novo trabalho, aproximando os estudos de parentesco e a no9ao de 
pessoa nas sociedades Je. Num primeiro artigo, publicado em 2001, "deixou de 
lado" aquelas sociedades "em que a presem;a de categorías 'de descendencia' - clas 
e metades unilineares exógamos - intervém sobre a classifica9ao", o que coloca
ría "problemas suplementares", que ultrapassariam seus objetivos (SOUZA, 
2001 , p. 70). Desse modo produziu um recorte que tomou em conta, dos Je Meri
dionais, apenas os Xokléng (de Henry). Posteriormente, Souza (2002) incorporou 
os Kaingáng na sua análise comparativa dos povos Je, considerando os dados de 
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Veiga (1994; 2000), mas (novamente) sem poder contar com dados recentes 
sobre os Xokléng para aprofundar suas conclusoes. 

Ao longo de minhas pesquisas, desde o início da década de 1990, as 
situa95es apresentadas foram revelando urna rela9ao recente muito mais amal
gamada entre Kaingáng e Xokléng do que cada um deles gostaria de admitir. 
Isso me instiga a procurar entender como se davam as rela96es entre os dois 
povos Je Meridionais, no momento do contato entre ambos e a socie
dade nacional. O estudo dos dois povos Je Meridionais em conjunto me 
parece o caminho natural para avan9ar nossa compreensao sobre os Kain
gáng-Xokléng e, avan9ando nosso conhecimento sobre os povos Je, desco
brir o ponto de passagem entre o modelo de organiza9ao dos povos Je a as 
Sociedades Amazónicas. 
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A FLEXÁO NOMINAL EM UMUTÍNA 

Stella Te/les (UFPE /Lali-UnB)1 

A língua Umutína pertence a família Boróro, a qual é integrante do 
tronco Macro-Je (RODRIGUES in SCHULTZ, 1962, p. 100; RODRIGUES, 
1986, p. 56). O povo Umutína vive em terra indígena homónima, localizada 
ao norte da cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. O presente trabalho 
resulta de urna releitura de Lima (1995) associada ao exame de novos dados 
coletados· entre 1996 e 1997, com o último conhecedor da língua em questao. 
Lamentavelmente, desde o primeiro trabalho de campo, em 1995, a línguajá 
se encontrava em estágio de obsolescencia bastante avan9ado, e o seu falante 
remanescente apresentava urna memória quase unicamente restrita ao léxico e 
a poucas senten9as isoladas. Entende-se, contudo, que, nao obstante os dados 
assistemáticos e a impossibilidade de testá-los impediram um maior aprofun
damento descritivo e analítico da língua, os mesmos constituem registros váli
dos que podem acrescentar informa95es ao conhecimento e a classifica9ao do 
agrupamento das línguas Macro-Je, assim como ao estudo das rela95es entre 
elas e as demais línguas indígenas sul-americanas. 

O presente trabalho aborda a classe do nome em U mutína e procura 
explanar alguns dos processos morfológicos e morfofonológicos observa
dos. O nome é sintaticamente caracterizado por constituir núcleo de sintag
ma nominal, funcionando como argumentos principais de predicados verbais, 
complemento de posposi95es e núcleo de predicado nominal. Do ponto de 
vista formal, a classe do nome em Umutína é extremamente simples. Ela se 
caracteriza, essencialmente, por apresentar o processo de flexao de número, 
particularmente em lexemas que representam entes animados. Além disso, as 
duas classes maiores da língua - o nome e o verbo - tem em comum o 

1 Coordenadora do Núcleo de Cultura e Educa~ao Indígena da Associa~ao de Leitura do 
Brasil (ALB). 
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fato de receberem as mesmas marcas morfológicas de pronomes pessoais.2 Nos 
nomes, as marcas pronominais expressam a rela9ao de posse, enquanto nos verbos 
os morfemas homófonos assumem a fun9ao sintática de argumentos nucleares. 
A classe nominal divide-se semanticamente em nomes possuídos e nao-pos
suídos. Entre os nomes possuídos, esta.o aqueles que expressam rela9ao de posse 
alienável, de propriedade acessória, permanente ou necessária (objetos pessoais, 
fogueira, ro9a) e inalienável, cuja rela9ao de posse é inerente, (parte do corpo e 
termos de parentesco, rela9oes mitológicas). Nao há distin9oes formais entre as 
expressoes de posse de itens semanticamente alienáveis e inalienáveis. Os nomes 
nao-possuídos, por sua vez, sao aqueles que referenciam elementos/seres da na
tureza e nomes próprios. Entretanto, quando se quer expressar rela9ao de posse 
com itens essencialmente nao-possuídos (tais como animais, plantas ou víveres 
em geral), faz-se necessária a ocorren~ia de urna base possessiva { aw} entre o 
pronome (possuidor) e o nome (possuído ). 

O trabalho está dividido como segue: 1) trata da flexao de número e dos 
processos fonológicos dela decorrentes, 2) apresenta a marca9ao de posse, 
suas alomorfias e seus processos morfofonológicos, e 3) traz considera9oes 
finais sobre a classe do nome em Umutína. 

Flexáo de número3 

De acordo com o que já foi mencionado anteriormente a classe dos nomes 
apresenta altera9ao morfológica em lexemas referentes a entes animados para in
dicar a no9ao de plural. Os lexemas que nomeiam seres inanimados, em geral, 
permanecem inalterados morfologicamente. Neste último caso, a no9ao de plural 
ocorre por meio da presen9a de expressoes quantificadoras pospostas ao nome. 

Os nomes que recebem a flexao de plural, apresentam essa marca pela 
aposi9ao do sufixo plural, cujas formas sao {-e} e {-se}, que se opoem ao 
indicativo de singular, cu jo morfema é { -0}. 

2 Como será visto, mais adiante, seyao 3, as marcas pronominais, tanto em nomes como em 
verbos, que foram interpretadas em Lima (1995) como prefixos flexionais, apresentam com
portamento morfossintático suficiente para que seja reinterpretado como formas fonologica
mente dependentes. 

3 Os fonemas segmentais da língua sao: consonantais lp, b, t, k, m, n, z, s, 3, S, 1, r, w, ji 
e vocálicos /i , e, e, i, a , u, o, 'JI. O acento foi considerado previsível em Lima (1995), re

alizando-se preferencialmente oxítono, excetuando-se os casos nos quais o onset (opcional) 

da última sílaba for [+] continuante, lz, s, 3, S, l, w, ji incluindo-se as nasais /m,ñ, e vogal 
da penúltima sílaba apresentar maior grau de abertura que a da sílaba seguinte. Urna revisao 
da análise fonológica segmenta! e prosódica da Hngua Umutína encontra-se em preparayao. 

(Telles, ero preparar;;ao ). 
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Dentre os alomorfes de plural a forma {-e} é muito mais produtiva e 
apresenta maior distribui9ao que a forma {-se}.4 Nao foi possível identifi
car urna motiva9ao (fonológica ou semantica) que explicasse a sele9ao entre 
os dois alomorfes, exceto urna restri9ao que regula a escolha do alomorfe 
{-e}, a qual se refere a aposi9ao desse alomorfe em palavras monossilábicas. 
Além disso, teoricamente, qualquer um dos alomorfes poderia ser selecionado 
para qualquer palavra, independentemente de suas especifica9oes fonológi
cas ou semanticas. Examinando-se a ocorrencia alomorfe {-e}, que é mais 
espalhado, observam-se alguns processos fonológicos que decorrem de sua 
realiza9ao. Na subse9ao 1.1, a seguir, está apresentado inicialmente o alomor
fe {-se}, de estreita ocorrencia na língua, e na subse9ao 1.2, seguinte, está 
descrita a realiza9ao do alomorfe {-e}, bem como os processos fonológicos 

" . que operam em sua ocorrenc1a. 

Alomorfe {-se}: 

O sufixo flexiona! {-se} ocorre quase exclusivamente em palavras com 
mais de urna sílaba. Apenas foi atestada urna ocorrencia desse alomorfe em 
radical monossilábico, a qual está apresentada em (05). A parte esse condi
cionamento, nao foram observadas outras restri9oes para a sele9ao do sufixo 
{-se}. Como o padrao silábico mais freqüente na língua é CV, em regra, a 
anexa9ao desse alomorfe ocorre pela preserva9ao da estrutura da sílaba final 
do radical, sem que ocorra altera9ao morfofonológica no nome pluralizado, 
como pode ser observado a seguir: 

za ti-se ~ 

bicho (genérico )-PL 
zatise 
'bichos' 

Quando o radical termina com urna semivogal, como se ve em (05), o 
processo é o seguinte: a semivogal do radical sofre a apócope e promove o 
alongamento compensatório de sua vogal nuclear. Nesse caso, a consoante 
surda do sufixo é vozeada pelo ambiente altamente sonoro promovido pela 
vogal alongada precedente. 

Os dados de (O 1) a (07), ilustram a ocorrencia do alomorfe {-se} : 

4 Sao encontradas varia9oes nos dados disponíveis, algumas das quais decorrem, possivelmen
te, da situa9ao particular do "falante" Umutína. Entretanto, a regularidade ainda observada 
nos dados parece suficiente para considerá-los como consistentes. As formas que sugerem 
dúvidas foram retiradas do conjunto dos dados sob análise. 
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(01) [kata1ma] [katama'se] 

/katama/ "pássaro" ( espécie) /katamase/ "pássaros" 

(02) [aj 1ko] [ajko'se] 

/ajko/ "onc;a parda" /ajkose/ "onc;as pardas" 

(03) [holo'bi] [holobi'Je] 

/olobi/ "macaco" ( espécie) /olobise/ "macacos" 

(04) [ 1 ajn~] [ajn~'se] 

/aj no/ "macaco" ( espécie) /ajnose/ "macacos" 

(05) ['koj] [ko:ze] 

/koj/ "anta" /kojse/ "antas" 

(06) [zaru1to] [zarutu'se] 

/zaruto/ "bagre" /zarutose/ "bagres" 

(07) [pipo'to] [pipoto'se] 

/pi poto/ "gaviao" ( espécie) /pipotote/ "gavioes" 

Em (03) a consoante fricativa alveolar surda Is!, onset do sufixo plural, 
é palatalizada pela influencia da vogal anterior alta que a precede 

Alomorfe {-e}: 

O alomorfe {-e} é o mais produtivo em Umutína. Ele ocorre em 
qualquer palavra nominal, sem restric;oes aparentes. Há dois processos fo
nológicos que operam com a anexac;ao desse alomorfe. O primeiro é mais 
ocorrente em radicais monossilábicos e se dá pela preservac;ao da estrutura do 
radical, sem perda de material fonológico; o segundo é amplamente aplicado 
em qualquer palavra e decorre da aposic;ao do alomorfe e da apócope da vogal 
do radical . 

Processo 1: adic;ao do sufixo {-e} sem alterac;ao morfofonológica no 
radical do nome. Esse processo é quase restrito aos radicais monossilábicos. 
O feno1neno está apresentado a seguir: 

lu-e 

(espécie de) sapo-PL 
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A adic;ao do morfema de plural sob as condic;oes mencionadas acima, 
ou seja, sem resultar em perda da vogal do radical monossilábico, além de 
impedir a alterac;ao da única vogal da palavra, evita a formac;ao de homófonos, 
os quais seriam numerosos, tendo em vista o fato de a língua ter muitos nemes 
monossilábicos. A formac;ao de homófonos, como pode ser observado a se
guir, resultaría da perda da única vogal do radical, alterando-o completamente. 
Urna ocorrencia desse tipo está exemplificada a seguir: 

b~ + -e 
urutau (pássaro) PL 
b~ + -e 
urutau (pássaro) PL 

~ *be 
"urutaus" 
~ b~e 

"urutaus" 

(=) be 
''jenipapo" 

Embora a aplicac;ao do processo descrito acima se de preferencialmen-
te em palavras monossilábicas, o mesmo também foi observado em radicais 
dissilábicos e trissilábicos, como pode ser conferido nos dados (11) e (12), 
abaixo. 

