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RESUMO

Franchetto,Bruna. Falar Kuikfiro.Estudo

etnolingüístico de um grupo Karíbe do

Alto Xingu. Tese de Doutorado,UFRJ,PPGAS,

Museu Nacional,1986. 3 Volumes,711 fI,

mimeo.

A Tese se propoe como um modelo de descrição e análise linzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, -

güísticas elaborado a partir de um diálogo entre Lingüística, An

tropologia e Etnologia. Seu objeto são a língua e a fala dos Kui

kúro, grupo Karíbe do Kuluene, formador oriental do rio Xingu (Ma

to Grosso).

O Capítulo I, introdutório, situa: a formação do campo da

chamada Lingllística Indígena - ou Lingüística Antropológica - no

contexto institucional brasileiro; a proposta interdisciplinar da

Tese com relação ao desenvolvimento da Etnolin~ística; o proces

so da pesquisa de campo.

O CapítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 trata do falar Kuikúro como índice sociológi

co de identidade grupal no interior do sistema multilíngüe e cul

turalmente encomp assadox que é a soci edade aLto-xinguana.

O Capítulo 111 aborda aspectos da estrutura sintática da

língua Kuikúro, documentada aqui pela primeira vez. Analisa a Mor-

fologia ergativa, as relaç6es gramaticais - em particular o pro_

blema de identificação da categoria Sujeito - e o sistema de er

gatividade bifurcada, utilizando princípios de natureza pragmáti_

ca. A comparação com outras línguas Karíbe esclarece a ergativi_

dade Kuikúro.

O Capítulo IV contém uma e t.noqr afí.a: Idas maneiras, generos

e categorias do falar Kuikúro e a investigação de tipos de dis



curso formal, da narrativa ~s execuçoes ritualizadas da fala ce

rimonial e da oratória masculina. Inclui a descrição de contextos

e dos participantes dos eventos, da organização retórico-poética

e da semântica dos textos de execução oral.

A leitura do último Capítulo é acompanhada de um Volume Apén_

dice, onde se encontra uma fonologia do Kuikúro e a transcrição de

textos de narrativa, fala cerimonial e oratória, com tradução in_

terlinear e livre. A representação grâfica reproduz o estilo e a

versificação da arte verbal indígena.



ABSTRACT

Franchetto, Bruna. Falar KuikÚro. Estudo

etnolingüístico de um grupo Karíbe do

Alto Xingu.Tese de Doutorado,UFRJ, PPGAS,

~useu Nacional,1986. 3 Volumes,711 fI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mí.me o,

The Thesis is a model of linguistic description and analy_

sis developed from a dialogue between Linguistics, Anthropology

and Ethnology. Its object are the language and the speech of the

Kuikúro, a Karib group of the Kuluene,eastern tributary of the

Xingu river (i'latoGrosso).

Chapt.er I - an introduction - analises: the constitution

of the field of the so called Indigenous Linguistics - or Anthro

pological Linguistics - in the institutional brazilian context;

the interdisciplinar proposal of the Thesis regarding the develop

ment of Ethnolinguisticsi the process of field work.

Chapter 11 deals with the Kuikúro speech as sociological

index of the identity of the group in a multilingual and cultu

rally encompassing system such as th.eUpper Xingu society.

Chapter TIl presents aspects of the syntactic structure

of the Kuikúro language, documented here for the firth time. It

investigates the ergative morphology, the grammatical relations-

especially t,8eproblem of the identification of Subject as a ca

tegory - and the split ergativity system, using principIes of p

pragmatic order. The comparison with other Karib languages en

lights Kuikúro ergativity.

Chapter IV contains an ethnography of Kuikúro speech

ways, genres and categoriesi an investigation of formal discourse

types, from narrative to ritual performances of cerimonial speech



and male oratory. It includes a description of contexts and of

participants of the events, rethorical poetical organization and

semantics of the oral performance texts.

The reading of the last Chapter is supported by an Appendix

Volume, containing a Kuikúro phonology and the transcription of

narrative, cerimonial speech and oratory texts in interlinear

and free translation. The graphic representation reproduces the

style and the versification of the indigenous verbal arte



"Language is a virus from outer s p a ce ,"

William Burroughs e Laurie Anderson.



CAPÍTULO I

UMA INTRODUCÃO - O SABER E O FAZER

DA LINGüíSTICA INDÍGENA

A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"1 inguistica indigena" pode ser interpre-

tada em duplo sentido. De uso corriqueiro no Brasil não apenas

entre os especialistas, ela significa tanto a lingHistica que

estuda linguas ind1genas como o tipo particular de pesquisa de

campo que pressupõe. E, ao mesmo tempo, um saber e um fazer.

Outra expressao que se aplica normalmente a esse campo disci-

p 1 inar e a e ssa prã t ica d e in ves t iga çã o e "1 in g U" s t ica an tro p0-

l~gica", o que remete a uma interdisciplinariedade restrita a

abordagem de um objeto que se distingue de outros objetos da

lingUistica pura, aut~nºma oomo ci~ncia dos fatos da linguagem.

Neste primeiro Capitulo, a guisa de introdução ao

corpo da Tese, tratarei do domTnio e formação desse saber, con-

centrando-me nas caracteristicas de sua inserção institucional

no Brasil (Seção 1), jã que isso marcou as etapas e a direção

do meu trabalho. Em seguida, o fazer da própria pesquisa de

campo sera o tema da Seção 2, seu desenvolvimento, os fatos e

as reflexões que o acompanharam, levaram a um repensamento do

saber lingHlstico e das relações com a antropologia. O reconhe-

cimento de caminhos entre as duas disciplinas e a significação

desta Tese na fronteira dos saberes e dos fazeres constituem o

conteudo da terceira e ultima Seção.
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1,1. O SABER DALINGÜ1STICA IND1GENA

Se excluirmos a tradição dos estudos TupT, influen-

ciada pelas teorias classificat~rias e hist~ricas do s~culo

XIX e pela normativização das gramâticas jesuTticas, e restrin-

girmos a atenção ao campo cientTfico contemporâneo tal como se

constituiu nas TIltimas d~cadas, a anâlise da situação dos es-

tudos sobre lTnguas indlgenas comporta uma anâlise das insti-

tuições onde eles surgiram e se firmaram.

Inexistentes nos cursos de formação universitâria,

as lTnguas indTgenas brasileiras foram acolhidas inicialmente,

nos anos sessenta, num laborat~rio de pesquisa na Divisão de

Antropologia do Museu Nacional· da Universidade Federal do Rio

de Janeiro. Dois foram os protagonistas em destaque dessa en-

trada institucional das llnguas indlgenas.

De um lado, o Prof. J.Mattoso Câmara Jr. se propunha

a dirigir para essa area os conhecimentos acumulados pela lin-

gUlstica moderna e realizar uma forma de integração com a An-

tropologia, nos moldes da tradição norte-americana, impulsio-

nando a pesquisa cientlfica da grande maioria das lTnguas in-

dTgenas brasileiras ainda desconhecidas.

Embora os objetivos do Setor fossem bastante amplos

- compreendendo desde a iniciação â teoria lingUlstica at~ o

preparo técnico do pesquisador para o trabalho de campo -, a

LingUlstica se definiu como um saber auxiliar, aplicado, como

conjunto de t~cnicas que ajudariam o antrop~logo no seu conta-

to com os lndios. Não aconteceu a integração modelar entre as

disciplinas; a LingUlstica nao se imp~s como parte da forma-
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çao antropo16gica, al~m do valor de utensllio eventual, e a

Antropologia foi exclulda da formação do lingUlsta por não ter

relação com o discurso cientificamente exato da lingtllstica

moderna. Por outro lado, foi nessa fase de instalação do Se-

tor de LingtHst ica do Museu Naci ona 1 que se consol idou um dos

aspectos mais caracterlsticos da ideologia do saber e do fazer

da LingUlstica indlgena. Explicitava-se no Programa do Setor

(1965) a preocupação em documentar o "patrimônio nacional" re-

presentado pelas llnguas indlgenas do Pals, ameaçadas de desa-

parecer com os povos que as falam. Isso fazia do trabalho do

lingUlsta uma missão urgente para o tombamento de uma riqueza

em v ia de an iq ui1am en to (1 ) .

O outro protagonista da institucionalização da pes-

quisa sobre llnguas indlgenas contribuiu para a consolidação

desse quadro, imprimindo definiç5es, teorias e metodologia, e,

afinal, impondo um quase monop61io que acabou sendo uma das de-

terminantes do diflcil crescimento da LingUlstica Indlgena no

Brasil. O Summer Institute of Linguistics (SIL), uma missão

evang~lica fundamenta1ista norte-americana com uma identidade

cientlfica de instituição de pesquisa, veio oferecer sua ajuda

na realização de uma tarefa tão ampla, o estudo de mais de uma

centena de 11ngua indlgenas por um reduzidlssimos nGmero de

pesquisadores brasileiros.

Fundado em 1935 por William Cameron Townsend, precur-

sor das t~cnicas lingU{sticas para a penetração religiosa, o

SIL tem o objetivo de levar a todos os povos não cristãos 11 a

palavra de Iau s" traduzida em cada idioma. A pesquisa IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi nqü Ts>

tica constitiu basicamente o pressuposto da tradução e da evan-

qe ltz aç âo . O respaldo acadêmico do SILcomeçou a existir em 1942,



quando Kenneth Pike, o "paizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll da teoria tagmemica, iniciou os

chamados cursos de ver~o na Universidade de Oklahoma para o

treinamento lingHlstico de missionârios prestes a trabalhar em

âreas indlgenas. No mesmo ano surgiu a Wycliffe Bible Transla-

tor, contra-parte explicitamente religiosa do SIL e agência de

arrecadaç~o de fundos e financiamentos. A partir dos anos qua-

renta o SIL se instalou em muitos PaTses do Terceiro Mundo,

quase sempre valendo-se de ligaç~es oficiais com 6rgãos indi-

genistas governamentais e instftuiç~es acadêmicas.

Frequentemente criticado pelas suas atividades cate-

quizadoras e vinculaç~es pollticas pouco claras, o SIL sempre

precisou de reconhecimento acadêmico como garantia de sua per-

manência e aval de sua face cientTfica. Isso tornou-o, tamb~m,

um centro onde convergem e se formam lingUistas de fama inter-

nacional, de qualquer maneira identificados com a ideologia e

as finalidades da instituição.

O Convênio com o Museu Nacional se deu exatamente nos

moldes de uma troca; o Museu se constituia como refer~ncia ins-

titucional e o SIL oferecia muitas coisas para poder levar

adiante em paz seu trabalho de cristianização: pesquisadores

qualificados, equipes treinadas, meios de transporte, de comu-

nicação e de impress~o.

A presença do SIL marcou os primeiros anos de vida do

Setor de LingUTstica, ministrando cursos, transmitindo sua me-

todologia, dando as bases da tagmemica para a descrição lin-

gHlstica e de tecnicas de trabalho de campo. lli acordo firmado

entre as duas instituiç~es resultava uma divisão de tarefas;

ao Setor era atribulda a organização de bibliografias e de ma-

terial e a promoção de classificaç~es, ao SIL a responsabili-
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dade de formar pesquisadores e conduzir a investigação ling~ls-

tica desde as descrições preliminares at~ estudos de texto e

etnolingüTsticos.

O conv~nio durou at~ 1977, quando foi rompido em de-

corr~ncia não tanto de uma avaliação do desempenho cientIfico

do SIL, mas como reflexo de uma crise maior entre a missão nor-

te-americana o Governo brasileiro e de uma postura crItica com

relação às atividades religiosas e ao envolvimento do SIL no

indigenismo assimilacionista(2). As relações oficiais se recom-

puseram e a Universidade de Campinas passou a funcionar como

respaldo acad~mico at~ 1983, ano em que uma nova crise, novas

denGncias e uma campanha de opinião contr~ria ao SIL voltaram

a ameaçar a continuação de seu trabalho no Brasil.

Os cursos do SIL de "introdução ã metodologia lin-

gUrsttc~",realizados na sede de Brasllia, continuam sendo at~

~oje o ponto de refer~ncia e a iniciação da maioria dos pesqui-

sadores brasileiros e o SIL manteve o privil~gio do know how

nesse campo, fortalecendo-o com a proteção oficial da FUNAI e

o controle sobre os c~amados programas de educação bi-llngtle e

bi-cultural para as populações indlgenas. Com esses programas

ele testa os resultados da pesquisa lingUlstica, presta assis-

t~ncia - responsabilidade que o Estado lhe entregou por confiar

numa colaboração eficaz para a polltica de integração - e, ao

mesmo tempo, os utiliza como canal de atuação ideo15gica e re-

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiq iosa . A estrutura dos cursos faz com que neles se ensine

não apenas t~cnicas de transcrição, segmentação e orga~ização

de dados obtidos em situações de coleta criadas artificialmen-

te em laborat6rio com informantes indlgenas trazidos at~ a se-

de, mas tambem estrat~gias de entrada em campo, tãticas sobre
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como "fazer amizade" com os nativos, ganhar sua confiança, se

estabelecer nas aldeias, acompanhar pessoas e eventos, criar,

em suma, condições Etimas para a pesquisa e a aceitação por

parte dos lndios.

A influ~ncia do SIL se imprimiu profundamente no Sa-

ber e no fazer da pesquisa lingillstica voltada aos grupos in-

dlgenas. Presente em cerca de cinquenta grupos, tornou-se a

fonte principal de dados e anilises; o Setor de LingUlstica do

Museu Nacional recebe at~ hoje para seu arquivo quase toda a

produção do SIL, o que continua constituindo a base de outras

investigações. De outro lado, a necessidade missionãria da

presença entre os lndios apresentava a pesquisa de campo como

um requisito indispensivel, uma pesquisa de tempos longos fi-

nalizada â aprendizagem da llngua indlgena e â realização de

todas as etapas da tradução blb1ica.

Ouvir dos lndios as palavras "Ele fala nossa 11ngua,

€i dos nossoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll representaria o coroamento do moderno trabalho

missionârio. Como diz um dos sistematizadores da teoria e da

ideologia summerianas, o catequizador deve ser capaz de con-

versar sobre os aspectos mais intimas das crenças de seu re-

banho, para conseguir convenc~-10 a aceitar principios que

conf1itam com sua histEria e sua cultura (Nida, 1957:8):

Language learning is more than simple mechanical

ability to produce acoustic signals so as to buym sale, and

find our way about; it is a process by wich we make vital con-

tacts with a new community, a new manner of 1ife, and a new

system of thinking. To do this well is the basic requirement

of effective missionary endeavor.
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De todo modo, o Summer inaugurava apenas uma nova ar-

ticulação, moderna, entre a LingUfstica indfgena e o espirito

missionãrio, jã presente, aliãs, na cruzada cientffica para a

salvação de documentos de sociedades agonizantes. As raizes da

LingUTstica hist5rica e comparativa, que dominou os estudos

inspirados pela tupinologia, vinham do trabalho missionãrio or-

ganizado no s~culo XVI, apoiado pelo desenvolvimento da palavra

escrita e o treinamento dos agentes catequizadores. O apelo para

a necessidade de aprender os idiomas dos povos em via de serem

colonizados ~ antigo e paralelo ao esforço educativo dos mis-

sionãrios cat5licos atrav~s do ensino das lTnguas dos coloni-

zadores. Uma das consequ~ncias de tal embricação foi a associa-

ção, ainda existente, entre a compet~ncia do lingHfsta espe-

cializado em lfngua indTgena e a figura do alfabetizador ou do

assessor de projetos educacionais. O saber e sua aplicação prã-

tica v~m a formar uma identidade especTfica.

Essa concepção do trabalho de campo se tornou o pro-

t5tipo da LingHTstica Indfgena e passou a idenficã-la com area

peculiar e distinta dos outros ramos da LingHTstica dedicada

ao desenvolvimento t ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAô r i co e a pesquisa de l ab ora t ó r t o e re-

conhecida nas instituiç~es universitãrias. A concretização des-

se tipo de trabalho de campo - deslocamentos diffceis para lu-

gares isolados, o preparo para a experi~ncia de contato com um

outro universo - se revelou, todavia, um objetivo inalcançãvel

para muitos dos pesquisadores brasileiros não missionãrios. Es-

cassez de recursos, limitada disponibilidade de tempo a ser de-

dicado às viagens de pesquisa, falta de infraestrutura de apoio

e o obstãculo da burocracia e da desconfiança do 5rgão indige-

nista governamental no controle da concessão de autorizações
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para a entrada em areas indigenas, tornavam, e tor-

nam, essas metas impossiveis. Com isso, o

SIL pode manter seu monop51io de pesquisa, apoiado numa estru-

tura material e logistica autônoma.

Rompido o conv~nio com o Summer, o Setor de LingUis-

tica do Museu Nacional se encaminhou para uma exist~ncia pro-

pria, buscando linhas de investigação mais abertas e uma atua-

lização te5rica promovendo seminirios, enriquecendo o acessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i bibliografia lingUistica e acolhendo novos pesquisadores. Tu-

do isso aconteceu apesar do isolamento como centro de pesquisa

no contexto universitirio, do crescimento vegetativo dos qua-

dros cientificos e das dificuldades acima mencionadas para a

realização do trabalho em campo. Outros nGcleos de pesquisa

surgiram: no Instituto dos Estudos da Linguagem da Universida-

de de Campinas, na Universidade de Pernambuco e, mais recente-

mente, no Departamento de Antropologia do Museu Goeldi em Be-

l~m.A partir da Gltima crise enfrentada pelo SIL nas suas re-

laç6es institucionais e na manutenção de sua dupla identidade

de produtor de conhecimentos cientificos e de missão de conver-

são, se iniciou uma discussão sobre o papel dos centros de pes-

quisa lingUistica no Brasil, sua preciria sobreviv~ncia e mul-

tiplicação e sobre as possibilidades deles se tornarem um su-

bstituto do SIL.

Esse debate produziu documentos. cartas de intençôes

e atravessou reuni~es e congressos. ~ momento atual desse de-

bate ~ possivel identificar alguns pontos que dizem respeito

ao futuro da LingUistica Indigena no Brasil. Em primeiro lu-

gar, e preciso reformular criticamente as demandas oficiais,

ji que se corre o risco de manter a natureza, o ritmo e as fi-
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nalidades da investigação lingl.listica atrelados às pressoes

de um Estado que, apesar de assumir responsabilidades, não con-

segue garantir uma assistência adequada às populações indige-

nas. Colocar a questão em termos de substituição significa con-

cordar em reproduzir o legado summeriano: a subordinação da

investigação cientifica ao seu uso enquanto t~cnica de aprimo-

ramento da "educação" para Tn d i os, uma es pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê c t e de catequização,

agora, secular. O segundo ponto a ser ressaltado ~ a urgência

de aumentar os recursos dos centros de pesquisa nas Universi-

dades e outras instituiç5es congêneres. Iniciativas nesse sen-

tido incluem desde a criação de condições para que se desperte

o interesse estudantil com relação ao conhecimento das linguas

indigenas ate uma maior integração entre os nücleos de pesqui-

sa e o aprofundamento da sensibilidade das agências financia-

doras. Como se vê, o caminho e longo e exige um esforço cria-

tivo. A 15gica da substituição põe um falso problema e a ques-

tão SIL e recolocada em outros planos: a critica de um modelo

do saber e do fazer da LingHistica Indigena e novas propostas

politicas para a pr~tica indigenista.

Como disse no inicio deste Capitulo, a definição da

LingOistica Indigena como LingOistica Antropo15gica sugere a

existência de relações entre dois campos do saber, constituin-

do um espaço interdisciplinar. Na verdade, tais relações se

limitam a alguns aspectos e não se desenvolveram num diilogo

permanente de enriquecimento reciproco.

O primeiro sentido de LingHistica Antropo15gica e

dado pelo seu objeto e pela natureza do trabalho de campo. Es-

tes a distinguem, distanciando-a, da LingOistica como ciência

aut6noma e deveriam aproxim~-la da Etnologia.
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Por trãs da definição que passa pela especificidade

do objeto da LingOfstica Antropolõgica, - as lfnguas indfgenas

parece se esconder uma visão um tanto preconceituosa e etno-

c~ntrica por parte da LingOrstica voltada para a lfngua nacib-

nal, dominante, e outras lfnguas prestigiadas.

O segundo elemento de conexão est~ na função instru-

mental do treinamento lingOtstico para antropõlogos as vespe-

ras de suas viagens de pesquisa. Nesse contexto e com essa fi-

nalidade, se quer da Lingtlfstica apenas os rudimentos para a

decodificação de palavras e frases de uma lfngua desconhecida

que servirâ como meio de acesso a classificaç~es e representa-

ç~es do grupo indfgena em estudo. De novo, as t~cnicas do Sum-

mer entram em cena e são utilizadas por serem o meio mais ra-

cionalizado , eficaz e de râpida e f~cil apropriação por algu~m

que não disp~e de uma formação lingtltstica. O interesse pela

lfngua indfgena raramente passa al~m dessa concepção utilit~-

ria.

Em segundo plano, hâ um terceiro ponto de interfer~n-

cia entre LingOfstica e Antropologia, que ~ normalmente abor-

dado na prõpria formação teõrica do antropõlogo. Trata-se da

influ~ncia modelar da LingOfstica estruturalista numa das tra-

diç~es de base da Antropologia. Uma das vertentes da LingtlTs-

tica moderna e assim tratada tangencialmente.

No resto, as duas disciplinas se mantiveram separa-

das, enquanto os estudos lingOfsticos se desenvolviam por novas

teorias. Veio do prõprio Summer uma renovação das investigações

sobre lTnguas indfgenas atrav~s da superação da tagm~mica e da

introdução da gramâtica gerativo-transformacional e da an~lise

do discurso, promovendo com isso o seu batismo no campo da Lin-
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gaística pura.

Esta tese se propoe como um exercício e uma indica-

çao do diilogo entre Lingtlística e Antropologia. A motivação

inicial para empreender o estudo do KuikGro, língua falada por

um grupo Karíbe do Alto Xingu (Mato Grosso), foi um interesse

exclusivamente de descrição e anilise lingtlísticas, dirigidas

pela necessidade de documentar uma língua sem nenhum registro,

no Projeto "Análise sincrônica das llnguas do Alto X'in qu :",coor-

denado pela Profª C~arlotte Emmerich do Setor de Lingtlística

do Museu Nacional, e moldada pelo treinamento intensivo de um

Curso do SIL. Dois anos mais tarde, em 1978, na volta da se-

gunda viagem aos KuikGro, uma s~rie de questões surgi das no

trabalho de campo e a conviv~ncia com professores e colegas do

~partamento de Antropologia fizeram aflorar novos interesses.

Percebi, assim, a necessidade de uma formação antropo15gica que

viesse integrar as respostas de caráter puramente lingHístico;

o projeto mudou de nome e de perspectiva, ao tornar-se um estu-

do etnolingtlístico sobre a língua e o falar KuikGro.

Os motivos que me levaram a Antropologia foram basi-

camente de duas ordens. Num plano mais subjetivo, a experi~n-

cia vivida no contato e na interação com os KuikGro tinha sido

tâo marcante e, ao mesmo tempo, tâo confusa, que era preciso

repens~-la de uma maneira consciente e articulada para poder

dar-lhe significado. Do ponto de vista das novas questões nas-

cidads no interior da pr5pria pesquisa, queria ampliar os hori-

zontes de seu objeto para abranger o uso culturalmente inscri-

to da llnguagem verbal nas execuções rituais às quais tinha

assistido, o valor de identidade social atribuído ã lTn qua num
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sistema supra-tribal como ê o Alto Xingu e, sobretudo, conse-

guir formalizar e comunicar o estilo cognitivo revelado pela

organização das re1açffes sintitico-seminticas do KuikGro, que

apresentava desafios às m in ha s categorias meta1ingtllsticas.

Rotomarei o problema da interrelação entre LingtlTs-

tica e Antropologia, tal como se coloca neste trabalho, na ~l-

tima Seção. Antes disso, tratarei do fazer lingtllstica na ex-

peri~ncia da pesquisa de campo. Seu ponto de partida e seu pon-

to de chegada são os limites do percurso que esti nestas pigi-

nas.

1.2 O FAZER LINGOfSTICA INDfGENA, MEMORIAS DE PESQUISA

Na epoca em que ingressei no projeto inicial do Se-

tor de Lingtllstica, em 1976, a regiio do Alto Xingu constituia

uma espêcie de laborat6rio privilegiado sobretudo para a etno-

logia. Uma nova fase de estudos alto-xinguanos tinha sido inau-

gurada pelas atividades de conquista e colonização do interior

brasileiro por parte da Fundação Brasil Central, nos anos qua-

renta, atividades desdobradas pela Expedição Roncador-Xingu sob

a liderança dos irmios Villas Boas. O Alto Xingu, que no come-

ço da dêcada de sessenta passou a integrar um Parque Indlgena,

gozava de uma situação especial para a pesquisa, pois nele ha-

bitavam grupos bastante isolados, protegidos em seu territ5rio

original, a salvo, inclusive, da penetração missioniria. A cu-

riosidade cientTfica renovava o apelo protecionista do alemio

Karl Von den Steinen, que, no fim do sêculo passado, comunica-

va ao mundo a descoberta de um nicho cultural na bacia dos for-

madores do rio Xingu com caracterlsticas Gnicas de refGgio de
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grupos descendentes das etnias - troncos e famTlias lingHTsti-

ticas - principais da Am~rica do Sul (3). O entusiasmo etno16-

gi co não teve, contudo, um pa ra 1elo 1ingH1s:ttcQ e o Setor se

propunha preencher a lacuna do conhecimento das lTnguas alto-

xinguanas.

o primeiro encontro com os KuikGro aconteceu em ju-

nho de 1976. Aterrizei no Posto IndTgena Leonardo Vil1as Boas,

recem chegada ao Brasil e sabendo pouco de Tndios, do Xingu e

do fazer pesquisa. Trazia t~cnicas summerianas, uma noção vaga

da figura do informante, as leituras de alguns clâssicos da

etnografia alto-xinguana e a percepção de que estava entrando

em um universo complexo, o dos Tndios do Parque.

Havia o pressuposto de que a pesquisa lingaTstica

exigiria tempos curtos. Para documentar a lTngua seria sufi-

ciente dispor de um gravador, de um ou mais informantes esco-

lhidos por determinados criterios, aplicar o treinamento rece-

bido e iniciar pelos formulârios elaborados para a coleta de

palavras, morfemas e frases bâsicas.

o Posto Leonardo, com sua atmosfera surrealista de

teatro interetnico, era a passagem obrigat6ria na direção da

aldeia de Ipâce, pr5xima da margem esquerda do medio rio Kulue-

ne e distante umas quinze horas de canoa e a pe do Posto. Esta-

va com medo e excitada, lembrando das estarias sobre a suposta

{ndole agressiva e desconfiada dos KuikGro. Carregava uma pesa-

da babagem; em sacos de lona estavam guardados os Ilpresentesll

tribais.

!lPagamentoll de minha permanência na aldeia e requisi-

to para que fosse aceita pelos Tndios, os"presentes" são uma

instituição xinguana das relaç5es com os brancos. instituição
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inaugurada, muito provavelmente, pelo pr6prio Von den Steinen,

primeiro branco a chegar na região "em paz ". A praxe mandava

levar os "p resent es" até o meio da aldeia, diante da "casa dos

homensil, esperar que fossem expostos, avaliados e distribuídos

e aguardar que me fosse comunicado onde ia ser hospedada.

Parecia que tudo jã estava decidido; a lista dos bens

11 que os T nd ios go5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt am 11 e a5 instru ç ões do Dire to r do Parque so -

bre como Iid a r com o "c ap i t ào " e privilegiar 05 chefes trádi-

cionais. A figura do "ca p i t â'o " é a de um mediador por excelên-

cia entre o grupo indígena e os brancos atrav~s do controle de

recursos materiais e simb6licos provenientes da administração

do Parque, de visitantes e pesquisadores. O velho IIcapitão"

kuikuro dirigiu a partilha dos IIpresentesll. Era ele quem, na-

quele momento, melhor falava português, exibindo o trato diplo-

mitico com o estrangeiro, mas mal disfarçando um certo nervo-

sismo. Ele me definiu perante os outros, classificando-me numa

categoria conhecida: "s enh ora do Museu Nacional do Rio de Ja-

neiro, antrop610ga que quer saber as nossas est6rias para con-

t â-Ta s aos outros brancos da cidade". O IIlingl'Jista" era perso-

nagem nova.

Para iniciar a pesquisa era preciso IIcapturarll no

fluxo indistinto da fala as unidades significativas, delimitar

suas fronteiras e classificã-las nas categorias de substantivo,

verbo, modificador, morfemas gramaticais. Por aí me aproximaria

do sistema da língua, seus paradigmas e possibilidades sintag-

miticas. O problema era, antes de tudo, escolher os informantes.
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Informantes, disputas e pagamentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ene-fâ-Iw -:

assustar-PONT-PL-COP

u-e-l1afLa

l-vir-PONT

kuk-impukine-;taJtâ-ko

OJAL- querer-CONT-PL

akacZfLe

mesmo

BufLuna heke

E RG DEIT-COP

el1e-fâ-ko-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -" ~u-e-l1aafLa

"Para amedrontar vocês eu vim".

- Ela estâ querendo todos nos,

de verdade.

- Bruna, e esta.

"Para amedrontar voces eu vim"

(Canto Kwampâ)(4)

Na encenaçao do trabalho de campo durante os cursos

do SIL, O estudante se relaciona por algumas horas com um in-

formante lndio no espaço ass~ptico de uma sala. A distância ~

situação real cria a metâfora do informante.

Os manuais para a pesquisa de campo e guias da apre-

dizagem de lInqu as sem escrita e sem registro costumam dedicar

um capltulo ao informante, destacando seu papel no processo do
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trabalho lingUtstico (Samarin, 1967:20):

Little by little he (the investigator 1earns the

rules of the language and relates them to the rules

of his own language. This would be a very 10ng pro-

cess - as long as it is for children - if the inves-

tigator did not have the help of an "insider", so-

meone who interprets for him and he1ps to bridgethe

gap until the equation is established. This person

is the informant.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o i.nformante ê necessário (Samarin, op.cit.2l):

to get the body of data (corpus) wich is necessary

for making generalization about the structures of a

language ... cheking the data for accuracy ...

Chega-se ao campos com cri teri os de se 1eção dos "bons

tnt'ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-man te s ?, cri t àr ios que vão desde preferências de idade e

de sexo, o cuidado de escolher aqueles apontados como bons fa-

lantes, a atenção a variaç~es dialetais, at~ qualidades psico-

lógicas - lIintelligence, memory, alertness, patience, honesty,

dependability, cheerfulness" (Samarin, op.ciL33). O ideal seria

trei.nar informantes que se tornem senslveis às perguntas do

pesquisador, con f i âv e.ts, alêm de dedicados com regularidade diâ-

ria is sessões de trabalho.

A experiincia entre os K~ikGro revelou,ao contrário,

que nao havia liberdade de escolha, nem dos posstveis informan-

tes nem de minha própria identidade face ao grupo. Um conjunto

de relaç~es e de representaç~es ia condicionar meus passos e

deixavam ao mau a r-b It r-i c um ex iqu o espaço de nano hr a, De um la-

do eu era caralba (branco}, mulher e lIantropõlogoll
• Do outro,

os informantes se impuseram pela co~plexa rede polItica da
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aldeia, al~m dos privil~gios possutdos pelos meus co-residen-

tes e por aqueles que dominavam o portugu~s de contato. Os pri-

meiros informantes foram essencialmente int~rpretes e traduto-

res.

Alguns poucos homenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKu ikliro consegui.am se expressar ,

em graus variados, na 11ngua do branco (5). N., o "capi tão" -

ou "cacique", como era conhecidos nos corredores da FUNAI

era o mais velho e fluente. Definia-se a si mesmo "dono de ca-

raIba !", "dono de branco". Filho de Nahuquã..,. outro grupo Karl-

be alto-xinguano - fugidos dos seus, o andarilho N. tinha via-

jado pelos Bakairl, trabalhado no P.I.Simões Lopes e conhecido

as grandes cidades. A partir de seu retorno ao Xingu, como guia

da primeira expedição que em 1944 estabeleceu contato definiti-

vo com os Kuik~ro da aldeia de Lahatuã, assumiu o papel de me-

diador oficial com os brancos. Ate poucos anos antes minha che-

gada ele era o ~nico falante de português; considerava-se, de

conseqUência, o informante privilegiado, o que lhe permitia

manter o prestigio do acesso às informações trazidas do mundo

caraiba e aos bens que podiam ser trocados ou exigidos. Tal

prestigio constituia um meio estrategico para a defesa de uma

inserção social constantemente ameaçada por acusaçoes e para a

satisfação de ambições pollticas.

A relação com N. foi, desde o começo, d i f f c i l e ten-

sa, mesmo mantendo as aparências da etiqueta alto-xinguana. N.

se sentiu frustrado por nao ser o anf itriào do branco, mas tentou

se impor como informante, se não o Gnico, pelo menos o mats

tmportante. Sua forte personaltdade me assustava. Evitava-o,

procurando não correr o risco de um confl ito aberto, embora ele

fosse o int~rprete-tradutor mais sofisticado. Era um reconhe-



18zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c i do espe.ci a lis t a cerimonial, um ex f m i o contador de "estórias"

e memória da história do contato. Não entendia, porem. meu tra-

balho lingalstico e se mostrava impaciente e intrigado, sendo

o mais convi,cto propagador da ideia de que oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp esq u ijl Saddres

"r oub am " a cultura, a produção material e, no meu caso, a 11n-

gua, para vendê-l as e fi carem ríc os . Os "presentes" do pesqui-

sador eram para ele um engano malicioso, N. acabou sendo um

objeto de amor e de õdio, respeito e desprezo, fasc1nio e re-

pulsão, pois tocava nos meus sentimentos de culpa e no jogo de-

sigual com os lndios. Nossa relação começou a mudar somente no

per10do final da pesquisa, quando pude apreciar as execuçoes

narrativas e retõricas de N, e suas qualidades de exegeta na

tradução de textos miticos e dos di,scursos cerimoniais.

A casa que me acol heu a prtme í ra vez abrigava um gru-

ponu me roso chefiado por A.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa. n rt:1! , 11 C he f e 11, ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh u.n. onó -o t:o, "do-

no do meio". Entrei ingenuamente numa trama po lI t i ca que atra-

vessava a aldeia inteira; A. e seu irmão pertenciam ã facção

oposta iquela liderada por N., com quem tinham laços de afini-

dade. Suas casas ocupavam, respectivamente, os extremos norte

e sul da aldeia. As disputas KuikGro giravam em torno da ques-

tão da chefia - manipulando as categorias de "chefe de verda-

de", "chefe pequeno" e "não-chefe" - e envolviam tanto .acus a-

ç6es de feitiçaria como os direitos ao acesso privi.legiado ao

branco e aos seus bens, no caso ao pesquisador e aos seus "pre-

sentes".

N. nao aceitava a mudança dos tempos. Outros KuikGro

ascendiam como protagonistas do contato~ competindo com ele. A.

e sua facção jã entendiam que usurpar ou di.vidir o status de

"dono de carai ba " era um req u i sit o do perfil do llder e a con-
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juntura era favorãvel: o apoio da nova administração do Par-

que, cuja p o l Lt i c a se p r o p un ha reestabelecer o respeito ãche~

fia tradicional,

Tratei A. e seu irmão T., desde o começo, como os in-

formantes principais. Eles me ajudaram muito, não s6 pelas

obrigações que tinham com a "irmã" caralba, h6spede de sua ca-

sa, mas tambem por facilitarem o contato com os outros Kuiku-

ro e o acesso a informações importantes. A. falava um português

muito limitado e incipiente, mas se revelou um professor pa-

ciente e cuidadoso. Acabou me propondo um troca: queria apren-

der sobre a vida dos brancos, jã que esse conhecimento começa-

va a ser vital na sua ascensão p o l It i c a . 1., poucos anos mais

j o vem, e r a, de p o i s d e N., o mel h o r f a 1a n te d e p o r t u g u ê s; ti nha

vivido no Posto por perlodos intermitentes e lã havia aprendi-

do rudimentos de escrita e leitura. Informantes sagaz e com uma

sensibilidade especial -as minhas perguntas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT., infelizmente,

e r a deu ma i n qui e.tu d e i n c o n t r o 1ã v e 1 9 sem p r e às ve s p e r a s deu ma

viagem, e se cansava rapidamente, Nunca consegui sentar com ele

por mais do que meia hora, nas raras vezes que se dispunha a

dedicar-me seu tempo.

u.t í l izei o termo "presente" ao referir-me ao "paga-

mento", tanto coletivo como In d i v id u a l que nenhum pesquisador

pode esquecer de levar consigo~ Falei do ritual da chegada,

ma r c a do p e 1a d i s t r i. b u i ç ã o dos 1i p r e s e n t e s" n o e s p a ç opu b 1 i c o

da praça da aldeia, acontecimento que mobiliza todos seus ha-

b t t an t e s , e dos conflitos centrados nas "coisas" que eu pos ..

s u i a e oferecia. Esses assuntos perpassam as conversas dos pes-

quisadores antes e depois da experiência em campo.
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Relendo meus diãrios, fiquei impressionada pelas re·

correntes preocupaçoes com "presentes e IIpagamentosll;

No Xingu o antrop610go ª uma instituição e uma pro-

priedade: Hã tribos que tiveram ou têm "seu" antropólogo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁUf1..â.

ka!tcU ..líãf1..éL, "caralba de Waurã", Eu devo tornar-me Kuhikuf1..ú Ka-

f1..ai hâf1..éL, "c a razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1fia de Ku i ku ru ", A sou t ras o re iv in d icam. F unda -

mental e ofato dele ser fonte de recursos, ª o que dele se exi-

ge. Após ter entregue os presentes no meio, começam as negocia-

ções tensas e infinitas com os informantes, as pequenas trocas

individuais, os pedidos. Cria-se a curiosidade em volta das

mil coisas que pode conter uma mochila: a mãquina fotogrãfica,

gravador, fitas, pilhas, fiolsas, sacolas, sopas, facas, etc. r
uma acumulação variada e surpreendente que desafia os princi-

pios de não retenção da riqueza, de circulação, de "vergonha".

Tudo pode ser "p re se nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e " ou objeto de troca. Um u luk I (o conhe-

cido "moitarã") e imediatamente convocado após minha chegada ...

Os pesquisadores são comparados na base de sua riqueza e gene-

rosidade; no topo estão os que chegam a se despir de suas pos-

ses, integralmente, e os kaf1..aibâ kwê.f1..éL. os "supercaraiba", co-

mo são chamados os americanos que esbanjam, no dizer dos in-

d ios, qu ant ida des fan tã st icas de m iça n9 as e armas ... 11 (8/ 8/ 81)

O prestigio do grupo de A. e T. ª sem d~vida acresci-

do pela m in ha presença. De fato recebem muito. 1. sequestra a

bola de futebol que, nas minhas intenções, era "presente cole-

tivo". Não existe um objeto que seja propriedade "coletiva",

que não tenha um dono. Desabam preconceitos sobre o comunismo.

ou comunitarianismo, primitivos. A arma, uma carabina 22, en-

tregue como "presente" a A .• acabou configurando uma diferença;

a tensão social. jã existente por outras razões, aumentou ...

A. e T. me manipulam. Pedem presentes, poucos e especiais; to-

dos pedem, as crianças sem controle e as mulheres meio de escon-

dido ... Se minha presença na casa ª problemãtica - a velha "mãe"

me cobra silenciosamente os alimentos que consumo e minha redu-

zida participação nas atividades femininas -, os irmãos calcu-

lam os beneficios da hospitalidade ... Se antes o pesquisador

podia ser suspeito, porque só quem ª acusado de feitiçaria aban-

dona seu lugar para outro, agora ª recurso institucionalizado.

Sabem que vivo aqui numa aparente pobreza temporãria. Voltarei
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u!.:tL"ina" "para m ínha alda.iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? , e se conta que lã hã uma quantida-

de fantãsti.ca de cozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí sas e pessoas, (15/8/81)

Não aguento mais. Agora que se aproxima minha ida se

intensifica o bombardeamento de pedidos, os mais absurdos. Não

encontro palavras, o racioctnio para explicar que não tenho,

não posso, custa dinheiro. Dinheiro? Não hã medida entre os

dois mundos. Qualquer exigência e razoãvel face ao non Sense

do meu estar aqui. Afinal, caraiba deve tudo, pagamento sem

fim de uma hist6ria. Tentar escapar elogiando a utilidade do

antrop51ogo ou do lingtlista (escreve livros, divulga, sensibi-

liza, defende) tem qualquer coisa de pat~tico ... N. percebeu

o jogo: "Quem dã dinheiro para você vir para cã? Quero conhe-

cer. Quanto dinheiro você tem?", Outro quer saber quem e o

;t:ií1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ)L li ô :t o, o 11 dono do dinhe i ro '", N, f i cou para tecer m i n ha

rutna. Quando ele se faz mediador entre o pesquisador e o in-

formante ~ o fim: entra em cena um sindicato combativo, a de-

fesa dos direitos autorais, reivindica respeito e

cia '" (21/11/81).

distân-

Presentear, pedir, pagar e trocar - o viver em socie-

dade - foram as modalidades pelas quais os KuikGro me ligaram

a relações de reciprocidade e dependência, Algo pr5ximo ao pre-

sentear esta contido na raiz Ku i kliro -igkompcL- (igko, "coisa",

cuja forma possuf da ~ -egikõnu). O termo denota um dar/ doar
..

que não implica numa troca, não e ihipânâ, "pagamento", Isso

ocorre exclusivamente entre ajô, "amantes", e entre â:to, "am i»

90SIl. Como diz Benveniste (1969:69) sobre os termos indo-euro-

peus que indicam formas do dom:

Ce n'est pas seulement un pr~sent, um don desinte-

resse: c'est un don en tant que prestation contra-

ctuelle, imposee par les obligations d'une parte,

d'une alliance, d'une amitie, d'une hospitalit~ ...
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Disso decorrem vârzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt as eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ra t âq las para fazer dos ca-

raTba que passam pel a al deia ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEt:o , "amtgos" ~ ou ajô, "aman-

tes" .

Os "presentes" inauguraram um novo tipo de re lac i a-

namento entre brancos e 'indios, que nao deixa de ser um novo

tipo de sujeição, uma pantomina de reciprocidade inesgotãvel

e fundamento da dependência material dos bens que de mãgicos

e sedutores se tornaram necessidades. Dizem os velhos KuikGro:

"As coisas do branco, o pessoal viu e bateu o coraçao, mulher

viu e Da te u o coraçao, desde a primeira vez" . "Bate o coraçãoli

das vltimas dos Lc. ~b.e, seres que podem causar doença e morte;

o peixe ingerido por uma mul~er mestruada • quebra de uma re-

gra alimentar - faz com que "bata seu co ra ç âo ", Os brancos sao

ic.e..b.e. e introduzem a desordem(6).

Os lndios que dizem saber da vida dos caralba afir-

mam que estes não gostam de trocar, de pagar ou ser alvo de pe-

di dos, mas 9o stam , sim, de dar e re ce be r u presente s 11. Com is so

se disfarçam os imperativos da reciprocidade, se rebatem os co-

ment~rios que criticam as exig~ncias exageradas dos alto-xin-

guanos e se confirma o purismo herdado dos Villas Boas contrã-

rios a introdução do dinheiro.

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihipáiLâ, "pagamento", e uma instituição importante

na sociedade KUikGro(7). Paga-se para aprender g~neros de arte

verbal, para adquirir um nome, conquistar uma mulher, obter

informações secretas. Entre uma coisa, um saber, um amante -

ég a, "po sse", sem p re p re ced ido P o r P re f ix o pesso a 1 - e seu do -

no, õto, existe uma relação de identidade. Perder o objeto des-

sa posse e como ser diminuldo de uma parte de si: u-ha~i-t~iLâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i -h ê. b.e. (1 -faz e r/ fa 1ta -CONT 3 E RG ), 11 e 1e me faz fa 1ta". r pre-
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ciso umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALhipa..fLa para obter serviços especiais: dos matadores

de um feiticeiro, dos que lavam ritualmente os parentes do de-

funto no fim do peri'odo de luto ou dos que pintam a reclusa por

ocasião de suas saldas publicas durante as grandes "festas".

Excluldo das prestações e contraprestações que cimen-

tam laços de parentesco e de aliança, o pesquisador ~ envolvi-

do, todavia, com o tempo da conviv~ncia, no sistema de trocas

e pagamentos. Ele representa uma fonte epis6dica mas importan-

te de recursos desejados, O "pagamento" individual de informan-

tes e especialistas se deu quase sempre as escondidas, por ser

considerado um privil~gio que destaca certos indivlduos como

vltimas potenciais de czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi iime,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f o f ocas " e acusações. Foi neces-

sãria a mediação dos informantes usuais e dos "parentes" mais

próximos para poder formular meus pedidos aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ;Co, "donos", de

diferentes g~neros de arte verbal e negociar o ih,(pãfLa exigido.

Os õ;Co se mostravam ciosos e preocupados de entregar seu saber

a a lçuâm "de fora". Afinal, diziam, no mundo dos brancos a t ê a

comida ~ paga e o dinheiro ~ medida onipresente e onipotente.

Tudo isso elevava o "preço" acima dos valores internos e me

obrigava ao exerclcio penoso de tâticas de persuasão.

O dinheiro começava a se fazer presente no Alto Xin-

gu, sem possibilidade de retorno aos velhos tempos do isolamen-

to, influenciando e m odif i can do o sistema do ihi)?~hâ. das equa-

ções de valor entre objetos trocados, O termo lIindenizaçãoll co-

meçava a circular pelas aldeias e agora a nova administração

indlgena do Parque estabeleceu uma tabela de IItaxas tribais" a

regulamentar o acesso de pesquisadores, jornalistas e fot6gra-

fos, todos incluidos numa mesma categoria.
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A relação com os informantes/interpretes/tradudores

e um ponto de p artida ine V itãve 1, a me nos que o grupo em es-

tudo seja absolutamente monoling~e. Pode, porem, se transfor-

mar em uma depend~ncia paralizante. Senti isso com clareza du-

rante a segunda viagem ao campo, em 1977, quando a lingua co-

meçou a tomar seus contornos. O processo de 1ibertação da se-

gurança, at~ afetiva, do informante foi lento e se concretizou

somente na terceira fase da pesquisa, em 1981.

Permaneci em Ipãce por dois meses e voltei do Xingu

com os formulãrios devidamente preenchidos e dados organiza-

dos, que revelavam, todavia, as limitações impostas pela situa-

ção de recolha com informantes, sempre atrav~s de uma tradução

em duas direções, do KuikGro ao portugu~s e vice-versa. Os re-

sultados foram um fichãrio vocabular, uma fonologia preliminar

e uma primeira identificação de tipos de frases. O treinamen-

to do SIL se revelou proveitoso, pois o ouvido estava prepara-

do para detectar a articulaçio dos sons e os contornos entona-

cionais, que conseguia reproduzir com uma certa exatidão. A

transcriç'ão era rãpida e me parecia confiãvel; o Ku i kiiro se

transformava numa escrita para meu uso e consumo.

Em 1977 estava novamente no Xingu. Com exceção de uma

maior familiaridade com os lndios, a distância da llngua fala-

da continuava a me parecer intrasponlvel, mesmo se podia cap-

turar algo dos discursos, usar as fõrmulas de saudação e fra-

ses de uso cotidiano. Em mais dois meses testei problemas de

carãter fon~tico e fonolõgico, ampliei o vocabulãrio, cheguei

~ descrição dos sistema dos afixos pessoais e coletei cons-

truções mais complexas. Carregava, agora, comigo um pesado e

valioso gravador UHER cedido pelo Setor de LingtlTstica do Mu-
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seu Nacional.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-J

O gravador ou digressoes sobre fa~rivada e fala publica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-tâ-kima

INTER-INST

u-aki-n~lâ e-h~k.e

l-palavra-HAB 2-ERG

;tila -ti-Ví{pi -tahan-tene.

tr~s lexc-ter menti~azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.......
<tga

bolsazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--
Víatai ti-Vílpi

cinco

aUfLe.ne.

fofoca

-Porque voce sempre fala de mim?

T rês bo 1sas d e me ntiras nos temos.

C inco bo 1sas de fofo cas nos temos.
,;

(Canto de kwampâ)

Os Kuikuro ainda nao estavam tio familiarizados com o

gravador como estio hoje em dia. Agora, h ã , pelo menos, uns cin-

co gravadores na aldeia, adquiridos e possuldos pelos lndios e

que, embora bens de consideravel valor, entram no circuito das

trocas e das obrigações sociais e são consumidos at~ se torna-

rem inuti1izãveis. ~smontados, suas peças viram enfeites, uten-

s11ios, brinquedos infantis, lixo.

Introduzidos pelos pesquisadores, gravadores e pilhas

estão entre os primeiros pedidos dos lndios. Enquanto funciona,

o gravador ê usado para registrar cantos e execuções musicais
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daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f'e.szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a s " í n t r a e intertribais, nunca narrativas ou tipos

de fala formal. As fitas circulam pelas casas e pelas aldeias;

são emprestadas, trocadas, doadas. As execuçoes de cantadores

e especialistas rituais são avaliadas e confrontadas publica-

mente, podem ser objeto de comentãrios ir6nicos que alimentam

as oposições entre as aldeias. O uso do gravador como meio pa-

ra comunicar mensagens entre aldeias, destas ao Posto ou as

cidades - e vice-versa - ~ ainda esporãdico, longe de poder

competir com as comunicações via rãdio, canal que liga o Par-

que ao mundo exterior.

As fitas sâo gravadas, desgravadas e regravadas, at~

sua inutilização; não são conservadas como mem5ria ou documen-

to. Apesar de cristalizar uma execução, tornando-a indefinida-

mente repetlvel, a natureza do gravar ainda permite variações,

o que o aproxima da oralidade e o distingue da escrita, reifi-

caçao indel~vel.

As tecnologias caralba do gravador e da escrita fi-

zeram com que eu, discente excepcional, chegasse a representar

um perigo. A transcrição me permitia reproduzir uma execução

num tempo muito curto, dispensando o processo de memorização

c "",c

que re g u 1av a su c e s s iV oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi hipaic.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ. Po r o u t ro 1a do, tal ex e cu ç a o

mecinica me tornava um executor extremamente rãpido, mas exce-

pcionalmente incompetente no domlnio da arte verbal. Conflitos

s~rios surgiram por ocasião da gravação de certos cantos do ci-

c 1o c er im o n ia 1 dali fes t a 11 das j aJn Ufl- i k.um ãt u. , d e f i n idos c om o c a, -

ros e proibidos. Minhas propostas de IIpagamentoll seduziram al-

gumas cantadoras, que se arriscaram a quebrar regras e hierar-

quias. Tensio e fuxicos, que percebia no ar, desembocaram em

acusaçWes abertas, tema da reprovação masculina em falaç5es pu-
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blicas e causa do acirramento temporãrio de brigas faccionais.

As mulheres, enfim, me procuraram na clandestinidade da noite,

suplicando-me para que as fitas fossem guardadas com o maior

cuidado e não fossem mostradas a n í nq uêm . Tive que jurar em voz

sussurrada, solene e cGmplice.

A gravaçao de conversas informais do dia a dia e ri-

g osame n te p ro ib ida, po is Pode r ia e xpo r pu b 1icame n te as" fo fo-

cas", ou seja, a politica privada, subvertendo delicados equi-

lIb rIos sociais. A "fofoca" impulsiona o movimento social de

composição e fissio de grupos de aliados (veja-se a Seção 3 do

Capitulo IV). Quanto a mim, apesar da reaçâo a alguns roubos,

do envolvimento crescente devido ao entendimento da lingua, de

conflitos decorrentes de gravações "pirata" e do meu papel de

fornecedora de riquezas, uma marginal idade irredutivel me dei-

xazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a fo ra das IIfo fo cas" m a is g r ave s. Me smo as sim, n ao podia

livrar-me da desconfortãvel sensaçao de sentir-me manipulada:

Nessa est6ria sou um objeto, um significante cujo

significado e atribuido por outros. Caraiba não entra no rede-

moinho das acusações, como por um fio - não e sujeito, não ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUlL ê. r sim a 1go capaz de as sum ir q u a 1que r si g n if icaçã o a sua

revelia. (30/11/81).

Outro aspecto da representação social sobre a fala

- fala enquanto voz, parte do corpo, desdobramento da pessoa,

uma e.sp é c t e dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakuga, "alma/sombra/duplo - e impedi.mento ao

1ivre uso do gravador. Minha "mãe" - mãe de A. e T. - sempre

esteve contr~ria a que sua fala fosse gravada; não, porem, seu

canto. Em certa ocasião, disse que eu queria "roubar" sua voz,

separando-a dela, que outros poderiam ouvir. Afirmou que esta-

va próxima da morte e se sua voz de morta - fragmento vivo -
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fosse ouvida pelos filhos, estes seriam tomados porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo~5nu, uma

"saudadell que implicaria sofrimento nos vivos e uma evocaçao

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaFÚlga de sua viagem para a aldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.i a dos mortos - ret orno exor-

cizado pelos ritos do luto.

A reação diante do gravador era muito parecida ~que-

la causada pela mãquina fotogr~fica. Lendo o que Barthes (1984)

escreveu sobre a fotografia, a explicação veio atrav~s de uma

contemplação da morte por outra refração:

o que a fotografia reproduz ao infinito so ocorreu

uma vez: ela repete mecanicamente o que nunca mais poderã re-

petir-se existencialmente ... E aquele ou aquela que ~ foto-

grafado, e o alvo, o referente, es~~cie de pequeno simulacro,

de eidolon emitido pelo objeto, que de bom grado eu chamaria de

Spectrum da fotografia, porque essa palavra mant~m, atrav~s de

sua ralz, uma relação com O "espectãculoll e a ele se acrescen-

ta essa coisa um pouco terrTvel que hã em toda fotografia: o

retorno do morto ... Imaginariamente, a fotografia (aquela de

que ten~o a intençio) representa esse momento muito sutil em

que, para dizer a verdade, não sou nem um sujeito nem um obje-

to, mas antes um sujeito que se sente tornar-se objetivo: vivo

então uma microexperi~ncia da morte (do par~ntese): torno-me

verdadeiramente espectro.

Nessa condições, gravar sempre foi um ato difTcil,

que so se realizou apõs insistentes pedidos, explicações, a

intervenção de mediadores e a anu~ncia final. As gravações ti-

nh am , todas, um "p re ç o" real, a ser pago com bens que possuía

ou que poderia comprar na cidade.

Vol te; a Ipace somente em junho de 1981 (8). Durante

seis meses naquele ano e mais cinco no ano seguinte, os obje-

tivos da pesquisa mudaram qualitativamente. O propõsito de
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aprender para falar. compreender. começava a v iabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizar uma

comunicação efetiva. ~via, contudo, queimar etapas para che-

gar ao ponto de poder afirmar de conhecer o Kuik~ro em seus

aspectos nucleares, estruturantes. Dispunha de um manual do

Summer para a aprendizagem de ltnguas ãgrafas em situaç~es de

monolingUismo lHealey, 1975). Utilizei algumas das sugest~es

iniciais relativas ã composição de paradigmas; no restante,

eram impraticâveis, pelos pressupostos e condiç~es do meu traba-

lho de campo, tanto a disciplina calvinista que inspirava os

cronogramas indicados pelo manual, como dispor de um espaço

privado e confortãvel em que pudesse guardar material e fichã-

rio sou de d icar de te rm ina das ho ras do d ia ã anã 1 ise 1i n9 Uisti -

ca.

Uma vez atingida a convicção de que podia confiar na

descrição das estruturas bãsicas da ltngua - morfo15gicas e

sint~ticas - as quest~es que passaram a nortear as perguntas

nas sessões de trabalho com informantes eram as surgidas da

anãlise de textos. transcritos, ou diretamente de exe~uçoes

orais ou de gravaç~es. e depois traduzidos. Empreendi, ao mes-

mo tempo, a anãlise dos principais g~neros de discurso que iam

compondo o quadro de uma etnografia do falar Kuik~ro.

A partir desse momento. a investigação passou a se

caracter i zar p orum dup10m ov i me nto. da execuçã o ã estru tu ra

e vice-versa. A anãlise dos textos fornecia novos elementos e

novas questões, indicando caminhos a serem percorridos. Por

exemplo. aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.~[ii(í. narrativa, me revelaram, pelo encadeamento

do discurso. tipos de construç~es intersentenciais e proble-

mas de como e onde identificar as fronteiras entre unidades,

pertencessem estas ao plano discursivo ou propriamente lingais-
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tico. Do discurso direto citado nas narrativas e das falas ri-

tuais depreendi o significado do uso de formas pronominais que

indicam dualidade e coletividade.

Os Kuikuro começaram a reconhecer meus esforços para

dominar a lTngua, corrigindo e explicando. At~ pouco antes se

limitavam a rir dos erros que cometia incessantemente. Estabe-

leceu-se, afinal, uma troca de ensinamentos, que não me deixa~

va em dTvida. O princTpio da reciprocidade era evocado a todo

momento, independentemente dos criterios, variãveis, para a

atribuição de valores que possibilitassem a troca. Em alguns

casos paguei por ser discente ensinando o portugu~s ou contan-

do lIestõrias" de ca razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiba .

Dados e problemas se acumularam, em um crescendo que

ultrapassava de muito minhas possibilidades de analizã-los ade-

quadamente no campo, onde era continuamente solicitada para que

cumprisse tarefas de enfermeira, alfabetizadora, informante,

mulher,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAenvolvendo-me em acontecimentos que me tiravam da roti-

na da pesquisa. Parte do material coletado ficou, assim, em es-

tado bruto e aproximadamente traduzido. Na aldeia me perdia e

me reencontrava a todo instante em múltiplas direções e na pres-

sa de registrar quanto mais informações possTveis. Declarar en-

cerrada uma pesquisa significa estabelecer arbitrariamente a

interrupção de um processo,

Acompanhei os Kuikuro em viagens para outras aldeias,

com breves passagens pelo Posto Leonardo. Foi aqui que percebi
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o sentido atribuido ao falar a lingua indigena na cena das

interações entre brancos e indios:

A atmosfera e de conspi ração e segredos, entre:os fun-

cionãrios da FUNAI, entre os pesquisadores, entre indios e pes-

quisadores, lndios e FUNAI e entre os pr6prios lndios: alianças

e conflitos. O pesquisador procura agradar a todos, mesmo aca-

bando marginalizado, sempre na corda bamba, objeto de comentã-

rios, censura e controle no que concerne suas palavras, gestos,

trajes, movimentos. Hã uma tãcita exigência por parte da FUNAI

de que ele não se envolva com os Tndios alem de um certo limi-

te, mantenha a diferença. Todo excesso de aproximação e perigo-

so, uma forma de poluição: tomar banho juntos, deixar a porta

de casa aberta, o contatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf f s i co , ate morar na aldeia, mas, so-

bretudo, falar a llngua e conversar, que significa anular uma

distância e passar para o outro lado. Os pr6prios indios co-

meçam a diferenciar os caraTbas, destacando os que "sabem" ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 fa 1a mil. O 1I S abe r 11 e o 11 fa 1a r 11 di st inguem o pesq u isador do in-

digenista da FUNAI no Xingu; o primeiro tem esse pequeno poder

que o opoe ao segundo, emissãrio dos poderes de vida e morte

do Estado. (3/l0/8l)

Hã uma relação entre convivência, comensalidade e

aprender a falar, como maneiras de absorver o estrangeiro:

Kanato me disse que comer a comida do indio e beber

no lugar em que ele bebe (contato da boca e dos lãbios) tornam

a aprendizagem mais ráp t d a e f â c t l , "as palavras passam, você

pega a lIn qua ". Qaundo a mulher fala uma lf nqu a diferente da

do marido, eles se passam a comida mastigada de boca a boca pa-

ra facilitar o entendimento. A lingua e considerada um todo fi-

sico, real, transmissivel. Mas isso não substitui outro metodo:

"o uv i r muito, muitas vezes :". (5/10;81)

Na aldeia o prop6sito de aprender a llngua me afasta-

va cada vez mais dos informantes, mesmo tendo que lidar com a

angustia da não-compreensão:

A lingua se contrapõe como uma barreira, a tensão do
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entend ime ntom e cans a; de sen corazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ada, de szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 i9 o o s cana is j ã a1em

dos limites da decodificaçâo posslvel. (28/9/81)

O fato de não entender a llngua ~ fundamental. Per~

cebo que sou assunto frequente de conversas, na minha presen~

ça. Comenta~se tudo a meu respeito: meu comportamento, minhas

estranhezas, meus bens, os que eu dei, para quem, os que te~

nho ... Preocupam~se e perguntam se eu entendo jã o que falam,

dizendo estar interessados nos meus avanços na apredizagem

Eu olho e escrevo, eles olham e conversam. (9/7/81)

Nenhuma mulher falava português. A unica possibili~

dade de comunicar-me com elas, e com os velhos cuja mem6ria e

saber pretendia registrar, era atraves do Kuikuro. O domlnio

da llngua de caraiba e prerrogativa masculina, como a intera-

ção inicial e formalizada com os brancos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:tâ e.kÚfLU

INTER mesmo ENF

J.:tahónJ.

mulheres

..-
e.-J.fLâfLâ

2-vagina

ka:tóha

-e.-mJ.gakâfLâ ka:tóha

Qual e mesmo a mentira que voces contaram?

Mu 1 he re s ,

Suas vaginas ~ que contaram,

Seus clltoris e que contaram.
~

(Canto kwampâ)
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.,
As mulheres observam os princlpios dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiha~u que de-

finem seu comportamento face aos homens e ã exibição publica.

Não falar portugu~s faz parte do sil~ncio que marca a aus~ncia

feminina nessas areas:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o mundo das relações com os carafba ~ masculino. Mas-

culino e o Posto e o lugar das refeições e das conversas (uma

"casa dos homens" miscigenada); as mulheres não passam a solei-

ra da porta, ficam na entrada, olham e esperam a comida que

eventualmente seus homens lhes passam. Desconhecendo o portu-

gu~s - ou mesmo conhecendo-o em raros casos - são exclufdas de~

sa "conversa da praça" .,. Hã outro mundo que as excl ui, o que

se abre pelo contato; o mundo das cidades, das viagens, das

"namoradas brancas" não e delas. Gozam a riqueza dos bens acu-

mulados temporariamente pelo grupo familiar, e isso parece agw~

çar seu isolamento no espaço domestico ... (13/10/81)

Os homens me advertiam constantemente de que com as

mulheres não ia aprender a llngua correta e que devia contro-

lar meu envolvimento com elas porque eramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaUlLel1e. ato, "donas da

mentira", da informação periferica e oculta. Apesar disso uma

identidade feminina, amb1gua e contraditEria, me aproximava de-

1as.

Dependendo da situação e do contexto, era tratada

ora como um ser andr6gino, ora como, claramente, mulher. Tinha

acesso ao espaço mascul ino do QwaQútu, "casa dos homens", e po-

dia atravessar a praça percorrendo trajetos evitados pelas mu-

lheres. Era chamada a participar do ululll - troca formalizada-

tanto masculino como feminino. Era-me permitido acompanhar os

deslocamentos dos homens nas pescarias e nos encontros cerimo-

niais e assistir a certas sessões de pajelança. A presença das

mulheres era proibida em todos esses eventos. Eu era mulher

adulta, sem filhos. sozinha, desarticulada do mundo familiar.
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A androginia era confirmada. Ex is t iam , porem, fronteiras, dian-

te das quais essa anormalidade manipulivel desaparecia, tor-

nando-me definitivamente mulher como as outras, como durante

os ritos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkaJLutu. Meu prestlgio e autori.dade eram bem meno-

res dos dos homens caralba e minha capacidade de aprender a

llngua, entender significados, era menosprezada. E~fatizava-se,

enfim, a expectativa de que cumprisse as tarefas femininas na

casa em que morava.

Com o aumento gradual do conheci.mento da lTngua, as

relaç~es com as mulheres se intensificaram e a identidade co-

mum superou as qualidades andr5ginas que me atribulam liberda-

de de movimento no mundo masculino. Se sofria pela "d t scr im t-

naçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 - categoria com a qual interpretava subjetivamente o

lugar do feminino na sociedade Kuiküro -, uma vez junta as mu-

lheres senti a força de uma coletividade solidãria, at~ prote-

tora. Agrupamentos femininos se formavam no trabalho do dia a

dia e nas "f e s t as " que ritual izavam de maneira e.xp lTc i t a , agres-

siva ou jocosa, o drama social da interdepend~ncia vital e da

o pos i ça o ontolõgica entre os sexos. As mulheres, afinal, me

abriram seu universo de slmbolos e representações na medida em

que eu revelava o meu, enquanto mulher, quando jã estava as

v~spera do Gltimo retorno.

3.3 LINGüiSTICA ANTROPOLÔGICA E ETNOLINGüiSTICA

Já no prôp río decorre.r do "f aze.r pe squ i sa " uma se-

rie de quest~es me levaram a olhar para al~m dos limites da
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descrição lingUlstica e a procurar planos e manifestações da

interrelação entre sistema e uso, regras e representações ins-

critas no dizer que torna comunicação a compet~ncia lingUTsti-

ca do indivlduo e do grupo. Qual o valor diferencial da fala

e do canto nos espaços sociais que cada um deles preenche? O

que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf oca!", categoria central na c ir cu l a çao das informações

e cuja exist~ncia se realiza apenas por meio da palavra? Quais

a natureza e os traços definidores de estilos verbais distin-

tos da linguagem do cotidiano que impressionam de imediato o

ou~inte estrangeiro? Qual, afinal, o sentido do uso de cons-

truções sintâticas que se organizam em torno do eixo transiti-

vidade/intransitividade?

Ao definir a minha abordagem como etnolingUltica

surge o problema da interdisciplinariedade de um campo que jã

recebeu diversas etiquetas: lingUlstica antropol~gica, socio-

lingUlstica, etnografia da fala, etnografia da comunicação, etc.

Cabe aqui um breve hist6rico das relações entre lingUTst~ca e

antropologia; Hymes (1970) oferece uma visao em tr~s nlveis do

papel desempenhado pela lingUlstica nessas ãreas de encontro

de saberes.

Num papel auxiliar, a lingUlstica tem tido a função

de facilitar, gerar e validar o acesso ao conhecimento de mo-

delos s~cio-culturais. Nesse sentido, ~ na a~tropologia norte-

americana que se firmou a noçio de lingUlstica antropol~gica

enquanto "conjunto de procedimentos ticnicos e heurTsticos pa-

ra a descrição de uma lTngua não escrita segundo um padrão es-

tandardizado e a partir de um corpo de dados obtido de infor-

mantes" (Cardona, 1976).

F.Boas e B. Malinowski representam nesse quadro duas
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exceçoes importantes; sobretudo Boas, iniciador de uma tradi-

ção e de uma linha de investigação que produziram estudos lin-

gUlsticos de destaque. O Handbook of American lndian Languages

(Boas, 1911-1941), um verdadeiro manual para a pesquisa lingU1s-

tica e das relações entre llngua e cultura, continha não so-

mente t~cnicas de transcrição, mas tamb~m propostas de discus-

sao sobre categorias gramaticais com o prop~sito de relativi-

zar os referentes das gramãticas tradicionais, pistas para uma

investigação da embricaçao entre llngua, cultura e pensamen-

to. Na seção dedicadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã linguagem de General Anthropology(1938},

Boas falava da obrigatoriedade das ecolhas que as categorias

gramaticais impõem ao falante, uma reflexao que atraiu a sen-

sibilidade de Jakobson (1959). Com a coletânea dos mitos Tsi-

mshian (1916) se inaugurava o estudo da literatura oral a par-

tir de textos coletados de primeira mão e com a toponomastica

Kwakiutl (1934} a investigação de um domlnio semântico como

caminho para reconstruir uma faceta do universo real e mltico

filtrado pelas representações espaciais. Cardona (op.cit.) cha-

ma atenção ao prefãcio de Sapir a sua descrição do Takelma, no

segundo volume do Handbook (1922), onde o autor agradecia ~

mestre Boas por tê-lo encorajado a se afastar da rotina con-

suetudinãria da descrição gramatical para poder organizar e

interpretar os fatos de modo que melhor refletissem o esplri-

to da llngua Takelma.

Na teoria etnogrãfica da linguagem de Malinowski

conviviam uma ingênua posição anti-mentalista e intuições que

experaram algumas dicadas antes de reaparecer numa nova formu-

lação te~rica. As definições de significado contextual e cena

pragmâtica dos enunciados 15ao as bases da teoria malinowskia-
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na da natureza da linguagem primitiva, apresentada em 1923 e

desenvolvida na interpretação das fErmulas e dos ritos da m~-

gia Trobriand (1965). Premissas evolucionistas e um funciona-

lismo reducionista se aliamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã distância das reflexões da lin-

gUlstica contemporânea, prestes a desenvolver sua autonomia

cientlfica de estudo da linguagem como estrutura contida em

si que fundamenta o significar por princlpios abstratos e in-

dependentes de uma realidade externa. E s6 comparar os dife-

rentes "significados do significado". Par a a 1 inglfística es-

truturalista trata-se da relaç[o entre signo lsignificante)

e coisa significada (significado), conjunçio que pertence ao

sistema de relações e oposições da llngua enquanto langue e

sem interferincias da contingincia da palavra onde falantes e

ouvintes se encontram. Para Malinowski, o s iqn if ic ado e o ef'ei-

to das palavras nas mentes e corpos humanos e atraves

sobre a realidade circunstante criada ou concebida numa

cultura.

deles

dada

A llngua/linguagem da magia seria a manifestação

prototlpica do significar primitivo: crença na força criativa

pragmitica da palavra de produzir a realidade desejadas pelas

leis frazerianas da associação. Polariza-se, assim, a distin-

ção entre linguagem cientlfica, que possibilita simbolizar pe-

lo predomlnio da referência e da verificação de valores de ver-

dade, e linguagem evocativa ou expressiva, como a da magia, ir-

racional e incompreenslvel ji que as palavras sao tão somente

signos de emoções e atitudes, pragmaticamente puras e diretas.

As crlticas ãs formulações de Malinowski foram muitas, desde

Firth (1957} que ressaltou a confusão de nlveis de anilise -

fenõmenos pertencentes ao contexto situacional nio SaO os mes-
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mos dos quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS ao dO dom 1n t o da estrutu rÇl 1i,n9 11{s t t ca com O tal

- at~ Tambiah (1968:202) que, ao reeXaminÇlf os textos da ma-

gia Trobriand, demonstra serem eles construldos por um pensa-

mento metafErico altamente abstrato:

Language is an artificial construct and its stren-

ght is that its form owes nothing to external rea-

lity: it thus enjoys the power to invoke images

and comparisons, refer to time past and future and

relates events wich cannot be represented in action

words excel in expressive enlargment, physical

action in realistic representations.

Apesar dessas justas crlticas, que tornam inviivel

o resgate integral da teoria malinowhiana, a obra desse autor

antecipa uma interpretação dos fatos lingUlsticos que reencon-

tramos a partir da teoria dos atos de fala da moderna escola

filos~fica inglesa, de onde se desenvolveram algumas das linhas

de pensamento mais interessantes nas fronteiras da lingl11stica.

Id~ias como comunidade fitica, pluralidade das funções desem-

penhadas pela linguagem para a comunicação de significados, for-

ça pragmãtica e pressuposição retornam ao centro das preocupa-

ções de uma perspectiva que complementa e amplia a natureza da

linguagem verbal em seus aspectos de atividade social criativa

na interação entre os falantes, sejam eles indivlduos ou gru-

poso

Boas representa o ponto inicial de outro caminho.

Nos limites da lingUlstica e da antropologia, se procura afir-

mar mais decididamente uma ligação entre 11ngua e cultura -

llngua não tanto imagem do mundo quanto arcabouço da visão so-
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czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia l do mundo.

Dos "hábitos Lí nqü f s t ic o s." de. Sapir (1949) ao "re-

1a tiv ismo 11 d e W horf, a q ua stão em f oco €i nova.m ente a s ig n if t ca-

ção. Na distinção entre função simb5lica ou categoria1 e função

pragmática, e na procura whorfiana das categorias lingUisticas

latentes ou implicitas (criptotipos não necessariamente mate-

rializados em fenotipos) se pretende abranger numzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsE esforço

de conhecimento antropologia, psicologia e lingUistica (Whorf,

1969:35):

Le chercheur qui se 1 ivre ã l'êtude d I une cul ture

se doit d'avoir de la linguistique une conception

idêale permettant une approche heuristique de pro-

bl~mes de psychologie qu'il peut avoir ~vit~

d'aborder jusque-lâ. 11 est fond~ de consid~rer

dans ce cas la linguistique comme une verre grois-

sisant â travers lequel, quand la mise au point

est correcte, se profileront les vraies formes de

beaucoup de ces forces qui jusqu'ici n'ont ~tê

pour lui qu t un "no ma n t s land" impênêtrable, domai-

ne d'une activite mentale invisible et desincarnêe.

o cl~ssico exercicio de Whorf sobre a lingua Bopi,

com a finalidade de demonstrar um isomorfismo substancial en-

tre o significado de formas verbais de tempo e espaço, hâbitos

de pensamento e caracteristicas comportamentais prEprias a uma

determinada cultura ~ facilmente criticivel do ponto de vista

tanto da lingl.listica como da antropologia atuais. Sobretudo, do

ponto de vista do estágio de conhecimentos alcançado pela dis-

cussão entre diversos modelos de descrição e explicação dos fa-

tos lingUisticos. Permanece, contudo, um exercicio fascinante

e possivel: a procura de estilos cognitivos atravês da relati-

vização de categorias lingUisticas formais tidas como univer-
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sais e a anâlise de formas de organizaçio das relações predi-

cacionais atraves dos significados produzidos no uso comunica-

tivo de tais formas. Empreender uma investigação dessa nature-

za não implica reeditar o nominalismo deslocado de Whorf, nem

sua visão behaviorista da cultura. Possi~ilita, sim, incluir

na anilise de uma llngua tanto seus mecanismos internos de ~g-

nificação, num diâlogo entre distinções nacionais universais e

suas realizações especlficas no sistema em exame. - que pode ser,

inclusive, um sistema interlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nqü i s t í co , no momento em que ado-

tarmos uma pespectiva comparativa -, como tambem os processos

de significação em macro-fen~menos de identificação social e

de configuração de maneiras de falar culturalmente regradas.

r esse modelo de descrição de uma llngua que cons-

titui o conte~do das propostas mais recentes brotadas da apro-

ximação entre lingt.11stica e antropologia, numa maturação pos-

terior aos anos sessenta, fase em que conviveram lado a lado o

metodo lingUlstico em etnografia e o metodo etnogrâfico em

lingUlstica. Hymes (op.cit.) caracteriza esse perlodo como um

terceiro aspecto da interrelação entre as duas disciplinas, on-

de a lingUlstica assume um papel de fundamentação metodo16gica

e novos modelos lingUlsticos descritivos e teóricos são formu-

lados a partir de uma integração de elementos considerados es-

púrios pela lingUistica tradicional - fala, interação verbal,

significados pragmâticos, etc.

A aplicação dos modelos lingt.11sticos ã anâlise an-

tropolõgica e, de qualquer maneira, anteriorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ chamada etnogra-

fia da fala e os dois campos se mantiveram absolutamente sepa-
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rados. L~vi-Strauss (1945) descobriu com Jakobson o rigor do

modelo estruturalista em fonologia, cuja abstração desvelava

uma racionalidade perfeitamente apreenslvel por uma verdadei-

ra ci~ncia sob a aparente variabilidade dos dadas, nas bases

da mat~ria sonora da linguagem, constituinte do ser humano e

social. Impacto menor tiveram a transposição dos procedimentos

da lingUlstica distribucional para a sistematização do compor-

tamento não-verbal, como o conceito de tagmema de Bloomfield ou

os de emico e êtico de Pike, e a util ização da an àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIis e compo-

nencial do significado em ireas de interesse etnol~gico (etno-

semântica, etnoci~ncia e etnoepistemologia).

Completamente ã parte de qu~lquer tipo de encontro

com os modelos antropol~gicos permaneceu a lingUlstica gerati-

vo-transformacional, não obstante algumas tentativas de aplica-

ção das noções de geratividade, de estrutura profunda e super-

ficial e de transformaçio. Interessante ~ notar que foi exata-

mente essa teoria da linguagem a viver o maior desenvolvimento

e difusão no interior de uma concepção puramente cientlfica e

autõnoma, sem perder as ralzes do primeiro estruturalismo e

alimentando, sobretudo, as investigações da psicolingUlstica a

partir de seus pressupostos mentalistas e do conceito de com-

pet~ncia de um falante abstrato e ideal. A presente situação

nao me parece, contudo, definitiva; o modelo chomskiano ~ su-

jeito a contlnua modificações, respondendo ã necessidade de

incorporação de novos dados e novas questões, surgidos, inclu-

sive, de outras areas da pesquisa lingUlstica, o que permite

vislumbrar futuros encontros com a prõpria etnolingUlstica.

Rente de conflu~ncia de correntes norte-americanas
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e anglo-sax6nicas~ nasce no começo dos anos sessenta a Etnogra-

fia da Fala (Hymes , 1962). Apresentando-se. cem o pr o pó szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t o de'

preencher o hiato entre a descrição gramatical e a descrição

etnogrâfica~ essa nova disciplina se firma pela aplicação do

m~todo etnogrâfico ao comportamento verbal. Ela analisa em

termos culturais padrões e funções que organizam o uso da 11n-

gua numa determinada sociedade~ focalizando o complexo sistema

de recursos disponlveis aos seus membros e por eles utilizados~

sendo a gramâtica~ na acepçâo tradicional ~ apenas um desses re-

cursos (Bauman e Sherzer~ 1975).

O campo da etnografia se encontra~ sem dDvida~ am-

pliado~ jâ que a fala~ comportamento mediado pela linguagem ver-

bal ~ não e mais uma paroleinanalisãvel, nem simples instrumen-

tos do pesquisador. A Etnografia da Fala produz uma serie de

noçoes anallticas~ algumas das quais novas e outras retomadas

da sociolingUlstica, da antropologia lingUlstica de origem boa-

siana e da filosofia lingUlstica inglesa. A compet~ncia mera-

mente 1ingUlstica se acrescenta uma competencia comunicativa,

a linguagem e vista como desempenhando uma pluralidade de fun-

ções; um dado grupo social ~ caracterizado por uma dada econo-

mia verbal, cujos componentes são~ alem da llngua propriamente

dita~ variedades e registros e um sistema de participantes, ce-

nas~ atos e g~neros lingUlsticos. Pelo uso desse conjunto de

unidades de descrição se viabilizaria uma tipologia comparati-

va das maneiras de falar.

Para quem queira empreender um estudo etnolingUls-

tico, a Etnografia da Fala oferece sugestões e pistas esclare-

cedoras~ muito embora parte dos trabalhos de seus adeptos te-

nham acabado por seguir duas diretrizes reducionistas e aparen-
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temente opostas: ou um determinismo sacio-cultural com respei-

to ao fenõmeno llnguaJfala, ou as estrat~gias individuais de

manipulação de normas. Com isso, na maioria das vezes, o hiato

entre descrição gramatical e descrição etnogrifica permanece

como uma dist~ncia isuperãvel. Procurar construir pontes atra-

v~s dessa distância ~ uma tarefa difTcil, muito mais diflcil

do que podia supor um Whorf de algumas d~cadas atrâs. Propos-

tas mais recentes de modelos de descrição lingUTstica e de aná-

lise do discurso indicam poss1veis caminhos a serem percorri-

dos.

Refiro-me, em primeiro lugar, ao trabalho de Sil-

verstein sobre uma gramâtica pragmâtica, em que a linguagem ~

dada como sistema de comunicação, cujo meio e a fala articula-

da em eventos verbais identificâveis (Silverstein, 1976a). Pa-

ra abordar os modos de significar dos signos lingUlsticos, se

torna necessãrio integrar numa teoria mais abrangente os sig-

nificados sem~ntico-referenciais e os significados pragmãticos

do processo comunicativo.

Toda a ling~Tstica - diz Silverstein - nao so a

moderna, suas categorias anallticas, como llngua enquanto lan-

gue e código, as categorias lingUlsticas que ela define, seus

modelos de segmentação, descrição e anãlise estão baseados na

referencialidade, função unica mas não unica função da lingua-

gem. Assim, a semântica seria o estudo do significado puramen-

te referencial, equival~ncia com o conteudo proposicional e

tradução. A ling~Tstica nesse sentido e a tradução são para

Silverstein atos e eventos de fala referenciais meta-sem~nticos.

Seria essa a natureza das análises "atomlsticas" - palavras, mo..!:,

femas, frases - com o acr~scimo da teoria dos atos de fala da
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escola inglesa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA função semântico-referencial nao esgota, con-

tudo, a interpretação do significado produzido na fala; para

isso ~ mais interessante uma abordagem "hollst;ca" da descri-

çao de uma llngua, abordagem que inclui a investigação de for-

mas de discurso (Van Valin, 1980). r em outros eventos de fa-

la, não exclusivamente referenciais, que se encontra a multi-

plicidade funcional da linguagem; aqui reside sua natureza co-

mum com os processos comunicativos culturalmente inscritos.

As palavras são como as condições limites da inter-

pretação de um enunciado; elas conformam o conteGdo proposicio-

nal e podem funcionar como lndices contextuais que contribuem

para criar a situação em que o enunciado deve ser interpretado.

Para cada fração de expressão verbal, hi virios atos de fala

que motivam sua presença num evento de fala. Existem, assim,

classes de signos ling~lsticos extremamente importantes no

pr~prio fazer do discurso que s5 significam pela conjunção do

modo referencial e do modo pragmâtico, entendidos em seu sen-

tido clâssico, pois ~ posslvel considerar tamb~m a refer~ncia

como um tipo de ato de fala. São esses signos lndices referen-

ciais que contribuem ã descrição proposional no discurso, a

partir do valor de alguma varzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ãv el contextual (dêlticos de tem-

po e espaço) ou como sinais da existência de elementos db evento

de fala (as formas pronominais de primeira e segunda pessoa).

Hâ tamb~m lndices não-referenciais que refletem a exist~ncia de

certos valores especlficos do contexto (llnguas especiais) ou

que estabelecem os parâmetros da interação social entre os in-

terlocutores (sinaishonorlficos ou de deferência). O uso de

uma llngua como tal - por exemplo de uma variante dialetal -

com seus traços definidores e contrastivos, ~ lndice e expres-
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sao de fatores socto16gtcos. Uma gramâttca pragmâttca cont~m,

assim, o nexo entre representações semântico-referenciais e

frases/enunciados e a ligação entre variãveis do evento de fa-

la, regras de uso dos recursos lingUlsticos e a produção de

expressoes verbais.

O estudo de uma llngua nos termos de seus vârios mo-

dos de significação implica e pressupõe voltar a atenção para

as unidades da produção verbal contidas no discurso, ou melhor,

nos diversos g~neros de discurso que uma sociedade manifesta

como suas maneiras de dizer. Aqui, o texto falado deve ser ana-

lizado em seus traços definidores internos, como um ato de fa-

la completo e pelo evento no qual se insere e que constrói.

o estudo etnolingUlstico do KuikGro que constitui es-

ta tese se propoe como exerclcio de aplicação de um modelo d~s-

critivo da llngua compatlvel com um diãlogo com a antropologia

e, em particular, com as etnografias alto-xinguanas, o que le-

va a uma serie de "descobertas" em vários nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ve i s , A questão fun-

damental e procurar responder ~ pergunta: o que significa, no

sentido mais amplo, falar Kuik~ro? [ esse o fio que une os di-

ferentes capltulos. Ao responder a tal pergunta, acredito po-

der contribuir não apenas ao conhecimento de uma 11ngua sem

documentação alguma e da arte verbal dos Kuik~ro, mas tamb~m ao

estudo comparativo de sistemas lingHlsticos, sobretudo os Ka-

rlbe, e de estilos e manifestações verbais nas culturas de

tradição oral.

No Capltulo que se segue - Falar KuikGro, Identida-

de Social e Identidade LingUlstica no Alto Xingu - a llngua e
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seu uso serao vistos em sua totalidade como diacrltico da iden-

tidade social do grupo local e de seus membros numa rede inter-

tribal que liga os diferentes grupos locais num substrato cul-

tural compartilhado. Serã dada ênfase ao subsistema Kar1be al-

to-xinguano, onde diferenças de tipo dialetal tamb~m configu-

ram identidades basicamente atrav~s de distinções de ritmo e

melodia da fala. Uma questão final diz respeito ã traduzibili-

dade interlingUlstica de categorias culturais supostamente co-

muns aos alto-xinguanos.

A descriç~o e interpretaç~o de aspectos cruciais da

sintaxe da lingua e o tema do terceiro Capltulo - Falar em Kui-

kfiro. Ao inv~s de uma apresentação gradual de suas partes seg-

mentãveis, segundo um modelo descritivo tradicional, preferi

introduzir o leitor diretamente na organização do enunciado,

identificando os eixos de suas construções e transformações.

Nesse percurso, descobriremos o que ~ a ergatividade KUikfiro,

sua representação semântico-cognitiva da transitividade, o

não-lugar do Sujeito e as perspectivas pragmãticas do falante

ao utilizar os recursos da ergatividade bifurcada. Deter-me-ei

sobre esta filtima, jã que revela na sua realização a açao con-

comitante de diversas determinantes, integrando fatos do doml-

nio puramente gramatical com outros de natureza decididamente

pragmãtica - tipos de atos de fala e hierarquia de traços pro-

nominais. Em mais de um ponto se mostrarã imprescindlvel uma

abordagem comparativa com outras llnguas Karlbe.

"Fa lar-e s KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kiiro ; gêneros v erba i s " e o t i tu lo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAul-

timo Capltulo. Nele procurar-se-â conectar o uso de uma llngua

com propriedades de emblema social, seus recursos estruturais

na produção discursiva e os mais importantes gªneros de fala
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formal, do mais pr6ximozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã linguagem cotidiana - a narrativa -

aos mais elaborados pela estrutura retErica e po~tica, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhl-

brido de fala e canto. A leitura do Capltulo IV deve ser acom-

panhada pelos textos que compoem o Volume Ap~ndice; trata-se

de exemplificações de tipos de narrativas, de discurso cerimo-

nial e de orat6ria publica, cuja transcrição, apresentação grá-

fica e tradução tentam manter as caracterlsticas da execuçao

oral, apesar da distância que separa umas da outra. Uma slnte-

se do sistema fonolEgico Kuikuro ê dada na Introdução dQ Volu-

me Ap~ndice como descrição do procedimento seguido para o es-

tabelecimento de uma escrita.
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NOTAS

(l) Em Franc~etto e Leite (1983} uma sirie de entrevistas cem

lingUlstas brasileiros especializados no estudo de llnguas

indlgenas revela um denominador comum de suas biografias

profissionais~ uma forte motivação para o cumprimento de

uma tarefa de salvação documental e a preocupação com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIretornoll da pesquisa ao grupo pesquisado sob a forma de

assessoramento educacional.

(2) A avaliação das atividades do SIL no Brasil foi o tema de

três artigos publtcadosna Revista Religião e Sociedade (n97, ju-

lho de 1981) de autoria de Yonne Leite, Ant~ony Seeger e

Roberto Cardoso de Oliveira.

(3) Para um hist~rico dos estudos sobre o Alto Xingu, desde

Von den Steinen, consulte-se os Capltulos Introdut~rios

das dissertações de Samain (1980) e de Emmerich (1984).

Nesta ijltima hâ tamb~m uma cronologia do processo de ocu-

paçao da região, iniciada oficialmente pela Expedição Ron-

cador-Xingu em 1946 e conclulda com a decretação do Parque

Indlgena em 1961. O projeto que levouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã criação do Parque,

apresentado ao governo Caf~ Filho, foi elaborado e defen-

dido por pesquisadores do Museu Nacional (E.Galvão, J.C.

de Melo Carvalho, P. Lima, H. Alberto Torres) juntamente

com os indigenistas O.Ribeiro, Gama Malc~er e os irmãos

Villas Boas.

-(4) A "fe s t a" do kwampâ, alegre e barulhenta, e o cenãrio dos
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cantos hom5nimos. Compositores e c~nt~dqres transmitem

publ íc amenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e comentários e "fofocas". respondem a acusa-

ções, admoestam, acusam. Veja-se as observações do CapT-

tulo IV desta Tese e o Prefâcio em Basso (1973). EstezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•.
canto kwampâ foi composto por uma mulher em novembro de

1981 para que eu mesma participasse na "festa" com meu

recado.

(5) Veja-se a conclusão da Seção 4 do C~pltulo 11 para al-

gumas notas sobre o lugar e o valor do portugu~s no Alto-

Xingu.

(6) Nas Dltimas Seções do CapTtulo IV, reencontrar-se-â o te-

ma dos caraibaJ.!.ceke no discurso ce.rimo níe l do Kwar iip e

na orat~ria masculina.

(7) "The kuikuro are constantly preo ccup ie d w i t h t he exchange

of goods and services and with equalizing accounts.This theme

permeates the whole culture. One of t he expression most fre-

quently heard is "T~ ma fipigi", whí c h means "Whatls the

price" and which may be used in various contexts, being

equivalent to "What did you receive", or "What did you

have to pay" ... The desire to adquire material goods

appears to antedate the first recorded contact with Whi-

tes, but native acquisitiveness has also been fostered by

contact with c iv í l t za t lo n ." (Dole, 1958:126).

(8) Era a epoca da gestão do Coronel Nobre da Veiga na presi-

d~ncia da FUNAI, ~poca marcada por uma campanha contra os
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pesquisadores, sobretudo os antrop5logos, acusados de

insuflarem os lndios na reivindicação de direitos e nas

crlticas ã polltica oficial. O Parque Indlgena do Xingu

ficou interditado aos pesquisadores por perlodos intermi-

tentes do final de 1978 ate 1980.



CAPíTULO 11

FALAR KUIKÚROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMULTILINGOISMO ALTO-XHJGUANO: IDENTIDADE

SOCIAL E IDENTIDADE LINGOrSTICA

2.1. INTRODUCAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade a1to-xinguana e tradicionalmente definida,

tanto na literatura etnogrãfica quanto em artigos de divulga-

ção destinados ao grande publico, como um conjunto de grupos

locais interre1acionados que compartilham traços culturais em

diversos domlnios - economia, parentesco, cosmo10gia, valores,

cerimônias intra e intertribais - e que se distinguem por ou-

tros traços, sendo os mais evidentes a especialização na manu

fatura de artefatos para troca, o território de ocupaçao his-

tórica e - 1ast but not 1east - a 11ngua. Antes da depopu1a-

çao que se iniciou a partir das primeiras decadas deste secu-

10 um mesmo grupo 1ing~lstico compreendia diversas aldeias.

Atualmente, cada grupo 1ingUlstico corresponde a um grupo lo-

calou aldeia, com exceção dos Matipu-Nahuquã.

As 11nguas faladas no Alto Xingu pertencem aos troncos

Tupl e Aruãk ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã f am I l t a Ka ri be , alem do Tr umá i , lI nqu a consl

derada isolada. A distinção entre 11ngua e variante dialetal
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e crucia1 no Alto Xingu, pois configura agrupamentos maiores

que sao socialmente relevantes na representação indlgena do

sistema de relações intertribais. Os dialetos são entre si mu

tuamente inteliglveis, enquanto as llnguas não o são, mas a

distância lingUlstica entre as variantes e outro fator que de

ve ser considerado. Kamayura e Awetl sao Tupl, assim como Mehi

naku e Waura são Aruak. Se estes são dialetos muito pr6ximos,

a sua distãncia do Yawa1apTti, tambem Aruak, e mais ou menos

do mesmo grau daquela entre Kamayura e Awetl. As tres (ou qU!

tro) variantes Karlbe-Kuik~ro, Kalapa1o-Nahuqua e Matip~- sao

todas muito pr6ximas. A este quadro devemos acrescentar o po~

tuguês, llngua de contato entre brancos e lndios e agora tam-

bem entre as populações indlgenas do Parque que pertencem a

areas culturais distintas.

O multilingüismo alto xinguano e sempre ressaltado e

ja tem sido tratado sob varios ângulos. Menget (1977:35) con-

sidera que o mu1ti1ingUismo não implica uma "torre de Babe1",

pois ha importantes canais de comunicação de natureza nao-ver

bal, gêneros de fala formalizados que sao comuns(1), alem de

processos socio-lingnTsticos tais quais emprestimos e percen-

tagens de bilingUismo e multilingUismo, tanto individuais co-

mo de grupo. Doutro lado, ressalta de imediato o valor distin

tivo da diferenciação lingnlstica:

La multiplicite des codes linguistiques nlest ici qui
un aspect dlun syst~me generalise de communication oG
1es codes non-1 inguistiques parzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt aqe s par touszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL' emp or
tent 1argement sur les idiomatismes tribaux. On pour~
rait cependant sletonner que la contration demografi-
que de 1884 ~ 1954 nlait pas êtê accompagnêe dlune
attrition 1 inguistique en proportion. Nous verrons que
clest la structure même de llensemble social que ren-
force les elements de particularisation des groupes

locaux. (grifo meu)
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Apesar da extensa produçio acad~mica, o autor aponta a

falta de estudos sobre o sistemaabrangente da bacia alto-xin

qu ana , a chamada Hãrea do u lur-T'", quase sempre tratada(Menget.

op.cit.: 40) como

listes de traits culturels dont la Some et la confi-
guration totales dessinent un ensemble singulier.dis
tinct dlunit~s voisines de m~me ordre. -

A isso se soma a falta de estudos lingtilsticos especl-

ficos, pr~-requisito para uma investigação profunda do multi-

lingtlismo. As duas ãreas de pesquisa estão, evidentemente, in

terligadas.

Os que dedicaram monografias espec1ficas a determina-

dos grupos, pressupondo uma sociedade alto-xinguana e fazendo

do grupo local "une echelle reduite de lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o t a l í t s qui llin_

clut" (Menget 1977: 42), t~m tratado a variavel soc io c l í nqü i s

tica como elemento de destaque na delimitação e manutenção da

"identidade t r t bal ". Assim, Gregor (1977: 307) nota que:

The rules assigning tribal membership are nor spelled
out. Instead, they are a composite of attributes
consisting of language~ parentage, public opinion,
and residence. To be a "true" ~1ehinaku one must speak
the language fluently and without accent. The Mehinaku
value their speech as an aesthetic accOmplishment.

As observações, que se encontram esparsas nas etnogra-

fias, sobre id~ias e valores concernentes ã relação entre lln

gua e identidade da unidade social grupo local/aldeia e sobre

o comportamento verbal nas interaçoes sao sistematizadas em

Basso (1973a)~ O ensaio de Basso, visando a elucidar um conju~

to de categorias de afinidade importantes na vida social dos

Kalapalo (Karibe) atraves de mudanças na terminologia de pa-

rentesco no contexto do contato ling~lstico. introduz um qua-
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dro das ligações peculiares entre linguagem, cultura e socie-

dade numa sociedade multillngUe como a do Alto Xingu. Atesta

a falta de bilingUismo e as restrições que limitam a comunica

ção entre os grupos, assim comO a aus~ncia de uma llngua-fra~

ca que permita transpor as barreir~s. nistingue as modalida-

des de interação em duas situações de encontro, cada uma ca-

racterizada por mensagens,cõdigos e identidades dos partici-

pantes especificos. Nas "situações pessoais" (personal situa-

tions, Basso, op.cit.: 8)

verbal codes are of particular importance and messages
focus upon the nature of in~ividual relationships and
roles.

Nas "situações não-pessoais" (non-personal situations)

hi uma preponder~ncia de códigos não-verbais - simbolismos ges-

tuais e visuais - e um uso extremamente formalizado da llngu~

onde nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê o conteudo das mensagens que ê relevante mas o si~

nificado assim veiculado que une e opõe, ao mesmo tempo, os

grupos locais. O papel dos poucos indivlduos bilingUes, en-

quanto mediadores sociais e da difusão de uma cultura comum

supra-grupal, e o uso do português são ainda outros pontos aba!

dados por Basso.

A região do Alto Xingu, embora seja um exemplo de sis-

tema social indigena sul-americano com uma cultura comum e he

terogêneo lingUisticamente, se destaca em sua unicidade por

nao ser uma "comunidade de t a.l a " (speech community), tal como

foi definida pelos etnõgrafos da fala (Gumperz, 1968),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

nao

tendo um unico cõdigo lingnTstico compartilhado. Nesse senti-

dosõ os grupos locais podem ser chamados de "comunidades de

fala" (speech communities). O sistema supra-grupal poderia ser
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chamado, com Basso (op.cit.), de "rede de comunicação" (commu-

nication network; Hymes, 1968) e não "comunidade de fala mul-

tilingtle" tipo a do Vaupes (Sorensen. 1967; Jackson, 1983),da

do que no Alto Xingu não encontramos um poliglotismo generall

zado. Uma semelhança de fundo aproxima, contudo, o sistema al

to-xinguano ao do Vaup~s. Fala-se de uma sociedade do Vaup~s

(ou Rionegrina), como se fala de uma sociedade alto-xinguana,

pois as diferenças internas observadas - llnguas, simbolismo

mltico associado a simbolismo geogrãfico, especialização na

manufatura de certos objetos - são tratadas como se originan-

do de um mesmo modelo cosmo16gico. As diferenças sao emblemas

de identidade (Barth, 1969: Introdução), resultantes dos ne-

xos que conectam unidades no interior de um universo que as

envolve.

A noçao de "rede de comunicação" sintetiza observações

que constam de vãrios trabalhos etnogrãficos. A integração in

tertribal no Alto Xingu - uma integração relativa - não se dã

exclusiva e preponderantemente pela interação verbal.

Hã outros meios e canais quais as trocas matrimoniais e eco-

nômicas, e, sobretudo, uma linguagem ritual, subs-

trato cosmo16gico, comum, sendo o conjunto cerimonial (m~sica,

cantos, "festaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
) uma verdadeira marca da xinguanidade abran-

gente, o que contrasta com a multiplicidade de llnguas cir-

cunscritas aos grupos locais ou. melhor. a agrupamentos lin-

gnlsticos diferenciados. A esse prop6sito. contudo, cabe cor-

rigir certas afirmações que podem ser deduzidas dessas consta

tações, como as contidas em Bastos (1978: 185 e S95). OS dois

tipos de comunicação, o ritual e o verbal, não podem ser redu

zidos um ao outro de maneira simplista, em nome de uma relati
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vização do "constrangimento verbal-cognitivo da Antropologia".

Hã comunicação verbal no ritual e hã ritualização da comunica-

ção verbal - intersecções que só uma pesquisa especifica base~

da em conhecimentos lingtlisticos pode esclarecer. Concomitante

mente, não se pode subestimar a existência de uma compreensao

multilingtle, pelo fato de não haver uma expressão multilingtle,

dois planos distintos de comunicação, como veremos. Parece-me,

tambem, simplório deduzir do quadro xinguano que "nem loquaci-

dade nem senso tão somente verbal da palavra falada são atitu-

des" dos indios perante a lingua falada; afinal, issozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e um

truismo com relação a qualquer cultura e qualquer lingua. Vol-

taremos a esses tópicos na Seção 3 deste capitulo.

Outro apanhado geral sobre a situação lingtlistica do Al

to Xingu e encontrado em Emmerich (1984), onde se fala de mul-

tilingtlismo e bilingtlismo passivo no sistema dos casamentos in

tertribais, ao lado de uma introdução ã etnografia da fala de~

sa area. A autora identifica a peculiaridade do multilingtlismo

entre os Trumãi e os Yawa lapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf t í , excepcionais se comparados com

a homogeneidade lingtiistica interna dos outros grupos. Assim,

não e possivel generalizar os dados Trumai expostos por Monod

(1970); não obstante, e em seu artigo que se indicam direções

interessantes de pesquisa. Viveiros de Castro (1977 e 1978) ob

serva as regras muito especiais de interação verbal na aldeia

Yawalap1ti e aborda outro problema relevante, o das relações

entre categorias culturais da cosmologia e categorias lingtl1s-

ticas.

A 11ngua nao sobrevive sã enquanto emblema tradicional

do grupo local. Ela tem se tornado o diacYitico talvez mais im
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portante dessa identidade a partir da criação do Parque, qua~

do uma nova e mais intensa dinâmica relacional foi imposta aos

alto-xinguanos, sobretudo aos Karlbe, atraldos para a ârea de

influência do Posto Leonardo, numa região mais circunscrita em

termos de espaço flsico e polltico. O processo de contato im-

pulsionou, por outro lado, mudanças niveladoras no que diz res

peito a outros emblemas distintivos, como e o caso da produ-

çao e troca de artefatos, pela difusão de bens industrializa-

dos vindos de fora e adquiridos sob forma ora de IIpagamentoll

ora de "b rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt nd e ". Evidenciar-se-ã, então. o conservadorismo lin

gnlstico dos grupos alto-xinguanos que mantiveram uma certa

homogeneidade interna, em oposição aos que, por uma historia

de dispersão e reconstituição, foram levado a situações pec~

liares de multilingUismo interno.

O objetivo deste capltulo ~ abordar alguns aspectos do

multilingtlismo alto-xinguano, valendo-me de muitas das suges-

tões oferecidas pela bibliografia existente. Admito que não se

trata de uma ilustração quantitativa, nem do resultado de uma

investigação exaustiva, mas sim parte importante do que apre~

di sobre a maneira pela qual os Kuikuro elaboram sua prôpria

meta-linguagem.

Focalizarei nas Seções 1 e 2 os elementos diacrôn;cos

e sincr6nicos da identidade socio-lingnlstica Kuikuro no con-

texto do Karlbe alto-xinguano, a fim de entender o jogo das

distinções dialetais que demarcam os limites das unidades so-

ciais que sao os grupos locais. A categoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoxomo ~ o cerne

dessa classificação.

Na Seção 3 - tratando o multilingUismo como comporta -
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mento verbal, representações e valores - ampliar-se-ã o qua-

dro; as distinções lingtllsticas expressam a representaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin-

dlgena do sistema social mais abrangente, distância e proxim~

dade, alianças e rupturas.

A quarta e ~ltima seção deste capltulo ~ dedicada ~ ou

tra face do sistema multillngtle alto-xinguano, ou seja, a cer

tos processos de integração que permitem transpor as frontei-

ras lingtllsticas entre as unidades locais. Partindo da defini

çao de IIrede de comunicaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll dada por Basso (1973), abordare-

mos as questões da aculturação lingtllstica e da intertraduzi-

bilidade de conceitos comuns aos grupos alto-xinguanos. Aqui

o pon to prob 1em ã t ico se rã o da re 1açã o en tre ca te 9o r ia s de uma

semântica cultural compartilhada e categorias lingtllsticas(e~

peclficas), tomando como objeto de um exerclcio de tradução

certos conceitos cosmol~gicos expressos em Yawalaplti (Vivei-

ros de Castro, 1978).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2. OS KARIBE NA HISTORIA ALTO-XINGUANA

Se excetuarmos uma ocupação mais antiga Aruãk, os Karl

be têm sido e continuam sendo os senhores do Kuluene, forman-

do um subsistema definido territorial, lingtllstica e tambem

culturalmente. são evidentes as diferenças entre os Karlbe e

os não-Karlbe quanto a certas prãticas ligadas aos ritos de

passagem - reclusão pubertãria ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeouvade - e ao xamanismo e

quanto ao sistema de chefia (Dole, 1979). Os {ndios reconhe-

cem que havia no passado diferenças mais acentuadas no regime

alimentar e quanto a certas cerimônias. Assim, para um Kuik~-

ro, enquanto os Kamayurã (Tupl) e Waurã (Aruãk) são decidida-
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mentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtêlo(2), lIoutro", os Kalapãlo ou os Matipu sao lzatohõla

.t'é.lo, "pouco outro", ou rzurzúJt.e. .têlo, "nós, outro". O termo lzu

lzúJt.e. (rzurzuJt.'é.rzo) e usado pelos Kuikuro para denotar seu pro-

prio grupo local e podemos analisã-lo em duas maneiras. Pode

se tratar do pronome composto pelo prefixo dual inclusivo lzulz-

- que co-ocorrendo com o sufixo pluralizador -lzo indica a to-

talidade plural de um "me srno " - e pelo pronome de primeira pes-

soa s ingu 1ar uJt.e.. t po ss1ve1, Por ou tro 1ado, se para r o prefzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl

xo rzu- (dual inclusivo) e o sufixo -rzo da ralz rzuJt.e., que deno

ta a humanidade alto-xinguana em oposição aos "lndios" que

não pertencem a ela. As duas interpretações não se excluem,se

sobrepondo na intersecção de referentes e conotados. O signi-

ficado veiculado, qualquer que seja a etimologia correta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe a

refer~ncia reflexiva de um grupo local que se v~ tanto enqua~

to pluralidade de um lIeull, como sendo sujeito coletivo, âmago

da humanidade. E a llngua e um dos diacrlticos mais importan-

tes a delinear as fronteiras desse IInósll.

Dos casamentos realizados entre grupos locais diferen-

tes, a maioria e com aquele lIoutroll que fala uma llngua seme-

lhante, posição essa frequentemente enfatizada pelos lndios.

Uma lógica endogâmica define agora o subsistema Karlbe (verna

Seção 3 o desenvolvimento dessas observações).

Dos quatro grupos Karlbe de hoje, como jã dissemos~dois

mant~m uma identidade homog~nea - Kuikuro e Kalapãlo-, enqua~

to os outros confluiram, hã não muito tempo atrãs, numa mesma

aldeia, interligados por muitos casamentos, mas mantendo ain-

da cada um viva a suallngua e a sua descendencia. são todos

esses grupos sobreviventes de uma população Karlbe bem maior
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e mais diversificada, tal como devia ser no tempo de Von den

Steinen. Os Ku i kiiro falam que "antigamente" havia muitas "al

deias", sempre mencionando pequenas diferenças lingt.listicas

entre um gru po e ou tro (S eçã o 3), e sem pre que conta m sua prÉ.

pria história a contextualizam no subsistema Karibe. Um bre-

ve histórico nos introduz aos relatos Kuikuro objeto da Se-

ção seguinte, esclarecendo o sistema das denominações dos

grupos Karibe, pois os nomes pelos quais são por nós conheci

dos não são geralmente os utilizados pelos indios.

Seja nos documentos escritos, seja nos relatos indig~

nas, lacunas e contradições dificultam, contudo, uma recons-

trução satisfatória tanto da origem dos grupos atuais como do

desaparecimento de outros.

Em outubro de 1887, Karl von den Steinen entrava em

contato com os Bakairi e os Nahuquâ do rio Kuliseu. Registr!

va pela primeira vez os dois idiomas e os classificava defi-

nitivamente como pertencentes i familia Karibe; sua inteligi

bilidade mutua era, contudo, minima. Os Nahuquã habitavam uma

aldeia de doze casas localizada ãs portas do caminho de en -

trada na região dos formadores do XingUe Havia indiv;duos N!

huquâ falando Bakair; e, vice-versa, alguns Baikairi conhe-

ciam o Nahuquã. Outra caracteristica dos Nahuquã do Kuliseu

era a de estarem em contato próximo com grupos nio-Karlbe.

Passando por eles, podia se chegar aos Mehinâku e aos Yawala

piti, mais longe aos Waurã, todas populações de lingua Aruãk.

Bem prõxima era a aldeia Aweti, mais afastadas as aldeias Ka

mayuri, grupos de llngua Tupl. Estavam então os Nahuquã do

Kuliseu entre os Bakairl, que chegavam até os "mansos" do pa
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ranatinga jã intensamente em contato com os postos avançados do

Governo de Mato Grosso~ e a rede intertribal do alto Kuliseu.

Significativas deviam ser as relações com os Aruãk circunstan -

tes; o próprio Von den Steinen notava influências do idioma e a

presença de mulheres Mehinãku na aldeia Nahuquã (Von den Steinen~

1940: 197). Faziam tamb~m a ponte para as muitas aldeias Karibe

distribu;das na região entre Kuliseu e Kuluene, recortada por

inumeros canais e igarap~s. Von den Steinen nos fala de pelo m~

nos mais oito grupos (op.cit.: 193). Al~m de mencionar os Guapi

ri e os YanumakapU, localizava, pelas informações coletadas, t~

mando como ponto de referência a aldeia Bakair'í de Maig~ri no KQ.

liseu: Anuaküru ou Anahüku (sudeste); Alu;ti ou Kanalu;ti (les-

te); Yamurikumã ou Yaurikumã (de leste para leste-sudeste); Ap!

laqu;ri (leste-nordeste); Puikuru (leste-nordeste); Mariãpe(no!

deste).

Todos eles deviam falar variantes de uma mesma l;ngua,c~

mo atestam as duas listas vocabulares Nahuquã e YanumakupU-Nah~

qua em ap~ndice azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEn~4ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo~ Abo~lgene~ do B4a~il Cen~4al. Von

den Steinen (op.cit.: 194) se serviu do termo Nahuquã como "d e-

nominação triballl
, onde "triboll corresponde a agrupamento 1in-

gfllstico, observando, por~m, que o nome de Nahuquã era dado pe-

los 'índios exclusivamente aos habitantes da aldeia do Kuliseu

(op.cit.: 197);

Os Nahuquã compreendem nove "tribos" diferentes que só
correspondem a nove localidades diversas e independen-
tes.

Esse sistema de subdivisões contrastava com o IIsentimento de na

cionalidade" dos Bakair;.

Num epis6dio relatado por Von den Steinen (op.cit.: 133),
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três mensageiros Guikuru aparecem entre os Nahuquã com a noti-

cia do ataque Suyã aos Trumai da boca do Kuliseu. Muitos indios

de outras tribos estão na aldeia Aweti, rio acima, em alvoroço

pelo acontecimento: Waurã, Yawalap;ti, Kamayurã, Mehinãku e um

Bakair;. Não hã outros representantes dos Karibe do Kuluene,que

desde jã aparecem como mais afastados do populoso sistema do

Kuliseu. Com exceção dos Nahuquã, essas populações permanece -

ram em relativo isolamento ate praticamente o inicio da decada

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA60, epoca da criação do Parque. (Figura 1)

Se Mayer (1900: 119-21) foi o primeiro a ter contato com

Kuikuro e Kalapãlo, so com a expedição de Ramiro Noronha, da

Comissão Rondon, em 1920, começou a exploração da região ao

leste do Kuliseu, onde foram encontrados Cuicuru ou Kuikutl ,K~

lapãlo e Naravõto.