(08) [10:] [01e] 

lo/ "socó" loe/ "socós" 

(09) [13ju] [3u1e] 

/ju/ "beija-flor" /jue/ "beija-flores" 

(10) [110] [lo1e] 

/lo/ "curibatá" (peixe) /loe/ "curibatás" (peixe) 

(11) [3u:1ri] [3u:ri1e] 

/juri/ "papagaio" ( espécie) /jurie/ "papagaios" 

(12) [bala1tu] [balatu1e] 

/bala tu/ "urubu" /balatue/ "urubus" 

Processo 2: adic;ao do sufixo {-e} com apagamento da vogal final do 
radical ao qual se apoe, como pode ser observado a seguir: 

V# ~ 0 / -e 
. 

fOZI-e 

( espécie) lagarto-PL 
roze 

( espécie) lagartos 

Os dados de (13) a (22), contem exemplos da flexao de plural. 
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(13) [ olo'ari] [olo'are] 
/oloari/ "surubim" /o loare/ "surubins" 

(14) [ en::>p::>ri] [ en::>'p::>re ]- [ en::>1p::>re] 
/en::>1p::>ri/ "crian9a" / en'Jp::>re/ "crian9as" 

(15) [
1::>ri] [

1'Jfe ]- [''Jre] 
/ 'Jri/ "formigao" / 'Jre/ "formigoes" 

(16) [ ew1n::>] [ew'ne] 
/ewn'J/ "perereca" /ewne/ "pererecas" 

(17) [arika'bo] [arika1be] 
/arikabo/ "cachorro" /arikabe/ "cachorros" 

(18) [po1po] [po'pe] 
/popo/ "pacu" /pope/ "pacus" 

(19) [01ze] [ o'ze] 
/ose/ "dourado" lose/ "dourados" 

(20) [301wa] [301we] 
/jowa/ "caititu" /jowe/ "caititus" 

(21) [wo'ari] [ wo'are ]- [ wo'ari] 
/woari/ " tatu peba" /woare/ "tatus pebas" 

(22) [heka'pu] [heka'pe] 
/rekapu/ "traíra" /rekape/ "traíras" 

Foneticamente, o sufixo {-e} realiza-se [-E], dados (14, 15), como re
sultado do processo de harmonía vocálica coma vogal acentuada da penúlti
ma sílaba do radical. 

Quando a consoante da última sílaba do radical é a oclusiva alveolar 
surda /ti , o processo é o que segue: adi9ao do sufixo {-e} com perda da vo
gal final do radical e fricatiza9ao da oclusiva alveolar /t/, da última sílaba do 
radical, em decorrencia da restri9ao fonológica da língua que nao licencia a 
seqüencia /t/ +/el. As duas regras, abaixo, aplicadas na ordem apresentada, 
derivam as realiza9oes de (23) a (25). 

V # ~ 0 
t 

kujoto-se 
coruja amarela-PL 

/ 
/ 

-e 
-e 

kujose 
'corujas amarelas' 

Mais dados com esse fenómeno seguem apresentados de (23) a (25): 
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(23) [atipiti'ti] [atipiti'se] 

/atipititi/ "veado" /atipitite/ "veados" 

(24) [balatu'tu] [balatu'se] 

/bala tu tu/ "peixe" /bala tute/ "peixes" 

(25) [ wasamanami 'ti] 
(espécie) 

[wasamanami'se] 

/wasamanami ti/ "galinha" /wasamanamite/ "galinhas" 

Expressáo de posse5 

Nesta se9ao será apresentada a rela9ao de posse em Umutína que é ex
pressa por meio da presen9a de morfema pronominal seguido pelo item nominal 
que referencia o ser/coisa possuído.6 Essas formas sao homófonas as que acom
panham o verbo com a fun9ao sintática de argumentos nucleares da ora9ao. Lima 
(1995) interpretou os pronomes como formas presas fiexionais, e, neste trabalho, 
essa categoría é reconsiderada, do ponto de vista morf ossintático, como clíticos 
pré-posicionados ao nome.7 A recategoriza9ao dos pronomes pauta-se no seu 
comportamento tipicamente de cliticos, o qual pode ser sumarizado como segue: 
a) posi9ao fixa na senten9a e nao na palavra, permitindo, assim, a presen9a de 
formas intervenientes nao afixais entre eles e o nome possuído. 
b) ocorrencia em mais de urna classe de palavras. 
c) apresentam fenómeno morfofonológico particular. 

Nomes possuídos X náo-possuídos 

Os nomes possuídos dividem-se semanticamente em alienáveis e 
inalienáveis, porém, morfossintaticamente, a constru9ao possessiva é iden
tica. Os nomes essencialmente nao-possuídos, quando submetidos a rela9ao 
de posse, exibem constru9ao diferenciada, na qual se faz obrigatória a realiza-
9ao de urna forma possessiva acentuada, que se interpoe entre o pronome e o 
nome, e na qual o primeiro se .apóia fonologicamente. 

5 Embora este trabalho se proponha a apresentar a ftexao nominal, optou-se por incluir, em especí
fico, a expressao possessiva em Umutína que se estabelece com possuidor pronominal, por 
causa dos processos morfofonológicos que operam entre os clíticos pronominais e os nomes. 

6 Além dessa estratégia, expressoes possessivas ocorrem em constru~oes genitivas (N+N) e 
existenciais. 

7 Crowell (1979) considera os pronomes possessivos Boróro como prefixos, entretanto, análise mais 
recente já tem reintetpretado os pronomes Boróro como clíticos (Rodrigues, comunicayao pessoal). 
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A seguir será apresentada a ocorrencia dos pronomes clíticos em fun9ao 
possessiva. Antes, porém, seguem expostas, na tabela abaixo, as formas que 
operam na constru9ao das rela9oes possessivas pronominais com nomes pos
suídos e nao(prototipicamente )-possuídos. 

Tabela - Formas da posse pronominal 

Prono mes Cons. Resultados moñofonológicos 
Pessoa . 

de lig. por contexto condicionador e natureza da possess1vos 
nnQC!4 
. 

Nomes possuídos/ No mes 
Segmento inicial do radical 

N 

nao· 
nominal possuídos 

Demais 
o- a- segmentos aw 

1 nis 
. 

i=t= 
. 

1 1=n= 1 1=n=aw 

2 a - a a a aw 

3 u-J - 0 - u~J u~ s 
u-J-0 Jaw 

~ 0 ~0 

4 
pa - pa pa pa paw (1+2) 

4 

(1+3) re nis re=n= re re re=n=aw 

5 ta - ta ta ta taw 

6 e n/a e=n= e e e=n=aw 

Em constru95es possessivas com nomes prototipicamente possuídos, 
o morfema pronominal apóia-se diretamente no radical do nome que apre
senta rela9ao de posse inerente ou propriedade permanente/necessária com · 
seu possuidor. Verifica-se, entretanto, processo morfofonológico em radicais 
iniciados pelas vogais a- e o-, antes das quais se realizam as consoantes de 
liga9ao8 =t- e =n=, respectivamente. Quando a vogal que inicia o radical é 

8 A apreciac;:ao das consoantes de ligac;:ao oeste trabalho é de ordem estritamente sincrónica. 
Entretanto, seguindo comparac;:ao entre línguas Macro-Je, Rodrigues (2003) lanc;:a a hipótese se
gundo a qual as marcas de terceira pessoa e as consoantes intervenientes em Boróro - cujas ex
pressoes se assemelham significantemente com as do Umutína - poderiam ser reflexos de antigo 
padrao de flexao relacional daquela língua, que é ainda encontrada em outras línguas Macro-Je. 
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a-, a consoante =t= ocorre na expressao de posse coma primeira pessoa do 
singular; quando a vogal inicial é o-, a consoante =n= ocorre quando o pos
suidor é de primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural (exclusiva) 
ou terceira pessoa do plural. Os nomes possuídos, que apresentam marca9ao 
possessiva quase categórica (posse inerente ), tais como partes do corpo, tive
ram suas formas de base recuperadas a partir da posse de terceira pessoa do 
singular, quando o alomorfe é 0. Os dados abaixo ilustram o fenómeno de 
posse inerente e permanente ou necessária: 

-a -o DEMAIS SEGMENTOS 
i=t=ak:)p:) 1=n=oza i=eruka i=it:) 

1 =C9nLig=dente 1 =ConLig=boca l =língua l=flecha 
'meu dente ' 'minha boca' ' minha língua' 'minha flecha ' 

a=ak:)p:) a=oza a=wapu a=tipa 
2=ConLig=dente 2=boca 2=corac;ao 2=casa 

'teu dente' 'tua boca' 'teu cora9ao' ' tua casa' 

J=ak:)p:) J=oza 0=wapu u Joriso 
3=dente 3=boca 3=corac;ao 3=esposa 

'seu dente' 'sua boca' 'seu corac;ao' 'sua esposa' 
re=ak:)p:) re=n=oza re=bore re=palo 
1+3=dente 1+3=ConLig=boca 1+3=pé 1+3=machado 

'nossos dentes' 'nossas bocas' 'nos sos pés' 'nos sos 
machados' 

pa=ak~p:) pa=oza pa=ito pa=meta 
1+2=dente 1+2=ConLig=boca 1+2=brac;o 1+2=saia 

'nossos dentes ' ' nossas bocas' ' nossos brac;os' ' nossas saias' 

ta=ak:)p:) ta=oza ta=kopia ta=zoro 
5=dente 5=ConLig=boca 5=pescoc;o 5=fogueira 

'teus dentes' 'tuas bocas' 'teus pescoc;os' 'tuas fogueiras' 

e=ak:)p:) e=n=oza e=ze e=porikopo 
6=dente 6=ConLig=boca 6=rosto 6=panela 

'seus dentes' 'suas bocas' 'seus rostos' 'suas panelas ' 

De acordo como exposto na tabela precedente, os no1nes semanticamente 
nao-possuídos, para que integrem construc;ao possessiva, requerem a presenc;a 
da base possessiva, { aw}, na qual o pronome e lítico é apoiado. Entre esse mor
fema e o pronome também observa-se a realizac;ao da consoante interveniente 
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=n=, quando o pronome precedente é de primeira pessoa do singular, primeira 
pessoa do plural (exclusiva) ou terceira pessoa do plural. Note-se, contudo, 
que embora também aqui ocorra processo morfofonológico (entre pronome + 
base possessiva), o ambiente fonológico em que a consoante =n= ocorre (vo
gal central baixa nao-arredondada) nao coincide coro aquel e em que a mesma 
consoante ocorre entre pronome e nome possuído (vogal média posterior ar
redondada seguinte). O primeiro contexto é.identico aoque a consoante =t= é 
realizada quando a rela9ao é expressa entre pronome e nome possuído. A fonte 
histórica das consoantes de liga9ao e/ou de sua motiva9ao fonológica/sintática 
sao sincronicamente opacas. 

A seguir encontram-se exemplos da constru9ao com base possessiva: 

CONSTRUCAO POSSESSIVA COM aw 

arikabo 
. 

hare i=n=aw 1=n=aw 
1 =ConLig=Pos cachorro 1 =ConLig=Pos peixe 

'meu cachorro' 'meu peixe' 

a=aw mata ja pa=aw kipolo 
2=Pos tuiuiú 1+2=Pos papaga10 

' teu tuiuiú' 'nosso papagaio' 

0 =aw hube ta=aw hotujo 
3=Pos mutum S=Pos mandioca 

'seu mutum' 'tuas mandiocas' 

re=n=aw 3irikopo e=n=aw puruka 
1 +3=ConLig=Pos lenha 6=ConLig-Pos 

, 
agua 

'nossas lenhas' 'suas águas' 

Considera~óes 6.nais 

Os dois processos apresentados, que tratam respectivamente da fle
xao de número e da constru9ao possessiva em Umutína, nao sao usual
mente coocorrentes nos itens lexicais. Isso se <leve ao fato de o plural ser 
restrito a nomes que referenciam seres animados, enquanto a posse ocorre 
basicamente em nomes passíveis de apresentarem rela9ao parte/todo, de 
propriedade, ou de parentesco. Na primeira rela9ao, embora a "parte" 
referenciada em particular possa eventualmente integrar um "todo" animado 
(rabo/animal), a animacidade nao representa tra90 relevante na semantica do 
nome que referencia a "parte". A relevancia, nesse caso, diz respeito a relas;ao 
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de inerencia entre as partes. Quando os itens possuídos apresentam rela9ao de 
propriedade (seja permanente ou necessária), eles, em regra, tem referentes 
nao-animados, tais como objetos ou pertences pessoais. Ressalve-se, nesse 
caso, a posse marcada culturalmente de animais criados em casa, que incor
poramos parentes mortos. Finalmente, restamos termos de parentesco, com 
os quais se pode encontrar a possibilidade menos restrita da marca de plural 
(ftexional) coocorrer como clítico possessivo pré-posicionado. 

Além da flexao de número os nomes nao sofrem processo morfológico 
adicional, evidenciando-se, portante, a estrutura extremamente simples da 
classe dos nomes na língua Umutína. Outras rela9oes sintáticas e/ou semanti
cas que afetam o nome sao estabelecidas por adjuntos, marca9ao de ca-refe
rencia no verbo, ou rela9ao predicativa. 
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A EXPRESSÁO DA NEGA<;ÁO EMPANARÁ 

Luciana Dourado (Laboracório de Línguas Indígenas, IL-UnB) 

A expressao da nega9ao ern Panará é analítica e apresenta diversidade 
de formas. Pode ocorrer por meio de partículas de negayao, sempre posicio
nadas irnediatarnente após o núcleo do constituinte escopo da nega9ao. Pode 
ocorrer soba forma de urn verbo negativo finito intransitivo, núcleo da orayao 
que segue urna orayao afirmativa. Alérn da negayao de constituinte, o Pana
rá dispoe de urna palavra específica para a chamada negayao categórica. 
Apresentaremos a seguir, as várias maneiras em que a negayao em Panará 
pode se expressar. 
a) a negayao categórica ocorre por meio da partícula de negayao iki::>w 'nao', 
para expressar resposta negativa a urna pergunta: 

(1) ikiow 0 =re = 0 

nao 
REAL. 