Petrullo (1932), em sua viagem de 1931, deparou-se com

a decadência dos remanescentes Bakairi, concentrados em volta

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP.I. Simões Lopes no Paranatinga, e com os Anahuquã (Nahu-

quã) no mesmo local da epoca de Von den Steinen. Menciona os

Kar i be - "o grupo ma is num ero so /I (o p .c it.: 143) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATs liva , Ku i-

kutl, Kalapãlu e Naravute, todos na beira direita subindo o Ku

luene.

Reconstruindo a geografia humana da região com base nos

dados obtidos por sucessivas expedições, desde Meyer (1896,

1889) atê Quain (1938), Levi Strauss (1948) observava que os

Nahuquã - assim ele continua a chamar com Von den Steinen os

diversos grupos Karibe - eram os unicos a ocuparem um territõ-

rio continuo, claramente distinto daquele das outras tribos.
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Ãs margens do Kuliseu notava mistura e concentração de popula-

ções; alem dos Nahuqua visitados por Von den Steinen, os Aruak

ocupavam o territõrio entre Kuliseu e Batovi e os Tupi conti -

nuavam numa pequena area na margem esquerda do Kuliseu. Das

duas aldeias d~ fragilizados Trumai, uma era situada na con-

flu~ncia com o Kuluene, entre Aweti e Yawalapiti, a outra na

margem direita do Kuluene ao norte dos Mariape-Nahuqua.

Uma situação bem diferente encontrava Pedra Lima, etnõ-

logo do Museu Nacional, que visitava os Kuik~ro em 1948 e em

1952. Ja a ~nica aldeia Nahuqua com apenas 28 pessoas se enco~

trava deslocada para nordeste, perto dos chamados Matip~, os

Mariape de Von den Steinen, reduzidos a 16 individuos. Tr~s re

manescentes Narav~te estavam com os Kalapalo. Em 1947 os Aipa!

se e Ts~va eram ainda grupos distintos, embora pequenos, prõx!

mos ao local da atual aldeia Kuik~ro; em 1949 sõ havia uma al-

deia Ts~va com uma casa e 16 pessoas; em 1951 podiam ser iden-

tificados sõ alguns remanescentes Ts~va entre os Kuik~ro.

Carneiro (1957) admite um declinio cultural e demograf!

co no Alto Xingu, paralelo ao das culturas amazônicas apõs a

chegada dos brancos. Razias de caçadores de indios nosseculos

XVIII e XIX - lembradas pelos prõprios indios -, doenças e co~

flitos intertribais sao causas a serem consideradas(3). Acres

cente depopulaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe comprovada por diversas fontes. Em 1887

Von den Steinen calculava a população alto-xinguana em 2.500

ate 3.000 indios, com um n~mero de aldeias que variava entre 28

e 34. Em 1926, o calculo desce para 1.840, com 12 ou 13 aldeias;

em 1948, 735 distribuidos em 9 aldeias ao todo. Uma concentra-

da e dristica redução demografica aconteceu no perlodo entre
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1946 e 1963, marcado pela entrada da Expedição Roncador-Xingu

na região dos formadores e pelo sarampo de 1954, data dramati

camente importante para os alto-xinguanos (Agostinho, 1972).

Assim, os KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt kiir o , calculados em mais de 250 por Meyer em 1897,

ficaram 144, em 1948, 130 em 1954, 118 em 1963, quando um nu-

meroso contingente deles se encontrava com os Yawalapiti, pe~

to do Posto Leonardo. No sarampo de 1954 morreram 40 Kalapalo;

25 haviam morrido de gripe no acampamento da Expedição no Ku-

luene; sua população havia diminuido de mais de 200 individuos

no fim do seculo passado para menos de 150 em 1948. Dos 27 Ma

tipu que sobreviveram ate 1954, 9 morreram na base aerea doJa

care naquele mesmo ano, de gripe e sarampo. Passada essa cri-

se violanta, e só nos ultimos anos que foi alcançado um cres-

cimento vegetativo desses povos: segundo o censo da EscolaPau

lista de Medicina, os Kuikuro eram 150 em 1970 e eu mesmo po-

dia contar pouco mais de 180 pessoas em 1981. Do sarampo de

1954sõ Kuikuroe Kalapalo, entre os Karibe, sairam mantendo

uma identidade local intacta.

Segundo a história contada pelos Kuikuro, como diremos

na Seção seguinte, estes consideram que sua origem como grupo

com uma identidade definida se deu a partir da fundação da al

deia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkuhik~~u - puikuru, Guikuru e Cuicutl de Von den Stei

nen, uma das principais localizações Karibe do m~dio Kuluene-

em decorrencia da fissão de um contingente consideravel da

grande, quase mitica aldeia, ou conjunto de aldeias e de IIfa_

zendas 11, de no mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi na da dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõti, 11 C am po "; Os que f icaram emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõti 11se
..•

tornaram uanihâtâ ll
, e ua~ihâtâ õtomo e ate hoje a denominação

dos que conhecemos como Matipu. Mais ou menos nessa epoca são
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apontados três principais agrupamentos Karlbe, excluindo os Ba

kairl (figura 1). Alem dos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAôti, os Akuku para cima da con-

fluência do Sete de Setembro com o Kuluene - antepassados dos

Kalapãlo, como, provavelmente, os Apalaqulri, Kanalulti e YamuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
rikumã de Von den Steinen - e os Jâramâ, entre o Kuliseu e as

cabeceiras do Agahuku (rio Buriti), que deviam compreender os

Nahuquã do Kuliseu e os Anahuku mencionados pelo etn5grafo ale

mão. As distâncias que separavam os três agrupamentos eram con

siderãveis se comparadas comas de hoje, e as relações entre

eles, embora importantes, mais escassas.

Sempre segundo os depoimentos indlgenas, e de acordocom

a hist5ria documentada mais recente, na decada de 40 - estabe-

lecimento da Expedição Roncador-Xingu e da base do Jacare - es

se quadro se apresentava bastante modificado. Poucos descenden

-
tes Uarihâtâ tinham atravessado o Kuluene em direção nordeste

para se fixar no local de Marijapei (Mariâpe de Von den Stei-

nen). alcançados pelos remanescentes Jâram~(4), uma vez abando

nada a região de origem. Os dois grupos iam se juntar em Mari-

japei pouco depois, em 1952. Os Kuikuro ainda ocupavam um ter-

rit5rio não muito longe de ôti e os Naravute e Kalapãlo aco-

lhiam os expedicionârios nos formadores do Kuluene. No começo

dos anos 60, com a criação do Parque e do Posto Leonardo. um

movimento geral rumo ao norte deslocou Kuikuro e Kalapãlo. Des

sa maneira, eram abandonados o alto e media Kuliseu e o alto

Kuluene, que continuaram. por~m, a serem considerados pelos l~

dias como o verdadeiro territ5rio Karibe. Nesse momento muitos

dos grupos locais jã podiam ser definidos como extintos (Dia-

grama 1).
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As~denominações indlgenas nao correspondem âquelas con-

sagradas na história contada pelos brancos. A explicação abai-

xo tenta corre1acionar estas ultimas às primeiras, resumindo a

descend~ncia e distintividade dos quatro grupos Karlbe sobrevi

ventes, que continuam a distinguir-se entre si por diferenças

1ingnlsticas enquanto unidades locais

Kalapi10. Denominação de uma aldeia abandonada hi mais ou me

noszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA150 anos atris, situada acima da conf1u~ncia do Tanguro

e Sete de Setembro, contemporânea dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõti. Basso (1983) docu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
menta duas aldeias vizinhas, Kalapilo e Kuapârâ. Sempre se-

gundo Basso, este grupo e chamado pelos não-Karlbe - e, como

vimos, tambem pelos Kuikuro - dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA~u~~ õtomo, denominação de

um segmento Kuikuro que se juntou aos Kanurijahâtâ, local da

mesma epoca de kuhikuru~ O nome de Aih~ õtomo, aldeia atual,

e tambem usado hoje em dia. Os Naravute, absorvidos pelos K~

lapâlo, e que tinham sido encontrados por Noronha e Petrullo,

eram outro grupo da boca do Sete de Setembro, os Agarahâtâ.

- Matipu. Denominação utilizada pelos não lndios a partir da

decada de 40, provavelmente de antigo sltio. Para os alto-xin

guanos sao Uarihâtâ. Conservam a denominação de otl õtomo,mas

são tambem chamados de Ma~ijap~i õtomo, local onde começaram

a conviver com os descendentes Nahuqui.

- Nahuqui. Denominação consagrada desde Von den Steinen. Para

os a1to-xinguanos são ainda jéi~améi õtomo, dosltio ocupado

entre o Kuliseu e as cabeceiras do Buritl, ate seu desloca -

mento para o Kuluene, perto de Marijapei, onde foram encon -

trados Por Pedro L ima em 1948. Pe1a 1oca1 iza ç ão a tua 1 são tam



Diagrama 1 - Origem e formação doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5tom~ Karibe do Alta XinguezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bem chamados dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMan~jap~~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~omo.

o "pessoalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll de Marijapei construiu nova aldeia nos mea-

dos dos anos 70 ao sul de Ãiha, na beira de uma lagoa chamada

-
Agahâga. Em 1981, porem, parte do grupo resolveu retornar ao

local anterior; a partir dessa data existem, então, duas al-

deias Matipu-Nahuqua. Conhecidos como IIMatipu da FAB" sao os

que voltaram a Marijapei, próxima da base militar de Jacare;os

-
"Matipu da FUNAI" ficaram em agahâga.

- Kuikuro. De kuhikuru, antiga aldeia existente na epoca deVon

den Steinen. Significa kuhZ ~kúnu - kúh~ e um pequeno peixe,

~kúnu quer dizer, na própria tradução indigena, "me smo ? , "de

verdade". As aguas da lagoa próxima eram repletas de kúhi.

Essa denominação se origina não tanto de Von den Steinen, co

mo dos viajantes que o sucederam. Os outros grupos alto-xin-

guanos chamam os Ku t kii ro de Laha~uã. ô~omo, 110 pessoal de La-

hatua", aldeia habitada após kuhikuru ate pouco tempo antes

da definição dos limites do Parque. A denominação de Ipacê

ôtomo, do topõnimo do lugar atualmente ocupado (1.pa, "lagoa")

e ainda muito pouco usada.

A expressão X atamo e traduzida pelos lndios como "o

pessoal de XII, sendo X um topônimo, e define a relação entre

uma localidade determinada e uma coletividade que se distingue

de outros átomo. Refere-se não somente a um grupo/aldeia, mas

tambem a qualquer grupo local menor que ocupe uma "fazenda"

casa de roça - temporaria ou permanentemente. No nivel classi-

ficatõrio dos ôtomo Karlbe, apresentado anteriormente, ~ evi-

dente que seu referente e do primeiro tipo, sendo que o atamo
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assim entendido inclui as IIfazendasll~ apêndices de um centro

encompassador quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe a aldeia, e e unidade diferenciada lingüi~

ticamente.

o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatomo e forma composta por a~o, traduzido com

"dono", e pelo sufixo -mo, pouco comum em kuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kiiro atual. r um

tipo de pluralizador, melhor talvez chamã-lo de coletivizador,

adequadamente glosado pelo termo português 110 pessoalll(5). A

categoria IIdono" é central no pensamento alto-xinguano, por

identificar relacionalmente elementos, classes de seres e de

pessoas e a própria pessoa. Encontra-se expressa em todas as

llnguas alto-xinguanas com o mesmo significado: wekêhe (Mehinã

ku), wBkB~i (Yawalapiti), ayat ou -yat (Kamayurã) - e o concei

to denotado não é, sem duvida, caracteristico só dessas cultu-

ras, difuso como e no tempo e no espaço por muitas sociedades

humanas. A relação ato/ôtomo existe também para o yawalap;ti:

awaipa w...LkLna,1I0S donos de Awãipa", identificando o grupo Ka-

lapãlo (Viveiros de Castro, 1977: 96), corresponde perfeitame~

te a aiha. ô~omo em Kuikuro.

A diversidade dos contextos em que pode ser utilizada a

expressão X ô~o e a plural idade dos referentes denotados pelo

termo X apontariam para uma IIsignificação geral mais profunda,

que dê conta da tradução por Idonol e também de seus outros

usos" e sugeririam uma traduação abstrata próxima da ideia de

um mediador, que compreenda uma relação dupla de substância e

de representação (Viveiros de Castro, 1978: 38).

Certos lugares, geralmente com conotações miticas, esp~

cies animais e remedios vegetais têm, cada um, seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ~o sobrena
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tural. Fenômenos naturais como as chuvas que marcam o calendã-

rio anualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt amb ém estão 1 igados a um "do no " celeste, geralmente

uma estrela que aparece no nascer hellaco matutino em direção

suleste numa determinada epoca, estrela "e sp f r í t o " da aldeia do

urubu b t czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé f a lo (Franchetto e Campos, 1985). Cada casa tem seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

õto, o mais velho de um conjunto de irmãos que cohabitam ou o

pai/sogro (mãe/sogra) de um grupo residencial composto por con

sangtHneos e afins; em geral, e sob a direção do õto que a ca-

sa foi construlda e com referência a ele se constituiu o grupo

domestico. Na mesma maneira e definida a relação entre um indi

vIdu o e uma "f e st a " e, a t rave s desta, umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.i..c.ê.k.e., "esplrito". O

IIdonoll
, nesse caso, e visto como parte de uma classe que detem

um s t.a.tu s e spec ia 1 ca rac te ri zado por obr igações ma is do que por

direitos perante a sociedade (Ba sso , 1973: 111; Viveiros de Cas

tro, 1978; Bastos, 1978: capo IV). A coletividade "socializa"

o esplrito causador de perturbações e reintegra sua vltima, i~

dividualizada na liminaridade da doença, por meio de uma cate-

goria altamente articulada ao processo de manutenção e reprod~

ção da unidade social. Categorias de fala como a "fofoca" têm

seus "donos", no caso mulheres e feiticeiros e encontraremos vã

rios tipos de õto, quando trataremos dos gêneros de arte ver-

bal e de seus "especialistas"; mencionarei os mecanismos de

transmissão desses saberes no Cap.IV. Nessa ultima acepção o

conceito de õto se aproximaria, talvez, da semântica do termo

português "dono"; ainda mais serlamos tentados a interpretar

como uma relação de propriedade a que se instaura entre um ôto

e sua ro ça, seu pequi za 1 ou um ob j e to qua 1que r subm e t ido ã 11 Com

pra e venda" da troca (Dole, 1958).
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Não hã ningu~m entre os KuikQro que não possa ser indi-

viduado como XzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5to; variam os contextos e a referência, mas a

relação significada revela crit~rios abstratos de definição que

fazem dessa categoria um operador bisico da cnnfiguração da pes-

soa. Ele possibilita a substanciação do circuito entre indivl-

duo, categorias sociais, recursos naturais e simbElicos e a so

ciedade como um todo. Isso ~ vil ido mesmo para as interações

que c ham ar Ta mos de 11 e co nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÔm ica s 11 e ind i v idua is . No a to de da r

algo a a lqu em , propondo uma troca, a expressão u t i l i za da= à: "Dei

xa eu fazer de voce o oto disto". Trata-se de uma transferência

de pap~is sociais e o objeto de transação ~ elemento socializ~

do nas trocas e não uma propriedade. Usos~ que poderTamos cha-

mar de matafEricos, do termo 6to parecem evidenciar seu senti-

do gera 1 de a tri bui c à o de uma ide n t idade re 1ac iona 1, onde ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6:to

11 rep re se nta 11 (e 11 co ntro 1ali) uma to tal ida de da qua lf az parte.

Cabe aqui lembrar a anilise de Benveniste (1969: 89) da categ~

ria tndoeu ropê ia pot(i)-, "me st re " (ma i t re ). A etimologia re-

monta a partlcula hitita -pit, que significa "si mesmo", uma

identidade reflexiva:

Pour qu'un adjectif signifiant "soi-même" s'amplifie
jusqu'au sens de "maitre", une conditíon est n~cessai
re: un cercle ferrn~ de personnes, subordonn~ a un peF
sonnage central qui assume la personalit~, 1 'identiti
complete du group au point de la resumer en lui-même;
ã lui seul, il l'incarne.

Assim, a distinção entre direita e esquerda e expressa

pela oposição entre oto e ihelft~, "metade", respectivamente; o

polegar ê -il1êítéiAéi 6.to, IIdono da mão", enquanto o dedo rnTnimo

e -LnatéiAâ muk.u.AU, "filho da mâ o!". IguAu. 6.to, "dono do olho",ê
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a iris, que reflete como um micro-espelho a imagem de quem es-

tã olhando nos olhos de outro ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~gu4uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAotõ-p~ (-p~ pode ser tra

duzido com lIexll, indicando algo que se separou do todo vivo ao

qual pertencia)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe um tipo de alma/duplo (Carneiro, 1977).

Na expressãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX ô~o, X pode ser um termo significativop~

ra a unidade õtomo/aldeia, no sentido ou de elementos esp~iais

a ela simbolicamente ligados por meton;mia -am~, o caminho pri~

cipal de entrada na aldeia; ~pã ~mã4â, o caminho oposto para a

1 a9 oazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(n o e ix o 1 e ste /oe ste); h UJL Õ JL O, 11 o me io 11 - ou de s iné do -

que onde ete é aldeia enquanto coletivo. Os õto, nesse caso,

são indiv;duos pertencentes ao conjunto dos anetâ, "chefesll, e

como tais "representamll nas cerimônias o õtomo/aldeia diante

dos demais, tela, "outros". A identidade do õtomo é assim sig-

nificada pelos "donosll dos significantes de sua singularida -

de(6) •

Consideremos outro dado importante para entender a cat~

gari a õtomo; é ela r5tulo do campo semântico do parentesc~ pois

ego reconhece seu ôtomo na rede de relações de ~~bl~n9~h~p es

tabelecida a partir de uma filiação comum (Basso, 1973: 78 e

1970: 406). Dessa maneira, a identidade reflexiva coletiva, me

diada pela noção de ôto pluralizado e pela referência a uma 10

cal idade especifica, deve ser lida pela linguagem do parentes-

co, no n;vel classificatõrio que define o grupo local (ver Se-

çao 3, em particular o Diagrama 2). O õtomo, nesse sentido, e

tambem tratado pelo critério de uma descend~ncia comum - uma

mesma origem e seus grandes an~tâ. Hã outros elementos que com

plexificam ainda mais o sentido de õtomo e aqui deixo algumas

interrogações irrespondidas, ou seja:
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO código do parentesco utilizado para designar essas unida-

des sociais seria coerente com a ideologia endogimica des -

ses grupos - manter sua homogeneidade e coesao, permanecer

entre "parentes" pelo menos ao nlvel da aldeia.

2. Qualquer membro do grupo local se refere a ele comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARUR-oto

ma-R.o (DUAL-donos-PL), "nossos donos, de todos nós", expre~

são de uma identidade reflexiva coletiva. Se lia relação de

paternidade parece ser o modelo concreto 11 de IIdonoll (Vivei-

ros de Castro, 1978: 39), hi um dado kuik~ro que complica o

quadro. KuR.ato (que poderia segmentar em R.UR.-, prefixo dual

inclusivo, e ato) significa IInossos tios maternos", catego-

ria inclusiva dos afins potenciais da primeira geração as-

cendente, doadores de mulheres pela regra ideal do casamen-

to entre primos cruzados. A forma plural e R.uR.otoha-Ro (ver

nota 5), IInossos tios maternos, de todos nós".

3. Poderia se aventar a hipótese da existência do reconhecimen

to de um sub-sistema de trocas matrimoniais inter-atomo, da

do que os Kuik~ro parecem usar a noção de atamo só com refe

rência aos outros grupos Karlbe e aos Yawalaplti (ver Seção

3), e não a outros com os quais não mantêm relações de casa

mento se nao excepcionalmente (outros Aruik e os Tupl).

4. A localidade que distingue um atamo (X atamo) tem um valor

que não se reduz ao top6nimo do lugar atualmente ocupado,

pois conota uma identidade afirmada historicamente com rela

ção a um território cujos limites são os da reprodução dos

atamo. Não e por acaso que ainda hoje os agrupamentos karl-

be são denominados pelos topônimos dossltios que foram for

çosamente abandonados nos anos 40 e 50.
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Acredito que seja por tudo isso que "o pessoal de Laha-

tui" preza tanto rememorar a origem de seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatamo e das suas p!

culiaridades lingtllsticas - as "estórias dos antigos" como gê-

nero de narrativa - traçando a sua pr~pria hist~ria ao interior

da história karlbe alto-xinguana. A sensibilidade para com a

questão de identidades coletivas e com a dimensão temporal do

devir dos atamo introduz. me parece, um novo aspecto da cultu-

ra alto-xinguana ainda não devidamente explorado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2,3. OS KUIKÚRO: ORIGEM E DISTINTIVIDADE LINGOíSTICA

A aldeia KuikGro se localiza hoje a pouca distância da

margem esquerda do rio Kuluene (latitude 120221 Sul). Sua pop~

lação e de aproximadamente 180 pessoas, numero sujeito a pequ!

nas flutuações. Indivlduos e grupos domesticos se afastam da

aldeia por perlodos variados e por razoes diversas. FreqUentes

sao os deslocamentos para outras aldeias, onde parentes e afins

hospedam os visitantes por dias ou meses; os motivos variam des

de as coletas anuais de pequi, escasso na região de Ipãce e

abundante, por exemplo, nas proximidades dos Kalapãlo, casame~

tos, ate conflitos faccionais. Hi as viagens para o Posto Leo-

nardo, ou por simples curiosidade dos jovens ou por tratamento

de saGde ou por convocações excepcionais anunciadas pela admi-

nistração. Os lndios empreendem viagens ate a base da FAB, tam

bem por curiosidade ou por trocas periõdicas. Longas viagens p~

ra as cidades retiram por tempos longos indivlduos da convivên

cia da aldeia: doenças, venda de artesanato, compras, simples

passeios.
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Os grupos ao norte do Parque sao visitados, embora rara

mente, por viajantes isolados, geralmente homens solteiros. Os

lndios sao andarilhos; o gosto pelas viagens, conhecer, obser-

var, trazer informações se acrescenta, e quase domina, às ne-

cessidades das trocas: conseguir penas de arara dos Txukarra-

mãe, miçangas dos Kayabl, chegar at~ a estrada BR-80, às fazen

das e aos vilarejos com suas vendas e caminhões.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o gosto pr~

zeiroso, e perigoso, dos jovens pelas aventuras, namoros e pe-

la vida caralba al~m das fronteiras do Parque.

Grupos domesticos inteiros se transferem sazonalmente p~

ra as chamadas "fazendas"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(h,[h,[c.,[gôho); no auge da sêca prati-

camente a metade das casas se encontra fechada e a vida da al-

deia reduzida ao mlnimo, para retomar os ciclos cerimoniais co

letivos nos meses de outubro e novembro, quando voltam a Ipãce

os que passaram o IIverão", tempo de plantio e de coleta da man

dioca, nas tlfazendas".

A disposição espacial das "fazendasll configura o terri-

t6rio Kuik~ro, que se estende ate o antigosltio de Lahatui.

Atualmente existem duas na beira direita do Kuluene (casa 7 a

jusante e casa 8 a montante com respeito ao "porto" Kuikuru);

duas na lagoa de Tahun~nu (casas 13, 14 e 11); a de Sek~ ao

sul; outra ao leste da aldeia (casa 3). (Figura 2)

A procura de terras mais ferteis do que as terras verme

lhas que circundam Ipãce e razao que se soma a problemas poll-

ticos que levam a afastamentos temporãrios. A hist6ria pessoal

e familiar dos IIdonos" das fazendas, a localização destas e o

tipo de permanência, peri6dica ou permanente, são todos e1emen
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tos que dizem respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã dinâmica dessas separaçoes. A existên

cia e constituição das "fazendas" são tipicas do movimento de

grupos que podem eventualmente vir a criar novas aldeias e sao

constantes significativas da própria história das aldeias do

Alto Xingu, notadamente as Karibe dos rios Kuliseu e Kuluene.

A história dos que agora são conhecidos como KuikGro e um exem

plo desse movimento de fissões, de expansão, de ocupação de

território e de formação de agrupamentos com uma identidade es

peclfica e reconhecida. O que nos interessa ~ demonstrar esse

processo com base em dados históricos, provenientes tanto de

fontes bibliogrâficas como dos relatos indigenas; uma história

sem dGvida conjetura1, na medida em que as informações são es-

cassas e contraditórias. E mais importante ainda ~ correlacio-

nar esse processo aos sinais 1ingnisticos de distintividade e

identidade de grupos locais, estruturalmente importantes na in

teração sincrônica no interior do sistema alto-xinguano e nas

representações indigenas da sua própria história. A diferença

expressa pelo código lingilistico, entre outros, instaura a ir-

redutibilidade de elementos sociais que se confrontam nas tro-

cas, nos casamentos, nos conflitos. na convivência da proximi-

dade dentro dos confins definitivos do perimetro do Parque.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

todavia um sistema em movimento continuo, nos longos tempos do

fazer-se e desfazer-se dos grupos; pelo menos, assim parece ter

sido nos tempos "antigosll
• Mudanças se impuseram a esse movi -

mento a partir da chegada das frentes de colonização, da expe-

dição Roncador-Xingu, dos Villas-Boas e com o surgimento doPar

que.

Uma narrativa contada pelo velho Aracipã nos fala da ori
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gem do grupo conhecido como Kuik~ro. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~i~~, cuja transcrição

e tradução se encontram no Ap~ndice, tem seus tTtulos. Al~m dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -
Mâc.âmâ ec.âhânâ ô:tl :togopegl~e, "a vinda de Mâcâmâ de ótill

, ou-

tro e k.uk.opoJtipâJtâ o:tI:te, IInosso (incl.) aparecimento em á:tizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
•

A raiz opo e usada quando se querem introduzir ak.i~~ da origem,

como, por exemplo, a dos vegetais que constituem a base da ali

mentação - mandioca, milho, pequi.

Segundo os Kuik~ro tudo começou em õ:ti, local situado

entre o Kuluene e seu pequeno afluente Agah~ku (Carneiro,1957:

197), hã ums ecu1o e m e io a trãs (7) . Ali viviam 11Ma t iP~ e Ku ikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ

ro, todo m i st urado "; dois grupos que são ditos ter tido uma ori

gem comum e que se distinguem por diferenças dialetais peque-

nas, mas marcadas.

Quando os Ku ikiiro fa 1am de oxl. á:tomo, 110 pessoa 1 de a.ü:',

nao estão se referindo a um Iin i co grupo local. Havia "mu t t a s al

deiasll em a:ti, todas próximas ao longo do Agah~ku. Podemos su-

por que, por ser o conjunto dos grupos denominado de o~I á:to-

mo, e pelas informações dos Tndios, deveria se tratar de uma

aldeia principal, central e com uma população considerãvel ,ch~

mada de a:ti, e de uma s é r í e de hihic.igaho, "f azenda s" (Fig. 3).

Dissemos que ainda hoje a exist~ncia de IIfazendas" res -

ponde a dinâmicas polTticas. ao lado das explicações de nature-

za econõmica que os próprios Tndios apresentam. Um grupo resi -

dencial (casa), ou um seu segmento, abre suas roças a uma tal

distância da aldeia que seu afastamento se torna inevitãvel. Ele

passa a ser chamado de "p essoa l" do local ocupado, constituindo

a identidade de um novo agrupamento social. Cada IIfazendall

seu a:to/chefe. A distância entre aldeia e IIfazenda" ê. num

tem



Figura 3 - A aldeia originária de õti e suas "f az en d as ",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DENOMINAÇÃO DOS LOCAIS ( "DONOS ")

1 - 6TI (KAMATUÁRÂl

2- KUNÁRÂ

3- INTÁRÂ (JAKÁI..Ul

4- UAHÂTÂ ( KUJAlcf)

5- AJUKURÚTE

G- URIHIHÂ'rÂ

7- ÂRATAHÂRÂ

8- ARÁHA lTUHÁI )

9- MÁRÂ
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vel, clara, pois as "fazendas" sao satélites da aldeia, relação

centr;peta para com um ponto onde intensos ciclos rituais envol

vem uma população inteira. Do outro lado, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f azenda s" repre -

sentam um vetor inverso que impulsiona um movimento centr;fugo.

Uma "fazenda" pode se tornar local habitado de maneira permane~

te, marcando uma fissão; se a ele se acrescentam outras fam;lias

é poss;vel que esteja criado um novo ôtomo/aldeia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o que par~

ce ter acontecido por ocasião da fundação dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkuhikúhU, momento

originirio da construção da identidade Kuik~ro. As informações

concernentes a formação de kuhikúhu são contraditõrias no que

diz respeito aos an~~a que lideraram a separação de ô~l, mas os

prõprios ;ndios concordaram com a versão de Aracipi, por ser ele

o mais velho esãbio conhecedor das giholô akl~~ha, "estórias

dos antigos". Os anê~a de ôti eram Kujaic;, Amatuãrâ, Arãhi ,Pa1

nigk~, Akfisa. Ogosãrã. Mâcâmâ, Ihikutãha; é lembrada uma ~nica

mulher an~~a, Tâhagakfi.

Mâcâmâ abandonou ôti por causa de uma briga, cujas ra-

zoes aparentes são contadas no texto de Aracipã. Chegou ã loca-

lidade chamada Tahukãja, onde foi alcançado por Migagãrâ, que

se tornou Tahukaj~ ô~o, depois de ter aberto a; suas roças. Mã-

cãmâ continuou a procura de um lugar para o seu "pessoal" e o

encontrou perto de uma lagoa em que abundavam kúhi. Nomeou o 10

cal de Kuhlkúnu. A ele se juntaram em seguida Ihikutãha e Tuhãi;

o novo ô~omo estava constitu;do. Interessante é lembrar que os

nomes dos anê~a de ô~l são enumerados nos versos do discurso ce

rimonial que recebe os mensageiros para as grandes "festas" in-

tertribais, ocasiões em que são dramatizadas as identidades con

trastivas dos grupos alto-xinguanos. Os fundadores de Kuhikuru.
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todavia, nao se destacam dos outros (ver Capo IV).

Em 1953-54, Carneiro calculou que a aldeia de kuhik~ru de

via ter sido abandonadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA40 anos antes, depois de uma ocupação de

20 ou 30 anos.

Quanto a sucessao dos locais de aldeamento depois de ku-

hik~ru encontramos de novo diferentes versões (Carneiro, 1957:

203). Segundo os relatos por mim cOletados, parece que uma nova

fissão levou o "pessoal" de Ahacijamã (ou Mairu) a procurar um

ponto adequado em Lahatuã, na beira esquerda do Ku1uene, mais

ao norte, tamb~m prExima de uma bela lagoa. Os velhos dizem que

"em Lahatuã havia muitas aldeias". Com aldeia traduzem tantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ê.:te., "a lde i a " propriamente, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhihic.-tgôho, as "f azen da s :'; am-

bos os termos saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALtu , "Tu qa r de residência". Interessante e

que existiu, pelo menos durante um certo perlodo, uma dupla al-

deia: do outro lado do corrego se erguia Atika. O anê.:ta de La-

-
hatuã, o destacado nos relatos indlgenas, era Ak~sa, o de Atâ-

ka, Tuhãi(B). Haviavãrios outros anê.ta.

Carneiro encontrou os Kuik~ro em Lamak~ka, local pr6ximo

a Lahatuã, no começo dos anos 50. A mudança sucessiva não espe-

rou os movimentos tradicionais de deslocamento e fissão. Em

1961 foi criado o Parque e os Kuikuro se viram definitivamente

presos ao interior de suas fronteiras, começando, assim, um ca-

pltu10 radicalmente novo de sua hist6ria. Os limites de 1961

deixaram seu territ6rio fora do perlmetro do Parque; os irmãos

Villas Boas iniciaram uma pol1tica de atração dos grupos alto-

xinguanos para a irea de influência do Posto Leonardo, uti1izan

do mediadores fi~is e as promessas de assistência de sa~de e de
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muitos IIpresentesll.

o abandono de Lahatuã foi forçado e doloroso; sao sobre-

tudo as mulheres a lembrar aquele momento. O IIcapitãoll, o IIdono

de caralba", apresentou aos KuikGro o plano da administração do

Parque de leva-los para perto do Po~to e os convenceu. não sem

oposição e negociações. Em Lahatuã deixaram os mortos do saram-

po de 54; a aldeia era grande e bonita, muito peixe, muito pe-

qui e muitos caramujos com os quais podiam fabricar os precio -

sos colares Karlbe. Deixaram roças com a mandioca jã alta e gran-

des quantidades de polvilho que não conseguiram transportar; no

novo local passaram um perlodo de fome e nâo encontraram condi-

çoes favorãveis. Lahatuã continua sendo considerada o verdadei-

ro centro do territ5rio KuikGro; todo ano, famllias inteiras se

transferem para lã em acampamentos temporãrios para aproveitar

os grandes pequizais e os caramujos.

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALahatu~ 5tomo se deslocaram para Ahagitahãr~, onde er

gueram uma aldeia abandonada em 1973; enfim, uma nova foi esta-

belecida a cerca de tr~s kil6metros a sudeste, em Ipãce, local

dos extintos Icuha (Tsuva).

Uma breve conversa, comentãrio conclusivo ã aki~~ conta-

da por Aracipã sobre a origem dos KuikGro, oferece elementos cons

titutivos da teoria metalingnlstica nativa. A partir desta, o

sistema multillngHe alto-xinguano ~ pensado diacr6nica e sincro

nicamente de maneira interligada. Caracterlsticas inerentes as

llnguas - e dialetos -, vistas em seu serem faladas, estruturam

o jogo das distinções, a particularidade no interior do, e face

ao, sistema em que o grupo estã inserido. Ao mesmo tempo, essa
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identidade relacional ~ processual, hist5rica.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o diilogo se desenvolve entre o contador (I) e um jovemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

an~tâ (Ah), um dos meus principais informantes, que, no papel

de intermediirio e int~rprete. revela seu ~tatu~ de aprendiz

das narrativas do velho, no caso aprendiz da própria história

Kuik~ro. A conversa ~ iniciada por uma pergunta (B) relativa ao

desenrolar dos acontecimentos relatados nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~~nâ, que se encer

rou com o estabelecimento da aldeia de ~uh~~u~u. Estamos na se

gunda metade do s~culo passado.

B. Em Kuhik~ru?

I. Li enfim ficaram enfim, veja bem, enfim em Kuhik~ru.

Cansou seus ouvidos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Ter jogado fora seu poste magoou Micimi,

O pessoal de õti o magoou.

Ah. Depois que õti se dividiu se tornou Uarihiti.

I. Sõ os que li permaneceram.

Ah. Os que permaneceram õti.

I. Certo.

Ah. Se tornaram Uarihiti.

I. Os que permaneceram õti.

Ah. Ikutiha mudou-se mesmo,

-
M~c~m~ mudou-se mesmo.

Eles fizeram andar reto a nossa llngua.

O pessoal de Lahatuã fez andar reto suas próprias palavras,

direto.
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Outras ficaram nossas palavras, as palavras de Lahatuâ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Outra ficou a fala de Uarihâtâ.

-
Caiu a fala de Uarihâtâ ficou assim.

Nas frases finais de Ah., o jovem, esta imp11cita uma

concepção das relações entre 11ngua e fenBmenos sociais, que

lhe foi transmitida pela tradição oral daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak~~ã. A questão

a coincidência entre o ponto zero do processo de definição

-e

de

identidades grupais contrastivas e o surgimento de distinções

dialetais, emblemas dessas identidades.

-
Em primeiro lugar. ao final da "e st.órzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia " de Mâcâmâ (tex

to em Apêndice) encontramos três termos Kuikuro que se referem

a categorias metalingUlsticas mais gerais. Seu significado e

um pouco diferente; assim, a glosa em português tenta expres -

sar tais diferenças. ak~, IIpalavrall, com o prefixo de primei-

ra pessoa inclusiva e o sufixo re1aciona1 e ku.k-akl-.6â, IInos -

sas pa lavre s" ou "nossa l Tnqua ". Acrescentando outro sufixo, a

idéia é de totalidade da 11ngua: ku.k-aki-~â-lga. Jã itan~nu. si~

nifica Ilfa1a", "conversall, IIdiscursoll. No contexto em exame,os

três termos são perfeitos sinBnimos; não é feita distinção en-

tre 11ngua e fala, entre sistema e execução. De fato, os tra-

ços 1ingÜlsticos marcados da oposição social, como veremoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo-

go adiante, pertencem ao falar, seu ritmo, pois a11ngua lIe

igual 11. Igual porque a origem dos grupos como de seus idiomas

e a mesma, mesmo loca 1, mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAô:tomo.

A formação dos novos ~:tomo. Kuhikuru e Uarihâtâ, e sem

d~vida vista como hist~ria. relatada num devir que liga a ori-
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gem ao hoje. A mudança lingnlstica pertence, ao contrãrio, a um

momento ~nico e pontual que instaura a diferença. Assim, são os

homens -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA110 pessoal de l.ahatu á " e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.11e.tâ. fundadores - quellf~

zem suas palavras andar retoll. Os processos lingnlsticos ocor-

rem enquanto diacrlticos de processos sociais, nos quais os

agentes não são forças an5nimas, mas grupos e indivlduos espe-

clficos.

Por uma lógica paralela é descrita a origem comum e a

separação dos outros dois atamo Karlbe. Se "llngua de Nahuquã

igual a Ka lapál o , lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi nqua de Matip~ igual a Ku i kiit-o ? , os infor-

mantes mais idosos afirmaram que as ligeiras diferenças entre

Nahuquã e Kalapãlo, ainda evidentes, eram antigamente mais nu-

merosas e acentuadas, no léxico e na morfologia. Um Nahuquã

me lembrou certa vez as narrativas maternas, que diziam terem

Kalapãlo e Nahuquã um começo comum, com uma histõria que repe-

te a do IIpessoal de õtill
, mas ocorrida em algum momento ante-

rior:

Takunl(dezembro 81, Posto Leonardo): "Lf nqua Na hu quà
igual a Kalapilo, llngua MatipG igual a KuikGro. Mi-
nha mãe conta que antigamente tinha uma sõ aldeia, Ma
tipu e Kuik~ro juntos. Depois, hã muito tempo atrãs~
minha mãe contou, o chefe falou assim: "Embora fazer
outra a lde ia ". Não tem terra, não tem roça, p e ssoa f az
assim, pega a canoa, pega as coisas. Al foram fazer
aldeia longe, chamada Kuhikuru. Cada aldeia tem seu
nome, terra tem nome, rio tem nome. Ficaram fazendo
fe s ta, Ku iku ro e Ma t i pu. O s Ku iku ro não v o 1 taram. Ma is
tarde os MatipG pegaram doença, morreram mujto, quase
acabaram. Por isso se misturaram aos Nahuqua. Os Mati
pu são poucos, quatro homens. Eu sou Nahuquã; pai Na~
hugua. mãe Matipg. r pai que faz a c~i~nça. Sou_Nahu-
qua, mas os caraiba me chamam de Matlpu. Nahuqua e Ka
lapá lo são a mesma coisa, por isso llngua é igual; an
tigamente só Na hu quâ, depois apareceu outra aldeia com
o nome de Ka lapàl o . Por issollngua e í qua l".

Hã, então, tris planos distintos e complementares em j~
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go no discurso indigena: ser Karibe; serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Tqua l " aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAôtomo que

fala o "mesmo" dialeto por ter uma origem comum; se r , enfim,uni

co na singularidade lingnistica de cada ôtomo.

r este ultimo nivel que passo a enfocar agora: os e lernen

tos lingnisticos pelos quais se constr~i o sistema de diferen-

ciações internas ao agrupamento Karibe.

A consci~ncia metalingnistica indigena ~ bastante elabo

rada e distingue niveis de contraste, focalizando caracteristi

cas articulat6rias, morfo16gico-lexicais e supra-segmentais.

Os idiomas Karibe são definidos como sendo falados "na

9a r9a nta 11, 11Pa ra de n tro 11, em o po s icã o ã s 1i n9 ua s A ru ã k ,P or exem

plo, que são faladas IIpara fora", "na ponta dos dentes". Com

isso se salientam qualidades articu1at6rias, pois, de fato, a

fon~tica Karibe apresenta uma preponder~ncia de sons velares e

uvulares e uma nasalidade difusa das vogais (ver a Introdução

ao Apêndice).

O multilingUismo alto-xinguano refina algo que pode ser

chamado de uma consci~ncia da arbitrariedade do signo com rela

çao ao referente. Não ê raro se assistir a jogos 1ingnisticos

em que um mesmo objeto ê nomeado por termos delinguas diferen

te s , com com e n tã r ;o s que r id icu 1a r i zamas pa 1av ra s dos 11ou t ro Si,

ou porque o som estranho por sisõ sucita risos, ou porque ele

lembra palavras Kuikfiro de maneira a sugerir brincadeiras se-

mânticas. Tudo isso contribui a reforçar o valor da identidade

do grupo (ver a ocorrência de fenômeno parecido entre os Krena

k6re; Schwartzman, 1984). Viva ~ tamb~m a curiosidade para com

a variedade lingnistica aberta a inclusão e comparação de ou-
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tros idiomas desconhecidos. Ao encontrar lndios não-xínguanos.

como por exemplo os Xavante que visitam o Parque por ocasião

de encontros de futebol, essa curiosidade ~ satisfeita atrav~s

de interações jocosas durante as quais os estranhos são subme-

tidos a verdadeiros interrogatórios: "Como se diz isso nalln-

gua de VOCêS?". Ao interior dos Karlbe, "poucos nomes sao dife

rentes, muito diferentes, outros sõ pouquinho, outros iguais".

Assim, a cesta para carregar mandiocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtatah~,o em KuikGro

(KK) e MatipG, at~u em Kalap~lo (KP) e at~hu em Nahuquã. E ai~

da: jahê (KK), Yl~h..e (KP) "aqui, venha qui!"., utinambatâi hôhõ

(KK), utinambatéúi j&ôj&o (KP) "eu vou comer".

Não dispondo de descrições dos outros dialetos Karlbe,

nao e posslvel tratar aqui da comparação entre eles. Sem dGvi-

da terlamos diferenças foneticas, fonolõgicas, morfolõgicas e

lexicais que nos ajudariam numa reconstrução do conjunto Karl-

be alto-xinguano.

Em Ku h ikiiru "a lTnqu a mudou", "palavras deles ficaram

um pouco diferentes". A fala Uafl.ihâ-tâ (Ha t i pii) "caiu" e dosque

salram dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõti ficou "reta", "direta", qualificações metalingUl~

ticas freqUentemente mencionadas para distinguir os MatipG dos

Kuik~ro. Por outro lado, essas identificações senslveis ao rit

mo dos contornos entoacionais dos dialetos Karlbe se aplicam

tambem ã fala Kalapãlo-Nahuquã, "em curvasll
, "que pula". Os

termos dão uma ideia extremamente sugestiva das melodias dos

tr~s dialetos, perceptlveis por qualquer ouvido treinado ou

atento. r como se palavras. sintagmas e oraçoes se articulas -

sem em passos de dança acompanhando a mGsica da fala.

A relação entre ritmo da fala, musica e cantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê aspecto
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importante de uma abordagem nao restritazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã descrição dos elemen

tos segmentais, pois, como afirma Cagliari (1981: 153),

••• 0 ritmo da musica e feito pela sucessão de compassos
iguais, cuja estrutura interna comporta uma batida ou
saliência inicial e uma dur~ção ou tempo constante •.•
tal padrão rltmico e semelhante ao padrão rltmico acen-
tual da fala •••
Revendo a histõria da musica, parece-me que podemos afir
mar que a musica mais antiga era intimamente ligadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã
linguagem falada, sobretudo ao uso poetico dallngua. A
musica era um modo mais sofisticado de falar poesias e
se criava em função de um texto.

Trata-se de um. campo de investigação ainda inexplorado e

o Alto Xingu apresenta uma configuração privilegiada para o es-

tudo das estruturas rltmicas das execuções formalizadas, poeti-

cas e retõricas, dos cantos e dos padrões musicais.

As observações que se seguem constituem uma primeira apr~

ximação às estruturas rltmicas dos três dialetos Karlbe alto-xin

guanos, pois uma anãlise conclusiva sõ serã posslvel quando di~

pormos de descrições lingUlsticas que permitam uma comparaçao

mais completa do que a apresentada aqui.

Minha lealdade aos Kuikuro, no jogo possessivo entre o

pesq u i sa dor e 11 seu obje to ", im ped iu o ace sso a ou tro s g ru po s com

a finalidade de gravar frases ou textos. Este esboço comparati-

vo foi posslvel com base na gravação de parte do Formulãrio do

Vocabulãrio Padrão em Kalapilo - material que consta do arquivo

sonoro do Setor de Lingfllstica do Museu Nacional -, de dois mi-

tos contados por uma velha Nahuquã residente na aldeia Kuikuro,

e de duas conversas gravadas na casa onde morava em 1982, com a

participação de um homem e de uma mulher, irmãos Matipu. Infe

lizmente, a precariedade das gravações de Nahuquã e Matipu 50

permitiu uma audição imperfeita.
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Partiremos de algumas definições que nos sao forneci das

por Cagliari (1981). Em primeiro lugar, o que ~ ritmo (Caglia-

ri, op.cit.: 123):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t um tipo de simetria, uma harmonia resultante de cer-
tas combinações e proporções regulares. A id~ia de rit
m~ estã intrinsecamente ligadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã id~ia de tempo, dura~
çao.

o ritmo da fala ~ dado pelo entrelaçamento de unidades

ritmicas. Para os meus fins descritivos, farei uso aqui s;mple~

mente das seguintes unidades:

- As silabas, distintas em tônicas e atonas. Tratando-se, no

nosso caso, de linguas de ritmo acentual, a sali~ncia tônica

se encontra ligada a fatores como "mudança qualitativa na cu!:.

va me lod i ca " (Cagliari, ibidem: 126) e duração. Al~m disso, o

acento tônico tem uma função lingllistica mais ampla nos ni-

veis sintatico e semantico, como resulta das propriedades

acentuais do Kuikaro.

- Os p~s "são unidades de duração compreendidas entre duas tô-

nicas nas lf nqua s de ritmo acen t ua l" (Cagliari, ibidem: 128).

O Grupo Tonal "~ uma unidade rltmica maior de que o pe e e d~

limitado por um padrão entoacional chamado tom" (Cagliari,

ibidem: 129). Pode conter um ou mais pes, uma ou duas sali~n

cias tônicas. O grupo tonal manifesta uma sua própria sali~n

cia que marca a configuração da curva melôdica e coincide,

evidentemente, com uma dassilabas tônicas incluidas dentro

de seus limites.

- A pausa

A representação grafica desses elementos sera:



87

Uma barra vertical marca o inIcio de um pe, ou seja que a sI

laba seguinte a ele ~ t6nica.

- Duas barras verticais marcam os limites de um grupo tonal.

- A curva me16dica do grupo tonal e dada por um perfil horizon

tal, expressão pictõrica de um fluxo sonoro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- O sinal" indica pausa.

Serão consideradas unidades lingnlsticas nao maiores do

que a frase, pois estas revelam o padrão entoacional bisico,que

se mantem perceptIvel no discurso, embora as fronteiras fra-

sais não sejam tão n{tidas atraves dos nexos que conectam se-

quências, coordenadas e subordinadas.

Vejamos então quais seriam as caracterlsticas distinti-

vas dos ritmos Kar{be, objeto de reflexão metallngHlstica por

parte dos falantes Kuik~ro.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

KUIKÚRO

O acento t6nicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o fator mais importante do sistema e~

toacional Kuik~ro. r preciso antecipar aqui aspectos da llngua

que serao tratados no Capo 3 e na Introdução ao Apêndice. Dis-

tinguem-se os nlveis (a) da palavra isolada e (b) do enunciado,

pois o acento tem funções sintiticas.

(a) O acento ~ geralmente na pen~ltima sllaba da raiz (1), des

locando-se quando esta recebe sufixos (1a e 1b), e o tom sobe

na sllaba t6nica.

Ex. 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhâga

1a. a-hagâ-ltâ

lIouvidoll

"seu ouvido (2)11

1b. a-haga-ltâ-hâgâ "seu ouvido-negação" ou IIvocê nao ouve"
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(b) No enunciado o acento marca a relação geral modificador/mo

dificado, marcando a ultima silaba do primeiro termo. Exempli-

ficarei essa relação pela construção genitiva (2) e pelos nexos

entre o predicado e seu argumento nuclear -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° predicado trans;-

tivo e seu objeto (5 a 5a) e o predicado intransitivo e seu su-

jeito (4). segundo um padrão de tipo ergativo. O modificador

precede o modificado. Nota-se que a sali~ncia tonica do enun-

ciado, ° qual forma um grupo tonal, corresponde ã silaba tônica

do modificador:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

talpâfLâ.

ras to

hijfLe..i7/ lIeste e rasto de jacarell

(deit.)

Ex. 2.11 tahilga

jaca re

~
3./1 ee..lke..fLâ lipa 1i "Taqo a q r an de "

g ran de 1 agoa

e..tigalgkita 11 lia criança está vrm ltando"

vomi tar-PRES

4.11 kumugke..ltu

criança

ilgilâ. ilhe..ke..1i

ver-PASS 3-ERG

lIele viu o jacaré"5.11 tahilga

jacare

tal pâfLâ ilgilâ ilke..ke..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIi lIele viu um ras

to de jacarell
5 a. I I tahil 9 a

Na seqUencia substantivo adjetivo cópula, que constitui

exceçao a ordem modificadorjmodificado, a curva melódica conti-

nua ressaltando a silaba tônica do modificador;

Ex. 6.// /ipa
..•

lia lagoa e grande"
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Os sintagmas proposicionais circunstanciais sao separa-

dos por pequena pausa do n~cleo frasal e apresentam um perfil

entoacional que marca a silaba tônica do termo modificado por

sufixo oú posposição (7, 8 e 10). O mesmo comportamento revela

o sujeito transitivo assinalado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh~Q~, quando não pronominal

(9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe 10).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---./ "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-

Ex.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7. I I e.k~/,6e. kac.lLIVl.taJL~ n tâtlLhiln.a Ii lIele está t ra-

ele trabalhar-CONT REFL-roça-LOC balhando na

sua roçall

~---.J -,
8.11 ~k~/,6e. aQaVl.talhâJLâ n ~/:to JL~pO Ii lIele esta sen

sentar-PERF fogo perto tado perto

do fogoll

~
9.11 ~Q~/,6~ he.k~ tah~/ ga i/giR.-a Ii "ele viu um jacare"

~
10.// ~Q~/,6~ h~Qe. ~hlLglLlp~

ca rne

~

~/g~ta t'\ aJLalhâ aQ~ Ii "ele

comer-CONT sal COM come

ca rne

com salll

A sobre posição da alteração da curva melódica e da sali

ência tonica cria em Kuik~ro um perfil entoacional que e muito

apropriadamente definido como "reto" ou "d i re t o ". O alongamen-

to da vogal na silaba tônica é outro traço que serve a ressal-

tar o ritmo do enunciado.
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MATIPÚ

Não obstante a escassez de dados e o acesso muito limita

do a informantes Matipu, posso afirmar que a classificação des-

se dialeto como "igual" ao Kuikuro deve ser corrigida, pois os

Kuikuro o distinguem de sua própria lingua como "diferente pou-

co", por causa do ritmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"c azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi do!", "duro", "pesado" que o caracte

ri za.

No contorno melodico se assemelha ao Kuikuro e a função

sintãtica do acento e a mesma. Percebem-se, porem, os seguin-

tes traços distintivos:

Pronuncia mais articulada das sllabas; as consoantes sao mais

tensas e a duração silâbica não acompanha tão claramente o

contorno rltmico.

- A curva melõdica sobe menos na altura das saliências, resul-

tando num contorno menos ondulado do que em Kuikuro.

- O grupo tonal se caracteriza por ter um perfil descendente,

após a saliência do enunciado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11.11~

REFL-amantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l:ta

E RG

"ao seu amante ela

dizer 3-ERG disse"

12. II /an de.

aquizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ne..te. ulk.ae.

ainda l-LOC

e.L k.u / .ó ap e. / I "a qui a i ndas 0-

2-pintura bre mim a sua

pinturall
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KALAPÃLO

As diferenças supra-segmentais entre Kuikuro e Kalapãlo

sempre foram atribuidas a um padrão acentual diferente: acento

na penultima silaba no primeiro e na antepenultima no segundo.

Uma escuta mais atenta sugere, porem, tratar-se de um diferente

padrão entoacional. Aquilo que distingue o Kalapãlo do Kuikuro

e o fato de a curva melódica se modificar na silaba pre-tônica

da palavra isolada e na silaba que antecede a tônica do modifi

cador, no interior do enunciado. Essa retração do pico ou sa-

liência determina um movimento ritmico que os Kuikuro chamam de

"ondas" ou "pulos" pelo contraponto entre acento e tom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
Ex.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13.1/ f<.umu/gf<.etull "criança"

~~------~~----zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14.// f<.umu/gf<.etu hu/mitõ)1 lia criança estã vomitando"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---...'----------
c.af<.e/nâ!Lâ 1i "ele cortou15.1/ e/te heke a!Limpi/jope

cas ca cortar-PASS a cascall

Quanto a funçáo sintática do acento, nao podemos ofere-

cer informaç~es suficientes, dada a restrita amostra analisada

e seu contexto de elicitação. Os itens são pronunciados em fa-

la lenta, muitas vezes repetidos quase que silabicamente. In-

teressante e o fato de que nessa repetição as silabas pre-toni-

cas são mais longas e claramente separadas, enquanto da tonica

em diante são pronunciadas com rapidez e sem separação silãbi-

ca. A configuração da curva melódica permanece a mesma, inde-

pendetemente da velocidade da fala.
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NAHUQUÃzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o padrão entoacional parece o mesmo do Kalapãlo, confir

mando o que dizem os índios quando afirmam que os dois dialetos

são iguais ou muito pouco diferentes. A informante me pareceu

misturar bastante ritmos Kuikuro e Kalapãlo, devido talvez a sua

longa residência na aldeia Kuikuro, estando casada pela segunda

vez com um homem deste grupo. Lembro que os próprios índios

afirmam que Nahuquã e Kalapãlo eram "mais diferentes nos tempos

antigos" e que lias palavras circulam". Os fenômenos de interfe

r~ncia interlingUistica (no caso, interdialetal), como os obse!

vados na velha Nahuquã, indicam processos de mudança devidos a

contato prolongado e a bi-dialetalismo efetivo.

Os traços supra-segmentais que distinguem os padrões rit

micos dos dialetos Karlbe alto-xinguanos representam a base da

classificação indígena, ao mesmo tempo meta-lingUistica e so-

cial. O ritmo envolve movimento, durações e acentos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ele um

parimetro musical que, aplicando-se i fala, cria um continuum

entre as duas formas de expressão, como ver-se-a a respeito da

categoria de "f ala can t ada" no Capitulo IV.

Como diz Nestrovski (1986) a propósito do tempo/espaço

da composição musical: "0 ritmo, como qualquer outro parâmetro

musical, e compreendido como uma serie de relações temporais en

tre sons e sil~ncios".

O reconhecimento do ritmo independe, como jã notei ante-

riormente, da velocidade da fala (Nestrovski, op.cit.):
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o que define a identidade de um ritmo é a relação interna
de suas partes, não sua velocidade de execução. Se a velo-
cidade real, cronológica, de execuçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe constante, podemos
falar de um pulso, isto é, de uma sucessão regular de bati-
mentos imaginãrios regulando a execução temporal ...