=lSG.ERG =3SG.ABS 
TR 

• pio atosi =pl-rl 

-pegar-PERF NEG muni~o.ABS 

'nao, eu nao com prei muni~ao.' 

Essa partícula tambérn pode ocorrer como nega9ao de predicados nomi
nais existenciais, precedendo toda a ora9ao sobre a qual tem escopo: 

(2) ikiow pakua kiokio 
nao banana madura 

'nao tem banana madura.' 
(3) ikiow so - - -papa ma 

nao comida todos DAT 
'nao tem comida para todos'. 
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a) as partículas de nega9ao pi::>, forma cognata do verbo negativo pi~ - pi~w, 

e no - ro sao usadas tanto para negar ora9oes quanto sintagmas. 

(4) luzia y1 =0 =tow pio muu ta 

Luzia.ABS REAL.INTR =3SG.ABS =irNEG Brasília ALA 

'Luzia nao viajou para Brasilia.' 

(5) . . • sgper1 plO •~n 

vento NEG ontem 

'nao ventou ontem.' 

(6) na ka soyowp i no 

cobra bicho de comer NEG 

'cobra nao é comida.' 

(7) - . =kioti -mos1 y1 =0 ro 

milho.ABS REAL.INTR =3SG.ABS =brotar NEG 

'o milho nao brotou.' 

A nega9ao em Panará também opera como um elemento que deriva ele
mentos lexicais, novas expressoes para a língua, a partir de nomes e de verbos. 
Para se negar nomes, a partícula de nega9ao é no - ro; para verbos é pi::>, o 
que parece sugerir que a primeira teria sido originariamente urna partícula de 
nega9ao exclusiva para sintagmas, e a segunda urna partícula de nega9ao para 
ora9oes ou constituintes maiores. 

(8) i --pe 
NMZ 

'mudo.' 

-falar 

(9) pipig ro 

marido NEG 

'solteira.' 

(10) - . . wayam plO 
fazer NEG 

'comida pronta.' 

(11) . . 
as1r1 . p10 
costurar NEG 

' roupa pronta.' 
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b) a partícula de nega9ao sa é utilizada na nega9ao de ora9oes com predicados 
transitivos e intransitivos no modo imperativo. Também ocorre imediatamen
te após o verbo. 

(12) ha so ti sa 
IMP dormir NEG 
'nao durma!' 

(13) ka =ku -=kre sa 
IRR =pegar 
'nao coma!' 

=comer NEG 

(14) ka - sa so ti =n~wwa 

IRR =matar NEG cao 
'nao mate o cao!' 

c) o verbo finito intransitivo negativo pi::> ,... piow acorre em última posi9ao da 
senten¡ya para negar a ora¡yao, também finita, que o precede. 

(15) ipihe 0 =ti =Wñ-r(i) 

homemERG REAL.TR =3SG.ERG 
=dizer-

PERF 
y1 -pi~w 

REAL.INTR =nao 

'o homem disse que nao ia.' 

(16) mara he 0 =ti =p1 
eleERG REAL.TR =3SG.ERG =DIR 

=kre 

=plantar 

y1 =pi~ 

REAL.INTR =nao 

'ele nao plantou de novo.' 

=a-kui 
=MS-
. 
Ir 

=S~ 

=coisa 

Este verbo também pode ocorrer em ora9oes independentes com o sen
tido de 'acabar ou terminar'. 

(17) sos e 

linha.ABS 

y1 

REAL.INTR 

'a linha acabou.' 

=0 

=3SG.ABS 

=pi~w 

=acabar 

d) a nega9ao de ora95es pode envolver dois operadores diferentes: um clítico que 
precede imediatamente a raiz do núcleo do predicado verbal ou nominal; e urna 
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partícula de nega9ao que segue imediatamente esse elemento. Pode-se sugerir que 
essa forma de nega9ao expressa urna nega9ao forte, em compara9ao com a nega-
9ao com apenas um operador, a qual seria atribuída urna nega9ao fraca. 
(i) com to antes do verbo e pi::> ou, menos freqüentemente, no/ro, após o verbo. 

(18) ra =to -po pio moto 
3PL.ABS NEG =chegar NEG barco 
'nao chegou ninguém (plural) de barco.' 

(19) ra =to =rapr~ pio pakua 

3PL.ABS NEG =madura NEG · banana.ABS 

'nenhuma banana (plural) está madura.' 

(20) ak~ he 0 =ti =0 =to 
REAL. 

AkaERG 
TR 

=su~-ri ro 
=fazer-PERF NEG 

'Aka nao pesco u nada.' 

3SG.ERG 3SG.ABS NEG 

te pi 
peixe.ABS 

-ama 
INES 

(ii) o verbo negativo pi::> ,..,, pi::>w também pode ocorrer como segundo ele
mento de urna nega9ao forte. 

(21) . y1 =ho =ra =to po 

REAL.INTR =ICOM =lSG.ABS =NEG =chegar 
. 

=piow ia ta yt =e 

REAL.INTR 3SG.ABS -=nao aquí ALA 

i/kow ho muu ta 

macaco INSTR Brasilia ALA 

'nunca trouxe macaco para Brasilia.' 

e) na nega9ao em ora9oes complexas, a partícula negativa pode ocorrer na 
ora9ao principal, na ora9ao dependente ou em ambas as ora9oes, isto é, no 
contexto sobre o qual tem escopo. 

(22) ka =(i)pari pio 

2SG.ERG =saber NEG 

'voce nao sabe fazer comida.' 

ka 

" voce 
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(23) ·- . . 
=pito-ri 1as1 y1 =0 0 

veado.ABS REAL.INTR =3SG.ABS =fugir-PERF REAL.TR 
. . 

pi3 =re =0 =p1g -n 

=lSG.ERG =3SG.ABS =encontrar -PERF NEG 

'o veado fugiu, pois nao o encontrei.' 

(24) piirahe ka =mi -- no kui - abe =suu ro 

por que 2SG.ERG =3.DAT =dizer NEGir NEG FIN 

'por que voce nao disse a ele para nao ir?' 

f) quando a posposi9ao inessiva ami segue a partícula negativa no/ro, o es
copo da nega9ao se restringe ao verbo da ora9ao. 

(25) 

(26) 

mara hé 0 =ti =0 =pi-ri 

elaERG REAL.TR =3SG.ERG =3SG.ABS =pegar-PERF 

iko 
. no -sasug-r1 ama 

água derramar-PERF NEG INES 

'ela carregou água sem derramar.' 

mara ka =ti =sgpe h3wkyia ama 

ele.ABS IRR =3SG.NOM. =trabalhar es cola INES 

0 =ti =h3wkyia ro ama 
REAL. 

-3SG.ERG =estudar NEG INES 
~re quer ser professor sem estudar.(lit: ele vai trabalhar na escola sem 
estudar.)' 

g) os pronomes indefinidos em Panará podem ser negados, sem que se precise 
negar a ora9ao na qual eles sao argumentos. A partícula de negavao, neste 
caso, apresenta flexao de número, em concordancia com o pronorne. 

(27) - hé pio 0 =ti pre 
alguém ERG NEG REAL.TR =3SG.ERG 

=(i)ko =kuya 
, 

=agua =carregar 
'ninguém carregou água.' 
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(28) -pre-mera pi::>-ri 0 =ti =0 

alguém.ERG-PL NEG-PL REAL =3SG.ERG =3SG.ABS 

=sa =popo i/kow 

=furar =flechar macaco.ABS 

'ninguém flechou (plural) o macaco.' 

Considera~óes 6.nais 

A expressao da nega9ao em Panará se dá por meio de algumas partí
culas que ocorrem sempre a direita do constituinte sobre o qual tem escopo. 
Além dessas partículas, existe também a possibilidade de que um verbo ne
gativo opere como núcleo de urna ora9ao finita, que funciona como nega9ao 
de urna ora9ao afirmativa, também finita, que a precede. 
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CONCORDÁNCIA DE NÚMERO EM IWNGÁNG: 
UM SISTEMA PARCIALMENTE ERGATIVO E 
PARCIALMENTE NOMINATIVO 

Ludoviko dos Santos (Universidade Estadual de Londrina) 

Descrifáo da concordancia 

A ordem oracional da língua Kaingáng é sujeito-objeto-verbo. Em ora
voes transitivas, a concordancia de número ocorre entre o objeto e o verbo sob 
determinadas condi9oes. Em ora9oes intransitivas a concordancia mani
festa-se entre o sujeito e o verbo. 

Formas verbais do plural 

O plural verbal em Kaingáng pode se dar de várias maneiras diferentes 
já descritas e analisadas por Cavalcante (1987). Por nao ser objetivo do pre
sente trabalho a análise morfológica das formas verbais no plural, mas sim a 
sintaxe da concordancia de número na língua, limita-se a exposivao das várias 
possibilidades de formayao do plural a urna brevíssima apresentavao da parte 
inicial do estudo de Cavalcante. 

1) Plural formado por suplevao 

Algumas formas verbais no plural podem se dar por total alteravao do 
material fonológico ou altera9ao parcial. No caso de alteravao parcial, Ca
valcante (1987, p. 66) ainda as considera como formas supletivas porque a 
altera9ao observada é única. Confira-se os exemplos: 1 

singular 
kam 
kaIJmi 

plural 
kre 
kuIJmí 

"cortar em partes longas"; 
"pegar, segurar" 

1 Os exemplos seguem a transcri9ao fonológica de Cavalcante (1987). No restante do trabalho 
adota-se o sistema ortográfico da língua Kaingáng elaborado por Ursula Wiesemann. 
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II) Plural formado por reduplica9ao 

Singular Plural 
kom k6mk6m "cavar"; 
kiIJne kiIJneIJne "errar" 

III) Plural formado por prefixayao 

Há sete prefixos que ocorrem para a forma9ao do plural: ki-, ka-, k~-, ku-, pa-, 
tu-, y~- . Eis os exemplos. 

Singular Plural 
<Pa kiIJ<Pa 

IJª k~lJª 
tu paIJtU 
rum Y~IJrüm 

IV) Plural fonnado por infixai;ao 

"lavar roupa"; 
"ter caroncho, com carunchos; 
"carregar (coisa comprida); 
"mexer (singular), sacudir (plural)" 

"A infixa9ao pode ocorrer como processo morfológico único na forma
yao do plural verbal ou em combinai;ao com outros processos primários 
de pluralizai;ao. Com a reduplicai;ao ela é obrigatória" (CAVALCANTE, 
1987, p. 69). Opcionalmente, a infixai;ao pode ocorrer também coma pre
fixa9ao e a suple9ao. 

Singular Plural 
peti pt:l)ti 
yu yü1Jyu 
redupl. +infixa9ao; 
<P~ kiIJ<P~ 
tapri yaIJpri 

V) Plural sem altera9ao de forma 

Singular Plural 
ke ke 
tinir tinir 

"sonhar"· 
' 

"bravó, val ente, zangado" 

"chorar" - prefixa9ao+infixa9ao; 
"subir" - suplei;ao+infixa9ao. 

"ficar dizer" · 
' ' "moer"; 

Como visto, as formas plurais dos verbos em Kaingáng tem grande 
complexidade morfofonológica que nao se esgota nesta rápida exempli
fica9ao dos principais mecanismos para a forma9ao do plural. Para urna 
visao mais aprofundada de tais processos, deve-se consultar o trabalho 
aquí citado. 

\ 
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Concordancia em ora~áo transitiva 

Veja-se os seguintes dados: 
1. ekrénh t1 vy míg tanh 

ca9ador ? ms2 on9a matar ( sing) 
"O ca9ador matou a on9a." 

2. ekrénh tí ag vy míg tanh 
ca9ador pl. ms on9a matar (sing) 
"Os ca9adores mataram a on9a." 

3. ekrénh tí vy míg ag kyggre 
ca9ador ms on9a pl. matar (pi) 
"O ca9ador matou as on9as." 

No dado 1 tem-se a ora9ao em sua forma singular. Comparando-o com 
os seguintes pode-se constatar que em 2 o sujeito está no plural, marcado por 
"ag", e o verbo permanece em sua forma singular, ou seja, nao se manifesta 
concordancia entre sujeito e verbo. Em 3, o objeto no plural, inarcado igual
mente por "ag", provoca a ocorrencia do verbo no plural, manifestando, desse 
modo, concordancia entre objeto e verbo. No entanto, esta concordancia 
semente ocorre se o núcleo do SN na fun<;ao de objeto for ocupado por um 
no me com o tra90 semantico [+animado]. Caso contrário, a concordancia 
entre o objeto e o verbo nao se manifesta. Confira-se os dados a seguir. 

4. ekrénh tí vy no téj va 
ca9ador ms espingarda pegar (objeto comprido, sing) 
"O ca9ador pegou a espingarda." 

5. ekrénh ti ag vy no téj va 
ca9ador pl ms espingarda pegar ( obj. comprido, sing) 
"Os cac;adores pegaram a espingarda." 

6. ekrénh tí vy no téj gé 
ca9ador ms espingarda pegar (obj. comprido, pi) 
"O cac;ador pegou as espingardas." 

A comparac;ao dos dados 2 e 5 demonstra que a concordancia entre 
sujeito e verbo nao ocorre e a comparac;ao de 3 e 6 atesta a nao concordancia 
entre objeto e verbo porque - no téj - "espingarda" é um nome com o tra<;o 
[-animado]. Ou seja, em 6, o verbo manifesta sua forma plural sem, no entanto, 
haver concordancia como objeto que nao recebe a marca de plural. 

2 "ms" é a abreviatura para marcador de sintagma nominal na funs;ao de sujeito. As demais 
abreviaturas utilizadas sao: "pi" para plural e "sing" para singular. 
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Quando ambos, sujeito e objeto, estao no plural, a manifesta<;ao da con
cordancia permanece a mesma já exemplificada pelos dados de 1 a 6. 

7. ekrénh ti ag vy míg ag kyggre 
ca<;ador pl. ms on<;a pl. matar (pl) 
"Os ca<;adores mataram as on<;as." 

8. ekrénh tí ag vy no téj gé 
ca<;ador pl. ms espingarda pegar (obj. comprido, pl) 
"Os ca<;adores pegaram as espingardas." 

Apesar de em 7 o verbo estar no plural, nao se deve considerar que haja 
urna rela<;ao de concordancia como SN sujeito. A compara<;ao <leste dado com 
os dados 2 e 3 atesta que o verbo no plural está concordando com o objeto, 
urna vez que, em 2, o SN sujeito pluralizado nao altera a forma singular do 
verbo e, em 3, o SN objeto marcado para o plural provoca o plural do verbo. 
O dado 8 segue o mesmo padrao de 6 porque o verbo no plural indica que o 
SN objeto está no plural sem, no entanto, haver concordancia, urna vez que 
nao há marca<;ao de plural neste SN. 

· Desse modo, os dados apontam para urna estrutura na qual ora<;oes tran
sitivas, cujo SN objeto esteja marcado pelo tra<;o [+animado], tem concordan
cia entre este SN e o verbo, caso contrário nao. O SN sujeito, marcado pelo 
tra<;o [+animado], nao provoca a concordancia com o verbo. 

A sintaxe de concordancia se altera quando o SN sujeito é ocupado por 
um nome [-animado]. Observe-se os dados abaixo. 

9. pó vy gir kaní 
pedra ms menino atingir ( sing) 
"A pedra atingiu o menino." 

10. pó ag vy gir kanígn1 
pedra pl ms menino atingir (pi) 
"As pedras atingiram o menino." 

11. pó vy gir ag kan1gn1 
pedra ms menino pl atingir (pl)· 
"A pedra atingiu os meninos." 

Ou seja, quando o núcleo do sujeito é ocupado por um nome [-animado], 
há concordancia entre o SN sujeito e o verbo como pode ser constatado pela 
compara<;ao dos dados 9 e 1 O em que o su jeito marcado para o plural provoca 
a manifesta9ao da forma plural do verbo. Note-se que nos dados 1e2, 4 e 5 tal 
concordancia nao ocorre porque o SN sujeito está ocupado por nome [+animado], 
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exatamente o oposto do que ocorre nos dados 1 e 3, 4 e 6 que demonstram 
a concordancia objeto-verbo condicionada pelo trayo [+animado]. Os dados 
seguintes exemplificam a concordancia do SN objeto como verbo quando o 
SN sujeito está ocupado por nome [-animado]. 

12. pó vy nigja kaní 
pedra ms banco atingir (sing) 
"A pedra atingiu o banco." 

13. pó ag vy nígja kan1gn1 
pedra pl ms banco atingir (pl) 
As pedras atingiram o banco. 

14. pó vy n1gja ag kan1gní 
pedra ms banco pl atingir (pl) 
"A pedra atingiu os bancos." 

A comparayao dos dados 11 e 14 demonstra que o SN objeto, seja ele 
[+animado] ou [-animado], concorda com o verbo quando o SN sujeito for 
ocupado por no me [-animado]. 

O mesmo ocorre quando ambos os SNs estao no plural: 

15. pó ag vy gír ag kan1gn1 
pedra pl ms menino pi atingir (pl) 
"As pedras atingiram os meninos." 

16. pó ag vy n1gja ag kanígn1 
pedra pl ms banco pl atingir (pi) 
"As pedras atingiram os bancos." 

Deve-se notar que a concordancia em 15 e 16 difere daquela dos dados 
7e 8 porque, nestes, o que provoca a forma verbal no plural é o SN objeto, 
enquanto nos dados 15 ·e 16 a forma plural concorda tanto com o SN 
sujeito, no dado 15, quanto como SN objeto, no dado 16. 

Concordancia em ora~áo intransitiva 

Observe-se os seguintes dados: 

17. pó vy kute 
pedra ms cair do alto ( sing) 
"A pedra caiu." 
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18. pó ag vy vár 
pedra pl ms cair do alto (pi) 
"As pedras caira1n." 

19. gir vy kute 
menino ms cair do alto ( sing) 
"O menino caiu." 

20. gir ag vy vár 
menino pl ms cair do alto (pl) 
"Os meninos caíram." 

Como pode ser visto pelos dados 17 a 20, o SN sujeito concorda com 
o verbo, independentemente de o núcleo estar ocupado por nome [+animado] 
ou [-animado]. 

Resumidamente, a concordancia entre sujeito-objeto-verbo se dá da 
seguinte maneira: em ora9oes transitivas com SN sujeito [+animado] , este 
nao con corda com o verbo e o objeto [+animado] manifesta concordancia 
com o verbo. Em ora9oes transitivas com SN sujeito [-animado], há con
cordancia entre este SN e o verbo, além disso, em tais ora9oes, o objeto 
[+animado] ou [-animado] também concorda com o verbo. , 

E interessante notar que há dois tipos de ora9oes transitivas, sob o 
ponto de vista da concordancia de número entre sujeito-verbo, conforme 
o SN su jeito este ja ou nao ocupado por nome [+animado]. Ainda, depen
dendo do tra<;o de anünacidade do SN sujeito, a concordancia do objeto 
co.in o verbo co1nporta-se de maneiras diferentes. Os quadros abaixo ilus
tram a possibilidade. 

ORA<;AO TRANSITIVA 1 (OTl) ORA<;AO TRANSITIVA 2 (OT2) 

Animacidade Concordancia Animacidade Concordancia 

Sujeito + - Sujeito - + 

Objeto + + Objeto + + 

Objeto - - Objeto - + 

ORA<;AO INTRANSITIVA 1 (OITl) ORA<;ÁO INTRANSITIVA 2 (OIT2) 

Animacidade Concordancia Animacidade Concordancia 

Su jeito + + Su jeito - + 
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ÜBSERVA<;ÓES PRELIMINARES SOBRE 
, 

O SISTEMA PRONOMINAL DA LINGUA 

lntrodu~áo1 

RIKBÁI<TSA 

Léia de Jesus Silva (Laboratório de Línguas Indígenas, IL-UnB) 

Sanders!jn de Oliveira (Laborarório de Línguas Indígenas, IL-UnB) 

A língua Rikbáktsa, única língua da família do mesmo nome, classifi
cada por Boswood (1971) e Rodrigues (1986) como pertencente ao tronco 
Macro-Je, é falada pelo povo Rikbáktsa, também conhecido como "Canoei
ros",2 que habita na regiao norte do Estado de Mato Grosso. 

Esta análise foi motivada nao só pelas pesquisas realizadas pelos auto
res com os índios Rikbáktsa, mas também pela descri9ao da língua apresen
tada nos trabalhos de Joan Boswood, que estao listados na bibliografia e nos 
guiaram na compreensao de vários fenómenos da língua. 

Neste estudo, apresentaremos algumas considerayoes sobre o sistema 
pronominal da língua Rikbáktsa e mostraremos que o seu sistema pronomin~l 
possui características sui generis, que a toma singular no contexto das línguas 
do tronco Macro-Je e também no contexto das línguas indígenas brasileiras. 
Algumas dessas características aqui discutidas sao: (1) a codifica9ao de pes
soa, um mesmo morfema codifica tanto a segunda quanto a primeira pessoa do 
plural, independentemente do tempo e da transitividade e; (2) a distribui9ao 
de marcas de tempo/transitividade e de sujeito de acordo com a transitividade 
dos verbos - intransitivos e transitivos - e, no caso dos verbos transitivos, com 
a pessoa e número do objeto. 

Há em Rikbáktsa tres séries de prefixos pessoais, que chamaremos aqui 
de série 1, série 11 e série 111. As séries 1 e 111 distinguem, com prefixos dife
rentes, seis pessoas: a primeira, a segunda e a terceira do singular e a primeira, 

1 Agradecemos a Aryon Dall'Igna Rodrigues e Ana Suelly Arruda Camara Cabra} pela leitura 
do texto e pelas observa9oes que fizeram. 

2 Nao confundir com "Avá Canoeiro", índios que vivem no estado de Goiás. 
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Atualmente, investiga-se a concordancia também em oratyoes comple
xas e naquelas cujo SN sujeito seja preenchido por pronome, o que causa 
grande diferentya na ordem dos termos da oratyao. Investiga-se, ainda, a possi
bilidade de as classes de animais, que se dividem em quatro (kadnjeru, votoro, 
kamé e wéjnyky), conforme a mitología Kaingáng, bem como as classes de 
objetos, que se dividem em dois (ror "objetos redondos" e téi "objetos compri
dos ), estarem relacionadas a concordancia de número3 do Kaingáng. 

Por fim, este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa, por mim 
coordenado, que tem por objetivo construir urna gramática pedagógica para a 
língua Kaingáng. 
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ÜBSERVA<;ÓES PRELIMINARES SOBRE , 
O SISTEMA PRONOMINAL DA LINGUA 

RII<BÁI<TSA 

Léia de Jesus Silva (Laboratório de Línguas Indígenas, IL-UnB) 

Sanders<}n de Oliveira (Laborarório de Línguas Indígenas, IL-UnB) 

A língua Rikbáktsa, única língua da família do mesmo nome, classifi
cada por Boswood (1971) e Rodrigues (1986) como pertencente ao tronco 
Macro-Je, é falada pelo povo Rikbáktsa, também conhecido como "Canoei
ros" ,2 que habita na regiao norte do Estado de Mato Grosso. 

Esta análise foi motivada nao só pelas pesquisas realizadas pelos auto
res com os índios Rikbáktsa, mas também pela descri9ao da língua apresen
tada nos trabalhos de Joan Boswood, que estao listados na bibliografia e nos 
guiaram na compreensao de vários fenomenos da língua. 

Neste estudo, apresentaremos algumas considera9oes sobre o sistema 
pronominal da língua Rikbáktsa e mostraremos que o seu sistema pronominal 
possui características sui generis, que a toma singular no contexto das línguas 
do tronco Macro-Je e também no contexto das línguas indígenas brasileiras. 
Algumas dessas características aqui discutidas sao: (1) a codifica9ao de pes
soa, um mesmo morfema codifica tanto a segunda quanto a primeira pessoa do 
plural, independentemente do tempo e da transitividade e; (2) a distribui9ao 
de marcas de tempo/transitividade e de sujeito de acordo com a transitividade 
dos verbos - intransitivos e transitivos - e, no caso dos verbos transitivos, com 
a pessoa e número do objeto. 

Há em Rikbáktsa tres séries de prefixos pessoais, que chamaremos aquí 
de série 1, série II e série III. As séries I e III distinguem, com pre:fixos dife
rentes, seis pessoas: a primeira, a segunda e a terceira do singular e a primeira, 

1 Agradecemos a Aryon Dall'lgna Rodrigues e Ana Suelly Arruda Cámara Cabral pela leitura 
do texto e pelas observa96es que fizeram. 

2 Nao confundir com "Avá Canoeiro", índios que vivero no estado de Goiás. 
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a segunda e a terceira do plural; a série dois apresenta tres subséries; as 
subséries Ila e Ilb distinguem tres pessoas, pois a segunda do singular, a 
primeira e a segunda do plural sao fonologicamente identicas, assim como 
sao também identicas a terceira do singular e a terceira do plural. A subsé
rie lle distingue apenas duas pessoas, apresentando as mesmas formas para 
a primeira e a terceira pessoa do singular, e para a terceira do plural; sao tam
bém homófonas as formas para a segunda pessoa do singular e para a primeira 
e segunda pessoa do plural. 

Os prefixos da série 1 se combinam com nomes e posposi<yoes marcan
do respectivamente o possuidor dos nomes e o objeto das posposiyoes, os da 
série II marcam o sujeito dos verbos transitivos e intransitivos e os da série III 
marcam o objeto de verbos transitivos. 

Prefixos que se combinam com nomes e posposi~óes3 

Os prefixos da série I ocorrem com nomes e posposi9oes. Os no
mes podem ser djvididos em duas subclasses, a dos nomes substantivos e a dos 
nomes atributos. Embora os mesmos prefixos pessoais ocorram com mem
bros dessas duas subclasses, apresentam variayao alomórfica livre apenas com 
nomes atributos ou descritivos. 