Como acontece na música, a melodiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe percebida como um

todo portador de significado; no caso das oposiç~es KarTbe, um

todo portador de significado também de ordem sociológica.
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2.4. O MULTILINGOIS~10 ALTO~XINGUANO: COMPORTAMENTO VERBAL~ RE-

PRESENTACOES E VALORESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A sociedade pluri-~tnica do Alto Xingu nao e unica no

seu g~nero no quadro indTgena da Amaz6nia ou do Brasil Central.

Hâ outros exemplos similares; um caso compa~~vel ~ o Vaup~s, no

noroeste amaz6nico. Em outros, pouco estudados ~istematicamen-

te, parece tratar-se de situações de multilingUismo surgidas da

concentraç~o de populações, outrora separadas, em aldeamentos

e reservas onde agora convivem, dando origem a um novo sistema

de relações sociais e econ6micas e a processos de integracão

cultural e lingtilstica caracterizado ãs vezes pela dominância

deu m a e tn ia, com suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Tn 9ua. sob re a s ou tras. A a n t igu i da de do

sistema alto-xinguano ~ dado definitivo, embora hipot~ticas s~

jam as reconstruções hist~ricas de sua formação e ainda reste

fazer um exame das mudanças ocorridas a partir dos primeiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdQ

cumentos escritos ate a criação do Parque e o momento atual.

Pensar o Alto Xingu como sistema supratribal pelo pris-

ma lingtilstico nos leva a colocar duas questões principais e

interligadas. A primeira diz respeito ã maneira pela qual uma

semintica cultural comum e filtrada atraves das estruturas lin

gti1sticas espe~lficas; esse t6pico seri aborda~o na Gltima Se-

ção. Volto a dizer que o Alto Xingu nao e uma comunidade de fa

la, mas sim uma rede de comunicação efetivada por generos ver-

bais comuns e c6digos não verbais, onde allngua em si e emb'!

ma de identidades grupais. Aqui tratarei de outra questão com-

plementar, ou seja da relação entre diacrlticos lingti1sticos e

o sistema de representacões que pensa a descontinuidade dessas

identidades ao interior de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcon~inuum que ~ a pr~pria socie-
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dade alto-xinguana.

Observa-se processos variados e complexos de classifica-

çao das unidades sociais e pollticas numa taxinomia em nlveis

inclusivos e numa integração que opera por crit~rios de gradua-

lidade em certos contextos, contrastivos e hierarquizadores em

outros. Trata-se, fundamentalmente, de uma sociedade que se re-

produz graças ãs diferenças, sempre alimentadas, s~bretudo lin-

gUlsticas, alicerces de uma dial~tica do outro - os parceiros

das trocas intertribais e a rede mutavel das alianças(9).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o primeiro nlvel classificat5rio ~ senso comum nesse do-

mlnio ja amplamente relatado em diversos trabalhos etnogrãficos

e ~ o mais inclusivo. Neste opõem-se os alto-xinguanos aos "1n_

dios bravos 11 e ao branco. Em Ku ikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiirc , o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkÚJz.e, "nós gente"

denota todos os alto-xinguanos e conota a verdadeira humanidade.

-
O mesmo termo em Bakair1 significa "bom/bonito" (a..tâ.tâ em kuikQ.

ro); a expressão ku í kíiro k.úJz.e-ha. ek..-L6~-l (kure-ENF 3-COP), "ele

~ gente/bom", ~ dita de algu~m cuja personalidade e comportameQ

to se adequam as normas ~ticas e numa a.k.lnâ, "est5ria", o pei-

xe pintado fala para a onça apõs ter passado aela sua pintura

macul ada k.úJte. L~ha. e.Jt~-l (kiir-e COMPL 2-COP), "você se tornou geQ

te/bonito". A k.úJte. se opoem duas categorias referentes a seres

"outros": glk.ôJto, traduzido localmente como "lndio bravoll
, e k.É:

Jtâlha.. o branco. Mitos narram o nascimento ancestral desses agr~

pamentos de uma humanidade diferenciada. Os glk.ôJz.o estão nos 11

mites do humano, inimigos, ameaçadores, incompreen~lveis, infe-

riores de qualquer maneira. Os segundos, embora compartilhemcom

os glkôJto caracterlsticas que os definem numa alteridade quase

monstruosa, possuem armas e instrumentos de uma superioridade
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incontest~vel face aosk~he. Outra maneira de classificar faz

dos k~~e oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ahaku ~~o, os donos do arco; dos g~k~4o os ~ ~~o,

donos da borduna, selvagem e primitiva; dos kahaJ..ha

g~ 5to, os donos da carabina, arma de tDdas a mais destruido -

ra(10).

tlngua verdadeira ~a llngua dos k~he; a llngua dos ka-

halha ~ tamb~m "verdadeira", eh~hu. mas a modalidade da escri-

ta, percebida como sua qualidade inerente, a torna algo supe -

rior, como a espingarda ~ superior ao arco por seu poder mar

tal. Os gJ..kõ~otêm seus idiomas, mas estes parecem mais um som

indistingulvel e sem sentido.

No segundo nlvel classificatório, os kÚhe se dividem em

conjuntos principais, cujas fronteiras coincidem com as dos três

agrupamentos lingUlsticos Karlbe, Aru~k e Tupl (os Trum~i sao

considerados às margens do sistema alto-xinguano). Nesse domi-

nio j~ se expressa a lógica da alteridade interna ao sistema!

brangente, lógica que utiliza ao mesmo tempo princlpios de se~

mentação e de graduação contlnua. "Diferente", "diferente pou-

co": são estas as expressões usadas para distinguir a primeira

uma lingua Aru~k de uma Karlbe, a segunda a variante Kalap~lo

daquela KuikGro. O mesmo ocorre em outros grupos alto-xingua -

nos. Diz Gregor (1983: 3) com respeito aos Mehin~ku, grupo

aruãk:

Among the pu~aka (k~he.) there are differences, the
mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj or being that oflanguage. "0nlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy those who speak
our language are like us", said the chief in a speech
on the village plaza.

Como os KuikGro (Seção 1), os Mehinãku afirmam que um KuikGro

~ "outro", enquanto um Waurâ ê "nosso outro". Em outro plano,
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os KuikGro nos dâo um exemplo de pOlissemia que expressa inter-

valos sociais. A raiz:ta significa "ouvir/entenderllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(11); usada

com referência ao Waura, a frasezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,Lí1a.tâ au!t.a. J..:ta!t.Zí1u .taiá,L .t,Lhe-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k. e. quer di ze r IInÕ s (ex c, . ) não entendemos a fa ,a dos Wa ur ã 11 • A

mesma frase negativa ~ utilizada referindo-se a uma velha Nahu

-
qua que mora em Ipâc e : J..í1átâ e.k.J...6e.Lta!t.Zí1u .tal ..àJ.. :tJ..he.!ze., "nos

(excl.) nao entendemos a fala dela". Agora "entender" tem uma

conotaçâo e uma denotaçâo des1ocadas, pois nao significa a mera

compreensao de uma l,ngua lIestrangeira", mas a delimitação de

uma fronteira ~tnica.

ponde

A esse nTvel de classificação socio-lingUTstica corres -

g!t.0.6.60 modo ã estruturação das alianças intertribais.

tal como se deu historicamente. Menget (1978: 9) fala de

Local constellations in the alliance network, a Carib
speaking one in the east, an Arawak-Kamayura one in
the west and two mediating groups in the middle, Yawa
lapTti and Awet'.

Os grupos KarTbe sempre representaram, de fato, uma uni-

da de m a ior, em que a 1T n9ua ~ fator de coe sâo (12 ); j ã me nc ione i

seu relativo isolamento do sistema intertribal encontrado no fim

dos~culo passado ao longo do Kuliseu. Observa-se, assim, uma

correspondência entre distãncia geogrãfica, distãncia lingn,s-

tica e distância em termos da possibilidade de aliança; ê este

um ponto que sera retomado em seguida. Aos grupos mediadores -e

preciso acrescentar os Nahuqua, que constituiam uma ponte para

os Kar,be do Kuluene. Awet, e Nahuqua não det~m mais hoje em

dia um papel de mediação. Os primeiros se reduziram a uma pequ!

na aldeia distante do conjunto que gravita agora em volta do Pos

to Leonardo, embora tenham a caracte~Tstica importante de estar
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pr6ximos das fazendas aos limites do Parque, o que os torna for

necedores de bens de caralba e parceiros preciosos, embora even

tuais, de trocas. Os segundos, como vimos, foram levados por

conflitos e depopulação a fundir-se com os Matip~. OsYawalapl-

ti continuam a desempenhar funções mediadoras e voltarei a eles

no fim desta Seção. Sua histEria ~ peculiar. Dispersaram-se an-

tes da chegada da expedição Roncador-Xingu desaparecendo tempo-

rariamente como grupo distinto; os laços de aliança com os Awe-

tl, reconhecidos por Von den Steinen, se romperam para serem r~

constituTdos com os Kuik~ro. Mais tarde, o apoio privilegiado de

Orlando Villas Boas a um lTder Yawalaplti permitiu a reconstru-

ção da aldeia, processo tornado posslvel por uma esp~cie de en-

genharia social em que Kuik~ro, Kamayur~ e outros grupos forne-

ceram as alianças matrimoniais necess~rias ao ressurgimentoYa-

walapTti. Assim, sua aldeia se tornou um microcosmo alto-xingu!

no, extremamente interessante do ponto de vista lingUlstico.

Em um terceiro nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIve l da taxinomia humana e social, as uni

dades sao os diversos grupos locais, distintos pela descendên -

cia de cadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~omo, pelo territErio e pelas diferenças lingUlsti

cas que permanecem vivas no sistema das oPosições(13).

Se adotarmos o etnocentrismo Kuik~ro, a organização sim-

bôlica do mundo social alto-xinguano revela uma hierarquização

em que valores da semelhança e da alteridade, da proximidade e

da distância estruturam uma visão das relações intertribais.

Os Ku ik iiro se con sideram, como v imo s , de scen dente s de se.9.

mentos que se separaram do o~1 5tomo; sua constituição enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 ruPo 1oca 1 d ist i nto, ouse j a sua i de nt ;da de. tem uma origem h is
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torica, diferente da "origem" mitica da humanidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdosk.úJt~ e

marcada significativamente por uma mudança lingnistica. Lem-

brando os grupos Karibe existentes na ~poca de ~~1 e de k.uhlk.ú

Jtu, agora extintos, os velhos costumam sublinhar em tom irôni-

co e depreciativo caracterlsticas dialetais que os identifica-

vamo Assim, por exemp lo , alingua dos .óahutahéi ~tomo era "dife

rente pouco", "falavam tudo comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIwà, diziam: ulVía k.éiga Iw.à",lIp~

ra mim peixe", e acrescentam que eles praticavam uma estranha

forma de canibalismo, pois comiam as crianças quando a mãe se

afastava para tomar banho na lagoa. Os amaJtâ ~tomo comiam bei-

ju com secreções de feridas e seu dialeto palatalizava a frica

tiva s, fone ausente em Kuikuro, e utilizavam muito a palavra

âl~, assim como os primeiros diziam QUa. Comportamentos anima-

lescos, não-humanos, e diversidades lingnlsticas são atribui -

dos a esses "outros" KarTbe dos tempos antigos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o jogo das oposições, nos diversos niveis classificato-

rios, se faz e se reproduz continuamente atrav~s do humor, re-

lações jocosas e coment~rios agressivos, que cada grupo, e nao

so os Kuikuro, cria e alimenta na manutenção de sua identidade

contra stiva. Cr i tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe r io s 1 i ngtH st ico s são importantes. Se o "ou

tro" em questão ~ gik.;Jto, se reproduz o murmurio incompreensi-

vel de seu idioma; se f~r k~ne de outra fam~lia lingU~stica,se

tenta imitar as peculiaridades da articulação sonora e se pro-

nunciam palavras e frases no meio da curiosidade e dos

dos ouvintes.

risos

Vimos na Seção precedente as distinções internas aos Ka

rlbe, tais como expressas do ponto de vista Kuikuro; al~m da

sutileza meta-lingüTstica das metãforas de movimento, a defini
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çao do Kuikuro como fala Udireta", do Kalapãlo-Nahuquã como fa

la "em ondas, pulosll e do Matipu como fala IIdura e calda", im-

plica julgamentos de valor hierarquizantes. Para os KuikGro,fa

lar "direto" significa falar "certo" se comparado com os ZlgU~

zagues do Ka lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá lo . Os Matipu são chamados de "c a i p i ra " pelo

seu sotaque marcado.

Dado o valor de d i acr it i co de identidade qrup a l , gran -

des esforços são destinados pelos Kuikuro ã manutenção e trans

m issão da 11' n9ua 11 certa 11 para o 5 f il ho s nas c idos e cresci dos na

aldeia. Sempre se utilizam para esse fim de comparações entre a

pronuncia correta e a dos outros dialetos Karlbe. Durante a mi

nha aprendizagem, era constantemente corrigida não tanto e não

s5 pelos erros sintâticos quanto pelo fato de não conseguir s!

tisfatoriamente reproduzir 05 contornos acentuais do Kuikuro,

insucessos que, muitas vezes, faziam com que minha fala se as-

-
semelhasse ao sotaque Akiiku (Ka laoâ lo ).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!zâc.â e.ltafLinuntã.fLâ,lIvo

c~ estã falando feio, sujoU era a expressao que ouvia em minha

volta, e quando a repetição era correta, um sorriso de aprova-

ção acompanhava a frase atâtâ e.ltaJr.lnu, lia sua fala (ê) bon ita",

Para especificar melhor esses cuidados com a conservação daiden

tidade ao interior de um sistema supragrupal, vale a pena nos

deter mais um pouco sobre esse sistema tal como e representado

pelo mundo ideo~~gico indlgena e pela rede das relações de tro

ca e de aliança, mantendo a atenção presa aos elementos lingUl~

ticos e metalingnlsticos.

Jã em Von den Steinen se encontram observações relati -

vas as atitudes e valores que conformam representações de de

terminados grupos sobre os outros, inspiradas quase sempre em
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hostilidade latente e numa avaliaçao depreciativa dos lIoutrosll.

Acusações variam desde a maior ou menor observincia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetho.6

xinguano (regime alimentar. relações sexuais proibidas ou desa-

conselhadas, regras de "ve rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqo nha" ~ generosidade, etc.) ate impu

tações de roubo e de feitiçaria. Gregor (1977: 313,315) e Vive;

ros de Castro (1977, 11 Cap.) notaram definições recorrentes en

tre Mahin~ku e YawalapTti com respeito aos KuikGro, feiticeiros

e traiçoeiros. r como se os KuikGro representa.ssem o polo mais

distante de um continuum do espaço social intertribal, aos limi

tes do agrupamento Kar(be(14).

Por sua vez, os KuikGro consideram os Kamayur~ como os

mais distantes socialmente, acusando-os de praticarem o mesmo

desrespeito as regras do bom comportamento. O continuum do pon-

to de vista Ku i kiir o inclui, do mais ao menos próximo, os outros

grupos KarTbe (pela ordem, Matipu-Nahuqu~ e Kalap~lo), os Aruãk

(Mehin~ku, o mais próximo geograficamente; YawalapTti, com os

quais mant~m relações privilegiadas de aliança; Waur~). Os Tru-

mii ocupam um lugar as margens do universo alto-xinguano e nao

sao mencionados quando se discorre sobre relações intertribais.

Esses dados implicam fatos de ordem ideológica e históri

ca. Parece evidente que os Aru~k det~m um papel de destaque, cQ

mo j~ tivemos ocasiao de dizer, na mediação entre TupT e KarTbe,

que se vêem mutuamente como os mais distantes. Isso pode ser im

putado a razões de natureza histórica, pois os KarTbe seriam dos

ultimas a penetrar no sistema alto-xinguano, enquanto se atribui

aos Aruãk a matriz originâria desse nicho humano. Essa situaçao

reproduz hoje, mu~a~i~mU~d"di~, o tipo de relações intertribais

que existia hã cem anos atrás. A reestruturação decorrente da
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criação do Parque e do surgimento do Posto como novo centro de

orientação afetaram sem dGvida eSsa disposição da rede integr!

dora, o deslocamento de certos elementos, sem contudo descarac

terizar completamente a lógica das relações.

Todas as vezes que conflitos faccionais ou intertribais

explodem para al~m das acusações corriqueiras, que alimentam a

identidade conzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ra st iva , aflora de maneira dr-amâ.t i c.a a tendên -

cia para a reconstituição de grupos locais distintos, solapan-

do o modelo de convivência pacTfica reforçado pela polltica in

digenista implementada no Parque(15).

Os alto-xinguanos encontraram umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmodu~ vivendi pr5prio

entre conflitos sempre vivos e realimentados, a necessidade da

interação, outrora menos imperiosa do que nos dias de hoje em

que a pressão em volta do centro gravitacional representado p~

10 Posto intensificou as relações entre as aldeias, e profun -

dos laços de interdependência. Não ê um equillbrio estatico,al

cançado de uma vez por todas e firmado pela ideologia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetho~

pacTfico. r mais um processo de ininterrupta constituição de

unidades sócio-pollticas, fissões e movimentos intra e inter -

grupais.

A dimensão que nos chamarTamos de hist5rica ~ inerente

ao pensamento indlgena na elaboração das representações sobre

esse processo. A oposição tempo mTtico/tempo real-atual opera

em outra dimensão cultural, onde o eixo temporal e o eixo sin-

cr6nico do ritual estão interligados de maneira peculiar. Na

visão IIprofanall das origens e da seqUência dos eventos consti-

tutivos e reprodutores do grupo KuikGro - sua identidade - uma
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articulação hist~rica conecta momentos que vão desde uma funda

ção de sabor "rnltico", enquanto perdida na memória do passado

e carregada do valor da "origemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll
, ate eventos Y'ecentes e rela-

tados por testemunho direto.

Esse sistema de representaç~es hist~ricas se constr~i

por referências de natureza dupla. De um lado o fio condutor da

exist~ncia de uma identidade continua e distintaatraves do tem

po. Do outro o jogo sempre mutâvel das alianças que em momen -

tos sucessivos se fazem e se desfazem, obedecendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã lógica das

distãncias sociais. Se privilegiâssemos agora um corte sincr6-

nico, os mesmos elementos reaparecem: produção de identidades

contrastivas entre "n ó s " e "ou t ro s "; no qual as 1 inhas da a l ia..!!

ça aproximam e fraccionam os elementos da rede de relações. Is

so e ver da de iro ta nto no nTv e 1 i nte rno ao g rupo 1oca 1, como tam

bem a nlvel intertribal. Menget (1977) jã observava nas "tense

trading relationship and incipient alliance where reciprocal

w ithcra ft accusa t io ns accou n t fo r "n a tu ra 1 dea th s" o "s te p

toward peace" em um sistema que constantemente tem que fazer as

contas com a herança do conflito.

A classificação e t nocén t r ica que estabelece o "outro" ao

exterior da unidade local - o ~tomojaldeia - faz das distinções

lingnlsticas um forte estereótipo de identidade tribal (Menget,

op.cit). A diversidade lingnlstica e boa para ser pensada, mol-

dada, como vimos, por sofisticadas categorias meta-lingnlsticas.

Nesse quadro e preciso repensar o chamado multilingUismo

alto-xinguano. Discorremos sobre valores e representações que

marcam a diversidade e identidade lingnlsticas; vejamos agora
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como certos aspectos da estrutura social sao incorporados no mo

delo ling~lstico alto-xinguaho.

Se multilingUismo indica plurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil inqü ismo., no sentido de

uma pluralidade socialmente significativa dellnguas. o termo

expressa uma constataçio. Se se confunde multilingUismo com po-

liglotismo, os dados alto-xinguanos nos levam a rejeitar essa

conclusão simplista. A situação dos Trum~i e dos Yawalaplti não

~ generaliz~vel para a sociedade alto-xinguano e nio ~ certamen

te, por exemplo, a dos grupos Karlbe cujos sobreviventes manti-

veram e mant~m bastante fechadas as fronteiras de seuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE~omo e

de seu subsistema.

Al~gica das alianças matrimoniais externas, ou seja pa-

ra fora do grupo local, obedece ao c~lculo da distincia inter -

tribal; hâ, contudo, uma nltida preponder~ncia de laços inter -

nos, uma espécie de endogamia do grupo local (16).

As alianças externas representam um problema crucial.Sio

aparentemente evitadas e ao mesmo tempo são fundamentais para a

pr5pria dinimica interna ao grupo, pois oferecem soluç5es de fu

ga e/ou de apoio para os acusados de feitiçaria e estratégias p~

llticas de indivlduos e famllias. Assim, os KuikGro se tornaram

em determinado momento aliados, enquanto receptores de mulheres,

dos Vawalaplti na reconstituiçio deste grupo, al~m das frontei-

ras Kar Ib e . Os Yawalapiti, todavia, não são um "o u t ro " qualquer,

se lembramos seu papel tradicional de mediadores entre Karlbe,de

um lado, e Aruâk e Tupi, do outro.

Os KuikGro se mant~m como que contidos em si mesmo, cul-

tivando uma identidade marcada por uma notivel homogeneidade e
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conservadorismo lingUisticos. Não existe poliglotismo entre eles

e o grupo YawalapTti ~·ünico desse ponto de vista.

Na aldeia de Ipâce se encontram Yâri~s casos de casamen-

tos intertribais, embora em n~mero nitidamente inferior aos in-

tratribais (ver quadro 1). Em geral arranjos matrimoniais sao

sempre tentados antes internamente. Aqueles que se constituem e~

tre afins pertencentes a grupos diferentes respondem a crit~rios

como reprodução de laços estabelecidos nas geraçoes anteriores,

juntamente, em muitos casos, ã necessidade de criar ou fortale-

cer uma referência externa durante, ou na eventualidade, de ten

sões e conflitos(17).

Os outros grupos KarTbe sao os parceiros privilegiados

das trocas matrimoniais externas; a afinidade lingnTstica ~ co~

siderada pelos Kuik~ro a razão mais importante dessa proximida-

de. Seguem, na ordem, Yawalap1ti e Mehinãku; por ultimo, Kamay~

ra , Waurã e AwezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt I , os mais distantes. No caso dos casamentos ex

ternos, cada um dos parceiros da troca empreende longas e com -

plexas negociações para estabelecer a residência dos afins em

sua própria aldeia, aumentando e fortalecendo seu grupo domesti

co. Quando, ao contrãrio, se perde um elemento que muda sua re-

sidência para a aldeia dos afins, o acontecimento e visto pelos

Kuikuro de maneira negativa, ao ponto de provocar admoestações

publicas dos velhos em que não faltam exortações a manter os ca

sam entos ao i nter ior da a1de ia e acusa çoe s expl T c itas de" rO ubo"

de mulheres por parte dos "estrangeirosll•

A diversidade ~tnico-lingnTstica ~ freqUentemente utili-

zada como lIexplicação" para separações e uniões fracassadas,



QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAua d ro 1. Ca sam e n tos in te r e in tr a - t rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi b a is na a 1de ia

Ku ik iir o (1982)

Casa 1. Kahiir uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(õ;{:o): Kk ~ Kk , =Kk i-Nh , *Kk + Kp

Ca sa 2 . Ta u a rak u (õ-t o): K k ~ K k (o ti o ma terno esta nos Yawa )

Casa 3. Kapiil u (õ;{:o); Kk + Kk (o i rnão e st á nos Yaw.)

Casa 4. Atahulu (õ;{:o) Kk + Kk, • Kk + Mt (relações com Mehina-

ku; na casa moram Kp+ Kp- Nt )

5. Jerukanu (õ;{:o): Kk + Kk (o tio materno esta nos Yaw. )Casa

Casa 6. Turup~ (õ-to): Kk + Kk, Kk + Kp (uxorilocalidade tempo-

raria)

Casa 7. .Jak â lu (õ-to): Kk + Kk, Kk + Meh, Kp + Kk, {Meh+Kk,

*Kp+Kk} (o pai ~ filho de Nahuquã)

Casa 8. JahatT (õ-to): Kk + Kk, Mt + Kk (o pai do genro e st â nos

Ya w. )

Casa 9. Hunupa (õ;{:o): Kk + Kk, Kk + Nh, *Kk + Km

Casa 1 O. Asahâ (õ-to ) ; Kk + Kk, [Kk+Kk], [Kp+Kk]

Casa 11. Ir iik a (õ-to) : {Kk+Kk. *Kk+Aw}, Mt + Kk (tio materno nos

Km)

Casa 12. Kajaju (õ;{:o): Kk + Kk, [Mt+Kk] (o irmão esta nos Mt,

tendo sua filha casado com Mt)

Casa 13. Ahuk ák a (õ-to): Kk + Kp + Kp, Kk + Kk (parentes nos Yaw.)

Casa 14. Uh ij â (õ-to): Kk + Kk (parentes nos Yaw.)

K k (k u ik li r o ); KP (k a 1 apa 1 o ); Nh (n a h u qu a); M t (M a ti P li )

Aw (Awet T) ; Km (k ama yur-á) ; Meh (me h inàku ) ; Yaw (Yawa lap l t i )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{if~~(+~)} casamentos de um mesmo indivTduo

[ ] residentes fora da aldeia Kuikuro

•

casamento desfeito, separação

casamento desf~ito por morte do c5njuge

*
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acontecimentos que sao precedidos e seguidos por acusaçoes recl

procas e demorados conflitos entre os ex-aliados. O mesmo acon-

tece no caso de separações ao interior do grupo, embora a incom

preensão ling~istica não seja argumento pertinente.

Observei entre os KuikGro os mesmos valores relatados por

Gregor (1977: 307) para os Mehiniku:

Expatriate Xinguanos living among the Mehinaku often
understand the language 10ng before they dare to speak
it. After four years of residence in the village, one
Matipu woman knows Arawakan perfectly but speaks her
native language to her husband and children. Sheuses
Na hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi na ku only when obl iged to speak it. As the villagers
say, "You should not speak your in-laws language if izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
is different from your ownll.

A presença ou o acesso di á r t o s aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR.wa!úLtu, "casa dos ho-

mens", e reservado aos Kuikuro; os genros "estrangeirosll da ca-

sa 7 freqUentavam o centro da aldeia esporadicamente e quase que

exclusivamente em ocasiões de "f e st a s " e rituais, se mantendo sem

pre como que âs margens da coletividade masculina, calados, em

atitude de IIvergonhall. Ao interior da casa as interações respei

tavam a etiqueta alto-xinguana que marca fortemente as relações

de afinidade; distância, silêncio e evitação. A comunicação ver

bal ao interior da famllia nuclear tambem se dava segundo re-

gras observadas em outros casos de casamentos intertribais; ca-

da um dos conjuges falava em sua pr~pria llngua, inclusive com

os filhos~ O outro entendia, mas evitava com cuidado se expres-

sar no idioma do esposo ou da esposa. Os filhos, afinal, eram

sem duvida billngtles no sentido da compreensão, do entendimento,

mas utilizavam s~ allngua da aldeia em que habitam no plano da

expressão, da fala. Eram, assim, considerados verdadeiros Kuiku

ro, por 11ngua e residência. As mesmas normas são vãlidas no ca
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so dos casamentos, mais frequentes, entre indivTduos pertencen-

te, a dois grupos KarTbe; a socialização lingllistica de seus des

cendentes se dãno dialeto da aldeia de residincia, embora o g!

nitor Kalapãlo ou Mati~~continue conservando seu sotaque e,com

isso, sua identidade. Kuik~ro ainda mais "verdadeiros" serão os

filhos de mãe e pai genuinamente Kuik~ro. Assim, o multilingtii!

mo alto-xinguano enquanto comportamento verbal nas interações de

ve ser considerado a partir da rede de trocas matrimoniais in-

teraldeias e das normas que regram as relações de afinidade.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

o que Basso (1973) define como "personal situation of communica

tion", jã mencionada no inTcio deste Capltulo.

Esclarece~se dessa maneira a infase dada ~ preservação da

identidade grupal e lingnTstica e um poliglotismo pouco difuso

e restrito ao entendimento. A fala e fato social por excelincia,

emblema de pertin~ncia a um grupo especTfico e de fronteiras e!

nicas. Entender e falar são, assim, dois processos claramente di

ferenciados. A interação verbal entre membros de grupos difere~

tes e extremamente limitada (Basso, op.cit.; 10). Os indivTduos

que por descendincia e laços de parentesco chegaram ao entendi-

mento de outra(s)lTngua(s) são os que podem desempenhar o pa-

pel de interpretes em situações determinadas e, inclusive, nas

ritualmente marcadas dos encontros intertribais.Ainda Basso fa

la da importância dos bilTngUes pela influincia na conduta da

vida social e no processo pelo qual se difundiu uma cultura co-

mum a todo o Alto Xingu (Basso, op.cit.: 10).

Normas de comportamento e atitudes para com certas cate-

gorias de afins - "sogros" e "cunhadosll do mesmo sexo - reduzem

ao mT n imozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa inte racão verbal. Se al"1n 9 ua s dos a 1 iados ê 11 ou t ra'~
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esse retraimento passa a significar explicitamente a Uvergonha"

de falar a lTngua dos afins~ que, alim disso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi objeto de depr!

ciação por ser "estrangeirall e não tão bonita quanto a IInossallzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l Tn qu a •

A proibição de falar allngua dos aliados i caracteYlsti

ca do sistema lingl.listicamente heterogêneo do Vaupês. Só que ne~

se caso se trata de regras claras de exogamia lingnTstica, uma

espécie de outro lado da medalha alto-xinguana. O modelo cogni-

tivo indrgena estabelece fronteiras das unidades exog~micas

fratrias e grupos, ou agregados, lingnlsticos - baseado em no-

ções de distância e diferenças lingnrsticas, que não sempre c~r

respondem aos modelos dos lingl.listas (Jackson, 1983: 82). Assim,

grupos que podem casar entre si são mais próximos do ponto de

vista estritamente lingl.llstico do que grupos que nao podem esta

belecer trocas matrimoniais. Os lndios, todavia, consideram os

primeiros como separados e os segundos como mais próximos. Qua~

to a estes ~ltimos, hip~tizam uma origem lingl.llstica comum. r o

caso dos Siriano e Desana, Barã e Tuyuka, Uanano e Tukano (Jack

son, ibidem: 173):

This might have involved a previous situation where two
moieties speaking the same protolanguage with same
differentiations in speech gradual'y come to be identi-
fied with distinct languages.

Compare-se essa hipótese com a visão do processo de sep~

-
raçao Kuik~ro dos Uarihâtâ; i de se supor que emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;~i coexistis-

sem variantes de uma mesmallngua Kar Tb e , ou variantes de um mes

mo dialeto, que talvez identificassem grupos -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ~omo - outrora

separados e que iam cindir novamente a unidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ~~.

No Vaupis os grupos lingnlsticos são vistos como diferen
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tes e iguais, embora parent~scoagnitico e parentesco lingn1sti

co sejam fortes indicadores de proximidade social (Jackson, ibi

dem: 79 e 171). No noroeste amaz6nico valores hierarquizantes

aparecem em outro nlvel da estrutura das unidades sociais, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-6-<'b-6, as unicas a serem conceitualizadas não em termos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlIir_

mandade", mas em termos de descendência (Chernela, 1983). Os

-6-<'b-6 superiores estigmatizam a fala dos inferiores como agrama-

tical, com pronuncia incorreta e são propriedades intanglveis

dos -6-<'b-6 as pequenas diferenças no comportamento verbal (Jack-

son, ibidem: 75,76).

Se na sociedade do Vaup~s os grupos lingUlsticos sao con

siderados "iguais" por força das regras da exogamia, no Alto Xin

gu as diferenças lingnlsticas são objeto de valorizaç6es hiera~

quizantes que reforçam as identidades locais e são enfatizadas

as linhas de ruptura das alian~as - tecido social intertribal.

As 11nguas são iguais entre sis5 porque todas são 11nguas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ú~e, no nlvel mais inclusivo do sistema de classificação. No

nlveldos ~~omo/aldeia, todos os outros são ~~lo, um outro dife

rente. A prãtica e a ideologia tend~ncialmente endog~micas do

grupo local, sublinhadas lingUisticamente, parecem exprimir, du

plicada no plano da classificação dos ~~omo, a evitação da afi-

nidade, mal necessãrio. Todo esse sistema ~ estruturado essen -

cialmente pelas duas categorias õtomo e t~to, numa tlpica taxi-

nomia alto-xinguana, onde o "outro" passa a ser definido atra -

v~s dos traços da afinidade, pois ~ esta que introduz a alteri-

dade nos primeiros degraus da organização social - o parentesco.

O diagrama 2 se prop6e visualizar esse sistema com seus nlveis

inclusivos.
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1 • K~fte /zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~Lo

-~
2. otomo ~eLozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<.
3. ôtomo t~LozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.l>:
. otomo tela

<.
5. ek~ftu otohõgo

,
6. ego

1. (nEs alto-xinguanos/"ln-
dias" e caraiba)

2. (grupo local)

3. (parentes/nao parentes)

4. (nao afins/afins)

5. (co n se nqü i neo s verdadeiros/
consang. classificatorios)

Diagrama 2

Como dissemos no fim da Seçao 2, ôtomo indica tanto o gr~

po local como a parentela de ego, definida na base de filiaçao e

~ibling~hip; t~lo indica simplesmente nao-parente. Introduzindo

o cr i t é r í o "sexo" no interior do ôtomo parental, se criam as ca-

tegorias de afinidade - irmão da mãe, irmã do pai, primos cruza-

dos bilaterais. Assim, os primos cruzados são t~lo com relação

aos primos paralelos, irmãos otohõgo, lIoutro igual". Agora,o õ.:to

mo de ego se reduz aos parBntes que constituem uma unidade de

troca matrimonial. A rica elaboração das oposições sexuais no ri

tual e no discurso talvez deva ser a t r i buj da ao fato de que e a dis

tinçao de gênero que instaura a afinidade, dividindo uma unidade

maior de iguais, todos, afinal, parentes.

o õtomo/aldeia se apresenta, assim, como fosse um extenso

grupo de parentes, estabelecida uma descendência comum, perante

os demais ôtomo/aldeia, .:t~lo,"outros". Pouco ou muito t~to, exa

tamente como acontece no c~lculo gradualista - e f~ci' de ser ma

nipulado - que separa os afins dos não-afins. Os ôtomo/aldeia se
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comportam um diante do outro nos encontros ritualizados como

fossem afins coletivos: formalização e etiqueta; diilogos ceri

moniais em que cada um dos participantes fala em sua prõpria

llngua e não na do "outrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll
, mas "entendell; agressão teatraliz~

da (o ritual intertribal de javarl, a luta) que pode descambar

para conflito aberto; enfim, ningu~m se sente bem na aldeia dos

lIoutrosll, como ninguem se sente bem na casa dos afins. Nesse

contexto, aquilo que chamei de "e ndoqam ia do grupo 10ca111 deve

ser visto não tanto como problema da alçada do real das rela-

ções de aliança intertribal, mas enquanto um idioma da identi-

ficação reflexiva do ~~omo/aldeia, idioma que utiliza recursos

oferecidos pela semântica bãsica do IInõs e os outrosll na cultu

ra alto-xinguana.

Resumindo, se poderia afirmar que percorrer o caminho

que liga o valor das distinções lingnlsticas is unidades so-

ciais que elas representam, a partir da visão de um grupo que

ressalta umas e outras, leva ao reconhecimento no Alto Xingu de

unidades quase-corporadas, os átomo/aldeia, que apresentam fro!:!.

teiras e identidades, sem ser, contudo, instituições rigidame!:!.

te fechadas, existindo, evidentemente, uma em relação a outra

e definidas atrav~s de uma estrutura muito especlfica de pare!:!.

tesco. A nlvel do ~~omo/aldeia, se reproduz a dial~tica entre

terminologia geracional e terminologia bifurcada: a primeira ex

prime continuidade ao seu interior - serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuno -, a segunda est!

belece oposições - ser outro (Viveiros de Castro, 1977: 90).

Volta em cena o problema da existência de IIgruposll que mediam

entre indivlduo e sociedade num sistema cognitico, sem regras

claras nas priticas residenciais, sem linhagens e instituições
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corporadas, com uma cosmologia nao dualista; talvez se trate de

vestTgios de um sistema orientado em ancestrais coletivos que

coexistem com o mais evidente e operante no dia a dia, de tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

klnd~ed, orientado em ego. Esse reconhecimento n~o nega as ln-

terpretações que deslocaram as atenções para os processos simb~

licos, a15gica corporal, as noções de subst~ncia e de pessoa,

etc., opondo o Alto Xingu as sociedades segmentares. Ao contrã-

rio, aponta para aspectos de classificação e organização so-

ciais complementares e situadas num nTvel que foi, temporaria e

estrategicamente, posto de lado, acredito pela dificuldade que

apresenta seu entendimento por nao se encaixar em modelos conhe

cidos. A etnologia xinguana ainda nio esgotou seu objeto.

Como jã foi dito, nao podemos generalizar para toda a

ãrea alto-xinguana as caracterTsticas multilTngUes dos Trumãi e

dos YawalapTti. Vale a pena, contudo, falarmos brevemente delas.

Em seu artigo IIMultilingUisme deslndiens Trumai du Haut

XinguzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
, Monod (1970-78) aponta implicações das dificuldades en-

contradas em seu trabalho voltado para a descriç~o da lTngua Tru

mii:

envisager comme naturelle une s~paration de la langue
maternelle et des autres langues et aussi ignorer la
fonction attribu~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ la langue et aux langues par ces
cultures. Le dommage portait sur la compr~hension, a
tous les niveaux, du maniement quotidien de plusieurs
langues par les Indien.

Quanto aos dois primeiros pontos, discorri anteriormente

sobre a visão Kui~Gro da distintividade lingnTstica como emble-

ma de identidade grupal, enfatizando a tensio e a dinâmica exis

tentes entre a reprodução social das fronteiras dessa identida-
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de e a necessidade da abertura para as trocas, elementos inter-

dependentes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANe sse jo9o, a se pa raça o en trel i n9uazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 ma t erna 11 e

as outras linguas e processo social e hist6rico e como tal vis-

to pelos pr6prios indios.

Diferentemente dos Trumii, os Kuik~ro mant~m um monolin-

gUismo evidente ao interior dos limites da aldeia, unidade do

grupo local. Assim, nem su ce ssào de "voisinage linguistiques",

nem aculturaçao inter~tnica (Monod, op.cit.: 79 e 80), nem in -

corporaçao de aliados falantes linguas estruturalmente diferen-

tes - "commence la vie quotidienne qui se parle en Trumãi par

les Trumãi, en Suya, en Kayabi, en Juruna, en Kamayurã par les

a lli e s " (Monod, op.cit.: 85) - atingiram o isolamento Karibe do

Kuluene e o carãter centripeto do sistema e da ideologia das

trocas matrimoniais.

Quanto aos Yawalapiti, Viveiros de Castro afirma (1977:

70) :

A aldeia Yawalapiti ~ ligeiramente an6mala dentro do
quadro xinguano, por conter indiNiduos de outros gru-
pos em proporção elevada.

Tal arranjo peculiar, conseqUência de uma hist6ria pecu-

liar, fez desse grupo uma esp~cie de microcosmo alto-xinguano em

termos de multilingUismo. A proximidade flsica ao Posto Leonar-

do e as intensas interações que estabeleceram com os brancos tor

naram os Yawalapiti anfitriões tradicionais da sociedade alto-

xinguana, modelos observados e fotografados. Assim, sua composi

çao lingUlsticamente heterogênea acabou sendo freqUentemente ab~

tralda do contexto especifico da formaçao do grupo e extrapola-

da para todo o Alto Xingu.
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Viveiros de Castro (1977. ca~ltul0 11) acompanha o proce!

so de reconstrução da aldeia a partir do fim da ~~cada de 40. Os

YawalapTti se tornaram mediadGres entre a população in~lgena e a

administração do Parque, reconstituindo uma função que j~ tinha

sido desempenhada pelos antigos YawalapTti dentro da pr5pria so-

ciedade alto-xinguana. A reconquista de uma identidade local se

segu iu a um 1ongo per To do de d ispersão durante o qua 1 o "p essoa 1"

de Kanato, que ia se tornar protagonista da recomposição da a1-

deia e "capitão", havia consolidado laços de aliança com os Kui-

k~ro. Em seguid~, e em momentos sucessivos~ famllias inteiras des

te grupo se transferiram para a nova aldeia Yawalaplti, em movi-

mentos de fluxos e refluxos senslveis às vicissitudes faccionais.

Outro componente numericamente significativo da atual aldeia Ya-

walapiti são os Kamayur~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt notável a assimetria existente nesse

sistema de relações de afinidade entre Kamayur~, doadores de mu-

lheres, e KuikGro, receptores de mulheres, assimetria que expli-

caria parcialmente as diferenças na solidez das alianças, no tra

tamento mais ou menos respeituoso que os Yawalaplti originais di!

pensam aos dois segmentos e no jogo polltico das acusações (Vi-

veiros de Castro, 1977: 73 e sg)(18).

Em numero bem menor, Kalap~10, Waur~ e Mehin~ku se encon-

tram residindo na aldeia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanahâxâ õxomo (Yawalapiti para os Kul

k~rG); o mos~ico lingüTstico alto-xinguano ~ assim presente qua-

se que em sua totalidade.

Viveiros de Castro (ibidem: 88 e sgs) observa "dois mode-

los não antagônicos" para classificar indivlduos. O primeiro "m~

nipula uma certa variedade de crit~rios de identificação grupal

substantivos", gradativos e quantitativos (muito ou pouco Yawala
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piti, muito ou pouco Kuikuro), entre os quais os mais importa~

tes são filiação, residência e lingua. O segundo e uma oposi -

çao segmentar que IImanipula preferencialmente contextoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll (por

exemplo, na interação formal entre os grupos/aldeias nas ceri-

mônias). Essas maneiras alternativas e sobrepostas de classifi

caçãopodem ser generalizadas para todo o sistema alto-xingua-

no, mas se apresentam numa complexidade diria ate didãtica no

caso Yawalapiti. O autor se detem um pouco sobre o panorama

multilingOe, oferecendo um quadro que como tal não pode ser g~

neralizado, assim como vimos com respeito aos Trumai:

A lingua falada pelo individuo e o criterio de abran-
gência minima no caso concreto dos Yawalapiti - aonde
poucos são os que possuem uma competência de emissão
e recepção de mensagens elevada. Todos os falantes de
Yawalapiti falam alguma outra lingua; mas nem todos os
falantes de outras linguas na aldeia falam Yawalapiti,
embora a maioria o entenda. Os casos são complexos: as
sim, por exemplo, Kanatu, Yawalapiti, fala com suas mii
lheres Kamayura e seus filhos em Yawalapiti, suas mu:
lheres lhe respondem em Kamayura, seus filhos em Yawa
lapiti; seus filhos conversam entre si, e com suas
mães, em Kamayura. O dialogo entre os fumantes na reu
nião ao entardecer e inteiramente em Ku i kiiru , se ha aT
gum Kuikuru presente - os Kuikuru são ditos não ente~
derem Yawalapiti. A maioria das crianças da aldeia, -
por ter um dos pais não-Yawalapiti, fala outra lingua
preferencialmente - e isto independe de o Yawalapiti
ser lingua materna ou paterna. Mas a lingua e distin-
tivo tribal nas ocasiões cerimoniais •.. De qualquermo
do, a competência em Yawalaplti ~ algo de que os fa:
lantes desta lingua se orgulham, posto que a palavra
~ um instrumento e ums ,m bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 1o muito elaborado: a "Tfn
gua verdadeirall implica o dominio do discurso formal-;
de formas arcaicas, de metaforas, para a qual poucos
dos falantes de Yawalapiti estâo preparados. De fato,
o Yawa lap i t i ~uma lIn qua qua se que em extinção, e nes
se caso particular, fica d ifi c i l correlacionar t ermo à

termo grupo loca 1 el Tn qu a , segundo o atual padrão xi n
guano. Pelo menos, em termos de quantidade de mensa ~
gens, o Yawalapiti ~ a linguamenos falada na aldeia.
Por isto, falar Yawalapitie criterio suficiente (não
necessario) de atribuiçaodesta identidade grupal(g~l

Para os Kuikuro, a lingua, me parece, ~ crit~rio necessa

rio e suficiente de identidade grupal e ~ utilizada para uma
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classificação segmentar da sociedade doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQun~.

A "anomalia" Yawalapiti e evidente. BilingUismo efetivo

ou ate poliglotismo, nos dois niveis do entendimento e da ex-

pressão, sõ existem aqui, como me foi repetidamente afirmado

pelos próprios indios. Individuos como Kanato, todavia, são ra

ros; ele fala Yawalaplti, Kuik~ro, Kamayuri e, com menos flu~n

cia, os outros idiomas Aruãk e Karibe, alem do portugu~s. Esta

capacidade, transmitida aos filhos mais velhos, Aritana, futu-

ro "dono da aldeia", e Pirakumã, constitui fonte de prestigio

e, diria, poder, fazendo deles mediadores insuhstituiveis. Uma

cena do cotidiano ~ bem demonstrativa dessa situação:

Casa dos homens, fim de tarde. Os Kuik~ro estão senta-
doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã esquerda de Kanato e na sua frente. A sua direi-
ta estão os Yawalapiti e, na extremidade, os Kamayuri.
A conversa começa em Kuik~ro, a llngua mais falada na
aldeia; TazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-u ka r-ê ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanê..tâ. Ku ik iiro , e conhecido "dono de
estõrias", estã sentado ao lado esquerdo de Kanato. O
narrador ~ este ~ltimo e a narração de dois recentes
acontecimentos extraordinãrios e iniciada em Kuikuro e
acaba em Yawalaplti, respondendo ao lado direito. Ari-
tana traduz em sua lingua para o lado Yawalaplti.

o problema "identidade local igual identidade l t nqü Ist í

ca" deveria ser revisto ã luz da tend~ncia ã extinção do Yawa-

laplti (segundo afirmações de Bastos, comunicação pessoal, pr!

dominãncia de elementos não Yawalaplti e não aprendizagem do

Yawalaplti por parte dos mais jovens). De qualquer maneira, as

regras de interação verbal nessa aparente Torre de BabeI conti

nuam sendo basicamente, as mesmas de todo o Alto Xingu:

Um Kamayurã casado com Yawalapiti afirmou entender Kui
kiiro , Wauri e Yawalapiti: "Eles acham que não entendo
porque não falo; nunca conversei em Kuikürocom Kuikfi-
ro ou em-Waurã com Wauri; tenho vergonha de falar erra
do, entãosõ fico ouvindo".
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Durante o carregamento de uma canoa do Posto Leonardo
para a aldeia Kamayurã, num grupo formado por Yawala-
piti, Kuikuro e Waurã, a lingua dos lideres do empreen
dimento era Yawalapiti; Kuikuro e Waurã respondiam em-
suas respectivas linguas.

Ao entardecer, na frente da casa de Kanato, as mulhe-
res formam linhas paralelas de conversa: Kalapãlo, Ka
mayurã, Mehinãku, na interação com os filhos. Kanato-
e Aritanafalam com elas em suas respectivas linguas.
O Yawalapiti ~ usado na comunicação entre Kanato, Ari
tana e Pirakumã.

As mulheres nunca manifestam dominio de mais do que sua

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATnqua de origem, embora possam entender ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt raf s ), "Vergonha",

retraimento e sil~ncio em situações publicas caracterizam aqui

tamb~m seu comportamento lingüTstico. Presenciei um moitarã en

tre Yawalaplti (enquanto grupo local) e Kamayur â , na aldeia dos

primeiros. Acompanhando as mulheres pelo circulo das casas, ob

serve; que as mulheres da casa de Kanato foram as que recebe -

ram formalmente as visitantes e toda a conversa se deu em Kama

yura, sem a participação de outras mulheres não falantes de Ka

mayura. Nas casas Kuikuro havia algumas que entendiam Kamayurã,

as mais velhas; a comunicação foi possivel por meio delas e atr~

v~s de gestos. As fórmulas gestuais e verbais do moitarã são al

tamente formalizadas, por isso, decodificãveis independenteme~

te da llngua falada - comunicação não verbal t1pica das oca-

siões intertribais. Notei a intervenção como int~rprete de uma

mulher que falava Kalapãlo por ter sido casada com homem deste

grupo, mas só em momentos em que o fluxo de interação era com-

prometido.

No caso YawalapTti, a llngua ~ crit~rio relevante para

uma classificação segmentar só em depend~ncia de certos conte!

tos, como afirma Viveiros de Castro, o que contrasta com o tra
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tamento dado ate aqui ã identidade lingUlstica enquanto emble-

ma grupal, a partir do ponto de vista KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kiiro . A unidade/aldeiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- cUtahâ:tâ ô:tomo - continua se distinguindo como grupo local fre~

te aos outros. A llngua Yawalaplti ainda funciona como diacrl-

tico dessa identidade para o exterior, ressaltando a importân-

cia de seu significado distintivo na sociedade alto-xinguana.

Internamente, todavia, nao e posslvel falar de homogeneidade

lingUlstica. Agora, a coesão dos anahâ:tâ ôtomo se reproduz por

uma rede de alianças que incorporou a heterogeneidade na unid~

-
de local, sendo por isso uma coesao mantida apesar das forças

sempre atuantes de ruptura que incidem nas fronteiras da afini

dade (cf. nota 18). Na aldeia, Kuikuro e Kamayurâ ocupam seg -

mentos residenciais distintos e as casas Yawalaplti estão loc~

lizadas exatamente nos pontos de costura desses segmentos. O

fraccionamento da unidade local pode se manifestar incontesta-

velmente por ocasião dos rituais intertribais, de uma maneira

a apagar socialmente a existência de sua identidade. Certa vez,

-
os anahâ:tâ õ:tomo, convidados para uma "festa" na aldeia Kamay~

ra, cessaram de ser tais quando o rito da luta opôs os anfi-

triões aos Kuikfiro, grupos que se consideram, uns aos outros,

como vimos, aos extremos da distância social. Kuikfiro e Kamay~

ra de anahâtâ se dispuseram ao lado de seus "parentes" em cam-

pos opostos e abandonaram seus aliados Yawalaplti, que acaba -

ram excluldos da cena em que se dramatizava o encontro (Vivei-

ros de Castro, op.cit.: 89). Assim, a luta, que conclui as gra~

des "f e st a s!", se torna momento crltico para o reordenamento das

lealdades sociais, pois os elementos que se enfrentam se agru-

pam por critirios ~e pertinência aos seus ôtomo de origem, uni

dades estas que preservam uma clara homogeneidade lingOlstica



119zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

interna.

o panorama multilingUe alto-xinguano nao estaria compl~

to, se nao dedicassemos algumas palavras ao lugar e ao uso do

português. Gênese e caracter1sticas de fluência da llngua de

contato jã foram extensamente tratadas por Emmerich (1984).

Num certo sentido e posslvel considerar o português uma

"llngua neutra", por ser mera fonte de emprestimos lexicais eu

jo significado se molda às estruturas semânticas indlgenas, co

mo Basso (1973) demonstrou para certos termos de afinidade; ou

se ainda vale no interior do Alto o que Menget (1977: 35) afir

mava:

Le portugais, langue de contact avec les Bresiliens,s'
il fournit beaueoup de termes d'emprunt, n'est qu'excep
cionelment employe entre interlocuteurs de tribus diff~
rentes, et jamais indispensable .•.

Hoje, porem, a experiência da alfabetização nas escolas dosPos

tos, os "jornais" mimeografados e uma nova etapa na história

.do Parque fazem com que o português assuma um peso bem maior.

O Parque e uma unidade real, não mais isolada do que se passa

fora dele: as grandes cidades, a FUNAI, o Governo.

O valor atribuldo ao português pela ideologia indlgena

- "tem escrita, tem mais palavras" - reforça uma imagem de su-

perioridade(19). Ao mesmo tempo, a vitalidade das próprias 11n

guas ind1genas reafirma uma identidade contrastiva, genêrica e

negociãvel diante dos brancos,.garantia da proteção oficial,d!

do que 1I1ndio mestiço que nao parece Tn dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAio não tem a ss i s t.é nc'i a';

imagem de uma amblgua inferioridade. O português serve agora

comolingua de comunicação entre o Alto e o Baixo Xingu, num
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processo cada vez mais intenso de interações que extrapo1am a

região a1to-xinguana propriamente dita, constituindo-se em uma

esp~cie de l;ngua franca que convive com a manutenção das 11n-

guas ind;genas e com as formas tradicionais de comunicação in-

tertriba1. O domlnio da llngua dos caraiba por parte de certos

indivlduos, IIcapitãesll ou IIdonos de cara;ball e jovens 11deres

surgidos nos ultimos anos, destaca esses personagens como me-

diadores prestigiadosperante o Estado e responsãveis pelo con

trole da administração do Parque. Assim, o portugu~s ~ elemen-

to importante na elaboração de uma identidade abrangente -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"nós

do Parque do Xingull -, em que o contraste de a1teridade ass;m~

trica entre IInõs, alto-xinguanosll e lias outros, lndios bravos 11

esti sofrendo transformações a serem investigadas. Por tudo is

so, aprender a falar, a ler e a escrever o portugu~s ~ desejo

crescente dos xinguanos e crescentes são as reivindicaçõesre-

lativas ~ presença de professores e ao funcionamento das esco-

las. Considere-se que não se trata tão somente de um querer a~

quirir uma t~cnica para IIse defender das artimanhas do bran co ".

Apropriar-se da escrita significa incorporar mais um bem dos

brancos, desmitificar seu simbolismo num processo que os jo-

vens, que constituem a população em via de ser a1fabetizada,cha

mam de IItornar-se meio lndio e meio caralball(20).

As escolas que funcionam nos Postos, mesmo se ainda de

maneira precãria e desarticulada, alfabetizam em portugu~s,pois

sobretudo, no Alto, os ;ndios rejeitaram, at~ agora, propostas

de alfabetização nas l;nguas nativas. Para eles, a escrita e

propriedade dos cara1ba e as esferas simbólicas e de uso das

llnguas in~lgenas e do portugu~s se mant~m separadas, as sim
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como o espaço da escola e o lugar e o momento para uma imersão

no universo do branco transpostu no meio do universo indlgena.

No quadro da nova gestão indlgena do Parque e do inlcio de um

projeto educacional com m~ltiplas diretrizes, e incipiente a

tentativa de estimular a passagem da escrita para as llnguas i~

dlgenas, concomitantemente a algumas iniciativas de registro da

memória tribal e do contato como mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt er ia dos "jornais". Nova e

t~mbem a exig~ncia de uma assessoria lingnlstica voltada para

a elaboração de alfabetos e para uma discussão da problematica

da transposição da tradição oral para textos escritos utiliza-

veis como material de leitura, tanto em português como nas ll~

guas nativas. Tais novidades são recebidas pelos alto-xinguanos

mais como uma imposição autoritaria por parte de certos profe!

sores - equivocados, embora bem intencionados, quanto a "pre-

servaçao da cultura e da lingua nativas" por meio da chamada

educação bilingUe - do que como uma prestação de serviço que

responda às, suas expectativas.