Série I: Prefixos pessoais nos nomes e nas posposi9oes 

NOMES SUBSTANTIVOS 
GLOSSA 

E POSPOSI<;ÓES 
NOMES ATRIBUTOS 

lsg ka-,_,k ka- -- k 

2sg a- a-,_, tf a 

3sg 1- i- ,_, ti ,.._, tf i 
lpl . m1- ,_, m m1- ,_, m 

2pl aha- aha- ,_, tf a 

3pl 1 Ji- ,_, J Ji- -- I 

3 As abreviaturas utilizadas neste trabalho sao as seguintes: FEM 'feminino'; PAS 'passado'; 
N-PAS ' nao-passado' ; INTR 'intransitivo'; M 'masculino'; OBJ 'objeto'; PL 'plural'; CONT 
'continuativo'· SG 'singular ' · VER 'verificativo'· F 'feminino'· AUX 'auxiliar'· DEF ' ' ' ' ' 
'definido' ; N-DEF 'nao-definido' . 
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(a) exemplos de prefixos da série 1 com nomes substantivos: 

(0 1) ka-ro-'ie 
l sa-pai-mae 
'minha avó paterna' 

(03) i-f a'ki 
3sG.NCOR-boca 
'boca dele' 

(05) aha-'paraka 
2PL-arco 
'arco de voces ' 

(02) 

(04) 

(06) 

~ 

a-wa'nu 
2sa-rede 
'rede de voce' 

mi-'ie 
lPL-mae 

'nossa mae ' 

· Ji-ok'pe 
3PL.NCOR-testa 

' testa deles/delas' 

(b) exemplos de prefixos da série 1 com posposi~oes: 

(07) 

(09) 

(11) 

ka-tuk 
lsg-co1n 
'comigo' 

i-tuk 
3sg.ncr-com 
'com ele' 

aha-pok'Jo 
2PL-por causa 
'por nossa causa' 

(08) a-bo 
2sg-para 
'para voce' 

(10) mi-'bari 
lPL-perto 
'perto de nós' 

(12) Ji-tuk 
3PL-com 
'com eles' 

(e) exemplos de prefixos da série 1 com nomes atributos ou descritivos: 

(13) 

(14) 

iki'a a-'ko-1-ta 
VOCe 2sa-alegria-VER.M.SG.DEF 
'voce (M) está alegre' 

tJi-'waik-1-na 
3so-frio-VER-M.SG.NDEF 
'está frío (o tempo)' 
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(13b) iki'a tJa- 'ko-1-ta 
voce 2so-alegria-VER.M.SG.DEF 

'voce (M) está alegre' 

(14b) ti-'waik-1-na 
3sa-frio-VER-M.SG.NDEF 
'está frio (o tempo)' 
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(15) ka'tf a m-a'ko-í-tf a 
nós lPL-alegre-VER-M.PL 
'nós (M) estamos alegres' 

(16) ikiaha-'ka 
" voce-F.PL 

'voces sao bonitas' 

(17) Ji-re're=í-tf a 
3PL-comprido-VER-M.PL 
'eles sao compridos' 

Pre6xos pessoais nos verbos 

tf i-mi-'ka-naha 
1 C- AUX.NPAS-CONT- PL 

. U'a-Japa=í-ra 
2PL-bomlbonito-VER-F.PL 

A série II é constituída de tres subséries que codificam a pessoa do su
jeito. Essas subséries sao distribuídas de acordo com (1) o tempo verbal, (2) a 
valencia do verbo e (3) a pessoa e o número - singular e plural - do objeto. Os 
prefixos pessoais que marcam sujeito sao apresentados no quadro abaixo: 

Série 11: Prefixos pessoais marcadores de sujeito no verbo4 

GLOSSA PASSADO NÁO-PASSADO 

SUBSÉRIE A SUBSÉRIE B SUBSÉRIE C 

transitivo transitivo 1ntrans1tlvo transitivo 1ntrans1ttvo 
obj. sg I 2ª pi obj 1 ª / 3ª pl 

lsg i- lk- 0-
2sg tfi- - tf- tfik- tfi- - tf-

3sg .. . . ni- - n- 0-1r1- - ir- - r•- - r-

lpl tJi- - tf- tfik- tfi- - tf-
2pl tfi- tJ- tfik- tfi- - tJ-

3pl .. . . n1- - n- 0-1r1- - ir- - r1- - r-

Os prefixos da série 111 codificam o objeto e se assemelham aos prefixos 
que marcam o possuidor nos nomes. 

4 Os alomorfes ici- - [i- '3il singular' parecem estar em variavao livre, já que é comum o apa
gamento da vogal /i/ em inicio de palavra quando a vogal da sílaba seguinte é também /i/. 
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Série III: Prefixos pessoais marcadores de objeto5 

GLOSSA PREFIXO 

lsg ik-

2sg a-

3sg 0-
lpl mi-

2pl aha-

3pl Ji-

Prefixos pessoais nos verbos intransitivos e transitivos (flexionados para o tempo náo
passado) 

O Rikbáktsa distingue dois tempos verbais, passado e nao-passado. No 
tempo nao-passado, os verbos intransitivos e transitivos temo sujeito marcado 
por meio de prefixos da subsérie IIC e recebem marcas de tempo/transiti
vidade distintas.6 No caso dos transitivos, quando o objeto é singular ou de 
segunda pessoa do plural, o verbo recebe o prefixo pi- -- p- para indicar tem
po/transitividade, ao passo que quando o objeto é de primeira ou de terceira 
pessoa do plural é o prefixo mi- que marca tempo/transitividade. Esta última 
é a forma que também ocorre com verbos intransitivos. 

Exemplos de ora95es no tempo nao-passado: 

(a) transitivas 
(18) ka-'tfuhuk 'bo moko-'tf a 0-mi-Ji-'paik 

(19) 

l so-ro9a em mandioca-PL 1C-NPAS.TRIINTR-30BJ.PL-plantar 
'eu vou plantar mandiocas na minha ro9a' 

iki'a iki'ra 
voce eu (F) 

tJi-p-ik-boboho-'ko 
2c-NPAS-TR-1 OBJ.SG-beliscar-CONT 

'voce está me beliscando' 

5 Os objetos de 111 e 3ª pessoas do singular sao indicados pelos prefixos ik- e ~-, os quais tam
bém indicam os sujeitos de 1 ª pessoa singular da subsérie Il e de 3ll pessoa da subsérie 111, 
respectivamente. 

6 Esta associa9ao entre tempo/transitividade e pessoa e número do objeto já havia sido aponta
da por Boswood (1971). 
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(20) ka-o'ke piku-'ra 'ni 0-pi-0-J a-'ka 
lso-esposa anta-sIM carne 3c-NPAS.TR-30BJ.SG-cozinhar-coNT 
'minha esposa está cozinhando carne de boi' 

{21) ikiaha-'ka 'Ja tJi-pi-0-'wg-naha 

VOCeS-F.PL INTER 2C-NPAS.TR-30BJ.SG-esquartejar-PL 
'voces vao esquartejá-lo ( queixada)? 

(b) intransitivas 
(22) ka're iki'ra 0-mi-rikJi-'ro 

mais tarde . eu (F) . lC-NPAS.TRiINTR-Voltar-ITER 
'mais tarde eu (F) volto novamente' 

(23) iki'a 'Ja t/i-mi-pu'kara-ka 
VOCe INTER 2C-NPAS.TRfINTR-chorar-CONT 
'voce está chorando?' 

(24) ka-ba're 0-mi-dghg-'kg 

(25) 

lso-perto de 3C-NPAS.TRIINTR-sentar-CONT 
'ele está sentado perto de mim' 

iria'ha 'bo 0-mi-wa-'kak-na 
cima para 3c-NPAS.TRIINTR-ca9ar/sair para o mato-coNT-PL 
'eles estao indo ca9ar para cima' 

Ressaltamos que no tempo nao-passado a 1 ª pessoa do singular e a 3ª 
pessoa dos verbos transitivos e intransitivos sao ambas codificadas por um 
único morfema, 0-. 

Exemplos: 
(26) iki'ra 0-mi-'romo-ko 

eu (F) lc-NPAS.TRiINTR-chegar-coNT 
'eu (F) estou chegando' 

(27) ka-Ji'te 0-pi-0-'popo-0 
lso-filha 1C-NPAS.TR-30BJ.SG-rachar- PROSP 
'minha filha vai rachá-la (lenha)' 
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(28) 0-mi-'romo-ko-naha 
1 c-NPAS. TRIINTR-chegar-coNT-PL 
'eles/elas estao chegando' 

Outra particularidade do Rikbáktsa é que a segunda pessoa do singular, 
a segunda do plural e a primeira do plural sao homónimas e codificadas pelo 
morfema tJi- oo tfik-,7 independentemente da transitividade do verbo. 

Exemplos: 
(29) para'hei 'Ja tJi-0-0-'boro 

queixada INTER 2A-PAS.TR-30BJ.SG-comer 
'voce comeu queixada?' 

(30) ka'tJ a tJi-mi-romo-'ko-naha 
nós 1 c-NPAS. TRIINTR-chegar-cONT-PL 
'nós estamos chegando' 

(31) ikiaha-'tJ a 'Ja aha-'paraka tJi-0-bi-'ki-naha8 

voce-PL INTER 2PL-arco 2C-30BJ.SG-fazer-CONT-PL 
'voces estao fazendo arco de voces?' 

Prefixos pessoais nos verbos intransitivos e transitivos (fiexionados para o tempo 
passado) 

No tempo passado, os su jeitos dos verbos intransitivos sao codificados 
pelos prefixos da subsérie IIB (subsérie nominativa). Os verbos transitivos 
também marcam o sujeito com esta subsérie quando o objeto é de primeira 
ou de terceira pessoa do plural, ao passo que quando o objeto é singular ou de 
segunda pessoa do plural, o sujeito é marcado pelos prefixos da subsérie IIA 
(sub-série ergativa). Neste tempo, os verbos transitivos e os verbos intransiti
vos recebem a mesma marca de tempo, 0-. 

7 Os alofones sao condicionados pelo tempo. 
8 Note-se neste dado que o prefixo de tempo/transitividade é omitido, pois no dado (a) abaixo, 

como mesmo verbo, ele está presente. Há, entretanto, outros dados em que ele pode ser omi
tido, como evidenciado em (b ): 
(a) a-'parak~ tfi-pi-'b-bi-'ki-
2so-arco 2 c -NPAS. TR-30BJ. fazer-CONT 
'voce está fazendo seu arco' 

" ' 

(b) ba'to 'wak 
nao cayar/sair.para o mato 

'eu nao vou cayar' ou ' eu nao vou sair para o mato ' 
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Exemplos de predicados no tempo passado: 

(a) intransitivas 
(32) ik-0-oroba-'ka 

1 B-PAS-dormir-CONT 
'eu esta va dormindo' 

(33) iki'a tJik-0-'naraha 
VOCe 2B-PAS. TR/INTR-cair 
'voce caiu?' 

(34) Luci Juína 'bo onibus e're 
Luci Juína para onibus em 
'Lucí foi para Juína no onibus' 

ni-0-'parak 
3B-PAS-ir 

(35) mlwa-'re tJik-na-0-toho-'kok-naha 
escuro-SUBOR 2B-?-PAS-ir (mais de um)-CONT-PL 
'quando esta va escuro, nós estávamos indo' 

(b) transitivas 
(36) bu'a tf a'po i-0-0-wo.wo-'ba 

't~ 

? 

macaco prego dente 1A-PAS-30BJ.SG-furar.RED-COMPL 

(37) 

(38) 

'eu furei dente de macaco prego (para fazer artesana to)' 

'Ja-tfa 
bicho-PL 

ik-0-Ji-'papa-ka 
1 B-PAS-30BJ.PL-flechar-CONT 

'eu estava flechando os bichos' 

iki'a iki'ra 
VOCe eu (F) 

tJ-0-ik-'peto-hik 
2A-PAS-1 OBJ.SG-empurrar-PONT 

'voce me empurrou' 

(39) iki'a tJik-0-mi-'peto-hik 

(40) 

VOCe 2B-PAS- l OBJ.PL-empurrar-PONT 
'voce nos empurrou' 

r-0-a-ha-'peri-ki 

3A-PAS-20BJ-PL-esperar-CONT 
'ele esta va esperando voces' 

(BOSWOOD, 1978, p. 53, com glosas 
acrescentadas por mim) 
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( 41) ni-0-mi-J opo'kak 
3B-PAS-l OBJ.PL-bater timbó 
' ele nos ensinou a bater timbó ' 

(42) ka'tfa tJ-0-a-ha-tJumdiht-'ki-naha 
nós 1A-PAS-20BJ-PL-ajudar-CONT-PL 
'nós está vamos ajudando voces ' 

(43) bua-'tJa tJik-0-J-edd.ddk-'ba-naha 
macaco prego-PL 1B-PAS-30BJ. PL-cortar.RED-COMPL-PL 
'nós cortamos todos os macacos prego ( depois de mortos )' 

Considera~óes finais 

Neste trabalho, procura1nos apresentar algumas observa9oes prelimina
res sobre o sistema pronominal da Iíngua Rikbáktsa, relativas a organiza9ao 
inte1na desse sistema e considerando princípios que ordenam sua distribui-
9ao. Mostramos ainda que a língua Rikbáktsa distingue no1nes e posposi95es 
dos verbos também por meio de prefixos pessoais e que existe urna cisao dos 
prefixos pessoais que se combinam co1n verbos, motivada por tempo verbal 
associado a número e pessoa do objeto, transitividade e fun9ao argumental. 

Todas essas características do sistema p ronominal Rikbáktsa apon
tam para a s ingularidade e a complexidade desse sistema, cuj os dados se 
revelam importantes para a discussao sobre ergatividade nas línguas indí
genas bras ileiras. 
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lntrodu~áo 

ÜS HERÓIS CIVILIZADORES NA 
COSMOLOGIA AI<WEN-XERENTE 

Edward Mantoanelli Luz (PPGAS - Universidade de Brasilia) 

Este ensaio tem por objetivo analisar aspectos pontuais dos relatos mi
tológicos referente aos seus dois heróis civilizadores e sua potencia] importan
cia na conformayao de determinados aspectos da sociedade Xerente. 

Combase na descrivao etnográfica de Curt Nimuendajú (1942) e em da
dos preliminares de minha pesquisa de campo realizada entre os anos de 1997 
a 2003, intenta-se aquí urna primeira aprecia9ao desse tra90 cultural Xerente. 
Para a melhor aprecia9ao dos dados etnográficos, estes foram analisados a luz 
da proposta teórica de Peter Berger e Mircea Eliade. 

Justificativa 

Além dos registros históricos de viajantes e naturalistas, o grupo tem sua 
cultura registrada e parcialmente analisada em tres momentos do século XX: com 
Curt Nimuendajú na década de 1930, com David Maybury-Lewis na década de 
1950 e 1960 e nas últimas duas décadas, academicos "mestrandos" sucederam-se 
no estudo da história, língua e cultura do grupo. Mesmo com todas as disserta9oes 
de mestrado a obra de Nitnuendajú "The Sherente" (1942) ainda é de longe a mais 
importante, rica e detalhada descri9ao etnográfica sobre o grupo. 

Contudo, com a excevao de Lévi-Strauss (1971), nenhum outro autor 
deteve-se na descrivao e análise rigorosa da mitología Akwen- Xerente. 
Diversos fatores 1 contribuem para a inacessibilidade do seu estudo, mas nao 

1 Tais co1no a barreira lingüística, o alto nível de conhecirnento lingüístico exigido para a 
análise dos relatos mito lógicos, ou inesmo a relativa facilidade de abordagem de outros 
temas mais acessíveis e/ou mais urgentes , tais como as amea9as de desintegra9ao social 
<liante do avan90 crescente da sociedade nacional. 
Essa visualiza9ao panorarnica dos estudos monográfi cos da sociedade Xerente levanta a 
pergunta sobre a qualidade da reftexao antropológica realizada no Brasil. Como classificar 
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justificam tamanha lacuna, pois como argumentaremos aquí, o corpus mito
lógico Xerente é um dos esteios da vida social do grupo. Cabe ainda ressaltar 
que dentre os mitos Xerente analisados por Lévi-Strauss, oito ao todo, ne
nhu1n deles se refería as divindades astrais, sol e lua como é o caso dos mitos 
analisados aquí. 

Justifica-se portante o ensaio por ser esse o prüneiro, após um in
tervalo de tres décadas, a retomar o estudo criterioso da cosmología e re
ligiosidade Xerente, tema absolutamente central nessa sociedade Je. Esta 
justificativa pretende também conscientizar o leitor do caráter introdutó
rio das análises apresentadas. 

Aspectos históricos 

Os Xerente, autodenominados Akwen, pertencem ao ramo central das 
sociedades de língua Je. O nome Xerente lhes foi atribuído pelos colonos, vi
sando sua diferencia9ao dos demais Akwen, 2 particularmente, em rela9ao aos 
Xavante. Os Xerente e os Xavante falam dialetos de urna mesma língua, que 
pertence a família Je. O povo Xerente é herdeiro de urna conturbada e confti
tuosa história de mais de duzentos anos de contato, e atualmente é formado 
por urna popula9ao de. 3.250 pessoas, distribuída em 35 aldeias, espalhadas 
em duas terras indígenas. 

Na últüna década, a sociedade Xerente enfrentou forte pressao territo
rial e política da sociedade envolvente coma cria9ao do Estado do Tocantins, 
a constru9ao da capital, Palmas, a 74 quilometros da reserva indígena e a 
crescente amea9a dos grandes projetos desenvolvimentistas, que circundam a 
área em todos os seus limites. · 

Argurnenta~áo teórica 

Para Mircea Eliade, os heróis civilizadores sao um dos esteios da cos
mología de um povo conferindo a este os modelos paradign1áticos de conduta. 

a reflexao etnográfica brasileira que há mais de tres décadas desconsidera a riqueza ímpar 
do siste.ma mitológico de um povo Je, que exerceu lugar central na elabora9ao do estru
turalismo lévistraussiano? Penso que urna pista para se co1npreender as deficiencias da 
produ9ao etnográfica nacional, encentra-se nas limita9oes te1nporais e financeiras a que 
estao submetidos os pesquisadores, e nas fortes pressoes da acade1nia em alguns casos 
n1ais interessada na reprodu9ao do próprio status e do sistema, do que na compreensao 
efetiva das sociedades que estuda. 

2 Tomarnos tais designai;;oes por sinónimas, e para a designa9ao do grupo, serao utilizados 
alternadamente os termos Akwen, Xerente, e por vezes Akwen-Xerente. 
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Nao há cosmologia sem heróis, ou seja personagens divinos ou humanos que 
por suas atividades primeiras, civilizam o mundo, .estabelecem seu funciona
mento, toma-o habitável aos humanos.3 

Também para Peter Berger, eles sao a personifica9ao do paradigma so
cial preconizado pela sociedade e sacralizado pelo espírito religioso que a 
tudo enverniza e perpetua. Sua estrutura analítica evidencia o importante papel 
desses personagens nas cren9as religiosas que por sua vez sao os elementos 
legitimadores das institui9oes sociais das quais dependem o empreendimento 
humano da constru9ao da realidade. 4 

Portanto, a compreensao do sistema cosmológico de u1na sociedade de
pende da investiga9ao e compreensao desses personagens. 

A hipótese geral aquí sustentada, é de que os mitos Xerente referente 
aos seus heróis civilizadores enunciam acontecimentos que tiveram lugar in 
il/o tempore, e constitui, por isso, um precedente exemplar para todas as a95es 
e "situa95es" que, depois, repetirao este acontecimento. Na sociedade Xerente 
todo ritual ou a9ao dotada de sentido sociológico repete o arquétipo mítico 
legado por seus heróis. 

Seguindo essa linha interpretativa proposta por Eliade, analisaremos 
quatro relatos mitológicos diretamente relacionados aos seus heróis funda
dores procurando nestes elementos mitológicos de especial interesse para a 
compreensao sociológica dessa sociedade. 

Quando Waptokwá e Wahi andavam sobre a terra 

"Quando Waptokwá e Wahi andavam sobre a terra ... " ou "um 
dia quando Waptokwá e Wahi estiveram entre nós , há muito, muito 
tempo ... "; essas sao as fórmulas padronizadas de abertura de muitos 
dos relatos mitológicos que narram os atos dos heróis fundadores da 
sociedade Akwen. 

Esse tradicional e padronizado prólogo dos mitos Xerente, referente 
as aventuras de seus heróis, encerra tres elementos centrais da mitología 
Xerente: os atores, as a<;i5es e a temporalidade, ou seja a descontinuidade 
temporal entre o in illo tempore e a realidade profana do presente. Elementos 
sobre os quais nos deteremos agora. 

Dois sao os personagens centrais: o sol (waptokwá: literalmente nosso 
progenitor, nosso criador) e a lua (wahi) sao os heróis civilizadores, as 
divindades maiores entre os Xerente. 

3 Eliade, 2002, p. 339. 
4 Berger, 1985, p. 73-74. 
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Robert Lowie, ero sen texto no Handbook oj'South American Indian, re
vela como os heróis míticos sol e lua sao vistos de forma relativamente similar 
entre os povos Je, variando apenas as enfases em rela9ao aos feitos pessoais 
de u1n ou outro personagem. 5 

Diferente de alguns sistemas mitológicos, em que a lua, é mulher, entre 
os povos Je, com poucas excec;oes, ambos sao personagens masculinos, com
panheiros de viagens e de aventuras, geralmente nao aparentados e nao man
tem outra rela9ao senao a amizade. Esse é o caso Xerente, como acréscimo da 
designa9ao recíproca de cunhado (i-zakmo), muito embora nao seja resultado 
de qualquer relac;ao de afinidade entre ambos, (nem o solé casado coma irma 
da lua, nem o aposto). Tal designac;ao de parentesco justifica as atitudes joco
sas e maliciosas típicas do relacionamento padrao entre estes parentes afins 
conhecidos pela sua hostilidade. 

A influencia cristá na origem dos mitos 

U1n século de catequese por frades capuchinhos e meio século de trabalho 
missionário protestante, nao apa~aram as crenc;as Xerente em suas deidades. Nao 
apagaram porque nunca pretenderam apagar. Pelo contrário, a literatura etnográfica 
prova que proceden-se urna contínua e generalizada troca simbólica entre as partes. 

Dessa forma, Waptokwá é irremediavelmente vinculado a Deus ou a Cris
to, conforme o relato, seja pelas semelhan9as intrínsecas entre os personagens, 
seja pelo uso corrente do termo por católicos e protestantes para assim designar 
a divindade em sua pregac;ao. Wahi ainda padece de um consenso. Há assim por 
dizer, urna indefini9ao teológica, para Wahi, posto que alguns defendem ser este 
satanás, outros que defendem ser Sao Pedro, cujo temperamento e conduta seria 
mais apropriado de Wahi. Nesse jogo de tradu9oes simbóbcas, até o Papa fora 
classificado, sendo identificado, como um demonio negro (romshiwamnari), que 
escondido atrás de urna moita, ataca as almas a caminho da aldeia dos mortos. 

Segundo a concep9ao tradicional Xerente, Waptokwá é superior ao 
seu companheiro, sendo descrito como sábio, equilibrado e por vezes ide
alista, planejando e desejando sempre o mundo ideal, infinitamente melhor e 
superior ao estado degradado em que se encontra. Wahi, é descrito como 
esperto, lascivo e ladino, contudo ambos vivem pregando pe9as maliciosas 
ao seu companheiro, sempre retribuídas a altura. 

5 Contudo Lowie revela que diferente dos outros povos Je do Brasil Central (Canela, Krahó, 
Apinaje} a atih1de religiosa Xerente para as duas deidades principais é radicalmente dife
rente desses outros povos, quando se trata da possibilidade de contato presente, como as 
deidades, já que entre os Xerente, esta possibilidade é inexistente. 
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Outro elemento central nos relatos mitológicos Xerente é o distancia
mento temporal das divindades fundadoras. Waptokwá e Wahi fizeram tudo 
em um passado longínquo, in il/o tempore, e há muito distanciaram-se dos 
homens e jamais retornaram a terra, mas, como se verá adiante, há expecta
tivas de interven<;oes divinas na realidade terreal. 

Desde que deixaram a terra, nem waptokwá, nem wahi aparecem 
aos videntes e profetas, quer em sonhos, quer ero visoes durante o transe 
xamanico. Conforme a cren9a tradicional Xerente estes mediadores entre 
os homens e as divindades recebem instru96es, poder de cura e outros 
beneficios de outras deidades astrais, ora com responsabilidades delega
das pelas duas grandes divindades, ora agindo por sua própria vontade e 
responsabilidade. 

Os seres intermediários solares sao Venus (wasi-topré-zaured), Júpiter 
(wasi-topré-ri 'e), as estrelas do cint~rao de Órion (Sdaikwasá) , e Kappa Orio
nis (Asaré).O porta-voz oficial lunar é Marte (wasi prazé, ou wasi-topre-pen), 
que por vezes personificado na figura de um demonio notumo hápii.re. Outros 
emissários sao as sete estrelas (sruru) e os urubus, considerados seres celes
tiais, pertencentes a lua. Tais revela<;oes nao podem ser induzidas por qualquer 
ritual, urna vez que sao reveladas ao bel-prazer das deidades. 

Waptokwá e Wahi tampouco interferem no desenrolar da história ou em 
seu caminho tortuoso. O que nao significa que nao o fariio um día. Nimuendajú 
julga seremos Xerente tendenciosos a temer cataclismas e eventos catastrófi
cos ensejados por Waptokwá. Por diversas vezes, o sol dispos-se para destruir 
o mundo, por causa da maldade humana, mas misericordioso, sempre man
dava seus emissários com instru<;oes exatas de como deveriam clamar com 
canticos e pajelan<;a para impedir que um eclipse solar, ocas ionador da "noite 
fria", estende-se para sempre, extinguindo toda forma de vida da terra. 6 

Os relatos mitológicos dos heróis civilizadores 

As histórias nas quais protagonizam Waptokwá e Wahi parecem querer 
explicar porque o mundo é assim e nao de outro modo. Por que a vida é assim 
e nao perfeita conforme o esbo90 original? 