As dificuldades encontradas na implementação das esco -

las, na escolha de metodos e prioridades, na arregimentação dos

alunos, na formação de monitores decorrem, sem d~vida, de uma

leitura superficial do discurso indigena sobre "educaçãoll

, no

encontro com o mundo branco, e de um conhecimento insuficiente

do sistema mUltillngtle que faz do Alto uma região arredia azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50

luç6es simples e homogeneizantes. A situação e complexa e seus

desenvolvimentos não tão .previslveis. A distinção e superposi-

ção entre português e 11nguas indlgenas podem ser vistas, ao

contrario do que afirmaria a ideologia da educação billngUe,

como maneiras de manter autonomia e conservadorismo culturais
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- uma identidade prôpria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt, tambem, uma solução para o dif;c;l

problema de eleger, ou excluir, uma l;ngua, e não outra, para

a e scrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ta, da da a ;m pos s i b i 1 i da de de tornã - 1as to das 11 e scr ;ta s~

ao mesmo tempo, por uma serie de razões, não ultima a de que o

acesso diãrio e continuado ao Posto - sede da escola - só e da

do a certos grupos. Preserva-se, assim, ate o possI ve l , o igu~

litarismo lingU;stico (e social) e, concomitantemente, o valor

estrutural da identidade lingU;stica de cada grupo. Por outro

lado, não podemos ignorar a crescente difusão do português a

partir das gerações alfabetizadas, as mais sens;veis às mudan-

ças introduzidas por um contato cumulativo, o que poderã alte-

rar o quadro multil;ngUe. Como e em que direção, e o que seria

necessãrio analisar acompanhando os processos presentes e futu

ros(21).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5. ACULTURACÃO E TRADUCÃO

Nas seções anteriores o problema do multilingUismo alt~

xinguano foi enfocado do ângulo da função desempenhada pelas

diferenças lingU;sticas como marcadores de identidade dos gru-

pos locais no sistema intertribal. O significadosôcio-lôgico

da distintividade lingnistica e a história comum de grupos que

criaram formas de convivência integradoras e um substrato eco-

nômico e cultural compartilhado levantam duas outras questões,

complementares ã primeira. O fenômeno do multilingUismo assume,

assim, uma profundidade maior, apesar de limitar-me aqui a tr!

çar direções para futuras pesquisas voltadas a um esclarecime~

to da própria história do Alto Xingu e uma revisão das relaç6es

entre cultura, linguagem e pensamento.
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At~ o momento ressaltei diferenças e valores a elas atri

buldos no discurso indlgena, notadamente entre os Kuik~ro, e o

conservadorismo lingHlstico interno aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~omo que se preserva -

ram como unidades homogêneas. E preciso, contudo, olhar para o~

tra problemãtica, ligadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã existência de uma sociedade alto-xin

guana abrangente. O que faz dos Rú4e, Rú4e? Quais foram as con-

sequências lingnlsticas do contato entre os vãrios grupos? E,

retomando por outro caminho o tema da diferença, se existe uma

cultura comum, como cada llngua expressa conceitos que se supõe

sejam bãsicos nessa cultura?

Pode-se especular que os grupos alto-xinguanos sejam ori

ginãrios de etnias outrora separadas espacialmente e distintas

culturalmente, que vieram a se encontrar em decorrência e ao

longo de desconhecidas migrações. Ainda hoje as fronteiras que

delimitam os grupos, em particular as lingHlsticas, os definem

enquanto micro-nações numa sociedade encompassadora. Quase nada

se sabe sobre esse processo de aculturação inter~tnica.

A pesquisa arqueolEgica se encontra ainda em fase preli-

minar e a memEria indlgena não nos ajuda na reconstrução. Esca-

vaçoes mais recentes oferecem algumas hipEteses sobre a ocupa -

ção da região do baixo Kuluene atraves de cerâmicas ("fase de

Ipavu"), cuja forma e ornamentação têm traços em comum com a pr~

dução atual dos grupos Aruãk, notadamente os Waurâ (1350 ±80 D.

C.), embora nao haja prova de uma continuidade "entre o fim da

fase de Ipavu depois de 1350 D.C. e a tradição cultural inter-

~tnica do Alto Xingu tal como foi observada por Steinen em

1884" (P. Becquelin, 1978: 4). De qualquer maneira isso refor-

çaria a hipõtese de uma precedência Aruãk, seguida por duas
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ondas sucessivas de migração, Karlbe e Tupl respectivamente.

A função social das diferenças lingnlsticas e a dessem~

lhanca estrutural entre Tupl, Aruak e Karlbe sem duvida obsta-

cularam qualquer processo de interferência que ultrapassasse a

adoção de termos, ampliando ou modifican~o partes do vocabula-

rio. Nisso, o Alto Xingu se assemelha ao Vaup~s (Jackson,1983:

169) :

while convergence may be taking place (and quite pro-
bably is, in fact) among Tukanoan languages, at any
given point in time, strict co~courrence rules opera-
te to keep the languages separate in a specific indi-
vidual's or qrcupzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt s repertoire.

Considerando isso e, ao mesmo tempo, o sistema de tro-

cas, difusão e interadaptação cultural, seria proveitoso inves

tigar o significado e a origem de provãveis empr~stimos lingUl~

ticos no que diz respeito a termos referentes a elementos cul-

turais centrais da sociedade alto-xinguana, em diversos doml-

n io s semzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ nticos. Af ina 1 "sem pre a 9ente f ica m istu rada, 1, n9ua

misturada, aI empresta a palavra de outro". No interior das va

ri antes Karlbe, na ausência da barreira das incompatibilidades

estruturais e sendo abertas a comunicação e a compreensão, in-

fluências reclprocas devem ter com certeza modificado os idio-

mas em contato. Os lndios dizem que "as palavras circulam",

"vão e vêm", e que "antigamente as l,nguas eram mais diferen -

tesll
• Não hã no atual estãgio das pesquisas indlcios suficien-

tes para hipõteses de reconstrução e mudança lingnlsticas. Os

- -
descendenteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja~ama (Nahuquã) e ua~ihata(Matipu) conviveram

juntos por cerca de trinta anos numa mesma aldeia, ligados por

in~meros laços de parentesco; tratar-se-ia de uma situação pa~
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ticular, pois não haveria um ~nico idioma a caracterizar o gr~

po local de Marijapei. Os dois dialetos Ka rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIb e estiveram em

contato o tempo suficiente para que duas tendências se confron

tassem: interferência lingUlstica e reprodução de segmentos que

mantêm atraves da 11ngua a continuidade de suas identidades dis

tintas.

o caso Trumãi poderia oferecer evidências de fen6menos

de aculturação, sendo eles os recem-chegados no sistema alto-

xinguano (hã mais ou menos 150 anos atrãs) ~ admitindo que uma

pesquisa desse tipo, de natureza essencialmente lexical, entre

o s 9ru Po s or ig inã r io s Tu P1, A ruã k e Ka r1 be, po der ia forne cer d~

dos insuficientes e conclusões demasiado hipoteticas. Monod

(1970: 84, 85) indica caminhos de investigação em três dire-

ções. A primeira teria como objeto a llngua dialetal, falada

por um grupo Trumãi agora extinto do qual sobrevive um restri-

to vocabulãrio. A segunda diz respeito a IIla langua anciennezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
,

que revela

und e ca 1a9e Perce pt i b 1e 1 i n9u ist ique m e nt pa r l' a b sen ce
de termesdesignant certaines esp~ces de faune et de
flore tr~s frequentes dans 1e Xingu et habituellement
denommees dans les cultures voisines,ear la presence
de termes designant par contre des especes ou des tech
niques e t ran qé re s a cette region, enfin pa r l'emprunt-
de mots etrangers pour des termes de base de la cultu-
re xinguanienne ... Les mythes d'apprentissage de la
nourriture semblent indiquer une êcalogie totalment dif
ferente ã l'origine ... 1I

Os mitos e os discursos cerimoniais Kuikuro contêm ter-

mos não mais usados na linguagem comum. NaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaQinâ de origem

das plantas cultivadas, por exemplo, se encontram as IIpalavras

de fLI:ti" - o Sol, um dos gêmeos fundadores - como umlna signi-

ficando "mu lhe r-!",em Ku i kiiro atualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-<-:tã.o. Interessante nesses
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mitos e o processo de denominação originãria, que alem de sug~

rir uma preced~ncia Aruãk, deixa transparecer uma solução ao

problema ontolõgico nome/referência no contexto multilingUe.

Assim, nascido o pequi dos restos enterrados do jacare mitico

antropomorfo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAauluk~ma, Lua, o nomeia pelo termo Aruãk. MaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10

9o em se9u ida, Sol, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtfLi C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.ó t es. qua a tua 1 iza em sua cõp ia rea1,

reduzida e empobrecida, a nova criação, corrige o nome pronun-

ciando o termo definitivo em KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kiiro ,

Jã os discursos cerimoniais são repletos de palavras e

inteiras expressões chamadas de "lingua de chefe", ou "lingua

dos antigos". Esse registro particular das execuçoes verbais

formais, de precãria compreensão para os não-especialistas,tem

levado muitos pesquisadores ã afirmação de que a lingua cerim~

nial e arcaica e não mais decodificãvel pelos seus usuãrios e

pelos seus ouvintes, repetição de fórmulas memorizadas. Na ver

dade, ã luz de um exame mais detalhado, esses textos ainda sao

explicãveis e traduziveis em Kuikuro atual, embora o salto pa-

ra a ver sao portuguesa seja di fic il , quando não im poss ive 1. O

saber do exegeta, que e sempre um dos poucos velhos anetâ co-

nhecedores da Ilfala do chefe", e parte de sua riqueza adquiri-

da. Os textos são densos de informações importantes com rela -

çao ã identidade Kuikuro e ã comunicação intertribal. Retoma

rei esse tema no Capo 4 desta tese.

Nãohã fundamentos seguros para sustentar que esse tipo

de fala seja de fato "arcaica", na acepção temporal, estãgio

passado cristalizado em uma expressão de carãter ritual. A com

paraçao entre a Ti nçu a formal e allngua de outros tipos de exe

cução verbal ou do cotidiano não revela, numa primeira aborda-
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gem, pistas significativas nesse sentido. A "lingua dos anti -

gos", ou fala "bonita", "certa" - assim os Kuikuro a chamam, e

nao pelo atributo de "verdadeira", como os Yawalaplti (E.Vive.!

ros de Castro, 1977 e 1978) -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó pode ser analisada em seus

traços inerentes em oposição ã lTngua prosaica.

A investigação da estrutura dos cantos cerimoniais e a

terceira direção apontada por Monod, juntamente ao processo de

difusão das "festas" alto-xinguanas. A confirmação de uma maior

antiguidade Aruãk viria de observaç6es de carãter etnolõgico e

lingtllstico. Cerimônias importantes, agora comuns a todos os

grupos e que dramatizam essencialmente oposiç6es sexuais, sao

ditas serem originãrias dos Aruâk. De fato, na atualidade, e

entre os Waurã que se celebram "festasll com essa temãtica ex-

tremamente elaborada e pictoricamente expressa em artefatos de

cerâmica, o que distingue esse grupo dos demais.

Das "festas" ligadas aos lIespTritosllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(n.dúhe. e ic.ê./Ge.,res

pectivamente em Kuik~ro) muitas são ditas pelos prõprioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAln-

dios serem de proveniencia Aruâk. Documentei em 1981 e em 1982

os cantos que acompanham o mito e o rito Jamuni/Gumâlu: sãoAruãk

assim como o termo jamuni/Gumâlu e Aruãk, traduzido literalmen-

te em KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíkiir o com itaô /Guê.Jtâ,"mulher e spzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t t o ", Os Kuikiiro exe

cutam esses cantos como fórmulas incompreenslveis, emborazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAal-

guns velhos possam dar a tradução de palavras isoladas. O mes-

m o va 1e pa ra a s 11 rezas" - /Ge.hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen: e. - que reg istre i e ana1 ise i ;r~

velam uma estrutura dupla, parte em Aruâk e parte em Kuikuro.

E verdade que, como jã vimos, todos os grupos da ãrea conside-

ram ter contribuldo para o acervo ritual alto-xinguano, em um

sistema de difusão das "festas", que continua operante, aberto
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e criativo, pois ainda hoje absorve e adapta execuçoes musicais

mesmo originãrias de grupos não-pertencentes ao Alto Xingu. Ri-

tuais e cantos Aruãk são, contudo, definidos pelos lndios como

mais antigos. Os Juruna, por exemplo, ofereceram recentementen~

vas melodias para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtakw~~a, por sua vez de origem Bakairl e

transmitido ao Alto Xingu via Nahuquã. Quanto as palavras dos

cantos das IIfestasll, fiz algumas observações. No tipõí1â., cerim.§.

nia de iniciação mascul ina dos descendentes de an"étâ.,termos Aruãk

se misturam a outros TUPl e Karlbe; no ha~~ka - o javarl - en-

contramos expressões TUpl; o canto do a~~ - um ic"éke - i Tupl;

o do JakuÁ-katúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê em Aruãk, assim como o canto do tah~ku, do lIar

CO
II. No ahu~~~â. se mesclam palavras Aruãk e Karlbe; o ek"énduhúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~u. - a IIfestall da cobra - i todo em Aruãk, enquanto o

ndu.hú~u.. IIfesta de ogO.óá~â.II, outro ic."éke, chamado tambim de nd!;!:

hê. ekú~u., ndúhe lide v e rda de ? , i essencialmente Karlbe. Interes-

sante e o fato de que a llngua dos cantos jamu~iku.m~tu. clara -

me n te A ru ã k , i chama da ao me sm o tempo de 1111 n9 ua do s a nt i9 o S 11ou

1I11ngua de ic."ékell,llngua das Jamu.~iku.m~tu..

As IIfestasll costuram a sociedade alto-xinguana, um cir-

cuito cerimonial que veicula alianças e metaboliza conflitos,a~

sorvendo ritualmente a alteridade. Não se fala a llngua do 1IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0U-

t ro :", mas se canta em todas as 'lTn qu a s ; no canto, pela miis í ca ,

formas de expressao que transcendem o profano da linguagem cot~

diana, se celebra a essência de ser kú~e e as linguas se mistu-

ram em palavras quase exotêricas e imobilizadas nas fErmulas do

rito. Da mesma maneira, ê pelos cantos da pajelança que ê fala-

da a llngua dos ic."éke, lIoutrosll extremos com relação ã humanida

-
de dosk~~e. Ainda pelo canto individual do kwampâ., os afins
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sao interpelados, zombados e acusados, embora indiretamenteatr~

ves de jogos de metãforas e associações, na IIfestazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll homônima que

se realiza exclusivamente dentro do espaço do grupo local. Jã os

cantos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~wampas~ podem ser KarTbe, tanto os tradicionais co-

mo aqueles compostos ad hoc, pois devem ser compreendidos com

todas suas sutilezas; e sempre uma mensagem dirigida a alguem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Os ~wampa circulam pelas aldeias Karibe; canta-se, assim, em Ka

lapãl0, em Kuik~ro, em Matip~, e os diferentes ritmos dialetais

informam a estrutura melódica e nela se diluem.

Outra questão de relevo levantada pelo quadro multilln -

gUe ê a relação lingua/cultura/pensamento, tema classico da an-

tropologia da linguagem. O arranjo alto~xinguano contradiz defi

nitivamente o postulado "uma lingua ~ uma cu lt u ra ". A tdé t a de

uma correspondência rigida e simplista, herança do romantismo n~

cionalista doseculo passado, não mais ê sustentada pela teoria

socio-lingfllstica atual. Como vimos, no Alto Xingu agrupamentos

e grupos lingnTsticos identificam unidades sociais no interior

de um sistema maior e a noção de comunidade de fala se articula

ã existência de uma mais ampla rede de comunicação.

Um segundo problema surge em decorrência de indagações no

imbito das hip~teses Sapir-Whorf, que continuam inspirando quem

queira perguntar-se quanto ã influ~ncia das estruturas lingflls-

ticas sobre o recorte cognitivo da realidade e o estilo de pen-

samento. Com relação a isso não me parece possTvel oferecer uma

resposta igualmente decisiva. Hã varios pontos a serem aborda -

dos e, novamente, seriam neces5arios mais estudos, individuais

e comparativos, antes de podermos alcançar alguma conclusão sa-

t t s f at ô r ía .
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Partindo de uma situação peculiar quanto ao grau de po-

liglotismo interno, Monod (1970: 82-83) fala da surpreendente

aptidão dos Trumii em falar v~rias llnguas geneticamente e ti-

pologicamente diferentes; não h~ problemas de tradução de uma

llngua para outra, pois o universo dos referentes ~ o mesmo:

(Le s T rum a i) sontd é1 ivr és de 1 Iabsurd izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ~ du 11mo t -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã -
mo t!", de 1a "n ome ncla t ur e !", des "c a s.e s qramma t i cale s;
quenous impose, â nous, 1 I~criture; c1est que leur
r~f~rent est moins 1a 1angue maternel1e que 1ar~a1i
t~ extra-1inguistique ..• les facteurs dl~panouisse--
ment du mu1tilinguisme xinguanion sont, autant que
les contacts geographigues, ais~s, que les raisonsd~
mographiques et que 1 leconomie generale complementaT
re, 1 lidentite ou 1asimilitude des technologies,dei
moeurs, des rituels, des mythes, même fond par1~ qua
torze fois diff~rement. -

Se ultrapassarmos, porem, o campo meramente termino15g!

co da referência ã realidade extra-lingUlstica e olharmos para

a tradução das categorias nativas de pensamento, IIcoloca-se de

imediato a questão da linguall, como observa Viveiros de Cas -

tro (1977: 57). O autor tamb~m coloca um pressuposto (op.cit.:

57):

... Estou partindo de uma constatação - talvez um dia
desmentida: os grupos alto-xinguanos, apesar de dife
rença lingUlstica, partilham um s5 sistema cu1tura1-
(a1~m de constituirem uma sociedade), i.~. recortam
a realidade de forma aproximadamente igual.

Para uma an~lise da semântica cultural seriam, assim,vã

lidas generalizações a partir do exame de categorias nativas em

umallngua especifica. As categorias que articulam ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeido4 cul

tura1 - referentes simbo1icos - não necessariamente se concre-

tizariam em categorias lingUlsticas e, se hã expressão verbal,

nao necessariamente serão utilizados os mesmos recursos e ti-

pos de categorias lingUisticas. Embora não afirme uma relação
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transparente entre lingua, semântica e cultura - "problemãtica

no caso xinguano" - o autor diz que (Viveiros de Castro, 1978:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) :

••• 0 exame das etnografias sobre grupos Carib e Tupi
da ãrea leva aperceber a difusio de um certo esque-
ma classificat5rio que, com pequenas variaç~es, en-
contra-se em todas as linguas; ele apresenta assim
uma autonomia diante das pressões especificas de ca-
da lingua, garantindo a recorrência de uma cultura
(enquanto estrutura de categorização da experiência)
comum ao Alto Xingu.

Admite-se, contudo, que o estudo das correspondências e~

tre categorias de pensamento e categorias lingUisticas no Alto

Xingu abriria um leque de dados e de questões que viriam escla

recer a pr5pria cosmologia. As diferenças que se revelam pela

tradução interlingUistica (Viveiros de Castro, 1977: 58):

antes que um problema, nos ajudam a elucidar proble-
mas ... a classifica~ão animal Vawalapiti permite que
se entenda melhor - por uma questão lingUistica - a
classificação animal Kalapãlo .•.

Algo semelhante já tinha sido sugerido por Monod (1970)-

"le multilinguisme commezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmê t ho de d'approche du sen s" - com a

exploração do sistema conceitual como conjunto de traduç~es fo

calizando os problemas de polissemia.

A partir dessas indagações, empreendi uma tentativa de

tradução do sistema de categorias de pensamento Vawalapiti, ex

pressas na lingua por quatro "modificadóres", que, segundo Vi-

veiros de Castro, sao centrais na classificação do mundo dos

seres e das ideias, e comuns a toda a cultura alto-xinguana.

Procurei, então, uma equivalência kuikGro desses modificadores,

atenta aos recursos utilizados e partindo de uma semântica de

categorias lingUisticas vistas ao interior do sistema e do con
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texto discursivo. A distância entre uma semântica cultural co-

mum e semânticas lingUisticas particulares me parece instigan-

te.

A llngua Vawalapiti possui quatro modificadores para con~

truir esse sistema classificatErio fundamental:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~um~, ft~ftu~ml

na. ma{~. Abstração feita dos diversos contextos de uso em que

se expressam "varios significados aparentemente dispareszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
, sua

definição mais geral, relacional com refer~ncia a uma id~ia-mo

delo. ~ respectivamente (Viveiros de Castro,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1978: 2-3): 110

ou t ro " (alteridade de natureza, monstruosidade, excesso); 110

prEprioll (adequação ao tipo ideal, verdadeiro); "0 seme lhan t e "

(proximidade, o existente); 110 t nf er t or " (não adequação por ca

r~ncia, imprestavel, falso). Ou seja:

Tudo se passa como se alingua (e a cultura) dispuse-
sse de um repertErio IIlimitadoll de conceitos, tipos-
ideais classificat&ri~s, e gue aadequasãodecad~re
fe re nte a estes conce 1 tos so fo s se po 5S 1 ve 1 a trave 5 de
certos artificios lingUisticos - os modificadores - que
estabelecem a distância metonimica ou a diferença me-
ta f E ri c a e ntre t iPo- ide a 1 e fe nô me no a tu a 1 ... O exam e
do significado dos modificadores, assim. nos leva ã
raiz da atitude cognitiva basica dosYawalapiti, per-
mitindo, ademais, adicionarmos material relevante pa-
ra a caracterização do eldo~ do grupo - o qual, como
ja indiquei, parece apoiado na diferença continua en-
tre arqu~tipo e atualização.

A anilise enfoca os termos kum~ e mIna. principais ope-

radoreslõgicos do sistema, com os campos semânticos aos quais

se aplicam e as oposições pelas quais se estabelece a relação

entre os quatro elementos. Retomo a argumentação de Viveiros de

Castro na comparação com os dados KuikGro.

A ~um~ corresponde de maneira clara a posposição KuikG-

rozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkwê.JLâ, tanto em termos da função sintatica - são adjetivos
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que se seguem ao sintagma nominal modificado -, como pelo sen-

tido.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.wêlLâ qualifica todos os seres "maiores":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALonç Inquo s e

misteriosos, sobrenaturais, arquetipicos. Alguns dados Kuik~ro

mostram a proximidade com o Yawalapiti; nota-se, desde ji, que

a oposição bâsica ~ entre k.WêlLâ e ek.~lLu - lL~lLU em Yawalap;ti -

distinguindo variantes excessivas, modelos, arquetipos das re-

plicas atuais, "verdadeiras":

1. lL~lLi lL~lLi k.wêlLâ indica uma das muitas esp~cies inclu;das na

taxinomia "ab e lha s ". Refere-se a agressiva e sp.e c i e olLolL~pa-

"europa" -, desconhecida antes do contato. Contrapõe-se a

lL~lLi lL~lLi ek.~~u, expressão usada para indicar tanto em ge-

ral, como um tipo particular de, espécies nativas. O feiti-

ço colocado nas proximidades de uma casa para "chamar" uma

infestação desses insetos, que atacam o polvilho de mandio-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
ca, é dito JtôJti JtôJti k.weJtâ hu.tôho, "figura/imagem de abelha

kw~râ" .

2. ip~ k.w~~a é o mar, aos confins do mundo branco; lpa (ek~ru)

é "lagoa".

3. k.aJtaih~ k.w~lLâ, "super-caraiba", sao os americanos; k.aJtalh~

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIÚLJtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu são "o s carai ba me smo", portug ue se s/b ra s il e iros.

-
4. aJtahâ.tâ k.w~Jtâ seria um misterioso grupo arredio; sua lingua

~ igual ao Yawalapiti, aJta,hâtâ (eküJtu). A noticia da desco-

berta de seus rastos causa excitação, inumeras conversas,

brincadeiras e cria um pala de atenção para a curiosidade co

letiva.

5. imp~ k.wê~â e o pequi originaria que brotou do jacar~ miti -

co; se opõe a imp~ ek.úJtu, o pequi atual.
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6. itaô k.wêf1.â. (itão, "mu lhezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr") são as mulheres protagonistas do

mito da revolta feminina. Seu lIexcessoll aS transformou em

ic.ek.~ e como tais vivem em algum lugar nas fronteiras do mun

do dos k.úf1.e. Perigosas, podem ser encontradas por quem se

aventurar sozinho na mata longe da aldeia ou de seus campa -

nheiros; o destino do infeliz e doença e morte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. nic.wef1.izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o nome da onça antropomorfa pai dos gemeos criado-

res (ni-R-wef1.â).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. tic.wefLâ. (ti- e prefixo de 1~ pessoa plural exclusiva) sao

"os nossos antepassados", os ancestrais Kuikuro.

A oposição k.wêfLâ./ekúf1.u subsume em Kuik~ro as k.um~/fLúnu e

k.um~/mlna do Yawa lap It í , "mons t ruo soZve rda de í ro " e "a rqu e t t po Z

existentell. A superposição dos dois contrastes Yawalap;ti ex -

pressa algo que em Kuikúro sedã numa única relação: 110 origi -

nal e o excesso sempre se co nf'undem". Assim, temos k.úne (ek.úfLu)

"gente (mesmo)" e k.unê-héi,géi" "não-gente", que são "ou t ros" quais

brancos, "Tn d i os bravos" e ic.e.k.e, "e spf r i t o s"; por outro lado,

aos k.uf1.e e.R-Úf1.Use oporiam os fwnê Izwêf1.â, a primeira IIgentell do

mito da criação, que habitavam(habitam) o fundo das lagoas e

forneceram os elementos caracterizadores da fisionomia dos alto

xinguanos.

Ek~nu ~ um modificador extremamente freqfiente em Kuik~r~

em todo tipo de discurso e sem as limitações do kW~fLâ.; pode qu~

lificar predicados, outros modificadores, elementos aspectuais,

sintagmas preposicionais. Pela enfase e força pragmãtica que

carrega, traz um sentido de "r-e a l i da.de!", de "v e rda de v • A entoa-

ção ~ geralmente marcada pelo tom alto nas;laba t6nica salien-
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te do enunciado, que e a do termo modificado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. ihak.I e.k.unu 1I10nge mesmoll

uak.itI e.k.UJ1.U "eu gosto mesmo"

iVíãlâ e.k.UJ1.Ulê.ha "não mais mesmo" (iVíãlâ, "não)

.tâe.k.UJ1.u n.1.f..e. IIquem mesmo?" (.tâ-, prefixo de interro

gação)

Pronunciado em tom mais alto na primeira sllaba e descen

dente nas seguintes, e.k.UJ1.UzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê resposta de confirmação, de comprQ

metimento por parte do ouvinte-receptor; nesse sentido se opoe

a aUJ1.un..tãJ1.â, IIvocê esta mentindo", e pode ser parafraseado por

outras expressões, como ago.f..oc.e.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"ê verdade". Seu amplo contex-

to de uso, e sua função discursiva o tornam o modificador mais

produtivo. Alem da oposição fundamental a k.wêJ1.â, e.k.ÚJ1.U contras-

ta com vários outros mOdificadores, e nisso o Kuikuro se distan

cia bastante do Yawalapiti. De qualquer maneira, e pelo menos

curiosa a semelhança fonetica dos dois termos Kuikuro com os

correspondentes Yawalapiti - k.um~ e J1.UJ1.u. Difusão? Mas em que

direção? Teria J1.ÚJ1.Ufunção semelhante no discurso Vawalapiti?

A categoria mIn.~ ê bastante complexa e Viveiros de Cas -

tro a considera "o modificador basico no e.idO-b Yawalaplti", por

remeter a uma cosmologia não de tipo. dual mas "c on t Lnuo= q rada t]

vali (op.cit.: 8). Dai "el e parece caracterizar um traço geral da

cultura, que se expressa, lingUisticamente, no uso intenso do

modificador mIn.a e a sé r i e a ssoc t a da " (op.cit.: 9); mIn.a recobri

r i a, a ssim, um cam po sem â n t ic o que in c 1u i co nce itos como" pou C o';

"metade", IIlongell, etc. Distinguem-se dois campos de aplicação

de mIn.a, cuja superposição, novamente, permite depreender seu

significado mais abstrato: o estabelecimento de gradações entre
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conceito-tipo e referente. Assim, de um lado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAml~a classifica

fenBmenos e objetos como membros de uma classe; ~ um ··opera -

dor de e spec if ica çã o 11. Em opo s içã o azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmal ú ; nd ica o contra ste

entre um referente que pertence a determinada classe e um re-

ferente que ~ exemplar inferior do tipo. Do outro lado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..•

mA-~a

define IIfenômenos ou relações que pertencem a uma dada classe,

sem no entanto serem exemplares perfeitos, integrais do modezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1011• Em oposição a núnu, explicita essa distância.

Em Kuik~ro nao encontramos um morfema ~nico com o mes-

mo significado de ml~a e a oposição bãsica e entre ~kúnu, mo-

delo real, atual e vãrios outros termos, que qual ificam refe-

rentes que dele se aproximam em graus diversos. Quanto ã fun-

ção de "o pe ra do r de e spe c í t t c acâ o.? , a llngua Ku i k iiro se ser-

ve principalmente do sufixo -i, que considero uma esp~cie de

cópula ou predicado existencial, extremamente produtivo, e

que pode se ligar a qualquer sintagma criando relações de pe!

tinência e atualização:

1 O. ;tâ ~hú o;to-i
INTER. canoa dono -COP

-
a;tâ;tâ-i Iê.ha u-iYíânâ
bom-COP

.-
l-ficarJa

el<.Z.6 e e 1<.,[.6 ê. - ,[

konê.c.i
..•

nduhê.-iu-agu-A-go
amanhã l-dançar-FUT

IIquem e o dono da canoa?1I

lIeu jã fiquei bomll

"ele e aquele"

lIamanhã dançarei ~dúh~1I

r por uma construção popular que se expressa a pertinê~

cia de dado individuo a dada categoria, em oposição ao sufixo

de negação:
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11 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DE I T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kagâ-i (ou) kâga
peixe-COP

-lIaquilo e um peixell

kagâ-hâgâ
NEG

"aquilo nao e um pel

xell

e.kl"se.kUh~-i
gente

-lIaquele e gentell

"aquele nao e gente"

A negaça o por sufixo e frequente para indicar o contrã -

rio da ideia expressa na raiz, ou seja seu sentido positivo:

-
12. u-auhu-ntahâ-hâgâ

l-mentir-CONT-NEG
lIeu não estou mentindoll por lIeu estou

dizendo a verdade 11

Existe, por outro lado, um sufixo -maga, foneticamente

similar ao mlna Yawalaplti e ao mune. Mehinãku, que Gregor(1977:

321) chama de substancializador. -mâgâ pode ser considerado,sim,

um tipo de nominalizador, pois modifica a raiz verbal tornando-

a substantivo. Com isso, de fato, estabelece a pertinência de

um indivlduo a uma certa classe, mas o sufixo não entra em ne-

nhum sistema de oposições com e.kÚhU:

13. imbi-nl-mâgâ e.ki"s~-i
roubar-NOM-SUBS.

"aque 1e e que m rou bou /o 1adrão"

Um dos significados de mIna seria "parecido com", indi -

cando distância/proximidade do referente ao modelo/tipo. Em Kui

kuro esse mesmo conceito e dado pelo sufixo -hugu, e como tal

pode se opor a e.kÚhU:

14. kâga-hugu "parecido com peixe (mas não e)", e tambem,com

o mesmo sentido, kagâ huklgo e kagâ haglgo.
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k.waja-hu.gu. "amarelo" (parecido com a cor da raiz da

qual se extrai a tintura amarela)

o.ói-hu.gu. "não sei" (o.ói e resposta afirmativa a

um pedido)

u.-â/Lânu.-igo-hu.gu. "parece que vou ficar doente"
l-doença-FUT-parecido

e.lúi./Lu.c1as s ifi c a "o ve rda de iro " em ou tra s opo siçzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõ e s .Oo is

exemplos são suficientes para mostrar como o contraste /Lu/Lu./ml-

na se realiza em Kuikuro por recursos diferenciados:

-
15. ihi.óu.éi./Léi.e.k.U/Lu. irmãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.
distinto de ih~f.Juéi.f1.éi.e o consangulneo,

o,tohogo, -
"o u t r o " , seja, classificatório, filho doirmao ou

irmão do pai da irmã da
-ou mae.

16. ane.,tâ e.k.U/Lu.e o "chefe de verdadell
, cuja descendência e re-

conhecida bilateralmente; ane.,tâ ku.óâ/Lâ indica outra catego-

ria de IIchefe", com descendência incerta ou simplesmente m~

t r i la t e ral , e o "chefe pequenoll(22). Por contraste o "não

chefe 11 e só ane.,tâhâgâ, com o sufixo de negação. Outra cate

goria frequentemente mencionada no complexo quadro da clas

sificação da Ilchefia" kuikuro e a de IIchefe pela metadell
•

Um caso em particular e ilustrado na fala de Kahura, pri-

meiro texto em Apêndice. Ah. ê considerado ane..tâ e.ku~u. e,

como tal exerce suas prerrogativas; e, porem, "chefe pela

metadell

, pois herdou seu status sõ por parte da mãe Auna.

Esta, s i111 , e ane..tâ integra 1, mas, sendo mul her, ê excl ul da

da G ena pu b 1 iG a; o ado1escente J a hi 1a, fi 1ho deu m se 9 un do ca

samento com um IIchefe", e apontado como ane.tâ completo:

ane..tâ e.ki.óe.-i Au.na
ele-COP

"ela e chefe, Aunall
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heinogo-ha
metade-ENFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Ahuk.ak.ã anam,{.

ficar
IIAhukakã ficou pela metadell

-
ane.tâ-i Auna-c.~

so
inogo
no lugar

IlEichefe no lugar da pro-

pria Aunãll

-
i~-a~igô-hâgâ hâ~e Jahi~ã-i
3-igual-NEG mas

IIJahilã, todavia, nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA€i

igual a e le "

i~-úâ
3-pai

ane.tâ-i, I~i ane.tâ-i
3-mãe

IIseu pai era chefe, sua mae

era chefell

Por sua vez, se quisermos traduzir os contrastes Yawalaplti

mlna/malú e ~ú~u/malú, encontraremos o uso de termas especlfi -

cos, combinados ou nao com sufixos de negação. Assim:

17. ak.inã ek.únu é IInarrativa verdadeira", mito de fundação ou

de criação; dela se distingue ak.iYíã he-óiYíâ.nâ.,"na rra t i va

feiall.

-
IIFala boall, o discurso do IIchefell, por exemplo, é a.:tâ.:tâ.i.ta

nlnu (a.tâ..tâ.,"b om "}, "Fa l a ru im " e a.tâtâ.-l-la (bom-COP-NEG),

- -
a.tâ.tâ-hâgâ (bom-NEG), ou simplesmente k.âcâ, IIfeia/sujall, ou

é aunê.ne, mentira, fofoca, IIfala ruimll por excelência.

Parece-me que fora da oposição Quê.~â./eQú~u,não seja po~

slvel afirmar que em Kuikuro exista uma série de modificadores

que formem o sistema quadripartido do Yawalaplti, e, provavel-

mente, do Waurã e do Mehinãku, outras llnguas Aruãk alto-xingu~

nas. O exercicio de tradução suscita duas questões interessan -

tes quanto aos ê.ca~.t~ que atraves dele se revelqm na relação lin

guas/cultura/pensamento. De um lado, parece que certas exegeses

Yawalapiti são possiveis pela segmentação a que se submetem ter

mos cujos referentes são categorias centrais da cosmologia. O

exemplo mais evidente ê dado por apapalutâ.pa, "esplrito", que
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poderia ser analisado comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapapalu, as flautas jacul - sereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50

brenaturais aquâticos, no mito e no ritual - e o sufixo mIna no

feminino, que ~ tapa (Viveiros de Castro, 1977: 183)(23). Aos

apapalutãpa (nunu) se contrapõem os apapalutãpa m~na, animais

terrestres, exemplares proximos mas distintos dos tipos arquetl

picos representados pelos seres fwmã, que são os verdadeiros apE:.

palutâpa. Em Kuikuro, uma palavra inanalisãvel do ponto de vis-

tal in9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti i st ico ~ a que se rete re aos" e spi r itos ":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi c.ê.1zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe. • A e 1a

nao pode se acrescentar nem ° modificador Izwê.nâ, nem o modifica

dor e.1z~nu, mas, sim, so um sufixo de negaç~o para indicar o que

n~o ~ ic.ê.Ize.. Agora, todo ser Izwê.nâ, ~, por definiç~o, ic.ê.ke., a

menos que indique um exemplar "maior" de uma esp é c.i e ou faça pa.c

te de um nome proprio. Animais terrestres são, tamb~m, referi -

dos por um termo insegmentãvel: nê.ne..

Por outro lado, o foco da classificação ontologica pare-

ce ser diferente quando compararmos as duas linguas. Estariamos

diante de duas versões de um mesmo tema, admitindo diferenças im

butidas nolixico e na estrutura lingtlistica que moldam manei -

ras de categorizar, se não a essência da categorizaç~o? A "dia-

l~tica" Vawalapiti seria (Viveiros de Castro, op.cit.: 8) entre

o modelo-arqu~tipo-excesso-monstruosidade, por um lado, e a re-

plica-atualidade-carência-inferioridade por outro, que se orien

ta assim entre dois extremos, os seres-kum~ e os seres-mal~: mo

delos versus exemplares "imprestâveis", passando pelas coisas-

~unu, adequadas ao modelo, e as coisas-mina, proximas ao model~

A dial~tica Kuikuro e entre Izwê.nâ e e.lzunu, sem que isso

implique em um dualismo irredutivel, onde a segunda categoria

constitui como que o centro do pensamento classificat~~io na tO
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nexao de diferentes planos: na passagem do modelo arquetTpico

excessivo para ar~plica empobrecida adequada atual e na pass!

gem do modelo real perfeito para exemplares imperfeitos. Assi~

exemplo do primeiro caso e a transformação do pequi originaria,

nascido dos restos de um homem-jacare, no pequi tal como exis-

te; a inte rv ençã o doS o 1, "o m e nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ; ro so", e sta be 1ece ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ-m pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê. e.k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hU, por uma operaçao jocosa que reduz a quantidade excessiva

dos frutos da planta mTtica, o impi k.wiha. e.k.~hu representa~or

-
sua vez, o modelo no plano do real, como o al1e.,tae.k.uhu ~ "c ha-

fell na plenitude de seus traços distintivos. A d ia le t ica ~aqui

entre a superabundância de ser, que caracteriza as coisas-k.wi-

ha, conceitos-sTmbolos, excluTdos por ser tais do plano do real,

e a sufici~ncia necessaria de ser dos tipos-modelos existentes.

A classificação Kuikuro nao se distancia radicalmente da

classificação YawalapTti~ mas as duas representam elaborações

diferentes - filtradas atrav~s de diferentes recortes lexicais,

morfo16gicos e sintaticos - de um patamar cosmo16gico, semânti-

ca cultural comum ã sociedade alto-xinguana. r posslvel, assim,

captar entre categorização cognitiva, moldada pela estrutura li~

9l.\lst ica,eo sistema cl as s if icat 6 r·io c om par t il ha do po r 9 ruPo s so-

ciais que falam llnguas tipologicamente distintas, uma relação

que nao e de simples correspondência pois passa pelas torsões

impostas na inter-traduzibilidade. Essa questão ~ tão importan-

te num contexto multillngfre qual o Alto Xingu quanto a do papel

de marcador de identidades de unidades sDciais desempenhado pe-

las distinções lingUlsticas. são dois planos complementares, e~

bora separados do ponto de vista analltico. Minha crltica visa,

aqui em particular, as generalizações feitas a partir de categQ

rias lingnTsticas especTficas e de etmologias realizadas sem um
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conhecimento adequado do sistema da lingua. A colaboração en-

tre etnõlogo e lingUfsta ~, a esse respeito, essencial.

Com as primeiras observações sobre a estrutura da lin-

gua Kuiküro, motivadas pela necessidade de considerar diferen-

ças na expressão verbal de conceitos que parecem configurar re-

presentações cosmolõgicas possuidas por todos os grupos alto-

xinguanos, nos aproximamos do sistema lingUistico como tal.

No próximo capitulo abordarei os elementos estruturantes

do Kuikuro, focalizando a relação entre construções gramaticais

e estilos cognitivos, a sintaxe e o significado de seus recur-

sos. A dia 1~ tica e ntre di s ti nt iv ida de so cio 1ing IH s tica e a cons

tituição de uma rede de comunicação intertribal serã retomada

no ultimo capitulo, quando os modos de significação de certos

signos lingUisticos - como tempo/aspecto, dêiticos, exploração

retõrico-poetica de construções sintãticas - serao examinados

no interior do discurso, de gêneros de arte verbal reconheciveis

atrav~s das fronteiras das identidades dos õtomo.
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NOTASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. "Le language tres formalise des echanges est d10rdre meta-

linguistique" (Menget 1977: 35). Na parte IV sera apresen-

tada uma descrição desse gênero de fala.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 . .tê-to e "outro diferentell, otohogo e lIoutro igual/mesmoll• o

primeiro indica. em termos de relações de parentesco, o nãQ

parente (no sentido de consangUinidade); o segundo define

o "irmão ve rda dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiro " do "j rmâo c la ss i f lca t or io " (filho do

irmão do pai ou da irmã da mãe). Tal distinção entre "ou_

tro ígualll e 1I0utro diferentell na terminologia de parente~

co (consangUinidade/afinidade) foi observado tambem entre

os Arawete, grupo Tupl do medio Xingu (Viveiros de Castro,

1984: 155). Em Kuikuro, termos absolutamente sinônimos

significantes distintos mas com o mesmo significado/refe -

rente - são o.tohogo um do outro; pela mesma lõgica, termos

homônimos IIparesemlliguais, mas são tê-to porque 1I0utro" e o

referente respectivo.

3. Nahuqua, Kamayura e os grupos Aruak sofreram e revidaram

ataques de surpresa, raptos de mulheres e crianças em in-

cursões dos e contra Txikão e Suyã nas primeiras decadas

de stes e cu 1o . Os Ku ikLiro 1em b ram 119ue rras 11 cornos Suy ã na

região da lagoa de TahunLinu, acontecimentos lembrados pe-

los próprios Suya, e com os Yaruma. que encurralaram 0$ Ka

lapalo para as cabeceiras do Kuluene. Era este um grupo K~

rlbe, agora extinto, cuja llngua parece ter sido muito pa-

recida a dos Txikão. Conflitos internos ã bacia alto-xin-

guana, cujos sinais permanecem na memória indlgena, metabQ

lizados numa convivência tensa e em oposições ritualizadas,

podem tambem ser considerados, relativizando a visão comum

que faz das populações alto-xinguanas um nicho de paclficas

interações, vltima tão somente de grupos belicosos exter-

nos (Menget, 1978).

4. Os jâ~amâ ô~omo pagavam um caro preço por estar localiza -
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dos no acessozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã bacia alto-xinguana. Uma velha Nahuqua re-

sidente em Ipace conta como os brancos chegaram a sua al-

deia e qual foi a reação dos lndios: medo e desconfiança,

precisava controlar a curiosidade dos mais jovens diante da

quantidade fantasmagõrica dos "p re senzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e s ". Seus onze filhos

morreram: malaria, gripe e sarampo. O primeiro marido, Na-

huquã, faleceu de pneumonia. Ela fugiu para Lahatuã, al-

deia Kuikuro, onde casou duas vezes e hoje sõ lhe resta uma

neta.

5. Em Kuikuro a forma pluralizadora regular ~ dada pelo sufi-

xozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ko, tanto em substantivos como em verbos. A forma -mo

ocorre exclusivamente com termos de parentesco, o que cons

titui mais uma indicação de que ôtomo deva ser considerado

como categoria de parentesco (ver adiante). Significa uma

plural idade do referente e concorrendo com o sufixo -ko a

conjuga com a plural idade de pessoas que se relacionam en-

tre si pela mediação de um dado termo de parentesco: kuk-

igancu (DUAL INCL.-irmã), kuk-igajõmo (DUAL INCL.-irmãs),

kuk-igajõmõ-ko (DUAL INCL.-irmãs-PL) lIirmãs de todos nõsll;

u-llmo (1-filhos), ku-llmo (DUAL INCL.-filhos), ku-limõ-ko

(DUAL INCL.-filhos-PL) "no sso s filhos, de todos no s ", -mo

não mais ~ distingulvel enquanto sufixo, tendo se tornado

pa r t e inte g ra nte deu m a ra iz 11 C o 1e t i vali. Pa ra 1e 1am e nte,exi~

te outra forma "coletivall para termos de parentesco (ori-

gem Aruak?): u-hlsâ (1-irmão mais novo), u-hijao (1-irmãos

mais novos), ku-hijaõ-ko (DUAL INCL-irmãos mais novos-PL)

"rio sso s irmãos mais novos, de todos nõsll; u-hlrâ (1-neto),

u-h tfião (1- netos). A forma plural dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaVLê.tâ "chef e ? , e

a.11e..téi.O, iiní co caso fora do domlnio do parentesco. Uso e se.!!.

tido dessas formas IIcoletivasll relacionais no nlvel do pa-

rentesco classificatõrio, sobretudo em certos tipo~ de di~

curso como o narrativo e o cerimonial, mereceriam um estu-

do e spec lfi co que a profu nda sse o conhec ime nto do sistema de

parentesco no Alto Xingu. Encontramos em outras l1nguas K!

rlbe morfemas semelhantes significando pluralidade. Assim,

em Hixkaryana, a pospos;ção komo ~ glosada por Derbyshire

(1979: 83) com "co le t iv o ".
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6. Em Vawalapiti, na semântica do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAputâka se sobrepõemas

de kÚl!..e("gentejindio xinguano"), atamo e e.te em kuikuro.

Putâ.ka wBkBti é o representante tribal, categoria de "che

f ia" que em ku iku ro, hozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj e em d ia, se d iferenc ia em amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAato,
hUl!..ol!..aato e ete. ato. Putâka no sentido de agrupamento de

xinguanos é distinto do sufixo -piti (X-piti, X-topónimo)

que indica mais uma unidade local como agrupamento de ca-

sas (Viveiros de Castro, 1977: 95-96 e 221).

7. O cãlculo corresponde ao feito por Basso (1983) para a al-

deia originãria Kalapãlo e ao feito por Gregor (1983) para

a aldeia "originãria" Mehinãku.

8. Gregor (1983) menciona a hipótese da existência de "meta-

des" (exogâmicas e cerimoniais) na aldeia "originãria" Me-

h i nâk u : "a small fence across the middle of the plaza", dl

v;dia em dois o ciculo das casas. Tudo isso lembra a dispQ

sição das casas opostas dos principais lideres faccionais

kuikuro.

9. Para uma anãlise do sistema de classificações do universo

social, ver Bastos (1983) para o Alto Xingu e Seeger(1984)

para a visão Suyã do mesmo problema.

10. A classificação estabelecida pelos Ku ik iiro co r r-e sponde âque

la mencionada por Basso (1972) com relação a outro grupo

Karibe. os Kalapãlo. só que os primeiros enfatizam mais a

oposição tripartida e menos uma natureza de k,úJt..e,"gente",

com uma "c ara iba" e "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' nd io s bravos". Percebe- se hoj e uma

oscilação significativa na aproximação dos "xinguanos" ora

dos brancos ora dos outros "indios"; os critérios classifl

catórios parecem ser sensiveis ãs mudanças na percepção s~

cial. Os Vawalapiti (Viveiros de Castro, 1977: 94-95), di-

ferentemente, atribuiriam uma natureza comum de waJt..ayo, ";..!!.

dios", tanto aos xinguanos como aos "outros 1'ndios"; quan-

to aos Kamayurã, os esquemas dados por Bastos (1978: 58) e

por Samain (1980: 68) não coincidem, sendo, contudo, mais

próximos do Vawalapiti.
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11. Bastos (1978: 77) diz que tambem em kamayura a raizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~nup

significa tanto "ouvir" como "entender" e, presozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã armadi-

lha da tradução, explica isso em termos de metaforização

conceptual de um termo cujo sentido primário seria percep-

tual. Não ha aqui nenhuma mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt à f ora especial; o nosso "en-

tender" tambem tem duplo sentido, de "escutar" propriamen-

te e de "compreender". A percepção auditiva, mais do que o~

tras faculdades, aplicada como e precipuamente ao recebi -

mento de mensagens faladas, contem em si a capacidade de

decodificar segundo estruturas significativas. Em kuikuro.

--tg-t-, "ver", não e sinônimo de -uhu-«, "s ab e r!", como Bas-

tos afirma acontecer para o kamayura; podemos falar em me-

taforização, porem, quando o narrar e considerado uma for-

ma de "no st rer ? ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--th~- (veja-se a Seção 4 no Capo IV desta

te se) .

12. Isso ressalta na oposição que os Yawalalti introduzem ao

interior da categoria pu;t;ã.k~, "xinguanos"; de um lado te-

mos wayã.naw, que Viveiros de Castro (1977: 94) glosa como

lias que falam muito" ou lias que falam a mesma llngua". re-

ferido aos Kar Tb e ; do outro, -tJ1.umã.iía-eaw,"os do lado de cá",

que compreende os outros Aruak e os Tupl. Chama-me a aten-

ção o fato de que as denominações yawalaplti para Kuikuro

e Ka lapâ lo são as iin t ca s a apresentar o topõnimo s equ i do pe

10 sufixo -p-tt-t (ver a discussão anterior, na Seção 2, so-

bre "átomo).

13. Ha outros criterios de distinção: a contribuição especlfi-

ca ao acervo cerimonial a1 to-xinguano (a origem das "fes-

tas"). no qual os Aruak Waura e Mehinaku detem um lugar de

destaque e outros grupos o papel de ter veiculado a absor-

ção de rituais de proveniência "e st ranq e i ra" (Seção 4); um

sistema de classificacão quase totemico atraves dos g-th~-eo

"ancestrais" ou lIantigos", de cada grupo; as

que coletei são vagas. O g-th~lo dos Mehinaku

m~, o gemeo do Sol; dos AJ1.~ha;t;a (denominação

informacões

seria Au-eukú-

Kuikuro dos

Yawalaplti) e tã.J1.0,a ariranha que come peixe rapidamente;

dos Kamayura e Vaií~t~ (?); dos Trumai, ~kaJ1.1~a. a capivara;

dos Kalap~lo, h~u ~w~~a,a queixada; dos Kuiküro, lja-eI
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kwênâ, a anta que come e nunca se sacia com seu grande es-

tômago.

14. '7he Mehinaku's low oplnlon of the Carib tribes is also

shared by the other Arawakan-speaking tribes in the regian,

by the Trumai, and by at least one of the Tupian groups,

thezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t i " (Gregor, 1977: 313). Os Karlbe,segundo o autor,

teriam sido os ultimas a chegar na bacia alto-xinguana e

IIhave not as yet fully adapted to the expectations of the

other tribes" (315).

-
15. Assim, a pequena aldeia surgida em Agahâga, fissão do gru-

po de Marijapei, e dita ser uanihâtâ (Matipu), enquanto em

Marijapei permaneceria uma maioria de descendentes Jânamâ

(Nahuquã). De fato, em agahâga convivem Nahuquã e Matipu.

Quando as relações de aliança, e de proximidade espacial,

entre Yawalaplti e Kamayurã entram em crise, os primeiros

ameaçam abandonar a ãrea do Posto e, recorrendo como alter

nativa aos laços de aliança com Ku i kiir o e Ka lap à lo ç se trans

ferirem para o territ5rio Karlbe.

16. Ver Dole (1969) e Basso (1970) para duas interpretaçõesco~

trastantes do sistema das categorias e relações de afinida

de.

17. N., preocupado com o fortalecimento de seu grupo domestico

a fim de neutralizar acusações de feitiçaria conseguiu a-

trair, ap5s inumeras peripecias, para sua residencia dois

genros "estrangeirosll

, um Kalapãlo e um Mehinãku, explora~

do alianças e laços de parentesco centrados na esposa. Ka-

lapãlo e Mehinãku são, assim, posslveis abrigos no caso em

que as tensões faccionais alcancemnlveis de ruptura. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se.ku ãtomo, "o pessoal da fazenda de Seku" são um grupo Kui

kuro separado em carãter permanente; seu retorno a Ipãce e

improvãvel e não e cogitado pelos seus componentes. Tambem

não cogitam em constituir-se como grupo local autônomo. E~

treitaram então multiplos laços de aliança com os Matipu,

para cuja aldeia planejam transferir-se. A fissão dos Se.kú

ôzomo se deu em consequência de uma briga com acusações de
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roubos.

18. Algumas das observações feitas por Viveiros de Castro em

1976 deveriam ser revistaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã luz da situação por mim enco~

trada emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1981-82 entre os Vawalaplti. O contingente Kuiku-

ro se manteve numeroso, sendo que as faml1ias de Tarukarê,

Kilusi e Kalujiua parecem ter fixado sua resid~ncia entre

os Vawalaplti, incrementando as ligações de afinidade. Uti

lizando o apoio desses grupos domésticos, outros individuos

e famllias Kuikuro passam periodos variados na aldeia Vaw~

lapiti, mesmo com a finalidade de gozar da maior quantida-

de de recursos que flui nas redondezas do Posto. Tive a im

pressão de que a aliança Kuikuro-Vawalaplti estivesse mais

firme e menos tensa do que na epoca anterior; Kanato, in-

clusive, tem interferido com uma certa frequência e com a~

toridade incontestivel na disputa entre as duas principais

facções Kuikuro, reforçando a posição de um jovemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan~xâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

gado por parentesco a Tarukare e Maicalauã. Por sua vez.al

gumas crises têm SOlapado a aliança Kanato/Takumã (Kamayu-

ri), ao ponto em que, em certa ocasião, os Vawalaplti, ou

melhor seu porta voz Kanato, chegaram a ameaçar uma ruptura

definitiva, seu afastamento do Posto e a transferência pa-

ra o local da antiga aldeia Kuikuro de Lahatuã. Isso de-

monstra quanto as relações de aliança no sistema alto-xin-

guano sejam frãgeis e submetidas a mudanças imprevisiveis.

Um recente acontecimento, todavia, suscitou de novo uma se

qUela de acusações de feitiçaria por parte dos Kuikuro de

Ipãce: a morte da esposa de Tarukar~ em decorrência de um

parto. Este fato provocou significativamente uma série de

pronunciamentos publicos em Ipice por parte dos velhos che

fes de grupos domesticas não identificados com a facção 11
gada a Kanato. Os Vawalapiti foram apontados como Ilestran_

geiros" perigosos e os Kuikuro residentes em sua aldeia c~

mo, no minimo, ingênuos, equivocados e, no mãximo, traido-

res.

19. Os Kuikuro têm plena consciência do fato deles falarem"mal"

o português, de não conseguirem se expressar diante dos bran

coso Estes, por outro lado, não se disp~em a utilizar a 11n
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gua indigena, impondo assim o português como lingua dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAco-

municação, sobretudo nas situações mais formais de intera-

ção - reuniões com autoridades e visitas de funcionãrios da

FUNAI -, em que os indios enfrentam em clara posição de i~

ferioridade o poder dos que os controlam. Numa recente se-

rie televisiva sobre o Xingu, os Kuikfiro se apresentaramao

grande pfiblico urbano em entrevistas diante de uma camara

de video e um microfone. A condução das entrevistas por pa!

te do repõrter mostrou uma relação autoritãria e desigual,

justificada pela dificuldade de dominar o português por pa!

te dos indios. Assim, perguntas, respostas e interpretações

eram formuladas pelo repõrter, que deixava ao entrevistado

o papel de simples confirmação do que estava sendo dito.

20. Veja-se a esse propõsito o artigo de Lea (1981) sobre a al

fabetização entre os Txukarramãe do norte do Parque.

21. Discordo do que afirma Bastos (1978: 190 e sgs) quanto a

duas questões:

1. O fato de o português alto-xinguano estar impregnado de

termos Kamayurã nao e por causa desta "tribo" ser "em

muitos aspectos uma das mais importantes no sistema de

relações da ãrea", mas, sim, resultado de uma sua elei-

ção, determinada por conjunturas histõricas. por parte

do demiurgo do contato, Orlando Villas Boas, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi n f luen

ciou sensivelmente ate a formação do português lingua

franca, como demonstra Emmerich (1984). Por isso, e da-

do o valor de identidade das diferenças lingnisticas,

não faz sentido dizer que "o Kamayurã e a lingua indig~

na com maior potencial franco, podendo, no futuro, in -

clusive, vir a assumir este papel juntamente com o por-

tuguês, as duas linguas se fundindo ou, separadamente,

atuando com competênciassõc;o-lingUisticas diferentes".

Ao contrãrio, se desconhecem aqui as influências aruãk

visiveis atraves daslinguas alto-xinguanas karibe e t~

pi, elas, sim, decorrentes de processos diacrônicos an-

teriores ao contato e independentes dele, não resultan-

do, ao longo de seculos, na formação de nenhuma lingua

franca indigena. Tanto que pensar em homogeneidade lin-
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9Uistica no Alto Xingu é a mesma coisa que pensar na mo!

te desse sistema intertribal tal como existe hoje. Isso

nos leva ao segundo ponto.

2. Pelo que jã dissemos, inclusive quanto a noção de "rede

de comunicaçãoll, é claro que lia introdução do português

como lingua franca no contato xinguano-xinguanoll não re-

presentaria por si uma ameaça para a continuidade do ri-

tual intertribal.

22. Não dispomos de análises semelhantes e comparãveis a de Vi-

veiros de Castro para outraslinguas alto-xinguanas não

a ru âk . Bastos (1978) menciona uma oposiçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tuw-Lâp "grandell/

.tãp-Lãc.ã "pequenoll em kamayurã para indicar o que em kuikuro

é IIchefe de verdade" e IIchefe pequeno", respectivamente. O

morfema .tu.wiap e sufixado a nomes de lIesplritos", correspo~

dendo ao kwêhâ karlbe.

23. Não posso deixar de notar a tendência de alguns antropõlo-

gos a elaborar segmentações e exegeses de termos nativos sem

o necessãrio conhecimento da lingua e sem uma preocupação

maior com os iatos da tradução. ~s vezes uma anãl ise que que1

ra se restringir ao léxico pode estar equivocada por igno -

rar as relações entre morfologia e sintaxe. Parece-me o ca-

so de interpretação que Bastos (1978: 69) esboça para o te!

mo kamayurã mãma'e., lIespiritoll: mã- viria de um prefixo in-

terrogativo ma- e -ma'e. é chamado de Ilcomparativo superlati

vo sintetico", resultando numa composição semãntica que sii

nificaria "a quzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi lo inesgotãvel de essência extrema". Segundo

um lingUista que estudou o kamayurã, a particula interroga-

tiva m~ ocorre no fim da frase e o sufixo m~'~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe um subs -

tantivizador/nominalizador de uso frequente. (comunicação

pessoal de Mãrcio Ferreira da Silva)
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CAPITULO II I

FALAR EM KUIKORO. ASPECTOS DO SISTEMA LINGUISTICO

A situação dos estudos lingUlsticos na ãrea do Alto Xin

qu nao e um caso isolado no panorama do conhecimento das lin

guas indigenas brasileiras. Com exceção de uma descrição mais

ampla da 11ngua Trumãi (não classificada; Monod, 1975), são

eles escassos e parciais.
l

Esse recanto nativo, bastante acalentado por etnõgrafos

e etnõlogos, não foi conquistado pelos missionãrios lingUistas

do SIL; dois subprogramas iniciados entre os Kamayurã e os Wau

ra tiveram que ser suspensos logo apõs suas fases de instala-

ção, por volta de 1974, dada a posição anti-missionãria dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin

digenismo villaboasiano. Os catequizadores/conquistadores che

garam, no começo de sua tentativa de penetração na região, nos

anos sessenta, ate os grupos Karlbe do Kuluene (Kalapãlo e Kui

kuro), dos quais deixaram registradas apenas algumas listas de

palavras e de frases.

Os passos da sistematização da llngua Kuikuro acompanha

ram de perto o meu processo de aprendizagem, sistematização e~

sa estimulada e facilitada pela aplicação de metodologias de co

leta gradual dos dados, no ambiente de um idioma ãgrafo e qu~

se monollngue, seguindo de inlcio as etapas e técnicas ensina
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das pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASIL. Vieram ã luz, assim, uma f o nê t i ca e uma fonologia

preliminares ~ cuja revisão e sintese em vista do estabeleci

mento de uma escrita constituem a introdução ao Volume ap~ndl

ce desta Tese - e a morfologia, semanticamente interpretada,dos

afixos de "p o sse " (Franchetto, 1977).

Nas etapas sucessivas do trabalho, tomou forma a estru

tura sintâtica KuikGro; seus aspectos, ao meu ver, mais sign!

ficativos e problematizantes são objeto deste terceiro Capit~

10. r oreciso dizer, contudo, que para desenvolver certa sen

sibilidade para detectar com clareza os desafios lingUisticos

e cognitivos do KuikGro foi necessârio um esforço de desvenci

lhar-me do condicionamento daquelas metodologias gradualistas,

ordenadas numa aparente racionalidade de nada querer perder da

minGcia descritiva destinada a fazer da lingua-objeto um eficaz

instrumento de tradução de si mesmo. Para tal, foi preciso ro~

per a dependência do informante-tradutor e da prática do trab~

lho de recolha, para passar a decodificar o fluxo discursivo.

Tal passagem, que por um bom tempo me pareceu impraticavel, se

deu entre a fixação na referencial idade imediata - 110 que is-

so/aquilo?lI, IIcomo se diz isso/aquilo?lI, apontando a seres, o~

jetos, estados ou eventos - e a tentativa de comunicação inci

piente.

o KuikGro e uma lingua com morfologia ergativa e, neste

Capitulo, abordarei uma serie de fatos sintâticos, semânticos

e pragmãticos relacionados ã ergatividade. Na primeira Seção,

a questão central serâ a definição de categorias gramaticais,

como a de Sujeito, supostamente universais. Em seguida (Seção

2), ver-se-ã como uma anãlise comparativa de aspectos da sint!

xe de linguas pertencentes ã familia Karibe pode elucidar osen
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tido da ergatividade Kuikuro. Substrato de importantes oper~

çoes sintãticas, o eixo transitividadejintransitividade ê o te

ma da terceira Seção, onde se revela a coexistência de constru

ções ergativas e nominativas. A ultima Seção ê dedicada a es

se fenômeno, chamado de "ergatividade bifurcada". Em Kuikuro,

sua organização e fatores determinantes compõem um quadro com

plexo. Uma nova comparação entre linguas Karíbe, com respeito

ao funcionamento de hierarquias semânticas de traços pessoais

e sua 1 i9a ç ã o com a e r9a tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi v idade, su9ere a ex is tê nc ia de um s is

tema de tranformações inter-lingHístico~
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'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3.1. A PROCURA DO SUJEITOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A possibilidade de formular as primeiras frases, articu

1ando verbalmente o pensamento para que se torne comunicação,

representa um salto qualitativo na prõpria interação entre o

pesquisador e seus interlocutores. No contexto das sessões de

recolha com informantes, se sistematizam as construções elemen

tares de tipo declarativo:

Construções~stativas:

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkága ehii-a

peixe canoa-LOC

"0 peixe está na canoa"

1 a . u-itu

l-lugar

J

cekerâ-i

grande-COP

"Minha aldeia ê grande"

1 n . u-hisuâ-râ
l-irmão-REL

ekisé-i
ele-COP

"E Ie é meu irmão I I •

Construções intransitfvas:

2. Ahukaká -s-is l.éha

ir-PONT ASP

"Ahukaká foi embora"

-
2 a . u-inti-sâ agu~ntárâ

1-filha-REL dançar-CONT

"Minha filha está dançando"

2 b • ti-te-tárâ-ha
lexc-ir-CONT-ENF

"Nós estamos indo"
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Construç6es transitivas:

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMatipú heke
ERGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
u-pane Za-râ-pe
l-pane 1a-REL-ex

i drilpi-Zâ

roubar-PONT

"05 Matipu roubaram minhas panelas"

3a. kogohó heke
chuva ERG

ti-horÍ--jâ

lex-alcançar-PONT

liA chuva nos pe qou"

3 b • tahicé igÍ--Zâ u-héke

arara ver-PONT l-ERG

IIEu vi uma ar-ar-a".

Ao utilizar, obrigatoriamente, as definições dadas pelo

nosso sistema de categorias de partes do discurso e de relações

gramaticais nucleares -- verbo, substantivo, etc.; sujeito"pr~

dicado, objeto -, no processo de tradução inter-lingUistica,

nos defrontamos de imediato com alguns problemas. Em primeiro

lugar, notar-se-a que a relação de IIsujeitoll não se apresenta

realizada por uma Iini ca categoria, se confrontarmos construções

intransitivas e transitivas. Nas primeiras (exemplos 2 a 2b),

o IIsujeitoll precede sempre o predicado e não recebe alguma mar

ca de caso. Nas segundas (exemplos 3 a 3b), ao contrario, hã

sem pre a po spo s ição heke e o s in ta 9ma nom ina 1 em re 1a ç ão de 11 o b

jetoll com o predicado não e marcado morfologicamente. Aquilo

que seria uma categoria transparentemente unTv o ca , a de "sujei

to", se encontra, assim, sub-categorizada na dependência da

transitividade ou intransitividade do predicado.

A literatura lingtlistica das ultimas décadas tem dedica

do muita discussão aos sistemas ditos "ergativos", ou seja a

definição de llnguas que tratam da mesma maneira como iguais

do ponto de vista morfossintãtico -- as relações de IIsujeitoll
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intransitivo e de "objeto", distinguindo-se da relação de "su

jeito" transitivo, caracterizado por marca morfolõgica ou al

gum outro tipo de identificação como "caso ergativo". Postula-

se, assim, a existência de estruturas básicas de tipo "ergat~

vo-absolutivo"- onde "absolut ívo'' equivale à ausência de marca

de caso - ao lado de estruturas de tipo "nominativo-acusativo",

encontradas em llnguas indo-europêias e n5s familiares. A par

tir da análise do Dyirbal da Austrália (Dixon, 1979), a inter

pretação da ergatividade se estendeu a várias outras lfnguas

faladas no mundo, do Basco ao extremo leste russo, das lfnguas

indlgenas da America do Sul às da America do Norte. (Comrie,

1978, 1979, 1981a; Silverstein, 1976; Pinkerton, 1976; Ochs,

1982; etc.).

Não há duvida que podemos incluir o Ku í kiiro na tipologia

ergativa, uma vez reconhecido seu peculiar tratamento das rela

ções gramaticais nucleares. Isso representa uma das dificulda

des iniciais da sua aprendizagem, já que não há como desconsi

derar a imposição das categorias metalingUfsticas enraizadas

no aprendiz no processo de tradução quase inconsciente.

Outra questão e obstáculo ao dominio da lingua diz res

peito a ordem linear dos constituintes da frase. Sempre cons~

derando os enunciados produzidos atraves da recolha, vemos que

enquanto o Usujeito" intransitivo e o "objeto" são constante

mente pre-verbais, constituindo com o predicado uma unidade

compacta, o "s u j e izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt o " transitivo, marcado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheke , pode se si

tua r ta nto em pos iç ão in icia1 de o raçã o - o rdem SO V - qua n -

do realizado por sintagma nominal (de agora em diante, SN) co~

pleto (exemplo 3 e 3a), como após o Sintagma Verbal ~SV) qua~



do forma pronominal (exemplo: 3b; ordem OVS). A organização se

quencial do enunciado ê, assim, mais uma manifestação da erg!

tividade KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kiiro - esquematicamente, S=OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=1= A, utilizando os

slmbolos dos primitivos semânticos de DixonzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1979), onde A e o

2
Agente.

Por fim, a sêrie unica de prefixos pessoais kuikuro re

vela, tambêm, um tratamento coerente, pois no verbo indicam ou

o S (Sujeito intransitivo) ou o O (Objeto) e, se conjugados aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

heke ap6s o predicado, o A (Sujeito transitivo). A mesma sêrie

funciona como prefixos nominais de "posse".

QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
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Série de prefixos pessoais Kuikuro

1 ~ Pessoa singular: u-

2~
11 11 ç5a- o- e-.. .. ..

3~
11

" i- ç5..
1 ~ Pessoa plural exclusivo: ti-.• tis-

1~ Pessoa plural Du a 1 : ku- .•kuk-

(,A. forma plural das 2~ e 3~ pessoa e da l~, Dual, que se

transforma num coletivo inclusivo, e dada pelo coocorren

cia do sufixo -ko).

Formas pronominais do A

1~ Pessoa singular: u-héke

2~
11

" e-héke

3~
11 11 i-héke

1a Pessoa plural exclusivo: ti-héke

1~ Pessoa plural Dua 1 : kupéhe

(A forma plural das 2~ e 3~ pessoas e da l~ Dual e dada

pelo sufixo -ni, pluralizador menos frequente de -ko, mas

usado com posposições e certos modos verbais).
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A referência a S ou O em prefixo verbal ocorre somente

na ausência de nominais independentes com essas mesmas funções

na oraçao; nesse caso, os prefixos são obrigatõrios (exemplos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4a e 4c):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. karaihá kacu-ntárâ

caraíba trabalhar-CONT

"O branco está trabalhando"

4a . cué i-kacu-ntárâ

muito 3-trabalhar-CONT

IIEle está trabalhando mu i to"

4 b • karaihà heke kuk-aki-sá ta-Zâ-igo Zéha

ERG DUAL-palavra-REL ouvir-PONT-FUT ASP

"Os brancos entenderão nossa lingua"

4 c . karaihá heke : i-ta- Zâ-igo Léha

3-ouvlr-PONT-FU:r

"05 brancos a entenderão".

o trabalho de recolha deveria fornecer idealmente ao pe~

quisador um ambiente neut~o do ponto de vista pragmãtico para a

obtenção de enunciados de forma bãsica, ou seja enunciados nao

submetidos a operaçoes estilTsticas de natureza discursiva que

determinem alterações da ordem dos elementos frasais e outros

tipos de topicalização e focalização. Assim, as ordens AOV (ASN

completo) e OVA (A pronominal) exemplificadas anteriormente,

representariam ordens bãsicas. Ao passarmos ã anãlise de fra

ses declarativas no interior do discurso produzido em contextos

naturais -- conversações, monólogos, narrativas -- se observa

que a posição do SN heke, o Agente transitivo, não pronominal~

zado, move-se em torno do verdadeiro núcleo precadicional, co~

posto pelo Objeto e pelo Predicado. Uma operação estilTstica

move o SN heke para a esquerda, quando ele se refere a um ente
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enfocado por ser um protagonista novo ou reconduzido na frente

da cena representada verbalmente. O A pronominal segue invari

avelmente o predicado, jã que sua carga informativa ~ mTnima e

sua referência ê facilmente recuperãvel do contexto lingOTst~

co antecedente ou extralingOTstico. Veja-se o trecho seguinte,

onde o falante explica porque os VawalapTti (grupo Aruãk) co-

nhecem a lingua Kuikuro:

5 . a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlá hâle icá-ko uake, eré-te-ha.•
mas estar-PL anttg. DEfT-LOC-ENFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b . is-itu-pé lá
3-1ugar-ex

Lahatuá-te.•
LOCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

Arahâtâ ótomo icá-lâ.
pessoal estar-PONT

c .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.épe léha.•
depois

. ~ k
1-9'1-- e .•

ver-IMP

tis-itar-iiiu
lexc-fala

tá-lâ i-héke.•
ouvir-PONT 3-ERG

d . katohóla i-héke.•
pouco

e . i-heké-ni-ha
3-ERG-PL-ENF

tatúte.
todos.

f. lépe léha i-ta-pârâ Leha

30b-ouvi r-PERF

i-jimó heke
3-filhos ERG

l.eha .•

J

g. i-jimó heke i-ta-pârâ atâtâ-i-ha ekúru.•
bom-COP-ENF mesmo

h. Kanatú l-imo heke i-ta-pârâ
f i1 hos

tatúte.,
todos

j .
-

tisúre hàle.•
nos (exc ) mas

inálâ ekúru
NEG

tis-aki-sá ta-párâ.•
lexc-palavra-REL

itariiiú-ko ta-l~-i ti-héke.
fala-PL ouvir-PONT-COP lexc-ERG

i .
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a. "Lá eles moravam antigamente, naquele lugar,

b. nossa antiga aldeia, lã em Lahatuã, o pessoal de Arah~t~ morava.

c. Depois, olha, ele entendeu nossa fala,

d. um pouco so,

e . todos ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIes .

f. Depois os filhos dele acabaram entendendo-a,

g. os filhos dele acabaram entendendo realmente muito bem,

h. os filhos de Kanatu acabaram entendendo (nossa fala) toda,

i . acabaram entendendo nossas palavras,

.í • nos ao contrário, nós não entendemos mesmo a fala deles",

Notar-se-ã que, enquanto o A da 1 inha ~ e pronominal por

se referir ao mesmo "pessoal de Arahâtâ" introduzido na linha

precedente pela oração intransitiva, nas linhas ~ e ~ o A estã

em posição inicial jã que sua topicalização focaliza os filhos

de Kanatu como sendo os unicos que realmente IIsabem" o Kuikuro

entre todos os outros Yawalapiti.

Neste outro exemplo, abertura de cena de uma narrativa

"f e t a " (Capitulo IV e Apê nd i c e ) , a personagem do genro e apre-

sentada em inicio de frase, na linha ~, Agente dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuh i , "p ro cu

rarll
• Na linha d encontramos uma construção paratãtica típica

e f re que n te, o n de o A e re pe t ido co moS N com p 1e to - ihirâuâ h~

ke -- após o predicado, redundância característica da execução

ora 1 :

6. a.
-

i-hirâ-uâ

3-neto-pai

heke

ERG

-
tâ-isaki-sâ uhi-jâ~

REFL-cera-REL procurar-PONT

b. tâ-isaki-sâ uhi-sáZe
TH1P

té-zâ
ir-PONT
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c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâle-korúa t-uhi-si
CONEC-ass lm PASSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i=héke ...

3-ERG
tâ-hâsohó ika-múke atái~
REFL-sogra fazer/lenha-ASP TEMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d • Lepe t-uhi-si
depois

i-héke i-iíáka~ ihirâuâ
3-ausência

heke~ uirâ-igâ áta.
ul urí -con t . LOC

a. "0 genro procurou sua própria cera,

b. foi procurando sua cera,

c. dessa maneira ele acabou procurando ... enquanto sua sogra estava

fazendo lenha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d. depois ele acabou procurando na ausência dela, o genro, na bolsa

do uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI urí" .

Entende-se, agora, a razao pela qual o SN heke completo

ocorre com constância quase absoluta no início de enunciados

produzidos na recolha. Longe de ser um contexto "neutro" pra~

maticamente, a interação bem pouco espontânea que se realiza

en t re um in fo rma n t e e um pesq u isa do r faz com que to do" sujeito"

apresentado nas frases isoladas, mas nao decontextualizadas,

se apresente sempre como "novo", focalizado. O perfil entoaci

onal e a ordem dos constituintes no enunciado do pesquisador

em português -- a ser traduzido pelo informante -- sao outros

fatores que influenciam a construção assim registrada.

Alem da diversificação da categoria "sujeito", que mar

ca como diferente o A na sua relação com o predicado, outra ca

racterística do Kuikuro sugere uma similaridade do "sujeito"

transitivo com outros SN de tipo circunstancial (instrumentais,

temporais, locativos, etc.). A operação de movimento a esquer

da, que podemos chamar de "topicalizadora", se aplica a um e

somente um constituinte de cada vez; assim, se expandirmos a

frase com o acréscimo de um complemento, teremos não mais do que

uma alternativa de topicalização:
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7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKahurá heke
ERG

u-iguhé-lâ cic{zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l+ens inar-PONT

te-lâ-ki
ir-PONT-INST

(TOP SN heke)

7a. cic{ te-lá-ki u-iguhé-lâ Kahurá heke

"Kahúra me ens lnou o andamento do clcfll. 4
(TOP SN kiJ

Hãoutros aspectos importantes que distinguem o compor-

tamento do SN heke daquele dos SN que compoem com o predicado

um nücleo rlgido, o S instransitivo e o O transitivo. Em primei

ro lugar, as sequências SV e OV sõ são interromp;veis em rarls

simos casos, em contraposição aos freqUentes deslocamentos do

A. Eis um desses casosi extraldo de uma akiiá, uma narra~va;

a ordem excepcional da linha a ~ produto de uma dupla topicali

zaçao, que ressalta a troca enganadora de Tamanduã, descrita

nas linhas seguintes:

8. a. lépe tâ-itá-pe kagatahurú heke
depofs REFL-escr-ex tamandu~ ERG

t-imok{" ekeré itâ-i léha"
PASS-trocar onça escr-COP

b. ekeré itâ-i"

c . kagatahuY'Ú itâ-i léha ekeré itâ-pe i-nara.

a. 11 Depo is Tamanduâ trocou seus própr ios excrementos, que se tornaram
os excrementos de Onça,

b. os excrementos de Onça,

c. os excrementos de Onça se tornaram os excrementos de Tamanduá".

o segundo elemento definidor de um maior relacionamento

entre S e O ê a possibilidade de cancelamento ou nao explicita

ção dos argumentos predicacionais. De fato, no interior do dis

curso natural, a ocorrência de SNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ek.e €i reduzida, enquanto S e

o são normalmente realizados ou como sintagmas nominais ou como
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prefixos. As determinantes da nao explicitação do SNzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheke sao

basicamente de dois tipos. A primeira ê o cancelamento co-re

ferencial em orações dependentes ou coordenadas (exemplos: 9 e

9b), o que não acontece com S ou O (exemplos: 9a e 9c):

9. kagá ege-lá-ina u-te-táizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
peixe comer-PONT-FIN f-ir-INTC

"Eu vou comer pe ixe"

9a. u-âgkâ-lâ-ina u-te-tái
l-dormfr-PONT-FIN

"Eu vou dormir"

9 b • kusú hé-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALã gikoró heke , Lepene

mutum matar-PONT índio ERG

t-egé-Zâ Zéha
ob-comer-PONT

"0 í nd i o matou o mutum, depo i s o comeu"

9c. kusú egé-Zâ gikoró heke~ Zepéne is-âgkâ-lâ Zéha
comer-PONT 3-dormir-PONT

"0 índio comeu o mutum, depois ele dormiu"

A ausência do SN heke no discurso com verbos transiti-

vos expressa um significado de ação impessoal, onde não h ã age..!:!.

te definido.

o pequeno texto abaixo, ê o que se observa com relação

ao verbo ogi, que exigiria um Agente em caso ergativo (linhas

b e ..~) :

10. a. epece-vara, atâtâ-i-la
pa17i.r/gêmeos~,CONT bom-COP-NEG

i-cara epece-rara"
estar-CONT

b. lépe

c.

ogi-nârâ léha" gogá l.êh a,

enterrar-PONT terraLOC

iré hujá-ti kuk-epece-róte3

DEIT no/meio-LOC DUAL-parir/gêmeos-TEMP

âg-áti ogi-nâmi, iré hujá-ti.
casa-LOC PONT

d , iiíáZâ
NEG

a. "Pan l r: gêmeos, par.ir gêmeos não é uma boa coisa,

b. depois (que acontece), se enterram de uma vez, debaixo da terra,

c. no meio do mato, quando nós pa r iiiiós gêmeos,

d. nao se enterram em casa, (mas) no meio do mato I! ,
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Um enunciado que expresse uma ação transitiva sem esp!

cificar ou identificar o agente, pode, evidentemente, suscitar

o pedido de tal identificação por parte do interlocutor atra-

ves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheke:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. a , akará tuhute-Zâ-igo AZató
juntar-PONT-FUT

murú-ina.
filho-FINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b • tâ heke?
INTER ERG

c . tutoZó heke, kuré heke .
todos gente

a. "Juntarão akára para o filho de Alato".

h . "Quem"?

c. "Todos, a gente".

Vale a pena dar alguns outros exemplos do jogo discurs!

vo entre a presença do SN heke e sua não explicitação, ou PO!

que o agente e generico ou porque sua referencialidade e recu

perãvel no interior das fronteiras de frase. No que se segue,

o unico "sujeito" definido, e posto em evidência, sao as mulhe

res, proibidas de ver as flautas karútu:

12. a . ií1ázâ
NEG

itaó heke
mulher ERG

ihi-dâ-i inakuruZáti .•
tocar-PONT-COP nas/mãos

ináZâ.•ineréti"
peri go

b • itaó heke ihi-há-lã" áizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.eha i-há-lã Léha,

HIP-PONT pegar-HIP-PONT

J

i-ho-lã-ko
PL

c . áizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALéha aro i-pó-Zâ Zéha
eles estar-HIP-PONT

iku-Zâ-ti.,
sex-PONT-DES

d . tatúte-ha
todas-ENF

ekiiru Zéha iku-hó-Zâ"
mesmo sex-HtP-PONT

e . âZe-h{ne-ha karutú
CONEC-para/não-ENF

igi-Zâ-hine
ver-PONT-para/não

i-heké-ni"
3-ERG-PL

f . t.akuarà háZe t-igi háZe.
mas PASS-VER
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a. liA mulher nao pode tocar com as maos, nao, e perigoso,

b. se a mulher tocasse, ai a pegariam, as pegariam todas,

c. ai a qente queria fazer sexo,

d. fariam sexo com todas elas de verdade,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e. para evitar isso, para que elas não possam verzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkariitu,

f. só olha ram takuára",

Nota-se que os verbos transitivos i, "p e qar " ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiku, IIf~

zer sexoll, nas linhas b e d, são usados impessoalmente; -as mu

lheres, por duas vezes topicalizadas (~e ~), se opõe um inde

finido áro, lIeles/aquelesll (c), os não-mulheres, ou seja, os

homens. Na 'última linha (f), o Agente de igi, "ver "; não ap~

rece por ser co-referencial com o A da frase antecedente.

Acrescento outro trecho de discurso, em que o uso impe!

soal dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi v a., "nome e r ", na 1 inha ~, contrasta com a real ização

do Agente nas linhas sucessivas, pois com isso se esclarece o

sistema bilateral de nominação comum às sociedades alto-xingu~

nas:

13. a .

b.

c.

d.

e.

f.

g.

u-ititâ-pe-ha
1-nome-ex-ENF

eré-i kumugketú
DEIT-COP criança

Taiíêirâ-ij

COP

rél-e u-atái
ainda l-TEMP

ugke-tâhára.
pequeno-PERF

Zepene leha u-ipó-l-â~
l-furar/orelha-PONT

u-ititâ etimoki-l-â Léha,

mudar-PONT

J

u-ira-nârâ l-éha
l-nomear-PONT

J

AsakJ.yerâ-i
j

co>

J

ama
mae

u-ira-tóho~
l-nomear-fetto/para

heke
ERG

apá heke u-ira-tóho Canã-i.
pa i ERG COP
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a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"0 meu antigo nome quando era ainda criança era Tajiê i râ,

b. quando era pequeno.

c. Depois me furaram as orelhas (me iniciaram),

d. meu nome mudou,

e. me chamaram então Asakwérâ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. para minha mae me chamar,

g. para meu pai me chamar foi' Canâ'".

Uma Gltima observação ê necessãria, antecipando a exis

tência em KuikGro de uma hierarquia semântica.que, como vere-

mos na seção final, condiciona o sistema de ergatividade bifur

cada (split-ergativity). Nos enunciados declarativos descriti

vos, enquanto a ocorrência do argumento em caso ergativo nomi

nal ou pronominal de terceira pessoa ê limitada pelos fatores

atê aqui ilustrados, não pode ser omitido o A de primeira ou

de segunda pessoas, a menos que seja co-referencial com um SN

nuclear no contexto lingüística adjacente. Isso ê compreensi

vel, dado que se trata, nesses casos, de argumentos com refe-

r~ncia definida porque indices dos participantes do evento de

fala (veja-se o funcionamento das regras de apagamento).

E licito postular, diante desse particular tratamento

das relações sintãticas nucleares, uma categoria IIsujeitoll unI

voca, considerando-a inquestionãvel pela sua universalidade?

Segundo uma leitura centrada na representação ocidental

indo-europêia, poderíamos interpretar todo enunciado transiti

vo KuikGro, como de qualquer outra língua ergativa, como sendo

uma construção passiva, e assim proceder a sua tradução. Deve

riamos, em consequênc.ia, admitir que tais sistemas operam trans
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formações obrigatórias de tipo passivo sobre toda estrutura sub

jacente que contenha, alem de um SV, dois argumentos com fun

ções de Sujeito e de Objeto. Essas linguas seriam desviantes

de uma "norma" nominativa.

A essa dedução aparentemente óbvia se pode opor uma al

ternativa, a de tentar pensar, usando-se o Kuikuro, a rede de

relações semântico-sintãticas e, em particular, aquilo que cha

mamas de "transitividade". E correto afirmar simplesmente que

em KuikurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e O são os argumentos que manifestam todas as pr~

priedades de "sujeito", dada uma definição universal que p e rm i

ta identificar "0 sujeito" em qualquer lingua?

Cabe aqui um parêntese para tratar das mais recentes

discussões que convergem no problema da definição de categorias

e relações gramaticais, provindo de diferentes modelos da teo

ria lingUistica. O debate tem sido alimentado em grande medi

da pelo crescimento e diversificação dos estudos comparativos

atuais, que dispõem de dados não mais limitados âs linguas ocl

dentais mais conhecidas. Nesse panorama renovado -- uma espe

cie de entrada em cena da alteridade, da diferença, que inter

feriu nas representações e conceitos estabelecidos ,as lin

guas ergativas contribuem com questões especificas que fizeram

repensar noções da gramática universal.

A definição da natureza das relações gramaticais ê, sem

duvida, uma tarefa primordial de qualquer teoria lingUistica e,

quanto a isso, os lingÜistas não chomskianos podem ser dividi

das em universalistas e relativistas, com posições intermediã

rias entre os dois extremos. Os exponentes da gramatical rela

cional se colocam entre os primeiros ao dizer que Sujeito e Ob

jeto são categorias primitivas da teoria gramatical, presentes
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em qualquer língua, distintas de noçoes semânticas e pragmãt~

cas e não definíveis em termos puramente estruturais. Mesmo en

tre os que chamei dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIrelativistasll
, que abrangem uma gama de

modelos e nuances~ persiste certo universalismo, na afirmação

de que as relações gramaticais são definíveis por meio de pr~

priedades por sua vez definíveis em termos de relações mais pro

fundas, profundidade essa que desemboca no atributo de relações

primitivas. As línguas diferem entre si no uso, distribuição

e organização dessas propriedades secundãrias. De acordo com

Noonan (s.d.), e essa segunda posição que melhor se a.iu stan+a-.a

hipóteses não universalistas, jã que em certas línguas as cate

gorias mais bãsicas sobre as quais se constroem as de Sujeito

e Objeto podem manifestar características que nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlevam neces

sariamente ao reconhecimento de nenhum elemento com papel de

Sujeito ou de Objeto.

A partir dos dados Kuikuro, e o Sujeito que foge a uma

fãcil e imediata apreensão; mas antes de delinear suas espec~

ficidades, vejamos sucintamente como diferentes linhas teóri-

cas têm abordado o problema do Sujeito, com atenção particular

as línguas ergativas.

Pa ra a gram ã t ic a re 1ac io na 1 -'- uni ver sal is ta - c he 9a -

se as categorias sintãticas fundamentais, quais Sujeito e Obje

to, não pelo exame dos fenômenos morfolõgicos de superfície,

como ordem de palavras e marcas de caso, mas pela investigação

do papel dos SN nos processos transformacionais mais sensíveis

às relações gramaticais.

Esses processos atuam na formação de orações coordenadas

e subordinadas, nas condições que permitem o apagamento de sin
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tagmas nominais co-referenciais atraves dos nexos de coordena

çao e subordinção, na construção da reflexividade e de relati

vas que qualificam o SN.

Anderson (1976) aborda a questão do Sujeito nas lTnguas

ergativas a partir desses princípios. Recusa a interpretação

passiva das sentenças ergativas, o que simplesmente atribuiría

aos argumentos em caso absolutivo a função de Sujeito sintati

co . PaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5 a, e ntão, ã procu ra dali su bje tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi v i da de 11, ou essê ncia do

Sujeito, que se liga a uma variedade de propriedades sintãti-

cas e semânticas manifestadas nas descrições estruturais dessas

transformações. A leitura passiva não e senão uma racionaliz!

ção da morfologia. Anderson submete, assim, uma serie de lTn

guas com morfologia ergativa ao filtro dos criterios definido

res de Sujeito sistematizados em Keenan (1976), cujo trabalho

e uma retomada crítica de uma abordagem universalista. Para

Keenan, a "s ub j e t i vi dade " e uma questão de graus de aproximação

ou afastamento de um Sujeito prototípico, que, por não mera c~

incidência, e categoria dominante nas gramãticas de línguas mais

prestigiadas. Os criterios de Keenan permitiriam identificar

a manifestação das propriedades de Sujeito dos SN em qualquer

língua e incluem desde fatos de superfTcie, como a indispens!

bilidade de um SN e a ordem dos elementos na oraçao, ate os

processos transformacionais jã mencionados. Segundo Anderson,

o resultado de tal anãlise revela que a categoria Sujeito fun

ciona do mesmo modo tanto nas línguas ergativas como nas de mor

fologia nominativa, sobretudo a luz do papel que os argumentos

S e A desempenham nos processos transformacionais. Basco, Ton

gan (Polinesia), Kâte (Nova Guine) e as línguas caucasicas nao

diferem nas relações sintãticas, onde opera a mesma noção de
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Sujeito dos sistemas nominativos, S e A controlando as regras

de coordenação e subordinação. A diferença estã num fato mer!

mente morfolõgico: nas ergativas, a transitividade do verbo ê

dada pela relação com um determinado SN, ao que se devem a ma!

ca de caso e a concordância verbal. Constituem, porêm, uma ex

ceçao nesse quadro harmônico o Dyirbal da Austrãlia e uma an

tiga lingua medio-oriental, o Hurrian. Nelas, a ergatividade

parece ter se espraiado em profundidade na sintaxe, dado que

aqueles mesmos processos são controlados pelos argumentos S e

O: coordenação com apagamento de SN co-referencial e relativ!

zação sã se aplicam aos SN em caso absolutivo. Anderson não

encontra maiores dificuldades em deduzir que nessas duas lln-

guas, lIexcepcionaisll, são esses argumentos que devem ser defi

nidos como Sujeitos.

O caso Dyirbal e a dificuldade de estabelecer um finico

Sujeito superficial nas linguas ergativas levam Dixon (1979) a

formular o conceito de pivot, de natureza sintãtica, distin-

guindo-o--do Sujeito profundo, universal de natureza semântica

(ver,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ambzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê m , a nota 2). Sua posição difere da de Anderson, na

eliminação do Sujeito enquanto categoria sintãtica. Nem todas

as operações gramaticais em todas as llnguas trabalham em ter

mos pivot S/A; algumas agrupam S e O no input de certas trans

formações (coordenação e subordinação, relativização, como em

Dyirbal); outras utilizam ambas as configurações para distin

tos tipos de operações:

A ergatividade tambem ameaçou o firme e elaborado mode

10 da gramãtica gerativo-transformacional, que chegou a propor

uma diversificação na tipologia da estrutura de base, em prin-

cip io a 5 sum ida como uni ver sal. A que stão e se e posslve 1 esten
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derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã descrição de 11nguas tipologicamente distintas do Ingl~s

a f6rmula configuracional de Chomsky (1965) de Sujeito, consi

derando-o como um SN especial externo ao sintagma construldo

em torno do SV (Emonds, 1980). Schwartz (1972) conclui que as

llnguas com marca de caso ergativo não teriam um SN Sujeito ex

terno ao SV, numa caracterização por exclusão:

SN
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S

~
SN
I

SN
I

SV
I

Tipo de base de línguas

como o Inglês

Tipo de base de línguas

ergativas

Os crlticos das posições universalistas clãssicas abor

dam a questão das relações gramaticais por cr í t ê r i os semânticos

e pragmãticos, identificando papeis e funções. Estes compoem

um conjunto universal de potencial idades, em nümero finito, que

cada 11ngua explora e realiza em modo especlfico. O modelo da

"gramãtica de pap ê i s e referenciall (role and reference grammar)

alimenta tal conjunto com as relações semânticas primordiais

de Fillmore (1968) - Ator, Experienciador, Paciente, Alvo, Fo~

te, Instrumento, Locativo, Beneficiãrio e Tempo -- e com a a

firmação de que a organização bãsica da gramãtica a nlvel da

oraçao e uma interrelação entre funções de papeis e estruturas

referenciais. Enquanto as primeiros se manifestam nas marcas

de caso e sao condicionados pela semântica verbal (nas llnguas

ergativas a transitividade exige um SN nuclear marcado, o Ator

ou Agente), as segundas organizam a informação para que se tor

ne comunicação. A estrutura referencial e dada por fatores dis
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cursivos, como na organização sequencial do dado e do novo e

hierarquias dos SN, de maneira a identificar em cada oração um

apice pragmatico, o constituinte mais saliente na estratégia

comunicativa do falante. Se apice pragmatico, tópico e Sujei

to coincidem nos enunciados basicos das linguas familiares, sao

eles noções distintas com distintas manifestaç~es em outras lin

guas. Rejeita-se, assim, o Sujeito como conceito universal,

ja que hã sistemas nos quais ele não desempenharia nenhuma fun

ção sintatica como tal. Aplicados novamente os critérios de

Keenan ao Tagalog, Navajo e Lakhota - a guisa de .ex\=mp]os-

uma nova tipologia toma- forma em Foley e Van Valin (1977), nao

mais distinguindo linguas com e sem Sujeito, mas sistemas domi

nados pelas funções dos papéis semanticos e sistemas dominados

pela referência. Os processos sintaticos do Lakhota sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreve

lam sensiveis ao papel de Ator, mas ja em Tagalog eles respo~

dem ao apice pragmatico da oração, que não e necessariamente o

Ator, e em Navajo ã hierarquia nominal, onde os entes mais hu

manos e mais animados são sempre mais salientes do que os nao

humanos e nao animados. Encontram-se linguas ergativas tanto

num tipo como no outro, dominadas tanto pelos papeis semânti-

cos como pela referencialidade. são esses traços tjpolÕgicos

de base que condicionam a distribuição das propriedades de Su

jeito por diferentes argumentos predicacionais, fragmentando as

propriedades da categoria tradicional.

Seria preciso esclarecer nesse ponto o sentido dos ter

moszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIreferênciall e IIreferencialidadell
, tais como estão sendo

usados. Isso porque são noções com um peso e uma história nas

teorias da linguagem. Trata-se, aqui, do sentido definido na

pragmãtica. como elementos da produção verbal que intervêm na



174zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

configuração do enunciado, da frase, da oraçao. No dizer se ar

ticulam os recursos estruturados internoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã lingua, como o sis

tema das relações sintãticas e semânticas, com todas as inten

cionalidades do falante, comunicadas pela entoação, ritmo, es

tilo e, a nivel da unidade frasal, pelas operações de topicali

zação, ~nfase, focalização, etc. A noção de ãpice pragmãtico

pertence a esse campo de anãlise lingU;stica, mas com uma esp!

cificidade que o liga diretamente ã construção do enunciado ele

mentar. Apice pragmãtico e o constituinte mais saliente a ori

entar a apreensao do ato predicativo. Nesse sentido, não esta

mos no territõrio das questões filosõficas relativas ã referên

cia, dado que nao se trata do nexo entre signo e objeto ou en

tre signo e significado, como nos lõgicos das linguas naturais

ou em Saussure. Definir. assim, uma lingua como sendo domina

da pela referencialidade não implica absolutamente uma afirma

ção do predominio da dependência do mundo externo, mas sim, o

reconhecimento de um sistema em que o enunciado se organiza

por uma dimensão espacial e temporal de primeiro e segundos pl~

nos. A referencialidade e interna ã lingua, da oração ao dis

curso, e costura sua orientação cognitiva, sua coesao, desli

zes e rupturas.

Composto o quadro dos modelos teõricos percorridos na

procura de respostas ã ergatividade KuikGro, e a sintaxe perm!

ada pela pragmâtica proposta pela role and reference grammar a

que mais oferece pistas de entendimento pelos seus principios

gerais. O Kuikuro, todavia, não corrobora todas as implica-

ções da teoria, constituindo-se num lIoutroll muito particular,

o que pode levar a uma certa heterodoxia interpretativa. Ao e-

leger uma perspectiva "relativista", não pretendo, contudo, uma
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irredutibi1idade, mas sim um caminho de compreensao. Compar~

çoes serão indispensãveis como feed back esc1arecedor da pr~

pria estrutura Kuikuro e as noções de papeis semânticos permi

tirão, sempre, a tradução do "exõtico" no Ifami1iar".

Voltamos ao problema do Sujeito. Se utilizarmos os cri

têrios definidores estabelecidos por Keenan (op. cit.), o Kui

kuro mostra um comportamento em que as propriedades de Sujeito

se distribuem entre diferentes SN. Essa situação corrobora a

posição de Silverstein (1976:114) quando diz:

IIWe must take the notion of Surface Subject as problematic

rather than given. It will become apparent that Surface

Subject is not a ready universal constant, but varies

acoording to the interaction of under1ying (propositiona1)

case-re1ations of adjuncts NPs and discourse-bound

(sequential) reference relations of topic NPs.

Entre as caracteristicas que Keenan postula para se me

dir a subjetividade de um SN, destaco a seguir algumas em que

o comportamento do Kuikuro ê peculiar .

• Indispensabi1idade - Um não-sujeito pode ser simp1e~

mente eliminado da oração com o resultado de que ainda estamos

diante de uma oração completa. O Kuikuro, como jã disse ante

riormente, se comporta nesse ponto segundo um esquema ergativo

s=ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi" A, com uma hierarquia - fenômeno re f ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-e ncla l - onde o A

de primeira e segunda pessoas ê menos cancelado do que ode ter

ceira pessoa, frequentemente omitido (vide p. ).

• Cancelamento de SN co-referenciais atravês de conjun-

ções coordenadas.

Pa ra t ra t ar das re9ras de ca nce 1am en t o em Ku i k Li ro, ê pre.

ciso examinar as combinações possiveis de co-referencia1idade
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entre os SN das oraçoes coordenadas.

Os exemplos 14 e 14a têm a mesma estrutura de 9b e 9c,

ilustrando a regra de apagamento quando há co-referência de um

SN ergativo antecedente com SN ergativo (14) e SN abso1utivo

(14a) na oraçao coordenada:

14.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkusú hé-lâ gikoró heke~

mutum matar-PONT Tndio ERG

Lepene i-hule-nárâ Leha

depois 30b-assar-PONT ASP

"0 índio matou o mutum e de po ls o as-sou" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

..
14a. kusú hé-lâ gikoró heke~ lepéne is-agkâ-la léha

3-dormir-PONT

"0 índio matou o mutum e depois dormiu",

vê-se que o apagamento do SN ergativo nao deixa nenhuma marca no

ver bo, mas o doS N a bsol u t ivo (S do pred icado in tra n s it ivo âgkâ~

"dormir", em 14a) determina a ocorrência do prefixo verbal is-,-,

S de terceira pessoa, igual, altâs, ao prefixo Objeto de hule~

"assar", transitivo, em 14.

o mesmo acontece se a co-referência e com S absolutivo

antecedente, embora, nesse caso, o apagamento do SN ergativo

(14b) deixe ãs vezes em seu lugar o A pronominal p6s-verbal:

14 b . kohóci kuré te-lâ-Í-go iré hujáti~

de/noite gente ir-PONT-FUT DEIT LOC

lepéne katurá i-jâ-Í-go

mangaba chÓpar-PONT-FUT
(i-heké-ni)

(3-ERG-PL)

"De noite o pessoal irá no mato e depois chupará manqaba",

l4c. kohôci kuré' te-lâ-tgo iré hujáti" l.epene is-iki-Zâ-kó-igo

3-cagar-PONT-PL-FUT

"De noite o pessoal irá no mato, depois eles cagarão"

Em 14c o S co-referencial e marcado não s5 no prefixo

is-~ como também no sufixo pluralizador -ko~ jâ que kure é no

me coletivo.

Se o antecedente e um SN absolutivo 0, o apagamento do
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A co-referencial deixa um SN ergativo pronominal e a constru-

ção da segunda oração e frequentemente de tipo paratãtico. A

repetição final de S ou A como SN completo ajuda a desambiguar

seu referente:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4 d •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgikoY'ó ig{-lâ Tabatá heke, lepéne ih{-lâ léha., gikoY'ó ih{-lâ

ver-PONT ERG fugir-PONT

"Tab a ta viu o índio e depois ele fugiu, o índio f uq l u!".

~
14e. gikoY'ó ig{-lâ Tabatá heke, i-karine-nâY'â l.éha i-héke., gikoY'ó héke

3-assustar-PONT 3-ERG índio ERG

"Tabe ta viu o índio e ele, o índio, o as sus tou'",

Nas subordinadas, como temporais e finais, a regra de ~

pagamento funciona de modo claro. OSN ergativo da dependente

desaparece sem deixar vestigio (14f e 14h), enquanto haverã se!!:!.

pre referência a relação absolutiva de S no prefixo verbal (em

149 e 14i, iki e intransitivo); note-se em 14h que o sufixo pl~

ralizador -ko tambem se refere a S:

14f. kohóci kUY'é te-Iâ-igo ~Y'e hujáti katuY'á

de/noite gente ir-PONT-FUT DEtT LOC mangaba

~
i-jâ-ina

chupar-PONT-FIN

"De no i te o pessoa 1 i rá no mato pa ra chupa r manqab a'".

14 9 . kohóci ku-te-Y'ái -z..Y'ehujáti katuY'á i-jâ-ina

DUAL-ir-INTC

"De no i te i remos no mato para chupar manqaba'",

l4h. kohôei kuré te-Iâ-{go iré hujáti is-iki-Iâ-kó-ina

3-cagar-PONT-PL-FIN

"De noite o pessoal irá no mato para caqar",

14 i. kohàci: ku-te-rái hujáti kuk-iki-Iâ-ina

DUAL-cagar-PONT-FIN

"De noite iremos no mato para ce qar".

A explicitação do A na subordinada tambem significa nao

co-referencialidade com S ou A da principal, Na frase segui~

te o segundo ihéke se refere a kahóko., que não e nem S nem A na
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oraçao principal: o O, obrigatoriamente marcado no prefixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis- .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e co-referencial com o A:

14j. kahoko inatá-râzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Corvo nari z-REL

ipiki-lâ Ahiriuká
puxar-PONT

heke is-itagki-lâ-hine i-héke
ERG 3-roubar/esposa-PONT-FIN/

NEG 3-ERG

"Ahinuká puxou o nariz de Corvo para que não lhe roubasse a esposa"

A regra de apagamento de SN co-referencial em KuikGro

distingue as funções de S, A e O em duas maneiras. De um lado,

as condições de cancelabilidade unem S e A, jã que s6 eles como

antecedentes permitem o apagamento do SN co-referencial nas o

rações coordenadas e subordinadas. Por outro lado, os S e O

cancelados, contrariamente aos A, deixam sempre marcas no ver

bo. São evidentes as diferenças entre o KuikGro e as linguas

sintaticamente ergativas, que fazem de S e O as funções contro

ladoras das operações de apagamento.

O Dyirbal, por exemplo, tem uma ergatividade morfo16g~

ca e uma ergatividade sintãtica: certos tipos de regras sinta

ticas identificam S e O. Assim (Dixon, 1979:62)

two clauses can be coordinated in Dyirbal if they involve

a IIcommonNplIthat is in surface S or O function in each

c1ause (abso1utive case). The occurence of the common

NP in the second clause is usua1ly dete1etd and the whole

biclausal construction can comprise one intonation group.

Para que um SN ergativo possa se submeter a esse proce~

so, ele devera se tornar absolutivo, um S, com a intransitivi

zação por transformação antipassiva do verbo ao qual ele esta

associado. Assim, S e O, e não A, teriam a propriedade sintã~

tica de sujeito.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKu í kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiiro se comporta com uma lógica quase oposta ao Dyir

balo Pelas condições de cancelabilidade, seu padrão parece ser

nominativo (S = A # O). Dado isso, qualquer SN pode ser apag!

do, mas somente S e O não o são sem deixar sua marca no verbo

e não há nenhuma transformação do verbo coordenado ou subordí

nado, como aco ntece em Dy ir ba l . As duas o raçõ es, a 1em dom a is,

se mantêm distintas enquanto unidades de entoação. Simplesme~

te, os argumentos absolutivos, como nominais ou pr onon+ne+sa s ê o

indispensáveis por serem elementos necessários e suficientes ã

predicação, ápices pragmáticos de qualquer oração, independen

temente de sua função semântica de Agente ou de Paciente .

• A posição mais ã esquerda e ocupada pelo SN Sujeito

Se a ordem nao marcada e OVA, o A nao tendo sofrido to

picalização que o deslocaria para a posição inicial, essa pr~

priedade e comum aos SN absolutivos, por sua natureza de ápices

pragmáticos .

• Nos imperativos, o Sujeito normalmente expressa o SN

que se refere ao destinatário

Na grande maioria das lTnguas conhecidas, o Imperativo a

presenta um comportamento nominativo-acusativo, independent~

mente da morfossintaxe ser ergativa ou nominativa. O comport!

mento do Imperativo e explicável pela noção do papel de Ator.

O Kuikuro corroborazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsó em parte essa tendência universal, pois

mantem um pa~rão morfolõgico ergativo quando o Paciente e de

terceira pessoa ou nominal. S e O estão sempre presentes nos

prefixos verbais (15 e 15a) como ápices pragmáticos. Com verbo

transitivo, o A e simplesmente omitido (15a). O padrão ergat~

vo se quebra, todavia, quando o Paciente e uma primeira pessoa
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(15b) - o prefixo e, agora, um dual inclusivo - e com uma pequ~

na classe de verbo~ transitivos. Nestes, se o O estã presente

como nominal~ preferencialmente em posição põs-verbal, o verbo

e intransitivizado e o A passa a S absolutivo (15c). Se não hã O em

forma livre, um prefixo obrigatõrio,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt-, não permitirã a intran

sitivização (15d). Nas Seções 3 e 4 retomarei esses aspectos.

15. e-tiiíampá-ke-ha

2-comer-IMP-ENF

(t.NTR)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 5 a . i-tá-ke-ha

30b-ouvir-tMP-ENF

(TR)

"Ouça!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1i

1 5 b • kuk-iguhé'-ke hóho ( TR)
DUAL-ensinar-IMP ENF

"Ens lna para mim!11

1 5 c . e-q-eqe-ke-ha kága

2-INTR-comer-tMP-ENF

(intransftfvizado)

1i Coma o pe ixe !1i

1 5 d . t-egé-ke-ha

Ob-cotner-IHP-ENF

(TR)

"Coma-o !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11

Alem de uma ergatividade morfo16gica nas construções de

clarativas tanto principais como subordinadas, o Kuik~ro mani

festa, ate o momento, em certos fatos sintãticos, ora um pa-

drão nominativo, ora um padrão ergativo. As propriedades de

Sujeito se distribuem entre S, A e O. A noção de ãpice pragm!

tico tem conseguido, todavia, unificar coerentemente tais fa-

tos.

Dois processos importantes restam para serem examinados:

a reflexivizaç~o e a relativizaçâo.
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• Controle da reflexivizaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o Kuikuro nao contradiz um fato universal. Determinado

pela função semantica do papel de Ator/Agente, o controle de

reflexivização reune numa unica categoria S e A, padrão nomina

tivo:

16.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMâcâmâ té-lâ léha
ir-PONT

tu-murú-i'í1a
REFL-filho-FIN

"Mâcâmâ foi embora para (onde estava) seu próprio filho"

~
1 6 a . t-igâ kogki-tárâ itaó heke

REFL-roupa lavar-CONT mulher ERG

liA mulher está lavando sua própria r-oupa!'

16 b . gikoró
índio

heke
ERG

tâ-tanaku-rú iré-lâ léha
REFL-arco-REL levar-PONT

"0 índio levou seu próprio arco" .

• Relativização

Em Kuikuro nao existem construções propriamente relati

vas; outros meios conseguem o mesmo efeito, como a coordena-

çao, a nominalização e as relações paratãticas. As estrat~gias

de formação dessas pseudo-orações relativas são senslveis as

distinções das funções desempenhadas pelos SN relativizados na

dependente.

Pela Hierarquia de Acessibil idade ã Relativização dos SN

(Keenan e Ccmr ie , 1977), embora qualquer SN possa ser assim "re

lativizado", as posições mais comuns são as de S, A e O. Em

Ku i k íi ro tem-se duas e s t ra t ê q ia s distintas. Uma separa S e A de

O, a outra opera uma tripartição SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=1= A =1= O, embora aproxime

entre si as primeiras duas funções, contrastando-as com a ter-

ceira. Na primeira estrategia, S e A são tratados da mesma ma
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neira: repete-se o predicado principal em posição apositivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã

oraçao relativa, nao se realizando o encaixe sintãtico. O pr~

dicado dependente se realiza, em ambos os casos, numa sequência

que se parece mais com uma coordenção de eventos, marcados p~

10 tempo/aspecto PontualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ia):

1 7 . itaó
mulher

igi~lã u-héke ihi-Iã igi-Iã
ver-PONT l-ERG fugtr-PONT

(intr. na dependente)

"Eu via a mulher que fugiu"

1 7 a . itaó igi-Iã u-héke colá impi-Iã
colar roubar-PONT

"Eu vi a mulher que roubou o colar"

(t,r. na dependente)

Na segunda estrategia de relativização de S e A o verbo

dependente e nomina1izado, mas por processos distintos. Se in

transitivo, recebe os afixas t- e -nã da derivação adjectivad~

ra de uso comum (17b e 17c). Se transitivo, recebe o sufixo

(tiJni (17d e 17e):

1 7 b . tã-te-nã igi-lã u-héke
NOM-ir-NOM ver-PONT l-ERG

(intrans. na dependente)

"Eu v i quem fo i embora"

1 7 c . gikoY'ó igi-lã u-héke ta-te-na igi-Ia
índio ver-PONT

"Eu vi o índio que foi embora"

17d. tahicé hu-t{iii igi-lâ u-héke
arara desenhar-NOM

(trans. na dependente)

"Eu vi quem desenhou a arara"

17 e . ekisé igi-Ia u-heke tahicé hu-t{iii
ele

"Eu vi aquele que desenhou a arara",

Nas relativas de Objeto (função na dependente), a tran~

formação mais comum ê o cancelamento do SN co-referencial de
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terminando a intransitivização dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAverbo (prefixo nasal), com

uma diátese que faz com que o unico argumento, SN completo ou

prefixo verbal, seja lido como sendo o S (Veja-se a Seção 4 p~

ra umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanà lise da alternativa ergativa das relativas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO):

1 7 f .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtahi cê hu-ná-pâ Tabatà heke

arara desenhar-PONT ERG

"Tabata desenhou uma ar a ra"

17 9 . tahicé ig-i-lâ u-héke Tabatá m-hu-tâhárâ

INTR-desenhar-PERF

"Eu via. arara que, Tebara desenhou"

17h. u-{na tú-gkezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1- F I N da r- I MP

e-m-hu-tâhârâ tah{ce

2-INTR-desenhar-PERF

"Dê-me a arara que você desenhou"

O verbo e qualificado pelo sufixo de tempo/aspecto Perfecti

vo (~pârâ~ -tâhâpâ), que não deixa de ser uma forma de nomina

lização, como mostram os exemplos 18 e 18a, frequentemente usa

da em vários tipos de subordinação. Em 18b a subordinada tem

significado temporal/causal (antecedente/consequ~ncial:

18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

ihá-ke u';Í-na kavaihà et.impe-pàrà

mostrar-IMP l-FIN caraíba chegar-PERF

~
-z-na

AL

"Conta para mim a chegada por aqui dos car a Iba !'