6 Relata este autor que os Xerente tem a tendencia cultural de entregar-se a cren9a em cataclismas. 
Quando da passagem do cometa, Halley em 191 O, supunham que este destruiría o mundo em 
chamas; interpretaram urna enchente do Tocantins em 1926 como urna repeti9ao do dilúvio mítico 
de tempos imemoriais, do qual só um casal escapou. Segundo Nimuendajú sempre veem qualquer 
eclipse solar como o com~o inevitável da "longa noite fria" durante a qua! demonios canibais 
(romshiwmnan) destruirao a humanidade. 
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Muito embora só Waptokwá receba a designa9ao de criador, de acordo com 
os relatos míticos, Wahi exerceu especial importancia, ao modificar, seja por sua 
astúcia, seja por sua estupidez, os planos originais do criador. 

Nimuendajú afirma que nao há na mitología do grupo um relato cos
mogónico, ou seja um relato da cria9ao do mundo, mas sabe-se que foi 
Waptokwá quem o criou, como também a humanidade. Juntamente com 
Wahi, estes dois seres deram condicionamento da vida humana e dos fenó
menos naturais. Há um relato que descreve como aconteceu a separa9ao entre 
indígenas e os nao-indígenas. 

Houve mesmo um casal original, dos quais descenderam toda a huma
nidade. Certo dia estava essa "Eva" a cozer roupas para seus filhos em sua 
tapera quando Waptokwá se aproximou e anunciou sua chegada já bem próxi
mo da casa. Waptokwá veio para ver como ia a terra e o casal que criara. Para 
espanto <lestes e principalmente da mulher nao tinha cozido roupa para todos. 
Portanto, ficaram amedrantados com a apari9ao amea9adora de Waptokwá. 
O casal e aqueles que tinham roupas, apresentaram-se vestidos, mas na falta 
de roupas· para os outros, o casal pediu para estes que se escondessem na flo
resta. Esses trataram de correr e s.e esconder entre as árvores da mata . Como o 
fizeram tao bem, nem o próprio pai conseguiu achá-los, nem eles encontraram 
o caminho de volta para casa. E foi assim que surgiram os índios, sempre des
nudos e sempre habitantes da floresta. 

Como se ve a tnente coletiva Xerente, fez e ainda faz uso das narra
tivas bíblicas e elementos do universo cristao para construir sua visao de 
mundo. No mito, em momento algum é <lito que é proibido comparecer nu 
perante Waptokwá. Tampouco se preocupa em narrar a cena antecedente do 
pecado original. Contudo, ambas as no96es aparecem conjugadas no corpo 
do mito: O pecado "original " é comparecer nu perante a divindade, conclu
sao certamente resultante do contato comas no9oes cristas sobre o respeito e 
reverencia <liante dessa divindade. 

Outro mito de grande difusao entre os povos Je é o que apresenta urna 
justificativa para a suposta "superioridade material dos brancas, em rela9ao aos 
indígenas". Segue a versao Xerente desse relato. 

Foi Waptokwá quem originalmente planejou em conceder ao domínio dos 
Akwen os melhores espécimes da sua cria9ao divina. Para isso, certo dia chamou 
todos os seus filhos, os Akwen, para que eles tivessem o privilégio de experimentar 
primeiro as suas inven95es e cria95es engenhosas: o gado, a espingarda, as roupas, 
a panela de metal, a rede. 

Mas os próprios Xerente, (sábia ou estupidamente nao há consenso), em um 
passado distante, rejeitaram um a um todos estes presentes que Waptokwá lhes ofe
recia e um a um reafirmou sua preferencia aqueles objetos e animais que sempre 

168 



-------Os heróis civilizadores na cosmologia Akwen-Xerente-------

confo~aram o seu universo: a anta, o arco e a flecha, a nudez, etc ... Mas foi por 
intervenyao astuta de Wahi que todos esses objetos/seres foram sorrateiramente con
cedidos ªº hornero branca (ktoanon), a medida que iam descartando-lhes os indíge
nas garantindo-lhes a superioridade bélica alegada como justificativa da dominavao 
dos brancas. 

Acima de tudo, vale notar muito embora seja a divindade que ofere9a 
os bens, sao os indígenas os agentes de sua própria história. Sao eles que para 
sua fortuna ou desgra9a, rejeitaram as ofertas de Waptokwá e preferiram os 
elementos que sempre lhes foram próprios. Nesse caso nao é a divindade, mas 
sim os antepassados dos indígenas que tomam a decisao, sendo eles os respon
sáveis pela inferioridade material das futuras geray5es indígenas. 

Em outro relato Waptokwá e Wahi discutem sobre como deveria ser o 
ciclo de vida e morte humana sobre a terra. 

Depois de muito refletir, Waptokwá decidiu que após morrer o ser humano 
renasceria como da primeira vez que veio ao mundo, e seria reconhecido pelos seus 
parentes como senda aquele que partiu. Dessa forma todas as gerayües seriam sem
pre contemporaneas e felizes. 

Para comunicar seu plano a seu companheiro, Waptokwá atira urna tala 
da palma de buriti nas águas tranqüilas de um igarapé, e enguanto observavam 
a tala que imergia e emergía, inúmeras vezes, Waptokwá afirma: 

- Viste? Assim também será a vida humana: morre, volta-se a vida, 
morre e volta a viver, assim, sempre assim, sem fim. 

Wahi, contudo nao aprova o projeto idealista de seu companheiro, e alegou 
que se assim fosse, dentro de pouco tempo a terra nao suportaría o crescimento da 
populayao humana, nao produzindo alimento suficiente, e cedo ou tarde, para sobre
viver muitos humanos retrocederiam a prática canibalística, deixando de agir como é 
próprio aos homens e descambariam para um nível sub-humano, animalesco. 

Wahi entao lanva urna pedra ao 1nesmo córrego, e enquanto esta afundava 
de vez, Wahi profere sua sentenya: 

- Assim será a vida humana, vive-se urna só vez, marre-se urna só vez, e 
nao se volta mais a viver. 

Waptokwá viu-se abrigado a aceitar a proposta de seu companheiro 
<liante de argumentos tao convincentes, e assim se fez, e assim é até boje: 
vive-se, marre-se e nao mais se vive novamente. 

A proposta reencamacionista original distancia-se do modelo tradicio
nal hindu ou espírita, pois trata-se antes de urna ressurreivao e renascimento 
da pessoa, com a mesma personalidade, com as mesmas feiv5es e com o mes
mo corpo que sempre lhe pertenceu. 

Tal mito toma-se praticamente interessante na medida em que pode elucidar 
aspectos da sucessao geracional Xerente atual. A proposta original é interessante 
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nao somente pela proposta de vidas infinitas, 7 mas também possibilidade de coexis
tencia entre as geray5es. Note-se que a proposta original preve a .possibilidade 
de inversao dos pólos geracionais por meio da morte e renascimento. Dessa 
forma, a gerayao de velhos que morre, renasce na gera9ao de infantes seguin
tes, o que ocasionaría a altetnai;ao entre classes de idade. 

Creio que esse relato pode jogar urna luz na compreensao da visuali
za9ao do complexo sistema de classes de idade Xerente, e mesmo na trans
missao dos nomes Xerente, propondo a análise das gera95es Xerente como 
urna eterna repeti9ao de um conjunto limitado de papéis e temperamentos 
individuais, sintetizados pelos nomes masculinos Xerente. Estes devem ser 
repassados coma alterna9ao de urna gera9ao,_ou seja do avo paterno (PP, IPP) 
para os netos da linhagem patrilinear (FF, FIF, FFF). O mito pode sugerir que 
as gera95es posteriores sejam a reencarnai;ao das gera95es anteriores. 

Evidentemente nao há espa90 suficiente nesse ensaio para provar a va
lidade dessa hipótese, contudo <leve-se reconhecer que é urna hipótese poten
cialmente útil para se compreender a visao do ciclo de transmissao dos papéis 
sociais na sociedade Xerente. 

A influencia cosmológica na estrutura social Akwen 

Da forma como foi descrita por Nimuendajú e Maybury-Lewis, e 
conforme observa-se ainda hoje, a sociedade Xerente estrutura-se em tomo 
de duas metades exogamicas atualmente designadas por dói-ptedekwá e 
wahire-ptedekwá. Cada urna dessas metades possui tres clas que regulam o 
casamento pela regra da exogamia. Pertencem a metade wahire os clas wahire, 
krozaké, e kreprenhi. Pertencem a metade dói, os clas: kuze, kbazi e kritó. As 
linhagens sao patrilineares, contudo a regra de residencia pós-marital é uxori
local. Além das metades exogamicas operam como for9as paralelas· na socie
dade Xerente, quatro classes de idade masculinas e duas metades esportivas 
(htamhii e steromkwá) com funi;oes estritamente cerimoniais. 

Em meio a um acalorado debate com Lévi-Strauss, Maybury-Lewis 
sustenta que o dualismo Je passa pela formula9ao de urna teoria cósmica dualista, 
com profundos efeitos na vida cotidiana dos índios. Retoma assim a formu
lac;ao de Nimuendajú, que já atribuía ao dualismo patrilinear um caráter cós
mico. 8 Avanc;ando sobre essa formula9ao teórica do autor, creio ser possível 

7 Note-se que a proposta original nao fala de vida eterna, nem da ausencia da morte. A morte 
é urna realidade concreta, urna contingencia da condis;ao humana, da qual nao se pode fugir 
nem mesmo no plano ideal. 

8 Maybury-Lewis, 1986, p. 125; 1989, p. 109. 
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identificar urna vincula9ao direta dessa teoría cósmica na conforma9ao das 
institui9oes específicas da sociedade. 

Para exemplificar essa hipótese, apresento de forma resun1ida, o mito 
que relata como surgiram as classes de idade Xerente. 

Certa vez, esfomeados e pregui9osos, Waptokwá e Wahi entraram 
quatro vezes numa mesma aldeia para receberem cestos cheios de formigas 
comestíveis, (ü;a). Portando diferentes motivos de pinturas corporais para nao 
serem reconhecidos, os heróis ganharam a iguaria, e os Xerente, desde entao, 
os motivos que identificam as quatro classes de idade Xerente, a saber: 

krará => akemhii => amnorowá=> krieriekumá. 

Os motivos das pinturas corporais que indicam o pertencimento as metades 
exogfunicas, bem como o pertencimento as classes de idade, e as metades cerimo
niais sao diretamente vinculadas com relatos mitológicos que narram o surgimento 
dessas institui95es. 

Waptokwá e Wahi nao sao direta1nente identificados como patronos dos 
clas Xerente, mas é possível estabelecer wna estreita rela9ao entre ambos (o sol e 
a lua) e os motivos de pinturas corporais clarucas. Os círculos da pintura dos Dói, 
lembram a esfera solar de B 'de, enquanto os tra90s característicos dos Wahire, 
lembram o tra90 formado pela lua minguante no céu. 

Tal como os motivos pictóricos das classes de idade, foram extraídos 
dos heróis civilizadores, assim també1n parte dos rituais foram n1odelados e 
estabelecidos por eles. Por meio de seus emissários astrais, ora o sol, ora a lua, 
estabeleciam os padroes do ritual, ditavam as letras, ensinavam as n1úsicas e as 
dan9as a serem executadas. 

ConsiderafÓes finais 

Os 1nitos aquí relatados abren1 precedentes, ou seja exemplos, nao 
só em rela9ao as a9oes - sagradas ou profanas-humanas, 1nas também em 
rela9ao a sua própria condi9ao. Ou me lhor: um precedente para todos os 
modos do real. "Assim fizeram os heróis divinos, assim devem agir os 
homens". Afirma9oes des te tipo traduzem perfeitamente o posicionamento 
Xerente, em face dos relatos mitológicos de seus heróis civilizadores. 

Urna análise, ainda que prévia dos initos de Waptokwá e Wahi, reve
la a polaridade de duas personalidades divinas, ou seja, sua ambigüidade 
peculiar, corn sua alternancia de tra9os benévolos e terríveis, criadores e 
destruidores, solares e lunares, reveladores e sombrios. Essa consciencia 
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da ambigüidade coexistente é um meio pelo qual os Akwen expressam o 
paradoxo da realidade divina. Muito próximo da lógica judaico- crista, e 
nao se sabe até onde influenciado por esta, a razao mitológica por trás do 
iracundo Waptokwá, repousa sobre a premissa de que este, tendo estabele
cido sua obra-padrao, se ve no direito de cobrar juízo e mordomia de seus 
interventores terrenos de como se portaram durante sua vida. 