18a. K1iJipÍ-ku

mingau
kuligi-pâpâ

estragar-PERF

iU-jâ u-héke

beber-PONT l-ERG

"Eu bebi mingau estragado"

1 8b.
-

iiiálâ iii-ugu-l'ú-i ~ i-tuagki-pâpâ~

NEG 3-sangue-REL-COP 3-vomrtar-PERF

errrputá ili-pârâ

remédio beber-PERF

i-héke

3-ERG

"Ela não tem mais sangue porque vomitou, porque bebeu o remédio"

o mesmo sufixo caracteriza construções de tipo clivado.

em que o foco contrastivo e movimentos topicalizadores realçam
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um dos argumentos, o A (18c) ou o O (18d):

18c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmigá heke
espinho ERGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~
e-gupo-para
2-furar-PERF

"Foram espinhos de pequi que machucaram você"

18d.
~ ::.. ~ . ~

hekeere e-gupo-para m-z-ga
você

"Fo i voce que os esp inhos de pequi machucaram"

Uma lógica próxima a dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"r-e la t i v i za ç ào " opera nas cons

truções interrogativas Kuikuro: duas derivações nomina1izado

ras para S e A (19 e 19a) e uma transformação intransitivizado

ra para O (19b):

19. tâ(ma)
INTER

tâ-te-nâ-i
NOM- ir-NOM-COP

"Quem foi embora?"

1 9a. tâ(ma) (tahicé)
(arara)

hu-tini
desenhar-NOM

"Ouern desenhou (a arara)?

~ ~
1 9 b . tâ (ma) e-m-hu-tarâ-i'

2-INTR-desenhar-CONT-COP

"0 que você está desenhando?"

Os outros tipos de oraçoes interrogativas sao construí

das com verbos finitos, como as declarativas independentes:

1 9 c . húgua
INTER

hisúntu e-irot.z.-sâ
2-dia-REL

e-âgkâ-lâ-.z.go e,-"itú-:-te
2-dormir-PONT-FUT 2-lugar-LOC

"Quantos dias você dormirá na sua aldeia?"

1 9d. tâ-táma kusú
INTER jacú

~
egé-lâ e-inti-sâ heke
comer-PONT 2-filha-REL ERG

"Quando sua filha comeu o jacú?"
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1 9 e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~-ki api-lâ e-hékezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
INTER-INST bater-PONT 2-ERG

"Com que você bateu?"

Como poderTamos situar os processos de relativização em

Kuikuro no quadro da sintaxe das lTnguas ergativas?

Define-se a relativização como fen6meno de natureza re

ferencial, dado que a oração assim derivada identifica com maior

peso o SN relativizado. Se falarmos em termos de pivot, ou s~

ja, das funções sintãticas ãs quais as estrat~gias de relativ!

zação são sensTveis, o Kuikuro, em certos aspectos, revela um

esq uema de tiPo nom inativo (n ã o -e r9a tiv o • S = AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=1= O). Como

no caso da coordenação, estamos de novo diante de um comporta

mento diferente daquele de lTnguas sintaticamente ergativas.

Em Dyirbal, o A da relativa deve tornar-se S de um verbo intran

sitivizado. Em Kuikuro, ~ a relativa de O que realiza uma

transformação intransitivizadora. As distintas

Kuikuro de relativização precisam, por~m, de uma

estrat~gias

explicação

que leve em conta fatores sintãticos e pragmãticos.

Não hã pronomes relativos e a transformação se realiza

por apagamento do SN co-referencial na oração dependente. Com

A e S isso produz tipos de nominalização que simplesmente fun

cionam como modificadores nominais, sem alterar a estrutura fra-

sal, como se observa em 20 e 20a:

20. impi-ni-maga
roubar-NOM-NOM

heke
ERG

J J

tâ-hicâ opokine-nârâ
REFL-esposa abandonar-PONT

"Aquele que roubou abandonou a sua esposa"

~ - -
20a. tâ-te-iiâheke tâ-hicâ opokine-nârâ

ir-NOM ERG

"Aquele que foi embora abandonou a sua esposa",
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapagamento de O, ao contrãrio -- l7g e l7h e na inter

rogativa em 19b -- interfere diretamente nas relações sintãti

cas e na representação semânttco-pragmãtica. Sua eliminação!

tinge a transitividade do predfcado que, para existir em sua

forma plena, pressupõe a presença explTcita de seu Objeto; o

verbo e, assim, intransttfvizado. Por outro lado, o Gnico ar

gumento, o A subjacente, se torna o ãpfce referencial da ora

ção subordinada, em caso absolutfvo. Por fim, o sufixo Perfec

tivo expressa o peso referencial da construção.

Aplicados os critérios de definição de Sujeito, o Kui

curo mostra que o estabelecimento de uma categoria unTvoca e,

sem duvida, problemático, pois diferentes constituintes manifes

tam propriedades de "sujeito". Os padrões ergativo e nominat.i

5
vo se entrecruzam. Afirmam Keenan e Comrie (1977:75):

The NP's we call subjects in some languages are more

subject-like than those of other languages. That is

they possess a greater number of the properties that

are characteristic of subjects in general. A language

in wich the subject properties were systematically

distributed across two or more NPs then might

arguably be said not to have a single category of

subject ...

Os autores identificam três possiveis tipos de linguas

"sem sujeito": Tagalog e línguas fi1ipinas em geral, 1inguas

orientadas ao tópico (Lisu e outras 1inguas sino-tibetanas) e

lTnguas ergativas. Ao reana1isar os dados de uma lTngua erg!

tiva, o Oyirbal, eles concluem)todavia, que os SN absolu

tivos sao "mais sujei tos" do que os SN ergativos, jã que contr~

1am a maioria das transformações. A construção ergativa Dyirba1 p~

de, então, ser interpretada como uma passiva. Não obstante, a
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maioria das linguas ergativas revela uma sintaxe nominativa,

onde S e A controlam os processos transformacionais. Nelas, a

ergatividade e realmente um mero fenômeno morfolõgico que mar

ca a relação de A com o predicado transitivo, com a finalidade

de distingui-lo da relação de Objeto Direto.

O caso do Kuikuro nao cabe em nenhuma das duas possibi

lidades sintãticas da ergatividade. Confirma a universalidade

da previsão do controle da reflexividade (S = A), mas nao o com

portamento universal do imperativo (S = O). Por i nd i spensab i

lidade e posição inicial, S e O manifestam propriedades de Su

jeito, mas pelas condições de cancelabilidade de SN co-referen

ciais na coordenação e na subordinação e pelas estrategias de

relativização são mais S e A a ter essas propriedades. Na rel~

tivização, aliãs, se tem ate um tipo de esquema tripartido S=f=A=I=O.

Vista a impossibilidade de identificar em Kuikuro uma

categoria de Sujeito inquestionãvel, pois suas propriedades se

fragmentam, uma outra noção me pareceu aplicãvel atraves da a

parente fluidez de sua sintaxe. IdentifiqueiS e O como ápices

pragmãticos, os argumentos mais salientes da predicação, inde

pendentemente de seu papel temãtico. Indispensáveis, não podem

ser eliminados sem deixar restos, ou nos prefixos verbais (i~

perativo, coordenação e subordinação não relativa), ou na trans

formação intransitivizadora do verbo, como nas relativas e in

terrogativas de Objeto. Há uma sensibilidade difusa com rela

- - . -. 6
çao aos aplces pragmatlcos.

Na ordem de constituintes nao marcada (OVA), os enuncia

dos declarativos transitivos Kuikuro, armação de todo ato .de

fala descritivo ou narrativo, são estruturas cujo ãpice pra~
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mãtico e o objeto e a transitividade e concebida exatamente

a partir da existência de algo que e atingido e modificado p~

la ação. Podemos, em conclusão, definir o Kuikuro uma lingua

ergativa dominada pela referência; como tal, de fato, ela apr~

senta outros traços tipologicos compativeis, como a transforma

ção anti-passiva (Seções 3 e 4) e estrategia restritas de rela

tivizaçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Van Valin, 1977). Outros fatos vêm corroborar essa

interpretação, em niveis diferentes e dominios diferentes da

produção verbal; lembro o perfil entoacional do enunciado, des

crito na Seção 3 do Capitulo 11, que ressalta os ãpices pragm~

ticos da frase, e c uso de defzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í cos na textura do discurso (Cap.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV, Seção 5.2.5). Na proxima Seção, um percurso comparativ0 e~

riquecerã o entendimento da ergatividade Kuikuro. Para isso,

tornar-se-ã necessãrio dirigir a atenção nao tanto a linguas

10nginquas espalhadas em pontos distantes do planeta, mas aqu~

las mais proximas da ãrea Karibe.

Posteriormente, nas Seções 3 e 4, passarei ao exame de

outros tipos de enunc iado, construidos, a gora, não m a is na per~

pectivas do Objeto, mas com o Ator/Agente na função de ãpice

pragmãtico. Fenômeno semelhante se encontra numa lingua com to

pico proeminente (e "sem Sujeito"), o Tagalog das Filipinas,

onde os enunciados narrativos são orientados ao alvo (goal-

.!opic) e as nominalizadas e relativas sao orientadas ao Ator

(Actor-topic; Schachter, 1977). O topico em Kuikuro, porem,

nao se confunde com o ãpice pragmãtico, a nao ser nas frases

onde nao hã movimento de topicalização (ordemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOVAl • Ao tratar

da ergatividade bifurcada Kuikuro, retomarei os pontos e 1 i

nhas de r-u p t ur a. do sistema ergativo, que jã se preanunciaram

nesta Seção, como vimos, especialmente, no caso do Imperativo.
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Assim, ~ possivel detectar um processo muito incipiente de mu

dança interna de um sistema ergativo para um sistema nominati-

vo. A fragmentação das propriedades de Sujeito caracterizaria

essa fase, onde ainda predomina o valor de ãpices pragmãticos

dos argumentos S e O e aquilo que chamei de sensibilidade difu

sazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã estrutura referencial.
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3.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ERGATIVIDADE KUI KORO Ã LUZ DE ALGUMAS COMPARACÕES KARÍBE
JJ

Duas questões levantadas pelo exame da lingua Kuikuro

ordem linear dos constituintes e ergatividade - podem ser

ulteriormente analisadas atraves de comparaçoes com as estrutu

ras de outras linguas Karibe faladas no Brasil. Jã dispomos

de dados esclarecedores provenientes do Hixkaryâna (norte ama-

zônico), exaustivamente descrito por Derbyshire (1979); do Ap~

lai (Pará), em vãrios trabalhos dos Koehn (1965 e 1974) e do

Makuxi por Hodson (1976). Parte desse material nao se encon-

tra publicado, mas consta do Arquivo do Setor de LingUistica

do Museu Nacional. Para o Macuxi outra fonte e Carson (1981)

e algumas informações podem ser extraidas do material 1ingUi~

tico Arekuna-Taulipãng deixado por Koch-GrUmberg, etnõgrafo vl

ajante do começo do seculo (1916, 1928), e de notas esparsas,

porem insuficientes, sobre Tiriyõ e Kaxuyâna (Migliazza, 1965;

Wallace, 1980-1980b-1983). Nesta Seção, utilizarei essencial

mente exemplos Hixkaryâna, Apalai e Macuxi.

Reflexões teõricas e de natureza comparativa têm sido a

presentadas em artigos de Derbyshire, cujo interesse central

se cons tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tui na dis cussão da pecu1ia r ordem OVS P resen te em lin

guas Karibe, enquanto o problema da ergatividade permanece as

margens da problemãtica e sem ligações com as tentativas expl~

natõrias da linearização. As razões disso estão, provavelme~

te, no ponto de partida e de referência do trabalho de Derb,l

shire: o Hixkaryâna ê uma lingua sem ergatividade dominante,

sendo que a ordem transitiva com Objeto inicial e a intransiti

va com Sujeito final são definidas pelo autor como bâs icas (1979:

85) :
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Word order is significant for distinguishing subject and

direct object, the two syntactic functions involving

noun phrases where relators are not involved. The basic

order of constituents in the clause is: object, verb,

subject ... Many clauses do not have nominal subjects

and objects, these being marked in the verbo There many

more clauses, wich have only one nominal, i.e. either

subject or object and, since the subject can be fronted

to precede the verb, word order alone is not sufficient

to determi ne whether tha t nominal is subject or object.

The person-marking prefixes in the verb disambiguate at

this poi nt.

Resultam evidentes as diferenças estruturais entre Q Hix

karyâna e o Kuikuro, prototipos, diria, dos dois sub-sistemas

g ram a t i c a i s K a ri b e . Oe um 1a d o tem o s 1 i n 9 u a sem que não ha ma!.

cas de caso)a ordem e um complexo sistema de prefixos verbais

sao os recursos para a atribuição das funções nucleares e a e!.

gatividade ê confinada a certos dominios; pertencem a esse gr~

po, alem do Hixkary,âna, o Apalai e, provavelmente, o Kaxuyâna.

Do outro lado, o Kuikuro (e as outras linguas Karibe alto-xin

guanas), o Macuxi, o Arekuna-Taulipang e, talvez, o Tiriyó fo!.

mam um conjunto caracterizado pela ergatividade das construções

transitivas, marca de caso que distingue por si so Agente e O~

jeto Direto, e uma sêrie simples de prefixos verbais. Voltarei

ao sistema pronominal do primeiro sub-sistema, enquanto trans

formação da lógica da "ergatividade bifurcada" KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k iiro , na Iil

tima Seção, dedicando a presente i comparação sintatica, a pa!.

tir, agora, da ergatividade do segundo sub-sistema Karibe. An

tes disso consideremos nesse quadro a questão da ordem com ob

jeto inicial, discutida com afinco por diferentes estudiosos,

pois se relaciona i representação das funções nucleares.
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Derbyshire (1977) assinala a existência de uma lingua

com ordem bãsica OVS, o Hixkaryâna. Embora a definição de or

dem bsica seja problemãtica, o autor a aceita e a procura na

freqUência estatistica, na sua pr5pria intuição de falante a

prendiz e na existência de uma regra estilistica de movimento,

a "topicalization fronting rule", que vimos funcionar também em

Kuikuro, produzindo a ordemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAOV como expressão de coesão discur

s iva, ên fase, foco . A o rdem não -to Pica1izada com O inicia 1 rea

liza-se quando o participante for t5pico de um discurso prece

dente, quando lhe faltam detalhes que o identifiquem, quando

ele for geral ou nao especificado ou tem um papel

na cena discursiva.

secundário

O artigo de Derbyshire responde ao de Pullum (1977) que

refutava a existência de linguas com a ordem básica OVS, devi

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã insuficiência de dados fidedignos que chegassem a ameaçar

os universais de Greenberg (1963). Derbyshire aplica ao Hix

karyâna as especificações do pr5prio Pullum para a identifica

ção da ordembãsica: reconhecer enunciados sem contornos esti

listicos, pois neles é legivel uma correspondência direta com

a ordem primária.

Posteriormente, Derbyshire (1981) e Pu ll um (1981) se jun

tam na constatação da existência de linguas OVS. Desde os

universais de Greenberg (1963) - "In declarative sentences with

nominal subject and object, the daminant order is almost always one in wich

the subject precedes the object" -. a rarissima ocorrênci a de li n

guas com objeto inicial tinha sido explicada de diversos ang~
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1 -. 7
oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt eo r í cos. Tais conclusões, contudo, deveriam ser revis

tas (Derbyshire, 1979:209):

Derbyshire and Pullum ... report on the ev;dence they have

accumulated during the past two years showing the likely

existence of twelve languages with object-initial basic

order (OVS or OSV). Such languages are contrary to what

had been generally predicated in the literature on word

typology until 1977. All twelve languages are found in

wha t mi ght broadly be termed the Amazon Bas in of South

America. Seven of the eight OVS languages belong to the

Carib family.

E, acrescento, dessas oito lfnguas Karfbe, duas sao pr!

dominantemente ergativas (Makuxl e Arekfina-Taulipâng), enqua~

to as outras têm construções ergativas coexistindo com o siste

ma nominativo.

A definição estatfstica de ordem bâsica apresenta proble

mas e não se tenta relacionar a ocorrência nessas lTnguas de

construções com O inicial com a ergatividade. Nas seqÜências

das orações declarativas transitivas, todas as lTnguas Karfbe

parecem oscilar entre OVA e AOV. Em Makuxí e Ar-e kiina-Taul í pânq,

teremos AOV, na grande maioria dos casos, com A SN completo e

sempre OVA com A pronominal; em ambas o pronome ~ sufixado ao

verbo e a marca ergativa ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ya. Carson (s.d.) ao utilizar

a definição de ordem basica de Comrie (1981 :83) que exclui se

qUências com A pronominal, conclui que a freqUência de AOV em

MacuxT ~ claramente maior. Isso vale para o KUikfiro; se se a

plica o crit~rio de Comrie, se obt~m a mesma freqUência de AOV

e OVA. Fora as dificuldades de estabelecer valores estatfsti

cos comparativos baseados em dados insuficientes provenientes

de outras línguas KarTbe, resta o fato de que deveria se conSl
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derar a ordem OVA como bãsica por ser não-marcada por topical~

zaçaoo A procura, todavia, de enunciados sem contornos esti-

lTsticos ~ problemãtica, pois no discurso produzido naturalme~

te não existem frases neutras do ponto de vista pragmãtico.

A questão da existência de linguas "com Objeto inicial"

se complica no momento em que nao se consegue identificar uma

categoria unica de "sujeito", como acontece em Kuikuro, jã que

a sigla finica S (semântica ou sintãtica) perde seu sentido

transparente. Numa perspectiva tipolõgica clãssica (Lehman,

1978), o KuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi kIiro tem uma certa harmonia com o padrão OV - Ge

nitivo-Nome, Numeral-Nome, seqUência OV nao interrompTvel com

modificadores verbais ã direita e nominais ã esquerda, sufixos

e posposições e algumas inconsistências, como prefixos ver

bais, particulas interrogativas no inicio de frase e as ordens

Nome-Relativa e Nome-Adjetivo, inconsistências previstas pelo

modelo das linguas do Brasil Central descrito por Harrison(1983)o

Para fundamentar sua anãlise preocupada em explicar a

existência de linguas OVS, Derbyshire (1980) enfrenta exatame~

te a questão da definição de "sujeito" numa lingua Karibe erg~

tiva e propõe, então, uma hipótese de derivação histõrica da o r

dem básica OVS, peculiar, de um SOV originãrio, mais natural o

O autor rejeita a interpretação passiva das construções ergat~

vas Macuxi e procura identificar o "sujeito" dos enunciados

transitivos, utilizando os criterios de Keenan (1976):

Semantically, the underlying cases ar roles (e.go agent,

patient, experiencer, result, goal '00) show the same

relationship to the surface noun frases (wich I assume

to be subject and direct object) as they do in Hixkaryâna

and other Carib Languages, where no question of a,possible



195

ergative-absolutive patterns arises, and where the

"syntactic subject" analysis is c1early not viable. At the

syntactic level, although many of the processes (e.g.

passivization, relativization) which are often used to

establish the identity of the subject. .. are lacking in

Makusi, there is one type of reflexivization process which

crucially requires the subject of the clause to trigger it,

and in transitive clauses it is the noun phrase with the

ergative case marking that has this function, thus clearly

identifying that noun phrase as the subject ...

Trata-se do mesmo processo Kui kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAíi ro de refl exi vi zação, m~

nifestado, nas duas línguas, pelo prefixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt- e controlado por

S e A. Demonstrei na Seção anterior que o controle da reflex~

vização ê somente um dos domínios das operações sintiticas Kui

kuro examinâveis pelos crit~rios de Keenan e que o quadro g!

ral revela indubitavelmente uma distribuição das propriedades

de "sujeito" entre os dois argumentos predicacionais do verbo

transitivo.

Quanto ã explicação de'natureza diacrônica, Derbyshire

oferece uma hipôtese, a da possível gramatica1ização de uma 0E

ção estilística frequente. Esta pospõe o Sujeito nas constru

ções de tipo paratãtico, das quais o Kuikuro tambêm ê rico na

produção espontânea, como mostra, mais uma vez, o exemplo se-

guinte, na segunda linha:

22.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-âgkâ-pârâ atái
l-dormir-PERF TEMP

isilú
trovão

heke
ERG

u-karine-nârâ~
l-espantar-PONT

u-impaki-lâ léha
l-acordar-PONT

i-héke~
3-ERG

isilú heke.

"Uma vez adormecido, o trovão me assustou, ele me acordou, o trovão"

Derbyshire se inspira em proposta de Hyman (1975) e na



196

sua aplicação a dados do Fijian~s (Dik, 1978), aproximando es

te do caso Hixkaryâna, pelo uso corrente da aposição como re-

curso que decompõe frases complexas, al~m da função enfatizado

ra. O Hixkaryâna como o Fijian~s tem prefixos pessoais no ver

bo e a aposição seria uma maneira de especificar o referen~. do

S pronominal.

A hip6tese de Derbyshire ~ interessante, embora toda re

construção do passado de linguas de tradição oral seja espec~

lativa. No campo das especulações, ao fazer um corte sincrôni

co atrav~s dos sistemas sintâticos Karibe, surge outra hip6t~

se, a partir da inclusão dos dados Kuikuro e da distinção en-

tre dois subsistemas. Numa lingua com marca de caso ergativo,

como o Kuikuro -- e, possivelmente, o Macuxi a proemin~ncia

do Objeto nos enunciados transitivos e a natureza do argumento

marcado condicionariam uma linearização com O inicial. Aspe~

to que serâ apresentado no fim desta Seção, o sentido dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheke

e o de um papel semântico que reune em si os caracteres do Age~

te, do Autor e da Fonte da ação (Source de Fillmore, 1968). Ele

se comporta como outros complementos circunstanciais, embora

de um tipo muito particular, pois possui propriedades de Sujei

to, como se viu na Seção anterior. Não possui, todavia, a qu~

lidade de âpice pragmãtico da oração. Al~m disso, hã uma nomi

natividade incipiente que se manifesta mais claramente em enun

ciados não declarativos. Se postularmos que a ergatividadeHi~

karyâna e Apalai ~ residual, jã que ~ nas construções depende~

tes que se conservariam estruturas mais antigas (Harrison, 1983),

poder-se-ia dizer que o Hixkaryâna, por exemplo, se encontra

numa fase em que se fixou a precedência do Objeto, num siste

ma que perdeu a ergatividade morfolõgica dominante. Sendo um

sistema nominativo, a ordem da frase intransitiva se. harmonizou
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ã posição/função doA, sujeito transitivo, na seql:lênciaVS. Res

taria a fazer uma investigação das relações sintãticas nas ou

tras 1ín 9uas Ka rT be an te s de po de r 9ene ra 1iza r a anã 1ise do Ku i

kGro em termos de ãptces pragmãttcos, propriedades de Sujeito

e sensibilidade a referencia1idade ou ã função dos papeis temã

ticos.

Voltemos aos dois subsistemas Karíbe. O Macuxí perte~

ce ao mesmo agrupamento do KutkGro, com uma ergatividade domi

n an te:

Macuxí

23.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJoão 1J:;utÍ-Í--piBoa Vista-po-ná
go-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi .p.

IIJoão went to Boa Vlsta"

(Carson, 1981 :82)

23a. muré-yami-yá kaiurá enaa-pi
children-pl-ag pineapple eat-perf

IIThe children eat p lneapp l e "

(Carscn , 1981 :79)

wa?wa-pii-u-y á
child-bathe-l-ag

III bathe the ch i l d!'

(Carson, op. cito :80)

23c. arimarááká-yá pisam wi maazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..,'4

t'Upi-u-yá (Carson, op. cit. : 142)p'b'b
dog -ag cat ki 11 cause asp-1-ag

III caused the dog to ki 11 the ca t!'

u-yun yapi'si-'pi João-ya yei ya 'ti-to?pe u-yun-ya
l-father get-DP SM tree out-caus l-father-SM

23d.

"John get my father to cut the tree" (Hodson, 1976:284)

Note-se as glosas para o sufixo ergativo -ya, de senti

do semânti co em Carson, "agent", e de na tureza sintãtica,"subject

markerll
, em Hodson, o que deixa irresolvida a questão do papel

do argumento marcado, confundindo os dois niveis de definição.
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Note-se, tamb~m, as construções causativas (23c e 23d, e comp!

re-se com os diferentes recursos KuikGro exemplificados de 37

a 39), onde ambos os agentes, o primãrio e o secundãrio, rece

bem a marcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ya.

Passando ao segundo subsistema, nao encontramos ergat!

vidade nas oraçoes independentes:

24.

24a.

24b.

25.

25a.

Apa1al

papa n-oturu-no aimo maro
pai ele-conversar-r.p. menino com

"O pai conversou com o meni-no"

(Koehn, 1974:24)
(Intransitivo)

y-rato epekah-no papa
l-faca comprar-i.p. pai

"O pai comprou minha faca"

(Koehn, 1974:17)
(Transitivo)

papa aimo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeeli-pa-no

menino dar/nome-t.p.

"O pai deu nome ao menino"

(Koehn, op. cit.:85)
(transitivo)

Hixkaryâna

ni:-amryeki:-no romuru
IIIS-go/hunting-i,p. my/son

"My son went hunting"

(Derbyshire, 1979:37)
(Intransitivo)

bi:ryekomo
boy

(Derbyshire, op. cit.: 38)y-otaha-no wosi:
IIISIIIO-hit-i.p. woman

"The woman hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit the boy"

2 5 b • bi:ryekomo yotahano
boy she-hit-him

"She hit the boy"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 5 c . ni:-otaha-nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(iooe-i-)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
III S 1110

"She hit him"
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No exemplo 25c, ve-se como, na ausência de argumentos SN

completos, a relação Sujeito/abjeto ~ recuperâvel nos prefixos

port-manteau do verbo. Derbyshire classifica os verbos Hixka

ryãna em transitivos e intransitivos, classes caracteri zadas

por diferentes conjuntos de prefixos pessoais na forma plena-

mente inflexionada (1979:38). O Objeto Direto ê obrigatório

nos transitivos; sua não realização como SN independente dete~

mina a ocorrência de um prefixo especial no verbozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ni-, em 25·c).

Tanto o Hixkaryãna como o Apalal apresentam construções

ergativas em domlnios especlficos, domlnios, estes, que reve

lam aspectos semãntico~cognitivos não casuais e significativos

para a interpretação da ergatividade:

Apalal

26. meme ypy onumah-vu moro yna-a
então monte sub ir-nom. 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá nos (ex) -by

then mountain climb-nom. there we(ex)-by

"Then,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvse , whe c 1imb the mounta in these"

(Koehn, 1974:59)

26a. poeto t-any-se jeny-a
child left/up-comp. his-mother-by

"The mother left his ch ild!'

(Koehn, op. cit.:18)

26b. Joao tupito akoh-po-no aimo-a
field cut-caus-i.p. boy-by

"John caused the boy to cut the garden"

(Koehn, op. cit.:7l)

26c. tupito b-ako-po-ee Joao-a aimo-azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Koehn , op. cit.: 71)
field cut-caus.-comp. by boy-by

"John caused (aspecto completivo) the boy to cut the garden"

26d. pakira woto?ropa eya moro

pig kill/again him/by there

"He conti nued to kill the p lqs!'

(Koehn , 1965:18)
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Em Apalai, o sufi.xo agentivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-a -- que Koehn traduz com

"by", numa interpretação passiva, e chama dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"j a qmeme pe rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t'ê

rico a qe n t i v o " -- marca as pseudo-orações nominal izadas, que

representam o mais tmportante recurso de subordtnação, sobretu

do tempora 1 e final. Essa forma de ergatividade constrói

tamb~m todo enunciado cujo predicado ~ qualificado pelo aspeE

to 11 C o m p 1e t ivo" (-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse, ex. 2 6 a) e a ca usa t iv i da de (2 6 b ) . No P~

nultimo exemplo, aliãs, ambos os SN "agentes" recebem o sufixo

pela coocorrência do aspecto completivo e da causativização do

verbo; a ordem discriminaria os dois papeis.

Koehn define uma frase com A em 26d de IIIntent in Focus

Clause": o Agente e, digamos, ergativizado e o sentido do e

nunciado deveria ser uma focalização da "intenção" consciente,

intensa, do iniciador da açao.

Vejamos, agora, onde aparece a ergatividade Hixkaryâna.

Hixkaryâna

27. ohxe ihanan~hn~rf komo wos~ wya

good teaching/of/them coll woman by

"The teaching of them well by the woman"

(Derbyshire, 1979:24)

27a. rowya kauiaana yatymatxhe~ kikowonteko teryewryero (Derbyshire,
me-by him/throwing/after, l-yeIJed-r,p. loudly op. cit.:27)

"After I threw Kaywana, cried out loudly"

27b. biryekomo yotahahono wosi tinyo wya (Derbyshire, op.cit. :39)
boy she/caused/to/hit/him womna her/husband by

"The woman caused he r husband to hit the boy"

Os ambientes de ocorrência da ergatividade sao muito si

milares ao Apalai. Nas construções com nominais derivados de

verbos, que constituem predomtnantemente a subordinação, o su
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jeito transitivo se torna um SN seguido da posposiçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-wya e S

e O são marcados como prefixos de posse no SN derivado (Derbl

shire, op . cit.: 23). A oração nominalizada de 27 e a subordi

nada temporal de 27a mostram isso. Tambêm a causativização e

dada pela mesma estrutura (ex. 27b).

Por q~ essa ergatividade circunscrita a determinados ti

pos de contextos sintãticos e discursivos? Se as frases erg!

tivas do Kuikuro e do Macuxí podem ser interpretadas como org!

nizadas na perspectiva do Objeto, numa visão da transitividade

em que se ressalta o fato de que a ação afeta, atinge, por com

pleto seu alvo, ê exatamente nos enunciados com sentido de uma

predicação percebida como plenamente realizada na sua transiti

vidade - anterioridade temporal, causatividade, telicidade,

completude - que deveria manifestar-se a ergatividade Hixka-

ryâna e Apalaf. Alêm disso, se observa a predominância do SN

ergativo em posição final de frase, com exceçao, talvez, dos

SN pronominais Hiskaryãna nas nominaliiadas (ex. 27a). O con-

ceber a açao a partir do Objeto desloca o Agente para a per~

feria. E esse modo de conceber a açao que pode ter sido gra-

maticalizado em Hixkaryâna, ao se perder a marca de caso erga

tivo e com o delinear-se e definir-se de uma categoria unica

de Sujeito (SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= A) num esquema nominativo.
8

A anãlise aqui proposta pode ser ulteriormente corrobo

rada por outra comparação. Os sufixos ergattvos Macuxí (-ya),

H ix ka ry â nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a) e A pa1aí (-a ) não indica som en te o A 9en te, mas

são utilizados como expressão de subordinação e. sobretudo, de

casos locativos e direcionais (entre os quais incluímos a rela

çao de 11da ti vo I~. Carson fa1a C s .d .) de hom o f on i a re fe r i ndo -se

aos diferentes significados de -ya em Macuxí, dando um exemplo
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(28) de como eles podem ocorrer numa mesma frase complexa: ha

veria umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ya agentivo, um -ya de subordinação temporal e outro

locativo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28. a-ti-yá te-wi-yá erén-erama--z--yázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
he-go-if refl-house-loc. see-t.p.-he-ag.

"Se ele for para casa verá o rio"

Pode-se, no entanto, utilizar-se a polissemia de -ya p!

ra uma melhor compreensão da semântica-pragmatica da ergativi

dade. Se a transitividade e vista como ação que engloba o Ob

jeto partindo de uma fonte localizada, subordinada ao Objeto

por nao poder existir sem ele, os sufixos direcionais e locati

vos que qualificam o Agente traduzem uma metafora de movimento,

perceptível cognitivamente ao ir do Agente ao Paciente, indi-

cando de onde parte a açao.

Dados Kuikúro comprovariam essas conclusões, mesmo na

constatação de uma polissemia um pouco distinta da posposição

heke, marca do SN ergativo. Assim, o heke pode significar a

ênfase contrastiva de itens listados, como no exmeplo 29, extraI

do da narrativa das Jamurikumalu (ver na Apêndice, nas linhas

3 76 e 378), on de as m u1he re s -e s pf ri to de c 1a ram q ua 1 se rãs e u a

limento cotidiano, proibido e monstruoso para os humanos:

..
29. ku-n-ege-Iâ-ko-i gegé héke-ha, ijaz:í heke-oaha, asá heke,

DUAL-I NTR-comer-PONT-PL -COP bicho ERG-ENF, anta ERG-ENF, veado EIRG

"Somos nós que comemos ca rne de bicho, anta, veado"

O heke e, também, um tipo de locativo pelo qual se mede distância es

pacial.
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3 O •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe tê iháki~ ipá heke

aldeia longe, lagoa LOC

liA aldeia está longe da lagoa"

A superposição dos campos semânticos desses dois usos de heke (d!

terminação referencial e medida direcfonal do espaço) nos apr~

ximazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã apreensão de seu valor enquanto indfce da relação tran

sitiva entre o SN Agente e o nficleo predicativo (Objeto + Ver-

bo). Toma forma a perspectiva pela qual em Ku i kiiro se lê o e

nunciado transitivo. A explicitação do ponto iniciador da ação

faz dele origem distanciada, separada e definida do processo!

ti vo que a fe ta o Ob j e to em sua to tal i da de; é o "p onto de v;sta"

e "fluxo de atenção" da transitividade, retomando as noções de

DeLancey (1981). Assim, se o estudo da semântica .é. o estudo

das cenas cognitivas criadas ou ativadas pelos enunciados, co

mo diz Fillmore (1977:73), a interpretação do caso ergativo:K~

r Tb e deve ser s ensTv e l a um p ossf've l entendimento do "pensar"

Kuikuro através de suas estruturas lingUisticas. Fil1more (op.

cit.:62), ao exercer um equilTbrfo entre unfversalismo e rela

tivização, afirma que a descrição da estrutura de caso de fra

ses e palavras mostra um ni ve I de organização lingUlsticaemque

podem se encontrar propriedades universais da estrutura lexi

cal e frasal e, ao mesmo tempo, relações com as maneiras pelas

quais as pessoas pensam sobre as experiências e eventos que sao

capazes de expressar nas oraçoes de suas línguas. Tran~

sitividade e intransitividade, com suas relações sintáticas e

sua perspectiva pragmática, constituem em Kuikfiro o substrato

de vários processos transformacionais, que compoem um sistema

bastante complexo de contrastes e complementariedade, que se

espelham nos seus mecanismos internos, mas tambem na comparação com outras

1inguas Karibe. As seções seguintes serão dedicadas..a esse tema.
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3.3. O EIXO TRmSITIVIDAIIIINTfW\JSITIVIDAII E SUAS TRlANSFORMACÕESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como em Hixkaryâna, os verbos Kuikuro podem ser classi

ficados em duas categorias principais, os transitivos e os in

transitivos. Diversas oposições e transformações relacionam

uma classe a outra. A concepçao da transitividade em Kuikuro

se realiza, ãs vezes, por meio de relações predicacionais que

não permitem uma tradução imediata das representações lingUi~

ticas de pesquisador-aprendiz. Vejamos alguns exemplos:

31 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtari heke
fome ERG

u-e-tárâ
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ma tar-CONT

"Es tou com fome"

31a. u-koki-cárâ akaró heke
l-mentir-CONT aqueles ERG

"Aqueles estão contando mentiras de mim"

31 b . u-akiha-nárâ
l-contar-PONT

i-héke
3-ERG

kurihé otó-ki
feitiço dono-INST

"Ele me contou sobre os donos do feitiço"

31 c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-ot.àoki=l.à i-heké-ni
l-enraivecer-PONT 3-ERG-PL

"Eu fiquei com raiva deles" ou "Eles me enraiveceram"

31 d. i-hâni-tárâ i-héke~
3-sentir/falta 3-ERG,

tâ-taho-Y'Ú
REFL-faca-REL

heke
ERG

"Ele sente falta dele, da sua faca"

31 e . iré kôko
DE I T no i te

u-oniki-jâ
l-sonhar-PONT

u-nó heke
l-esposo ERG

"Esta noite sonhei com meu esposoll

31 f.
J

"u-e-nârâ
l-vir-PONT

e-lere-ntiri-ni"
2-perguntar-FIN-PL

ájahi
A.

ki-lâ-ha hâré heke
dizer-PONT-ENF flecha ERG

IIIIEuvim para perguntar para vocês", disse Ajahi a Flecha",

Se estou com fome, di rei al go como lia fome estã me mata~

do" (31); os objetos de "mentir" e de "contar" são os seres hu
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manos atingidos e aquilo que "e contado" e sã instrumento do

processo (31a e 31b). Muitos verbos de sentimento - alegria,

raiva, tris tez a, sa udade, e tc. - to rnam que m ex pe rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAime n ta a e

moçao um paciente da ação de outrem (31c e 31d). Do mesmo mo

do se invertem as relações do "sonhar" e do "dizer", se comp~

radas ao s nos so s esq uemaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ingü i s tico - co 9 n itivos : e ou tro, que

lime faz sonhar", e o destinatario da minha fala que lime faz di

zer" (31e e 3lf).

Não h â em Kui k íi ro nenhuma mani festação de uma hierarquia

de animacidade que defina certos entes como mais indicados do

que outros para preencher o papel de Agente/SN ergativo. Isso

contraria a analise de Basso (1985) do Kalapalo, variante dia

letal do Karibe alto-xinguano. Vejam-se as frases seguintes,

alem dos exemplos lc e d, 21, 30 e 30d:

32.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-- heke
pau ERG

u-e-para
l-feri r-PERF

"Foi um pedaço de pau que me machucou"

32a. i-tihune-nárâ-ha ere-1--i-murú ogitárâ-ha ari-Zâ heke
3-fazer/chorar-PONT-ENF DEtT-COP 3-filho poste-ENF jogar-PONT ERG

"0 fato de ter jogado fora o poste do filho dele o fez chorar"

32b. u-igkuri-cárâ táka konive
l-enganar-CONT ontem

e-i-nârâ heke Léha,
2-estar-PONT ERG

o-kotú heke Zehá
2-bravo ERG

"Está me enganando o fato de você ter ficado assim ontem, o fato de

você ter ficado bravo"

Nas linguas Karibe alto-xinguanas nao existe classifica

çao semântica comparavel ã existente em linguas como o Navajo

(Witherspoon, 1977). Encontramos esquemas hierarquizados em

outro dominio e com outro significado (Seção 4). Em Ku ík iiro

qualquer ente, humano ou não, animado ou não, pode ser Agente
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e reàlizado como SN ergattvo e o exemplo que Basso oferece em

nota (o. cit.:326) não pode ser interpretado como uma manifes

tação de hierarquia de animacidade. Basso chama o morfemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAheke

de 11 c a usa tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi vo 11 e i n t e r p r e tas e u s i 9 n i fie a do nos e n ti do de s e r

um "focal i zador" do papel de Agente humano/animado. Para Bas

s o (o p. c i t . : 7 O), a c a te g o r ia "h uma n a 11 k ú re e p o s t a e m r e 1 a ç ã o

a "sufixos nominais" que indicariam a função de Agente/Sujeito.

r muito pouco provãvel que o feke Kalapãlo seja algo tão dife

rente do heke Kuikuro. De fato, no enunciado narrativo escolhi

do pela autora para ilustrar sua anãlise - reescrito a fim de

possibilitar o reconhecimento dos morfemas -, kagagátâ nao e

marcado por ser argumento de verbo intransitivo, "estar", e não

porque "objeto inanimado". Alem disso, o referente de kagag{!:..

tâ não me parece ser "o b j e t o t n an ima do ? , mas uma entidade míti

ca, como a mesma Basso sugere, "flechas/espírito":

33. kananat'i itsafegey tscufigYfegey Taugi at.ani qel.e,

kt~amukegele Taugi atani

( rees cri to)

kagagátâ i-cá-ha ere-1- cuh5râ-ha ere-1-

estar-CONT-ENF DEIT-COP-TEMP-ENF

kâgarnúke

cri ança

"Kagagátâ foi ficando as s lm por muito tempo, ainda no tempo de Tauri,

quando ainda Tauri era criança",

Táuri atãni réle,

TEMP ainda

réle Táuri atáni.

Em ku í kür» e em Ka l apâ l o , ergatividade e agent.ividade são

fenômenos distintos: o heke marca, alem de uma relação sintã

tica, um papel semântico de fonte iniciadora da ação e não 110

grau de controle que o referente de um SN tem sobre a situação

descrita pelo verbo com o qual estã associado" (Comrie, 1978:

356). E nesse sentido que deve se ler a etiqueta Agente usada

como termo descritivo. ~ luz disso deve ser parcialmente re-
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vista a teoria da transitividade proposta por Hopper e

son (1980), na correlação entre parâmetros de al ta e.baixa tran

sitividade e recursos morfossintãticos. Os dez parâmetros de

Hopper e Thompson podem ser reagrupados -- assim como procede

Derbyshire (1983) na sua anãlise dos sistemas ergativo e acusa

tivo em Paumari, lingua Aruãk -- em dois conjuntos: de um lado,

agentividade, cinesis e volicfonalidade; do outro, telicidade,

pontualidade, envolvimento total do Objeto. Com isso consta

tar-se-a que, se a oração ergativa Kuikuro apresenta indicado

res de alta transitividade -- como toda língua ergativa, segu~

do Hopper e Thompson --, nao pertencerão eles ao primeiro agr~

pamBnto, mas sim ao segundo.

Varios sao os recursos para distinguir transitividade

e intransitividade em predfcados que podem pertencer tanto a

uma classe como a outra. Ha modificações na raiz verbal e a o

posição entre sufixos.-ntárâ (Continuativo) e 0 (Pontual) só o

correm com predicados intransitivos e contrastam, nos casos em

exame, comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-tarâ (-carâ, Cont.) e lâ (-jâ, Pont.) para os tran

sitivos (de qualquer maneira, estes ultimos sufixos podem ser

usados tambem com verbos intransitivos):

34. u-ilantu-ntárâ (INTR.)
]-cozinhar-CONT

"Eu es tou coz inhando"

34a. alá ilante-tárâ u-héke eTR.)
cozinhar-CONT ]-ERG

"Eu estou cozinhando ála (peixe cozido)"
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34b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-onitu atâtâ-i
l-sonhar bom-COP

"SonhezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi bon lto!'

(INTR·l

tâ heke
INTER ERG

"Com quem?"

amá heke
mae ERG

u-oniki-jâ
l-sonhar-PONT

(TR. )

"Sonhei com minha mãe"

34c. televisáo-te
LOC

i-kacu-ntárâ ( I N T R. )
3-trabalhar-CONT

"Ele trabalha na televisão"

34d. televisáo kasi-tárâ i-héke (TR.)

trabalhar-CONT 3-ERG

"Ele trabalha em televisão"

Com os verbos "c ome r " e "b e b e r :', a distinção e dada por

raizes completamente diferentes; porem, os predicados intransi

tivos não são senão os transitivos -inampa- lIalimentar, dar c~

m idali e -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi mp a_li d a r de be be r 11 com va 1 ê n c ia mo di fie a d a p e 1 o p r~

fixo t-, intrasitivizador do qual tratarei em seguida:

35. tis-inampa-tárâ
IPLex-comer-CONT

Ckagá-kiJ
(pe ixe- I NST)

(INTR.)

35a. kagá ege-tárâ
peixe comer-CONT

ti-héke
IPLex-ERG

(TR. )

"Nós es tamos comendo pe ixe"

Em 35 observa-se uma especie de de~causativização, jã

que "a l t me n t a r " pode ser parafraseado com IIfazer a l qu ém c ome r ".

A causativização e outro processo de transtivização e o Kuiku

ro dispõe de diversos meios para expressã-la. Hã recursos p~

ramente lexicais, como na relação ver/mostrar (ou IIfazer ve r")

e cair/derrubar (ou IIfazer cair
ll

):
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36.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAekisé alamaki-lâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ele cair-PONT

(INTR. )

11 EI e ca iu 11

36 a . ekisé ramaki-lâ u-héke
derrubar-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl-ERG

(T R. }

IIEu derrubei elell

36 b . iiiázâ igi-lá-i ti-héke
NEG ver-PONT-COP IPLex-ERG

C TR. )

IINós não o vlrnos "

36 C • iiiálâ iha-námi ti-héke
mos tra r-PONT

( T R. )

IINós não o mos t.r-arnos,"

Recurso morfolõgico-derivacional e o sufixo -toho~ lite

ralmente IIfeito pa ra " (iku-tóho, "{Tu qa r ) feito para ter rela

ções s exua í s "}:

37. ii-iguri-tái
I !2-pensazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-I NTC

kagá ege-tóho e-héke
peixe comer-feito/para 2-ERG

(derivação de verbo
transitivo)

"Eu vou fazer com que voce coma o pe lxe!'

37a. ii-iguri-tái e-âgkâ-tóho (derivação de verbo intransitivo)
2-dorm ir-fe i to/para

IIEu vou fazer com que você durma"

Na frase 38 se observa uma construção de tipo causativo

com o verbo -âi-, "f a ze r " no sentido de uma modificação da pe~

soa (pintar o corpo e t arnb êm um IIfazerll
) e ° sufixo, que chamei

de "cô pu la ? ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i, no SN que seria o Objeto da ação induzida:

38. ekisé
Ele

heke
ERG

u-âi-tárâ kagá-i
l-fazer-CONT peixe-COP

IIEle me fez comer pe lxe!'

Por Gltimo, recurso bastante produtivo, temos a transi

tivização de predfcados intransitivos realizada simplesmente
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pela exp1icitação de um SN ergativo, sem nenhuma modificação ver

ba 1 :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgikoró heke
índio ERG

tâ-hâri
REFL-flecha

té-Iâ~ titáre
ir-PONT, reto

"0 índio bravo fez andar reto suas flechas"

ou

"0 índio bravou atirou reto suas flechas"

o conjunto das principais transformações intransitiviza

doras do Kuikuro e caracter;stico de um sistema ergativo e se

encontra, com pequenas variações mas obedecendo a uma mesma 10

gica bãsica, em outras linguas de tipo ergativo (Dixon, 1979;

Siverstein, 1976; Comrie, 1978). Examinemo-lo ordenadamente .

• Reflexividade e reciprocidade

Uma açao re f1ex izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv a, que nao at i n9e um obje to ex terno, s~

parado do pr6prio Agente, ê considerada intransitiva e e marca

da por um prefixo da raiz:

40.
J

e-hisuâ-râ
2 - i rmão- REL

heke
ERG

e-ikuce-rárâ
2-pintar-CONT

( TR. )

"Seu irmão es tá pintando você"

J

40a. e-hisuâ-râ r-ikuce-rárâ
I NTR-pintar-CONT

"Seu irmão está se pintando"

(INTR.)

A reciprocidade pode ser expressa pelo mesmo sufixo) o

que produz ambi gUi dade (41), ou porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAverbos di s ti ntos, onde,o in

transitivo significa uma ação reciproca (42 e 42a):
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4 1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakarô r-ikuce-rárâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aqueles INTR-ptntar-CONT

"Aque les estão se pintando" (cada um a si mesmo ou um ao outro)

42. tis-i-tárâ akaró heke
IPLex-brigar-CONT eles ERG

"Aqueles estão brigando conosco"

(TR. )

42 a . akaró oto-rárâ
brigar-CONT

"Aqueles estão brigando"

(INTR.)

• Incorporação do Objeto

Trata-se de processos complexos, que precisariam ser a

nalisados com maior cuidado. Limitar-me-ei,. aqui, a exemp lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi f i

car dois tipos de incorporação do Objeto que mostram, na morfo

logia verbal, mecanismos de intransitivização importantes, a

serem descritos logo em seguida. Tais mecanismos são, tambêm,

tlpicos de um sistema ergativo. O primeiro processo ê ilustra

do na frase 43a. O Agente -hâáti- estã em caso absolutivo (pr!

dicado intransitivo); o Objeto -teninâ- e marcado pelo sufixo

instrumental -ki, como na transformação anti-passiva,e verbali

zadO:

43.
*

teninâ uri-cárâ hâati
tabaco soprar-CONT pajé

"OS pajés es tão fumando"

heke
ERG

(TR. )

43a.
*

hâati teninâ-ki-gu-ntárâ
tabaco-I NST-VERB-CONT

(INTR. )

"OS pajés estão funnando"

O segundo processo incorpora o Objeto a um verbo transi

tivo, que ê intransitivizado pelo mesmo prefixo nasal da trans

formação relativizadora com apagamento do O (ver Seção 1 e Se

ção 4, alem da conclusão da presente):
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44.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiki-né
fazer /bezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUú-NOM

iki'-cárâ itaó heke
fazer/betjú-CONT mulher ERG

(TR. )

liA mulher está fazendo beijú"

44a. itaó g-iki-nu-tu-ntárâ
mulher INTR-fazer/betjú-VERB-dar-CONT

liA mulher está fazendo beijú"

(INTR. )

Compare-se a construção intransitivizada em 44a a forma

possuída do termo ik{;ne, "beiju": u-g-iki-nú-ru, "meu beiju"

(l-INTR-beiju-VERB-REL), ou "b e ij ii feito por mim", onde o po~

suidor/agente e referido pelo prefixo, aproximando as constru

ções possessiva e intransitiva.

f) Anti-passiva

Considerada um equivalente da passiva nas línguas nomi

nativas, a transformação anti-passiva e coerente com um siste

ma ergativo, como e o Kuikuro. Falar em equivalência, todavia,

pode escamotear uma diferença importante entre os dois tipos

de transformações, pois a anti-passiva serve a diversas finali

dades sintaticas e discursivas. Se a passiva torna o Agente,

marcado, informação nova e topicaliza o Objeto como sendo in-

formação velha em posição inicial pelas regras de linearização,

a anti-passiva apaga a transitividade ergativa, enfocando o

processo ativo em si e não o movimento orientado a um Objeto,

completamente atingido por ele. Assim, o Objeto e rebaixado a

sintagma circunstancial, marcado pelo sufixo instrumental -ki

(torna-se "chômeur", na terminologia dos estudiosos das linguas

ergativas) e o Agente passa a ser, como unico argumento nuclear

do predicado, o ãpice pragmatico:
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45.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApape ahehi-carâ u-héke

escrever-CONT l-ERG

"Eu estou escrevendo (no) papel"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(T R. )

45a. u-t-ahehi-cárâ

l-INTR-escrever-CONT

Cpapé-kil (INTR.)
papel-INST

"Eu estou escrevendo (no papel)"

o me smo p re f ix o in t r a n s i t iv i za d o r (t -~ a t -~ e t -~ o t - P~

la harmonia vocãlica) ~ usado quando nao se especifica o Age~

te (46a), numa perspectiva invertida da frase 45a, e para si~

nificar as duas possíveis direções de um mesmo processo, como

em 47 e 47a, o "ensinar" transitivo e o "aprender" intransiti

vo:

46 . u-t-ahehi-cóho t-aiié-ti l.eha u-héke ( T R. )
l-INTR-escrever-feito/para PASS-perder ASP l-ERG

"Já perdi minha caneta"

46 a. u-t-ahehi-cóhot-at-aiié-ti l.éha

PASS-INTR-perder

"Minha caneta já se perdeu/desapareceu"

(INTR.)

47 Iguká iguhé-lâ isi heke~

ensinar-PONT 3mãe ERG

toló-ki

tolo-INST

(TR. )

liA mãe ensinou a Igúka tólo (gênero de canto)"

47 a. Iguká et-iguhé-lâ (toZ.ó-ki)

INTR-ensinar-PONT

"Igúka aprendeu tólo"

(INTR.)

Duas observações finais sobre as operaçoes intransitivi

zadoras ate aqui apresentadas. A primeira diz respeito aos p~

râmetros de medição da transitividade de Hopper e Thomps on (1980),

jã mencionados, que foram distintos em dois conjuntos. Vimos

que a ergatividade Kuikuro não e sensível aos criterios de a

9e n t iv i d a de, c in e s is e v o 1 i c io n a 1 i d a d e (e x. de 3 2 a 3 2 b ); e, to
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davia, sensTvel aos de telicidade e total envolvimento do Obje

to, como demonstra a 16gica anti-passiva em 45 e 45a. Isso com

prova a interpretação do enunciado ergativo como sendo construf

do a partir do IIponto de vistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll do Objeto.

Em segundo lugar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe importante ressaltar a utilização

contextualizada da oposição transitividadejintransitividade. O

discurso Kuikuro e rico desse tipo de contrastes, como na ap~

rente redundância do paralelismo narrativo (ver Quadro 4 e Se

ção 5. 2 .3 do CapT tu1o IV). Po r esse tip o de es tra te 9ia estilf~

tica, um mesmo evento pode ser percebido cognitivamente, em m~

mentos sucessivos mas quase concomitantes, de duas perspecti

vas compleme~tares que acabam compondo uma visão global. Na

construção ergativa, o predicado e como que subordinado ao seu

Objeto; na intransitiva, realizada por alternativas lexicais

ou pelas transformações de incorporação do Objeto e, sobretu-

do, anti-passivas, e o processo referido pelo predicado e seu

9
Agente a serem trazidos em primeiro plano.

A ultima transformação intransitivizadora a ser conside

rada jã foi descrita anteriormente, quando falou-se da formação

das pseudo-orações (nominalizadas) relativas e interrogativas,

na Seção 1. Se o SN "r ela t t v í zedo " tem o papel de Objeto na

dependente, seu cancelamento co-referencial determina a reali-

~ d ~. t' 10zaçao e uma construçao nomlna lva:

48.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhitá
fita

irrrpi-lâ aró hek:e,
roubar-PONT eles ERG,

-
u-hisuâ-râ g-ame-pârâ Cimpi-lâJ
l-irm~o-REL INTR-gravar-PERF

"Eles roubaram a fita que meu irmão gravou"
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No caso das interrogativas de Objeto, essa transforma-

ção e obrigatõria para uma pequena classe de verbos que chama

rei de alta transitividade, pois, na representação KuikGro,

n a o p o de m s e r 11 p e n s a dos II sem um O b j e to de fi n i do e e x p 1 i c i ta do.

em sua forma plenamente transitiva, ou seja ergativa. Pertencem

a essa classe verbos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ha-~ IIfazer" (no sentido mais mate

rial de "f ab rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt c a r "}, -âi-~ "f a ze r " (no sentido mais geral e, in

clusive, metafõrico), -he-~ "ma t a rv f e r t r !", -ege-~ "comer" -iha-~

IImostrarll. Comparem-se as frases abaixo, onde a ausência de

um Objeto SN completo em 49a aciona a intransitivização:

49. tâ kagá-râ
INTER peixe-REL

ege-tarâ-i e-héke
comer-CONT-COP 2-ERG

(TR. )

"0 peixe de quem voce está comendo?"