Em suma, Waptokwá e Wahi sao os arquitetos da sociedade Xerente. 
Por suas a.¡;oes e palavras estabeleceram as regras e institui.¡;oes, fornecen
do os subsídios teóricos para a formula9ao dualista dessa sociedade. Os 
rituais Xerente sao os momentos privilegiados em que as divindades sao 
relembradas e é na execu9ao das cerimonias que estes atos sao revividos, 
recriados. , 

E com essa premissa básica em mente que devem ser analisados outros 
aspectos da religiosidade Xerente. Mas nao só de heróis civilizadores é consti
tuída a cosmología desse grupo. Há também todas as cren.¡;as sobre o universo 
imaterial envolvendo as concep.¡;oes de alma, partida da alma após a morte, 
do porvir e urna miríade de seres espirituais. A cosmología Xerente representa 
hoje todo um universo intocado pela reflexao antropológica atual, esperando 
alargar as fronteiras da antropología indigenista brasileira. 
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ATRAVÉS DO LÉXICO MACRO-JE: 
EM BUSCA DE COGNATOS 

Aryon Dall1gna Rodrigues (IL, Lali-UnB) 
Ana Suelly Arruda Cdmara Cabra! (IL, Lali-UnB) 

A hipótese da origem comum de todas as famílias lingüísticas reunidas 
sob o rótulo Macro-Jé ainda está longe de urna comprova9ao cabal. Embora 
esse rótulo tenha sido criado há já mais de cinqüenta anos ("Macro-Je cluster", 
MASON, 1950), no mesmo sentido com que Loukotka alguns anos antes -
mas sem conhecimento de Mason - havia proposto o termo tronco Tapuya-Jé 
("Tapuya-Je-Sprachstamm", LOUKOTKA, 1942), a consolida9ao da hipótese 
ou de partes dela tem sido dificultada pela falta de documenta9ao das línguas 
envolvidas. Para várias línguas a documenta9ao melhorou consideravelmente 
nos últimos anos, mas ainda deixa muito a desejar para grande parte delas. De 
algumas famílias já se extinguiram todas as línguas, de modo que nao é mais 
possível acrescentar nada para seu melhor conhecimento. A deficiencia mais 
sentida para o estudo comparativo é a de boas cole9oes lexicais. Proprieda
des gramaticais comuns a algumas famílias foram apontadas recentemente 
(marcador de posse alienável, RODRIGUES, 1992; prefixos relacionais, RO
DRIGUES, 2000). Em Rodrigues, 1986 já havia sido mostrada a semelhan9a 
fonológica entre as marcas de pessoa (p. 55) e a regularidade fonológica entre 
alguns elementos do vocabulário (p. 50 segs.) nas 12 famílias ali consideradas. 
Rodrigues 1999 foi o primeiro levantamento geral de características tipológi
cas dessas 12 famílias propostas como integrantes do tronco Macro-Je. Como 
apendice a esse trabalho foi apresentado um pequeno conjunto de palavras co
muns as diversas famílias, com correspondencias fonológicas regulares (p. 
198-201 ). Elementos lexicais comuns a Je, Maxakalí e Karajá foram objeto de 
estudo de Davis em 1968, complementado por Hamp 1969. Boswood (1971) 
comparou palavras da língua Rikbáktsa comas reconstru9oes para o Proto-Je 
feita.s por Davis (1966) e Gudschinsky (1971) comparou co1n o 1nesmo Proto
Je com elementos lexicais do Ofayé. Já muito antes, em 1939, Mansur Guérios 
havia feito compara9oes entre o Boróro e as línguas Timbira ("Merrime") e 
Kayapó da família Je. Todas essas contribui9oes foram feítas tendo em vista 
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possível parentesco genético. Embora sob urna ótica diferente, as compa
ra9oes empreendidas por Loukotka, na década de 1930 também contribuíram 
para a identi:fica9ao de cognatos entre as diversas famílias do tronco Macro-Je 
(LOUKOTKA, 1931 ). 

Nesta comunica9ao, apresentamos dados comparativos de um projeto 
que visa a revisao e coordena9ao dos resultados de estudos ou observa9oes 
anteriores, tanto entre famílias particulares quanto sobre o tronco Macro-Je 
como um todo, e a urna nova compara9ao de dados antigos e novos em busca 
de evidencias lexicais. 

A seguir apresentamos, como amostra do trabalho que vem sendo 
realizado, alguns conjuntos de possíveis cognatos propostos com base nas 
semelhan9as de forma fonológica e de significado e buscando identificar 
regularidade nas correspondencias fonéticas. Trinta e nove conjuntos sao 
os mesmos publicados em Rodrigues (1999), enquanto os demais ou sao 
totalmente inéditos, ou incluem subconjuntos já sugeridos por outros autores. 
As 12 famílias propostas para o tronco Macro-Je sao referidas com a mes
ma numerac;ao romana utilizada em Rodrigues (1999), mas com especifi
cac;ao das línguas comparadas.' 

l. 'árvore'/ 'pau': lb Ap pi, Ti pí, le Xa bí, Id Kg pí ' lenha', II Wi, III Mx 
mím, V Ko mem, VI Ki he, IX Of heg, X Bo i, XII Rb hwi 

2. 'asa': lb Ap 1ara, Id Kg fi>ér,. In lara, X.Bo aro 'penas inferiores da asa', 
XII. RbJara 

3. ' beber': lb Ti kom, kho, 111 Mx tJo1op, tJom, IV Kr tJop, V Ko sorne, 
VII Ya kho, VIII Kj o, X Bo ku, XI Gu ókí, XII Rb ku 

4. 'brac;o': la Ja pa, lbTi pa, Pa i-pá, Su ywá, hwá, le Xa pa, Id Kg pé, IV 
Kr po, VI Ki bo, VII Ya fe ' axila' , VIII Kj de-bo 'mao' , IX Of pé, XI Gu 
p5, XII Rb tsi-pa 

5. 'cabec;a': la Ja kra-, lb Ti krX, Su kra, le Xa 1ra, Xekra, Id Kg krí, In 
krej II Ka hero, IV Kr kren, VIII Kj ra, IX Of kite, XII Rk hara-

6. 'cabelo
1
': la Ja Je, lb Ap ki, Ti kh¡, JI Ka ke, 111 Mx tJe, IV Kr ke, V Pu ke, 

Co ge, Ko itJ e, XI Gu ki 
7. 'cabelo

2
' : VI Ki di, VII Ya li, IX Of yi1 XII Rb -di 

1 Abreviaturas parafamílias e línguas: I Je: a. Ja(ikó), b. Jé setentrional: Ti(mbíra), Ap(inajé), 
Su(yá), Pa(nará); c. Jé central: el. Xa(vánte), c2. Xe(rénte); d. Jé meridional: dl. · 
K(aingán)g, d2. In(gaín); II Kamakií: l. Ka(maka), 2. Me(nien), 3. Ko(toxó); 111. Maxaka/í: 
l. M(a)x(akali), 2. Ma(koni), 3. M(a)l(ali); IV. Krenak: l. Kr(enak); V. Purí: l. Krenak; VI. 
Karirí: l. (Ki)peá; VII. Yate: l. Ya(té); VIII. Karajá: l. K(ara)j(á); IX. 0/ayé: l. Of(ayé); X . 
Boróro: l. Bo(róro), 2. Um(utína); XI. Guató: 
l. Gu(ato); XIl. Rikbáktsa: l. R(ik)b(ák). 
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8. 'cantar/dan9ar'. lb Ti gre, le Xa ?re, Id Kg gren, 11 Ka ·gre, 111 Mx ktej, 
IV Kr gri, V Co, Ko ggre, VII Ya khire-tJha, VIII Kj Oe, 1x· Ofkirih, XII 
Rk kari 

9. 'chuva': lb Ap na, Ti ta, le Xá ta, Id Kg ta, 11 Ka tsha, III Mx tej, Mate, 
V Ko teí, VI Ki dzo 

1 O. 'comer' Id Kg r~IJ 'engolir', VI Ki do, VIII Kj ro 'comer carne', IX Of ro, 
XI Guro 

11. 'costas': VI Ki woro, VIII Kj bara, IX Of hor, X Bo pori 
12. 'curto' : Id Kg rur, VII Ya lulija , X Bo ro-gu 
13. 'dar': lb Ti IJO, le Xa tso, 111 Mx hom, IV Kr -üp, hum, VII Ya ko, VIII 

Kj o, IX Ofno 
14. 'dente':· Id Kg ja, II Ka tJo, Me jo, III Mx tJoj, V Pu dJe, VI Ki dza, VIII 

Kj d3U, IX Of Je? 
15. 'dormir': la Ja rjo, lb Ti, Su uor, le Xajodo (do 'estar deitado'), Id Kg 

nor, II Ka hondo, Me jundfi, III Mx pon, bon, ?on, VI Ki unu, VIII Kj 
ro, IX Of no, noro 'estar sentado', X Bo nudo, XII Rk uru, nfi 

16. 'em': Id Kg ki, VII Ya ke, VIII Kj ki, X .Bo gi 
17. 'eu': lb Ti i, le Xa ?i, Id Kg 1ip, III Mx 1ík, IV Mx hi, V Ko eín, VI Ki hi, 

VII Ya i, X Bo i, XI Gu i, XII Rk i(k)-
18. 'figado': lb Tima, le Xa pa, Id Kg ta-me, IV Kr ta-ma-IJóí, VIII Kj ha, 

IX Of pa, XI Gu pe 
19. 'flecha': le Xa pa, Id Kg pup, II Ka waj, III Mx poj, V Co pohoj, Ko pan, 

VI Ki buj-ku, VIII Kj wihi, X Bo beiga 'arco'< *bej-ika 'flecha-arco' 
20. 'folha': la Ja ara-tiJe, II Ka ere, VI Ki rera, X Bo ari, aro 'folhas miúdas' 
21. 'jacaré': lbTi mí-ti, II Ka wej-e, III Mx maj, X Bo iwái, wai 
22. 'longo': lb Ti ri, Id Kg rira 'arredar', 11 Ka roro, IV Kr ron, VIII Kj 

rehe, IX Of ra, X Bo raire, XII Rk zeze 
23. 'machado': lb Ti krA.-mep, Id Kg mcIJ, 111 Ma ki-pik, IV Kr kra-

pok, V Pu kra-maIJ 
24. 'mae': la Ja na, lb Ti ni\, lb Su na, le Xa da, Id Kg ní, 111 MI te, ta, V Pu 

a-ña, VI Ki de, VII Ya sa, VIII Kj na-di, XII Rk je 
25. 'mao': X Bo -era, XI Gu ra 
26. 'mel': lb Ti mcp, Id Kg maIJ, In ma, 111 Mx paIJ, IV Kr paIJ, IX Of pik, 

XI Gu pagua, XII Rk mak-mektJa 
27. 'milho': V Pu maki, maki, V Co maki, VI Ki masiki, masitJi, VII Ya 

máltJi, VIII Kj maki, XII Rk natJi 
28. 'morro': Id Kg kñ, II Ka heri, Ms kere, Ko kri, III Mxpí-ktij 
29. 'noite': le Xa bara, 11 Ka hwera, V Pu meri, IX Of wc:r 
30. 'nós (incl.)': lb Tipa-, le Xa wa-, V Co pa-pike, VIII Kj wa, X Bo pa 
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31. 'olho': lb Ti t~, Ap n~, Je Xa t~, 11 Kaki-to, VII Ya tho, VII Ka ruc 
32. 'orelha': VI Ki bepe, X Bo bia, XI Gu vi 
33. 'ouvir': lb Tima, Je Xa wa-pa, Id Kg me, IV Kr paw, IX Of paj, X Bo 

mea-ridi 
34. 'ovo': lb Ti ure, Pa i-nkré, le Xa 1re, Xe kre, Id Kg kre, II Ka sa-kre, 111 

Mx kir, VIII Kj 0i, IX Of kite, XI Gu khí, XII Rb kare 
35. 'para': lb Tima, le Xa ba, Id Kg ma, VII Ya ma, VIII Kj ha, XII Rk bo 
36. 'pé': la Ja peno, lb Ti par, Su pari, le Xa para, Id Kg peo, 11 Ka wade, 

JII Mx pata, IV Kr p~, VI Ki bi, biri, VII Ya fe-he, fet-, VIII Kj wa, IX 
Of par, X Bo bire, XI Gu ah~, XII Rk piri 

37. 'pedra
1
': lb Ap ken, Ti khen, lb Su kén, Je Xa 'lede, Xe kde, 11 Ka kéa, 

VI Ki kro, IX Of ketch, XII Rk hara-hare 
38. 'pedra/: Id Kg p~, VII Ya fowa 
39. 'pele/casca': lb Ti kA, Su k~, le Xa ha, II Ka ka, 111 Mx tJaj, kaj, IV Kr 

kat, VII Ya k~a-tJha , IX Of ha, X Bo -ka 
40. 'penis/macho': lb Ti re, VI Ki rre 
41. 'perna': Id Kg ct»a, VI Ki wo, X Bo po-
42. 'posse': lb Ti o, III M OIJ, jolJ, VI Ki u-, X Bo o 
43. 'seco': lb Ti JJra, le Xa ?re, VI Ki kra, X Bo kirewe 
44. 'sol': lb Ti mit, le Xá bada, VI Ki bati 'estrela', VII Ya fetJa, X Bo 

meri 
45. 'tu': lb Ti a-, le Xá ?a, Id 'la, II Ka a, IIJ Mx 'la, IV Kr a-, VI Ki e, VII Ya 

a, VIII Kj a, IX Of e, X Bo a, XII Rk a 
46. 'vir': lb Ti te, le Xa de, Id Kg ti 'ir', II Ka ni, III Mx nin, IV Kr ne, VI Ki 

te, VII Ya tJi 
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