4.9a. -
tâ e-g-ege-tarâ-i
lNTERzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2-1 NTR-comer-CONT-COP

(INTR.)

"0 que você está comendo?"

Com verbos nao de alta transitividade, haverá uma alter

nância entre ergativo e nominativo (intransitivizado) se o A

for de segunda pessoa (49b e c) e ergativo com A de terceira

(49d). E a manifestação de uma hierarquia semântica dos traços

de pessoa que, como ver-se-a na Seção 4, controla o sistema de

ergatividade bifurcada do KuikGro:

4gb. tâ
;.

e-héke (TR/ERG)api-rara-i
INTER bater-CONT-COP 2-ERG

IIEm quem voce está batendo?"

49c. tâma e-g-ikuce-rarâ-i (INTR/NOM)
2-INTR-pintar-CONT-COP

"Quem voce está pintando?"

tâma ikuce-rarâ-i i-héke
3-ERG

49d. "Ouern ele está pintando?" (TRjERG)
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Em outros contextos, a nao realização do Objeto de ver

bos "inerentemente transitivos" faz com que ele seja obrigat~

riamente marcado no prefixo verbalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ta-), cujo referente e

recuperãvel dos contextos ingUTsticos _ou extra-lingUTstico:

50. u-igugkigu-ntái
1-peDsar,..INTC

cage
ENF

tatohogó
cesta

ha-nará k.àe (... )
fazer-PONT LOCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

tâ-ha-nârâ káe
Ob-fazer-PONT LOC

"VOu pensar em fazer a cesta ... em fazê-1 ali

Nos outros verbos, o Objeto serã marcado, quando nao o

corre como SN independente, pelo prefixo de terceira da sêrie

pessoal unica i- (ou 0):

51 .
J

u-hisuâ-râ
1- irmão-REL

heke
ERG

i-hurrrí-lâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-a-ria,

3-mandar-PONT 2-FIN

tâ-taho-ru-pé humi-lâ
REFL-faca-REL-ex mandar-PONT

"Meu irmão a mandou para você, mandou sua própria faca"

O prefixo t-, outrossim, bloqueia a transformação que c~

racteriza a classe dos "inerentemente transitivos" no modo im

perativo:

52 . e-g-egé-ke kága
2-INTR-comer-IMP peixe

11 Coma o pe ixe !II

52 a . t-egé-ke
Ob-comer-IMP

IIComa-o!II

No exemplo 52,pois, estamos diante de uma operaçao tan

to intransitivizadora, como nominativizadora, restrita aos ver

bos de alta transitividade, jâ que o Objeto estã presente, en
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quanto o Agente passa a ser realizado como apice pragmatico, ar

gumento não marcado em caso absolutivo. Com isso, entramos em

outro domlnio do universo lingHTstico Kuiküro, o da de uma nomi

natividade restrita, avesso complementar da ergatividade restri

ta das linguas Karibe não predominantemente ergativas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. O SISTEMA KUIKURO DE ERGATIVIDADE BIFURCADA.

Define-se como "ergatividade bifurcada" um sistema que

apresenta ao lado de construções de tipo ergativo (SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=J= A)

construções de tipo nominativo (S A =/=' O); na analise desses

sistemas, busca-se as situações e as razoes que determinam esse

corte, a escolha de um ou de outro esquema sintatico. Um traba

lho considerado ponto de referência para qualquer exame da "er

gatividade bifurcada" e o de Silverstein (1976), onde línguas tão

distantes como o Diyrbal da Austrãlia e o Chinook da Amê r i ca do

Norte são comparadas ã luz das recorrentes relações transforma

cionais associadas com a marcação de caso ergativo, evidência.de

uma significação funcional do sistema ergativo e seus relativos

"splits" ou "bifurcações" (Silverstein, op. cit.:115):

Data for all ergative languages shew dí st'inct lon between at

least two complementary configurations for indicating the

grammatical function of the principal noun phrases in a

sentence. In this area of grammar, traditionally called

"case marking", we find one kind of two-way distinction

usually called "ergative-absolute" (or "erqative-norni na-

tive"), another two-way distinction usually called

"nominative-accusative", and sometimes three-way

distinction wich we can call "objective-subjective-

agenti ve" (O-S-A}.
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Vimos que o Ku izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkii ro se caracteriza por transformações que

pertencem ao conjunto dos sistemas ergativos-absolutivos: anti

pass iva e ce rtas de riva çõ e s int ran s itiv izado ras. Re tom amos nos

so percurso a partir das transformações relativas e interrog~

tivas que, por razões sintãticas, permitem a ocorrência de fra

ses de tipo nominativo. O tratamento dado aos processos rela

tivizadores, pelos quais um SN ê especificado e qualificado, ê

sensfvel ãs relações sint~ticas de_S~_A eO e a existência de

âpices pragmâticos na oração. Distinguimos, de um lado, as re

lativas de S e A e, do outro, as relativas de O; em ambos os

casos tem-se mais do que uma operação obrigat6ria (Seção 1).

Repetindo-se o SN co-referencial e um S ou um A com relação ao

predicado dependente, este serâ nominalizado, mas de duas for

mas diferentes, como observamos nos exemplos 17b a 17e e nos

que se seguem:

53.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigi-lâ u-heke
ver-PONT l-ERG

t-i l.ant.u-n ta-ti-nâ

cozinhar-CONT-NOM
igt-lâ (INTR na dependente)
ver-PONT

"Eu vi quem estava cozinhando"

53a. igt-lâ u-héke alá ilante-ta-ti-iít igt-lâ (TR na dependente)
cozinhar-CONT-NOM

"Eu v i quem es tava coz inhando ála"

Obter-se-a um esquema de distinção tripartida (S-A-O) ao

exemplificar, de novo, a relativa de O:

54. e-g-uhu-nâmt hâle

2-INTR-saber-PERF mas

t-ât-ke

Ob-fazer-IMP

"Faça somente aquilo que você sabe!"

E no dominio das oraçoes nominalizadas, relativas, cli

vadas ,e .interrogativas, que começarei a abordar a ergatividade
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bifurcada Kuikuro, ou seja a coexistência na lingua de cons-

truções ergativas e nominativas e suas multiplas determinantes.

O quadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe extremamente complexo.

Passarei em seguida aos outros casos de "ergatividade

bifurcada".

3.4.1 - As Orações Interrogativas e as orações Relativas e Cli

vadas Nominalizadas

Tanto nas relativas como nas clivadas, e possivel uma 0E.

çao entre construção ergativa e construção nominativa:

5 5 •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakiiiá-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiré-i iha-nâmi e-heke

estória-ENF DEIT-COP mostrar-PERF 2-ERG

ou

akiiiá-ha iré-i e-g-iha-námi
2-INTR-mostrar-PERF

"Esta e a estória que você contou"

Tal opçao nao e arbitrãria. Em primeiro lugar, hã ra-

zoes de natureza discursiva que apontam para uma ou outra como

mais ou menos elegante, considerada a preferência para a deco~

posição de frases complexas, evitando o encaixe de norninaliza

das. Assim o enunciado 55 e avaliado corno "mais bonito"; 55a

e aceitãvel, porem "me no s bo n i t.o!"; 55b, enfim, parece gramat~

calmente possivel, mas e rejeitado como IIfeio
ll

:

56. tugá
agua

'Leg'Le-nâm-igoe-heké-ni
trazer-PONT-FUT 2-ERG-PL

a-g-ame-pârá-ko (nominativa na
2-INTR-encher-PERF~PL dependente)

56 a . tugá ame-pârâ e-heke-rri igi-nâm-igo
encher-PERF 2-ERG-PL

(ergativa na dependente)
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56b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*túga a-g-ame-pârâ-ko igi-nâm-i-go e.,-,héke-ni

"Vocês trarão a água que terão pego"

(nominativa na

dependente)

Em segundo lugar, jã se manifesta nesse campo uma hie-

rarquia de traços pessoais - fenômeno semântico - que encon

traremos desenvolvida e transparente nos modos interativos. A

opção ilustrada em 56 se rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà nitidamente preferida ã ergativa (56a),

se o A da dependente e de primeira pessoa:

5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtJ • tugá igi-nâm-i-go e-heké-ni u-q-ome-pàrà (NO M )
l-INTR-encher-PERF

"Vocês terão a água que terei pego"

Quanto as interrogativas, se retomem as consideraçõesso

bre os verbos de alta transitividade e os exemplos de 49

a 49d. Agora, os fatores condicionantes da realização de um

enunciado nominativo (49a a 49c) são, ao mesmo tempo: de cara

ter sintãtico e referencial, pois a ausência do referente de O

determina a intranstivização e a projeção do A subjacente como

S, ãpice pragmãtico; de carãter lexical, jã que o fenômeno e

mais evidente nessa classe de verbos; de carãter semântico,

na manifestação de uma hierarquia, 2~ pessoa Agente (nominat!

vo, 4ga) sobre 3~ pessoa Agente (ergativo, 49d).

3.4.2 - Modos Interativos
ll

r preciso descrever o funcionamento da "ergatividade b!

furcada" para cada um dos principais modos interativos Ku i kiiro,

jã que em cada um deles a hierarquia de traços pessoais que a

condiciona se manifesta em modo diferente. Completarã o qU!

dro uma comparação com a hierarquia que organiza o sistema de



221

prefixos pessoais nas llnguas Karlbe de tipo nominativo, como

o Hixkaryâna e o Apalal.

Modo Imperativo

Lembre-se que nas oraçoes imperativas somente o A de pr~

dicado transitivo sofre apagamento, enquanto os argumentoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS e

O são sempre marcados como prefixos verbais (Seção 1, 15 atê

15c). Alguns outros exemplos:

58.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe-âgk~-ke (INTR)
2-dormir-IMP

"Durma!"

58a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelciee a:pi-râe (TR)
ele bater-IMP/PL

"Ba tarnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAne le !"

58b.
~

kogk{-ke (TR)e--z,ga
2-roupa lavar-rMP

"Lave sua roupa!"

58c. i-kong{-ke (TR)
Ob-lavar-IMP

"Lave -o lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

Com a classe de verbos de alta transitividade, a rela-

çao entre Agente (o destinatãrio do ato de fala) e Paciente de

terceira pessoa ou SN nominal se dã por uma construção deriva

da de tipo nominativo (ex. 52):

59. e-g-ihá-ke akiná
2-INTR-mostrar est6ria

"Conte uma est6ria!"

A relação entre Agente e, Paciente de primeira pessoa e

\



222

indicada, sempre e exclusivamente, pelo prefixo dual inclusivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ku- (kuk-), que engloba a interação entre os argumentos situa

dos ao topo da hierarquia semântica KuikGro:

60. kuk-apt-kezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DUAL-bater-IMP

"Bata em mim"

60a. kuk-ât-kezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhõho

fazer ENF

(verbo de alta transitividade)

"Faça-me!" (ou seja, "Pinte-me!")

Resumindo, no imperativo tem-se construções nominativas

quando o Agente de 2~ age sobre um Paciente de l~ e com os ver

bos de alta transitividade quando o PacientezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe um nominal ou

de 3~ pessoa.

Modo Intencional

Uma verdadeira bifurcação interna caracteriza o modo i~

tencional (sufixo -tai); a interrelação entre hierarquia seman

tica e fatos lexicais e complexa e determina mais de um corte

entre os esquemas ergativo e nominativo.

Se o A ê de primeira pessoa, teremos, em qualquer caso,

uma oração nominativa com a raiz verbal prefixada por ií-:

61. ií-api-rái hóho
bater-INTC ENF

(NOM)

"Vou ba te r em você"

61 a . ií-api-rái âgéle
"VOu bater nele"

61 b . akiiíá

estória

n-i'ha--tái' e-{na

mostrar-I NTC 2-FlN

"Eu vou contar uma estória para você"



223

o mesmo vale para A de primeira pessoa dual inclusiva e

coletiva:

62.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku-ii-api-rái âgéle (NOM)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DUAL

IINós dois vamos bater nele"

62a. ku-ii-api-ram{ni âgéle
DUAL INTC/PL

"Nós todos vamos bater nele"

Com A de primeira plural exclusiva~ segunda e terceira pessoas e

Paciente nominal, teremos uma alternância entre nominativo e ergativo, com

as seguintes importantes nuances: serã preferivel a construção nomí na

tiva com A de primeira pessoa plural exclusiva (prefixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«, tis-) e a

construção ergativa com A de terceira pessoa, num continuum gr~

dativo entre uma e outra:

63. akiiiá ti-ii-iha-tái
estória lPLex-INTR-mostrar-INTC

.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
e-1.na

2-FI N

(NOM)

ou

akiiiá iha-tái ti-héke
lPLex-ERG

(ERG)

"Nós iremos contar uma estória para você"

63a. akiiiá iha-tái e-héke
2-ERG

..-
U-1--na
l-FI N

(ERG)

ou

akiiiá e-g-iha-tái
2-1 NTR-

u-iiia (NOM)

"Você i rá contar uma estória para mim"

63b. akiiiá iha-tái i-héke u-{iia
3-ERG

(ERG)

"Ele irá contar uma estória para mim"

S e o P a c ie n te e re f e r i d o p o r p re f ix o p r o n om i n a 1 - semp re

com A de primeira plural exclusiva, segunda e terceira ha
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vera uma clara preponderância da construção ergativa:

64.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkopéci u-iguhe-tái e-hékezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARG)
amanhã l-ensinar-INTC 2-ERG

"Amanhã voce irâ me ensinar"

164a. kopéci tis-iguhe-tái e-héke
1PLex

"Amanhã voce irá nos (ex) enslnar-"

64b. kopéci iguhe-tamini ti-héke
INTC!PL lPLex-ERG

"Amanhã nos (ex) iremos ensinar a eles"

64c. kopéci e-iguhe-tamini i-héke
2-ensinar-INTC!PL 3-ERG

"Amanhã ele irá ens inar a você"

Acrescentando que os verbos de alta transitividade

condicionam uma predominância do padrão nominativo em todos os

casos, resultarã o seguinte esquema para o modo Intencional:

l~ 2,3 NOM

2 eXCL) NOM (ERG)

2 Nom. ERG (NOM)

3 ERG

1 eXCl.)
~ 1,2,3 pn ERG

Vérbos de alta trans.: NOM (ERG)

Modo Hortati.vo

No modo Hortativo, o A e sempre de primeira pessoa pl~

ral dual ou coletiva, indicadas pelo prefixo ku-(kuk-) ,e p~

los sufixos de modo/n~mero -ni e -tagi. A realizaç~o do modo

Hortativo e sempre uma oração nominativa:
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65.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkuk-epulé-ni hóhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DUAL-assar-HORT ENFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(INTR)

"Vamos assar (nós dois)!"

65a.

"Vamos assar o peixe

kága
peixe

(nós dois}!"

(NOM)ku-m-hulé-ni hóho
DUAL-INTR-assar-HORT

65b. ku-íi-ap-t-ni âgéle
DUAL-rNTR-bater-HORT

"Vamos ba te r ne J e (nós do is ) !11

(NOM)

65c. ku-íi-api-Y'âgi âgéle
HORT/PL

(NOM)

"Vamos nós todos ba te r ne J e! 11

No sistema de "ergatividade bifurcada" Ku i kiir-o , se defi

ne a coexistência de enunciados ergativos e nominativos; ao in

terpretar os primeiros como sendo cognitivamente orientados a

partir do Objeto. ãpice pragmãtico, necessariamente os segun-

dos apresentarão aspectos de uma organização oposta. mas com

plementar, orientada a partir do outro argumento predicacional

nuclear. o Ator. Aproximando construções nominBtivas e intran

s i t i vas , observa-se a formação incipiente de uma categoria "s~

jeito". cujas propriedades se fragmentam na construção ergati-

va. Analisando os fatores que determinam a realização da nomi

natividade. emergem algumas conclusões explicativas.

Falei em múltiplos condicionamentos da bifurcação. Eles

operam quase sempre concomitantemente. mas distingui-los ajuda

na compreensão da lógica estruturante da lingua Kuikuro. Para

esse fim. ê preciso. por sua vez. distinguir os três niveis da

sintaxe. da semântica e da pragmática, não perdendo de vista a

realidade da produção verbal. onde tais niveis se encontram

sempre interrelacionados.
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No plano sintãtico, vimos que o apagamento co-referenci

al do argumento Objeto em certas orações (ou, como as chamei,

pseudo-orações) nomfnalizadas e nas interrogativas implica a

realização de construções nominativas. Desaparecendo a razao

de ser da ergatividade - a existência explicita de O o enun

ciado e reestruturado na perspectiva do Ator/Agente. Tal pro-

cedimento ~, por sua vez, subordinado a outros fatores, como o

conteGdo lexical do predicado (lembre-se o comportamento espe-

cial dos verbos de alta transitividade), a entrada em ce

na de uma hierarquia semântica que ordena os argumentos pron~

minais, julgamentos estilisticos.

No plano semântico, temos o fato de que os verbos de

alta transitividade são mais fortemente sensiveis ã subtra

ç à o do "ponto de vista" do Objeto, sendo assim, quando isso a

contece, obrigatoriamente projetados num padrão nominativo.

Quanto aos dois Gltimos fatores condicionantes a nomina

tividade, semântica e pragmãtica se sobrepõem, sendo um tanto

quanto artificial separar os niveis e não reconhecer as reci-

procas influências. Assim se explica porque ê nos modos :inte

rativos que se manifesta de moào mais contundente a transição

de um padrão para outro (Imperativo e Intencional) e a dominân

c i a da no mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi na t i v i da de (H o r t a t i vo). São to dos e 1e s m a rc a dos po r

uma s u p e r io r i d a de do 11 P o n to d e v i s t a 11 do A to r, p o i s - tema que

serã desenvolvido do Capo IV no contexto do discurso - são a

tos de fala com força ilocucionâria em que se enfoca a agent~

vidade, volicionalidade e intencional idade dos atores. Nesse

ponto, entra em jogo outro fator determinante, que impõe uma

hierarquia entre os atores; mais atores, ou mais agentes, se

rão os verdadeiros participantes do evento de fala e da intera
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çao (l~ e, em menor grau, 2~ pessoa) e seus Tndices lingUTsti-

cos condicionarão, com a respectiva força, enunciados nominatl

vos. Situam-se, um abaixo do outro, no topo da hierarquia. C~

loquei o participante - sempre indireto - nominal e de tercei

ra pessoa na base da hierarquia sintetizando os fatos da IIbi

furcação" Kuikuro nesse caso especifico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o mo do In te n c ionazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 re ve 1 a um p a ra di 9 m a P e cu 1 iar, se pre~

tarmos atenção ao comportamento do Paciente, Se este ê nomi-

nal, o enunciado oscila entre nominativo, reflexo de uma sup~

rioridade "a qe n t i va " dos participantes de l~ plural exclusiva

e 2~ pessoas, e ergativo, quando prevalece novamente a perspe~

tiva do Objeto na relação entre dois argumentos ambos excluT-

dos da interação efetiva - e eficaz. Ate aqui, o Ku i k iiro nao

contradiz as previsões deduziveis de uma comparação com outras

lTnguas que apresentam esse tipo de ordenamento hierarquizado.

No caso, porem, em que o Paciente e referido por pronomes, a

hierarquia cessa de operar, restabelecendo-se a ergatividade;

isso constitui, me parece, um fato isolado, jã que não ocorre

em outras linguas do mesmo genero.

O quadro abaixo sintetiza o sistema de ergatividade bi

furcada Kuikuro:

QUADRO ~

Fatores semanticos e Hierarquí a Padrões sintãticos
pragmãti cos

Modos interativos 1 (sing. , inclusiva NOMINATIVO
dual e coletiva) (perspectiva do Ator)

1 plural exclusiva

1
Verbos de alta
transitividade 2 (sing. e pl.)

Nominais

Modos descritivos 3 (sing. e pl.) ERGATIVO
(perspectiva do Objeto)
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A teoria dos traços, por sua vez, possibilita especifi

car o conteGdo semântico inerente dos SN e a hierarquia relati

va. Adoto, aqui, o modelo proposto por Si1verstein (1976):

QUADRO 2

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~ Pessoa inclusiva dua 1

B l~ Pessoa inclusiva p1ura 1

C l~ Pessoa singular

D l~ Pessoa exclusiva plural

E 2~ Pessoa

F 3~ Pessoa

A B C D E F

a. (ego) + + + + - -

b. (tu) + + - - + -

c. (plural) - + - +

NOMINATIVO .•••.••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-------.,... ERGATIVO

Os cortes da bifurcação - nominativo versus ergativo -

separam basicamente os pronomes "verdadeiros" de l~ e 2~ pes-

soa s das formas co-referenci ais e de referênci a cruzada, ou seja a 3~ pes

soa. E o próprio Silverstein a nos dar a razao profunda dessa

classificação lingUisticamente codificada (op. cit.:1l7). As

l~ e 2~ pessoas são signos indexicais que ao mesmo tempo deno

tam e pressupõem - ou criam - os participantes do ato de fa

la (shifters), enquanto a 3~ pessoa e fundamentalmente nominal:
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in transformational terms ... languages have rules

otsevere l kind for "pronominalization" under certain

ccndictions, giving rise to anaphoric (co-referencing)

and appositional (cross-referencing) surface units

that preserve, to different degrees, lexical properties

of the underlying nominal expressions ...

Se esse primeiro corte se dã entre categorias referenci

ais indexicais (no Quadro 2, de A a E) e categorias referenci

ais não indexicais (F), corroborando um modelo de hierarquia!

plicãvel universalmente com adaptações para cada língua especI

fica, o segundo corte expressa uma distinção peculiar ao KuikG

ro, a que se deduz do paradgma da bifurcação interna do modo

Intencional. Neste, quando o AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe de 2~ pessoa ou de l~ plural

exclusiva, hã uma alternância de construções nominativas e er

gativas, o que pode ser interpretado em termos da maior espec~

ficidade referencial dos indexicais inclusivos em KuikGro. Tal

interpretação poderia ser levada mais adiante, ao colocar em

relação catégorias lingüísticas e pragmãtica cultural (Silver~

tein 1976b): a etiqueta verbal na interação entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAego e tu e

os gêneros de fala mais formal - onde. se destaca o uso do mo

do Hortativo - elegem as formas inclusivas como as mais corre

tas para comunicar solidariedade e diminuição do ego, expre~

sões de principios cul turais abrangentes (veja-se no Capo IV,ou

tras manifestações desses mesmos princípios).

A comparaçao entre a ergatividade difusa Kuikuro e a e!

gatividade restrita Hixkaryâna e Apalai contribuiu, na Seção 3

deste Capítulo, para iluminar o sentido semântico-cognitivo des

sa organização das relações sintãticas, segundo a interpretação

da existência de uma apreensão orientada ao Objeto na transiti
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vidade marcada ergativamente. Se estendermos tal anãlise com

parativa entre os dois sub-sistemas KarTbe â l~gica da hierar

quia dos argumentos predicaionais, chega-se a conclusão de que

um mesmo princlpio controla tanto a produção de estruturas no

minativas em KuikGro, como o funcionamento dos prefixos pessQ

ais em Hixkaryâna e Apalar. Neste resulta evidente a ligação

entre um tipo de hierarquia muito pr6xima ao KuikGro e a pro~

minência do Ator/Agente. ~ luz disso, ~ posslvel corrigir azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

firmação de Gudschinsky (1973), que, ao descrever os sistemas

contrastivos de marcadores de pessoa em Apalal e Hixkaryâna de

clara (op. cit.:57):

Llnguas estreitamente aparentadas com sistemas fonolõg~

cos muito semelhantes e muitos morfemas cognatos podem

ter estruturas gramaticais bastante diferentes.

Reproduzem-se aqui os quadros-matrizes de tais marcado

res (Quadros 3 ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4). El es incl uem os f nd i ces de Sujei to de ver

bos intransitivos (Apalal e Hixkaryâna), de verbos estativos

(Hixkaryâna) e os prefixos de verbos transitivos, comumente de

finidos como port-manteau, jã que indexam a relação Sujeito/Ob

jeto.

Comecemos pelo Apalaí. Considerando os marcadores tran

sitivos, deduze-se o seguinte esquema, onde um clrculo sinali

za a pessoa indexada na relação Sujeito/Objeto:
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QUADRO 3

~

1~
1~ 2~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3~

Intransi Uvas
i ncl . sem objeto

1~ 0-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAçí1 çí1

3~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk'"1;-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy- 0- n- n-

2~ 1iJ- m- m-

1~
i ncl .

s- s-

Marcadores de pessoa em Apa1ai

QUADRO 4

r>Z 1~
2~ 1~ 3~

Intrans iti vas Es ta ti vas
i nc1 . sem objeto sem objeto

!
l~

t" t" t-
inc1 .

1;- 1;-

I 1~
k" k-

sing.
1;- u- 1iJ-

1~ ..
n1--

excl.
n1;- n1;- n-

3~ k" nt- nt-1;- 0- r- n-

2~ mi- mi- 0IiJ- m-

I

Marcadores de pessoa em Hi xkaryâna

(reproduzidos de Gudschi nsky, 1973)
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11, 2, 3/--.-.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= 1, 2, 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASujeito t n t ra ns í t t vo )

---:3>[]J

-~[IJ3

3 Q incl.

3 ~Ll sing.

(= Posse Dual incl.)

Observe-se que com a 3~ Objeto, e sempre o argumento na

função de Sujeito a ser indexado; todavia, serã as l~ e 2~ pe~

soas Objeto a serem marcadas e suas formas são parecidas aos

prefixos de posse. Na relação entre 2~ Sujeito e l~ Objeto,ex

cepcionalmente, como diz Gudschinsky, h ã uma "f us ã o da labiali

zaçao da 2~ Sujeito com a semi-vogal da l~ Ob j e t o !", o que rem~

te de imediato ã especificidade da interação entre os argume~

tos ao topo da hierarquia, como acontece em Ku i k iiro (prefíxod~

al inclusivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku-). Parece-me sem sentido, e seria contraditõ

rio com a lõgica da hierarquia, a interpretação de Gudschinsky

com respeito ao prefixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm-, 2 ~3, descrito como sendo uma

"f us ào da labialização da 2~ Sujeito com a nasal da 3~ Ob j e t o ".

O uso das noções IIcategorias marcadasll e IIcategorias não marca

dasll e o desconhecimento da hierarquia obriga a autora a ignQ

rar evidências -- o fato simples de que a 2~ Sujeito adota a

mesma forma nos intransitivos e transitivos, 6em alguma marca

do Objeto.
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Passemos ao Hixkaryâna, para o qual se obtem um quadro

coerente, embora um pouco mais complexo. Acrescento uma ulte

rior comparação, internazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã lingua, com os prefixos de posse:

!ó) :;;.21zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC= S intrans. e est. e posse Dual incl.)

OJ--p3

11 incl !--=>3

(= S est.)

(= S 19- incl. intrans. e est. e posse re

flexivoT

1 e xc 1 --:;>3,Z (= S lªexcl. intrans.)

[TI--;:::'1,3 (= S est.)

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--3l> 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAincl. (= S l~pessoa intrans. e posse Dual
incl.)

3
--71<----_s_i_n_

g
_.--'

(= posse l~sing.)

3 ---'712 I (= posse 2~)

[2]---:;> 3 (= S 3~ pessoa intrans.) (Sem O em forma
livre)

De novo, a hierarquia e principio estruturador. A rela

çao entre l~ e 2~ e expressa por um Dual inclusivo. Quando elas

têm função de Sujeito, qualquer pessoa de l~ ou 2~ aparecera

com a exclusividade do Agente (formas coincidentes com os Su-

jeitos intransitivos e estativos); quando Objeto, sua indexa

ção serã do mesmo tipo dos prefixos de posse, contrastando com

a ausência da marca de Objeto. Essa correspondência entre l~

e 2~ pessoas Objeto e marcas de posse, pode ser facilmente com

parada ao Kuikfiro, onde a transformação nominativizadora dete!

mina a passagem do Agente do caso ergativo ao caso absolutivo.
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Dessa maneira, ele passa a pertencerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ classe ijnica dos prefi

xos pessoais KuikGro, que normalmente marcam as categorias de

S, O e Posse. Hã ainda um ponto nao esclarecido por Gudschinsky,

se olharmos para a relação 3 3>3 a partir dos dados o f e re

cidos em Derbyshire (1979:38). Se ha Objeto em forma livre, o

índice representarã somente o Objeto - prefixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy-, igual ao do

paradigma possessivo; na aus~ncia dele, e a relação de Sujeito

a ser marcada em: ni-, igual â forma Sujeito de 3~ intransitivo.

A analise comparativa da ergatividade e da nominitivida

de de algumas línguas Karíbe mostra que seus sistemas de org~

nização e de marcação de caso podem ser vistos como transforma

çoes - ou realizações - de uma mesma lógica estruturante, s ub s

trato interling~ístico. A interpretação das relações sintãti

cas pelas teorias da referência e semântico-cognitivas de ãp~

ce p ra 9m ã t i c o, de 11 p o n to d e v is ta 11 d o e n un c i a d o e d e hierarquia

dos argumentos predicacionais nos permitiu essa dialetica en-

tre diferenças e similitudes ling~ísticas. Se o "falar Kuiku

ro" enquanto valor de emblema de identidade social nos colocou

no interior da rede de oposições e relações entre as unidades

locais que constituem a sociedade abrangente alto-xinguana, o

"falar em KuikGro" nos introduziu no universo das representa-

çoes mais sutis inscritas nas categorias ling~ísticas específ~

caso Fazendo isso, ao mesmo tempo, fomos levados a construir

pontes - s;ncrônicas, jã que a derivação diacrônica ainda es

t ã muito vaga e h i p o t.é t i c a - com os "parentes" longínquos, os

Karíbe amazônicos, dos quais os Karíbe alto-xinguanos se sep!

raram em tempos muito antigos. Resta, agora, aproximarmo-nos

dos "falares" Kuikuro, domínio etno-ling~ístico onde se cruzam
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a unidade cultural supragrupal - seus canais comunicativos -

de gêneros verbais comuns e os recursos lingUlsticos especTfl

cos de cada língua.
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N O TA S

1. A produção de trabalhos 1ingUísticos na area a1to-xinguana

compreende: {ono10gias do Kamayura (Tupí; Saelzer, 1977 e

Silva, 1981) Awetí (tambem TupzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ; Emmerich e· Monserrat, 1972)

e do Txikão (Karíbe estranho ao Alto; Emmerich, 1972); ob

servações sobre elementos morfolõgicos e sintaticos do Ka

mayurã (Harrison, 1977; Seki, 1976 e 1982; Brandon e Seki,

1981, 1981a e 1983), do Awetí (Tup I ; Monserrat, 1976) e do

Waura (Aruãk; Richards, 1977) e do Kuikuro (Karíbe; Fran-

chetto, 1977). Uma comparação dos afixos pessoais Aruak,

Tupí e Karíbe esta em Franchetto et alii (1977).

2. S, A ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, nos termos de Dixon, sao primitivos semânticos da

estrutura profunda. A sintaxe codifica a descrição seman

tica dos eventos e seria na estrutura intermediaria, apos

a aplicação de operações como a passiva e a anti~passiva

(ver em seguida na Seção 3), que as línguas se diferenci

am na maneira pela qual organizam as funções sintãticas. r

nesse nível que faz sentido falar em tipologias ergativas

ou nominativas. A necessidade de distinguir S e A vem, por

sua vez, da constatação de que nas línguas ergativas, os

criterios semânticos e sintaticos de definição de Sujeito

não coincidem.

3. Veja-se na Introdução ao Volume Ap~ndice a descrição da a

lomo rf t a dos prefixos pessoais determinada por Harmonia vocâl ica,
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4. IITítulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll do primeiro texto Kuikuro no Volume Apêndice.

5. Afirma Dixon (1979:129) ao referir-se a línguas que "m í szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t u ram" os pivot S/A e S/O, como o YdinY (Aus t r à l i a ) , o

Chukchee e Eskimo (Am~rica do Norte) e o Tongan (Polinê-

s ia) :

It may be that some languages cannot clearly be

characterized, in the syntactic level, in terms of the

ergative/accusative continuum. Certainly some languages

have a considerable set of well-defined syntactic

constraints wich facilitate a clear judgement of their

position on the ergative/accusative syntactic scale;

but others have more fluid conditions that provide

slimmer evidence for judgement. For instance, coordina-

tion may largerly fo1low semantic, sty1istic or

discourse-organization preferences, rather than conform-

ing to any strict syntactic matrix. Generally, languages

wich have strong conditions at the shallow structure

level, in terms of either type of pivot, will have a

number of singularly transformation (passive, antipassive

or reflexive) wich feed these conditions (as in Dyirbal).

Languages wich have more fluid syntax may have fewer

operations wich put an NP of a certain underlying

functional status into a different derived status ...

Veremos que em Ku i k íi r-o o problema nao e o fato de ter "uma

sintaxe mais f l u lda :", pois na lingua hã transformações bem

específicas, como a anti-passiva. E que a leitura das re

lações gramaticais exclusivamente pela noção de pivot e

insuficiente.

6. E interessante olhar às construções copulares, nem transi

tivas nem intransitivas, para constatar a mise en oeuvre

no discurso de recursos ao mesmo tempo sintãticos e pra~
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maticos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i
" , uma forma de existencial (ex.la.e

lb.), pode realçar qualquer elemento do enunciado. Altera

ção na ordem das palavras (topicalização) e meios morfo16

gicos de ênfase e foco são todos recursos a serviço das

intenções comunicativas do falante. O trecho abaixo e

parte de uma "fala de chefe", orat6ria publica masculina

(Cap. IV). Observe-se a variabilidade da posição de -i e

sua função. Onde ele ocorre esta o apice pragmatico da

oração, sublinhado, inclusive, pela alteração do perfil en

toacional:

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ahâtâ arigo-kó-hâgâ
NEG parecido-PL-NEG

tisuré-i
nos/exc-COP

atâtâ-i hâle
bom-COP mas

amara
voces

ihesiiíâ karaihá-i
ruim caraiba-COP

ere
DEIT

tihipâ-kó-i.,
caro-PL-COP

ere tihipâ-kó-i...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II Nós não somos pa rec idos com eles,
enquanto bons são vocês,

ruins são-OS-caraíba,

caro é aqui 10, caro é aqui 10 ..."

A função discursiva desempenhada pelo sufixo -~ em conjun

ção com os deiticos e descrita na Seção 5.2.5 do Capo IV.

A cópula e, alem disso, obrigatória nas interrogativas de

Objeto e nas orações negativas, como sufixo verbal:

tâ iguhe-tará-i e-héke
lNTER ens inar-CONT-COP 2-ERG

liA quem você está ensinando?l!

iiíálâ u-iguhe-lá-i apá heke
NEG l-ensinar-PONT-COP pai ERG

"Meu pai não me ensinou"
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7. Krupa (1982) menciona fatores universals que operam na li

nearização de construções transitivas. SVO e SOV seriam se

quê nc ias co n fo rm esão r9anizaçã o me n tal S NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ S V (5 V ~ V +

SN), com os valores de Sujei to + IVerbo + Objeto]. A ordem

OVS seria então a menos frequente porque implicaria o arm!

zenamento na memória a curto prazo dos dois constituintes

ã esquerda, gerando em posição inicial de frase o cons ti

tuinte mais a direita.

Na interpretação funcional do praguiano FirbaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1965),

a naturalidade cognitiva de SVO e assim explicada: o Sujei

to coincide com o Tema, o Verbo representa a transição, am

bos seguidos pelo Comentario que coincide com o Objeto. O

verbo teria um grau intermediario de dinamismo comunicati

vo, maior do que S e menor do que O.

Por fim Keenan (1978), apontada a ordem SOV C0r.10 amais

difusa, afirma que o O inicial costuma ocorrer somente qua~

do enfatizadoe que as llnguas com S final são mais onero

sas cognitivamente.

8. As hipóteses de derivação diacrônica das construções erg!

gativas são varias e, ate hoje, não se chegou a nenhuma con

clusão definitiva. Comrie (1978:372) menciona algumas de

las. As linguas indo-iranicas oferecem evidências da der~

vaçao da ergativa da transformação passiva num sistema ori

ginario nominativo-acusativo. Em duas fases históricas su

cessivas ã passiva, as propriedades de Sujeito se encontra

riam distribuídas entre Agente e Paciente. Por outro lado,

e possível que um sistema nominativo-acusativo tenha se de

senvolvido da anti-passiva. Seria o caso de Georgiano, em
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que o sistema de IIbifurcadoll circunscreve a ergatiyidade

às frases cujo verbo têm o valor aspectual de aoristo e a

nominatividade ao tempo/aspecto presente (lembre-se o Apa

lazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT , onde o aspecto completivo determina a marca ergativa).

Historicamente, o valor aspectual da anti~passiva teria

substituído todas as formas não aorísticas, alem do prese~

te, que inicialmente teria sido a única condição da cons-

trução nominativa. Ainda, a ergatividade poderia se desen

volver de nominalizações de orações transitivas (como aco~

tece em Hixkaryâna); em outras línguas, porem, a nominali

zação parece ser o primeiro fator de destruição da ergat~

vidade. Outra hipótese, aplicãvel às linguas Karibe, pod~

ria ser deduzida da seguinte observação de Silverstein (1976:

161), sugerindo a derivação de um sistema nominativo (AP!

la í e Hixkaryâna) do ergativo (Ku i kiir-o, Macuxi, (Taulipãng):

... The antipassive forms of these ergative languages,

together with the equivalent intransitive constructions,

reduce propositions to isomorphic uniformity, independent

of the actual split ergative case system of the plain

forms ...

9. Dixon (1979:85) diz que:

A split case system enables the language to inflect the

semantic nuances of different types of event and, in some

instances, to reflect both the universal category of

subject (S, A) and a language particular pivot that

equates S with O.

10. Em Macuxi, a formação de relativas e muito parecida ao Kul

curo, como seria de se esperar dada a semelhança sintãtica

das duas linguas. Carson (1981 :63 e 99) dã exemplos de
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três estratêgias de re1ativização. A primeira se dã por

um IInominalizador agentivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

makúúsi póóka-n-én repámii-pi
arrow/shoot-nom arrive-act

"05 Macuxí que lançam flechas chegaram"

A segunda usa uma marca de "sujeito a n azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf'ó r t co "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-t-):

pemónkón
man

uy-eramá-t-pon
l-see-3S-loc

UJu';-p';
go-perf

"0 homem que me espiou foi embor-a"

A terceira se caracteriza por um lIobjeto anafõricoll
, n-:

u-n-eramá pemónkón UJut;-p;
1-3-see man

110 homem que eu vi foi ernbo ra'".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. Remeto ao Capitulo IV, Seção 5.2.4 e Quadro 5, para uma de~

crição do uso e do significado discursivos dos modos inte

rativos Kuikuro.
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CAPÍTULO IV

FALARES KUIKÚRO. GÊNEROS VERBAISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. DO SILÊNCIO AO CANTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o falar ~ atividade socialmente organizada. No fl uxo

ininterrupto dos discursos e das conversas, mesmo quando ain-

da diflcil e incipiente ~ a compreensão do conte~do,descobrem

se, aos poucos, comportamentos regrados pelos seus participa~

tes, contextos, tipos de interaçio e de comunicação, maneiras

de falar e gêneros verbais. O ouvinte passivo, sem meios de d~

codificação, se sente envolvido pelo falar contlnuo e quase

obsessivo que caracteriza as horas de vigllia na aldeia. Tudo

parece ser verbalizado em comentãrios, notlcias, estõrias,sa~

dações, oratõrias, admoestações; a rotina cotidiana de homens,

mulheres e crianças mergulha num constante falar.

O evitação verbal em situações corriqueiras - nao mar-

cadas por algum estado liminar, evento excepcional ou relação

de afinidade na interaçio - causa mal estar ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi evitado, va-

zio a ser preenchido com palavras. A retração do falar, ao con

trãrio, ~ comum a circunstâncias aparentemente dlspares de mar

ginalizaçio, perigo. medo e conflito; em todas elas domina ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ihâ.óu., f1vergonha". O nome de certos afins - pais do(a) espo-

so(a) e cunhados do mesmo sexo - nio pode ser pronunciado; em

sua presença, conversações, pedidos e perguntas, ordens, etc.,
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sao limitados ao mlnimo necessãrio, assim como intimidades fa-

ce a face e olhar direto. Um nexo entre comer e falar e nova -

mente sugerido (Cap.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1): ingestão material que mantem e prese.!:.

va e emissão de força impalpãvel que consome. Na posição deli-

cada diante dos "outros", aliados, a fala e o nomear sao repr1

midos, mas a eles e fornecido prescritivamente alimento, parte

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihipâJLéi, "pagamento", do contrato matrimonial. Com os pare.!!.

tes consangtilneos a fala circula livre e intensamente, mas a

doença de qualquer um dos membros dessa unidade de substância

exige dos outros a pronta abstenção de certos alimentos - "for

tes", apimentados ou salgados, mel e peixe.

Dos reclusos em geral, por estar em condições de limina

ridade e fragilidade, nos momentos de passagem do ciclo vital

ou na aquisção de um novo status que os colocarã em contato com

forças extra-sociais, espera-se um falar reduzido - voz sussur

rada e longas horas de quietude. Exclusão da vida da aldeia e

das interaç~es casuais, escuridão, invisibilidade, controle ali

me nta r e sex ua 1, ingestão de eme t ico s e de ou tro s 11 reme d io S 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(emp~ta), escarificação, confinamento ao interior do espaço dQ

mestico e silêncio "fazem" em conjunto o corpo do recluso (Vi-

veiros de Castro, 1979) para sua plena reinserção social na sal

da da puberdade ou do luto ou para tornar-se paje. Protegem-n~

tornan do-o 11 forte"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Izõc./L) e como qu e med indo O de sga ste de

energias internas que necessariamente deveriam ser utilizadas

na cena aberta do social.

Quando tocam as flautas k.aJL~.tu,expostas no percurso da

casa do "dono" ate o k.wak.útu se faz silêncio nas casas fecha-

das. As flautas perigosas, proibidas a mulheres e crianças,são
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associadas a uma menstruação masculina, conjunção metaf6rica de

elementos maximamente opostos~ o masculino e o feminino; o ri-

tual metaboliza no umbigo da aldeia o esplrito arquetlpico e

mais poderoso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkanut~ ku~na.

A reação coletiva a uma tempestade de raios, excesso de fo

go e luz e conjunção anormal entre ~~u e terra, ~ caracteriza-

da pelo abafamento de todo ruldo, fogos apagados, espelhos es-

cond ;dos, imo b il ida de.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlia , o 11 tem pora1 11 e o 11 trovão 11 , ta m -

b~m ~ um lc~ke e pode ser feitiço dos mais destruidores, pois

queima as casas, atingindo, assim, um inteiro grupo residen -

cial. A carência catastr6fica de luminosidade celeste na ecliQ

se, dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi sj un cà o do cêu e da terra, ~, ao contrario, submetida a

uma intervenção reequilibradora atrav~s de barulhos de toda es

p~cie, vociferar, cantos e gritos, e da execução concentrada de

todas as IIfestasll e rituais, no mesmo tempo-espaço. Temas co-

muns associam a eclipse ao ritual do kanútu: a lua, entidade

masculina, obscurecida, esta mâ.co, IImenstruada"; os esplritos

se mostram nos caminhos que se afastam da aldeia; os animais se

transformam em lQ~ke. r como se tudo se tornasse kw~na, exces-

sivo e mortal. Os atributos que distinguem os kúne são conden-

sadas na manifestação de uma sociedade kw~na, excepcional ,mon~

truosamente alegre e apavorada (Viveiros de Castro, 1977: 108

e sgs). A ordem ~. por fim restabelecida apEs a ameaça de retor

no ao caos primordial.

Signo radical da subversão, a morte ~ recebida com a sus-

pensão das atividades cerimoniais, jogos, movimentação exagera

da; calma pesada e silêncio total submergem a aldeia, sE que -

brados pelos gritos agudos do choro ritual que vêm das casas
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dos parentes do rec~m-falecido. A alma -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~~9a - começa a pe-

rambular entre os vivos, uma e outros afl itos por uma "saudade"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- o~6nu - que pode ser fatal: a alma nio quer se despedir dos

seus e os vivos arriscam se deixar seduzir pela morte. Somente

apos alguns dias, com o banho ritual e a pintura de todos, e

retomada a rotina normal, mas para os parentes mais przyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó x imo s se

inicia a longa reclusão do '~to.

o excesso, em termos ontologicos e cosmologicos, parece

ser atributo de toda situação que exige silêncio, como se este

fosse um operador, entre outros, de redução ~ contenção e aos

limites justos do real e da norma, preocupação jã manifestada na

classificação expressa pela oposição entre seres kw~~a e seres

nâo-kw~~a (Parte 11, Seção 5). Nota-se que essa função do si-

lêncio no plano do tempo atual contrasta com a função da pala-

vra do Sol nos tempos mlticos que reduziu os arqu~tipos âs r~-

plicas d im i nui da s . Silêncio, "vergonha" (medo e respeito) e re

dução da visibilidade social andam juntos na significação do

encontro de alteridades que devem ser ou conflituosamente in-

corporadas - aliança - ou ritualmente redefinidas. Em todos os

casos, a sociedade e a cultura retornam e continuam a existir

atrav~s de rupturas e desordem.

o falar ê manifestação de sociabilidade por excelência,

de uma humanidade e da pessoa totalmente desenvolvidas nos seus

parâmetros culturais. No mundo real/atual, ê a linguagem que

distingue os humanos dos seres animados incapaze~ de ação pro-

pr ia, or i enta da e f in a 1 izada. No m undom Tt i co e sob renatura 1 ,a

linguagem caracteriza os espiritos e as personagens antropomõ!

ficas ou animalescas das origens, quando "todos falavam", nos
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processos criadores e transformadores do começo do universo e

da instauração da cultura. A visão, ao contrário, uma visão ex

cepciona1, caracteriza a pessoa anti-social do feiticeiro que

enxerga no escuro e atrav~s das paredes das casas, e o paj~

que prepara seus olhos e seus ouvidos para o contato com oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lc..ê.ke.e para descobrir objetos roubados e os kUJLlhê. ô-f-o, "do-

nos de feitiço".

A aprendizagem 1ingnlstica ~ um processo que continua

ao longo da vida de maneira cumulativa. O vocabulário se am-

plia, enriquecendo-se gradativamente de termos especlficos de

expressões "antigas" transmitidas no convlvio com os mais ve-

lhos. Falar corretamente, com rapidez e expressividade adequ~

da, com o timbre anasalado e a cad~ncia elegante que indicam

a execução verbal dos adultos, são todas qualidades alcança -

das com o passar dos anos que se seguem ã adolescência. Saber

falar e o pr5prio saber, como conhecimento exprimlvel e comu-

nicável pela fala, são prerrogativas dos anciãos em geral e

dos homens em particular. Crianças e mulheres são considera -

das incapazes de dominar certos campos de conhecimento, assim

como a est~tica verba1~ umas por imaturidade passageira, ou-

tras por limitação inerente. Jovens e mulheres "não sabem" por

definição; a fala dos mais velhos ~ dita ser incompreenslvel

em vãrias ocasiões, pelo ritmo cerrado e veloz em que seqU~n-

cias de palavras inteiras se confundem em contrações m~ltiplas

e pela utilização de termos que não ocorrem na llngua cotidi~

-
na; lViâlâ uha.ga.JLâl, "não ouça/entendo" (NEG 1-ouvido-REL-COP),

dizia-me um rapaz de uns vinte anas escutando a gravação de

um discurso cerimonial.
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o Quadro 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe uma tentativa de reunir os diversos e mais

relevantes usos da linguagem num quadro que inclui traços de

identificação heterog~neos e oposições gradativas. Essa estru-

turação das maneiras de falar e da tradição oral Kuik~ro - por

extensão alto-xinguana - pOde ser vista como sendo isomõrfica

com outros aspectos da vida social e da visão de mundo. Um con-

tinuum separa e liga a fala prosaica do dia a dia, cujas res -

trições são simplesmente as da estrutura lingUlstica, dos g~n~

ros mais formalizados, que marcam situações rituais e p~blicas.

Um crescendo de restrições formais, fixidade do te~to, c5digos

"arcaicos" e do paralelismo tlpico da poetica oral acompanha

essa 1 inha ideal, ao longo da qual a fala se transforma aos po~

cos em fala cantada ate chegar ao canto propriamente dito, lin

guagem musicada dos eventos cerimoniais coletivos e dos espTri

tos "donos das festas".

A configuração dos espaços flsicos e simb51icos da al-

deia e a dos espaços dos diversos tipos de fala.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAgá.h-<-, "pelo

cTrculo das casas" e o territ5rio das interações do mundo fami

liar e feminino, da comunicação mais informal e privada, das

conversas domesticas, do Silêncio e dos processos de fabrica -

ção social e corporal no gabinete do recluso: a fala e nua, c~

mo nuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o corpo não preparado pela pintura. O anel das casas e

a passagem entre meio -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu~ô~o -, coração social, e o exteriorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -<-!Lê. húja, literalmente "no meio de lã" -, dornlnio da nature-

za de onde vem os "outros", e sp i r t t o s e outros õ.tomo, loco das

transformações sobrenaturais, fonte dos cantos de pajelança e

territ5rio do sil~ncio humano. O centro da praça, enfim, palco

da exposiçãop~blica e masculina, e p5lo da fala ritualizada e
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e ponto de referência da coletividade dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!ahatuâ õtomo. Todo

acontecimento cerimonial ~ assim marcado por uma linguagem en-

feitada e pintada, como deve ser o corpo apresentado no hu~õ~~

ou seja altamente formalizada, onde ritmo, melodia e versifica

ção a aproximam do canto, que celebra a unidade do grupo, na

incorporação coletiva dos elementos disruptivos representados

pelos ie~~e e na atualização das origens mTticas - reordenamen

to cosmolõgico.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o esquema apresentado no Quadro 1 simplifica ao mãximo

o sistema dos tipos de execução verbal; os gêneros identifica-

dos não esgotam provavelmente a gama existente, mas o conjunto

assim organizado revela, sem dQvida, um sistema socialmente sii

nificativo. Existem outras classificações dos gêneros de fala

alto-xinguanos, que se correspondem parcialmente, embora as ca

tegorias utilizadas não pertençam ao mesmo campo analTtico. Mo

nod (1975: 65) distingue tipos de discurso Trumãi na base de

caracterTsticas semânticas e/ou pragmãticas: parãdico, antinõ-

m ;co, enf ã tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAico, ;nver t ido. Greg or (1 9 77: 76) e Ba sso (198 1 :274)

- a segunda com mais precisão - consideram categorias de fala

referidas por termos especTficos na lTngua indTgena. A atenção

para com as categorias nativas ~ ressaltada por Ben Amos(1976:

225), quando diz que os sistemas ~tnicos de generos constituem

uma gramãtica do folklore, uma afirmação cultural das regras

de comunicação que governam a expressão de mensagens complexas

no contexto cultural. r um sistema contido em si pelo qual a

sociedade define suas experiências, imaginação criativa e co-

mentãrio social; assim, cada gênero ~ caracterizado por um con

junto de relações entre traços formais, domTnios temãticos e
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usos sociais potenciais.

Nem todas as categorias distinguidas no Quadro 1 rece-

bem uma denominação especlfica na 11ngua indlgena e ha gene -

ros que se subdividem em varios itens (como os cantos, ou ate

chegar a todos os termos que de alguma maneira expressam um

tipo de uso da linguagem). Assim, "fala cantada" não e o taxon

de uma macro-classificação nativa, mas, sim, uma maneira de

falar - entre a fala e o canto propriamente ditos - reconheci

da nas explicações discursivas dadas pelos lndios e por tra -

ços pros6dicos evidentes. A distinção entre linguagem e m~si-

ca, em termos de seus respectivos poderes criadores, não eta!!.

to uma fronteira nltida, mas uma diferença gradual que se es-

tabelece ao longo de um continuum que liga contextos e signi-

ficados opostos de execução, do privado ao pGblico, do domes-

tico fragmentado ao social abrangente, do mais humano ao limi

te do sobrenatural. Ha outros caminhos de racio~lnio a enfati

zar essa continuidade, essa gradualidade entre os extremos da

classificação. Se a m~sica, como diz Basso (1981), em partic~

lar no ritual, representa a experiência de um todo indiferen-

ciado, coral idade coletiva, não podemos esquecer que, por sua

vez, a experiência da musical idade como ritmo, repetição har-

m5nica, ja esta presente na sensibilidade aos ritmos da fala,

.que se tornam diacrlticos de distinções e identidades sociais

grupais (Cap. 2, Seção 2). Em termos de poderes criativos,te!!.

to mostrar, no meu modo de visualizar a tipologia dos usos lin

gfllsticos KuikITro, a transformação não abrupta da fala em can

to, da criação individual na recriação coletiva; num ponto do

continuum se da a passagem de um universo ao outro. Nesse po!!.

to parecem colocar-se os cantos individuais, que tornam de aI

guma maneira coletivas emoções e noções singulares. Nessescan
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- ~(1) -
tos -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtolo e kwampa ... - a fala e~ta presente~ embora constraQ

gida na estrutura e formas ~o~ticas. Pa~~a-sedeles ao canto

puro, onde a voz reproduz os tons musicais comsllabas sem sen

tido, agora no contexto ritual mais denso e evidente das "fes-

tas" ligadas aos lIesp,ritosll e aos encontros pan-tribaís.

Voltando ao Diagrama, se considerarmos agora o eixo "res

trições formais na expressao e nD conte~do", passa-se gradual-

mente do gênero conversacional cotidiano, submetido exclusiva-

mente aDS limites da estrutura dal,ngua, âs f6rmulas cristali

zadas das saudações. E ainda, no interior tanto do estilo poe-

tizado da "fala cantadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 como dos cantos, reconhecemos, de um

lado, "conversa de chefe" etôlo, que comunicam intencionalid~

de do orador ou do cantador, dentro de limites estabelecidos p~

la versificação e por imagens tradicionais, e, do outro, dis-

cursos cerimoniais e cantos "antigos", que reproduzem textos fi

xos.

Oposições podem se dar entre qualquer um dos pontos do

continuum e no interior de um mesmo espaço contrastam gêneros

marcados e nao marcados por um determinado estilo. Assim, uma

execu C ao de na rrat iva ora 1 ou uma 11 rezali, fa 1a s com ca racte r, s

ticas formais reconhe~lveis, pode acontecer na casa em eventos

cujos participantes são s6 os membros de uma famllia nuclear.

Ao mesmo tempo, conversações descontraldas, embora regradas por

certa etiqueta, se desenrolam no kwak~tu. onde o~ homens se reu

nem numa comunhão diâria que supera as divisões dos grupos do-

mésticos. Interacões individuais e momentâneas se exprimem pe-

las saudações, trocas obrigatõrias de f6rmulas de reconhecimen

to m~tuo, controle social e atribuição de pap~is como idade,s~
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xo e parentesco.

Hã outras distinções importantes que devem ser ressaltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
das. A "fala boa",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatéitéi ita1LZYíu, se opõezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã "f ala ru tm'", atéi-

téiZta ita/LZVí.u. A primeira é expressão de intuitos socializado-

res e vitalizantes, que alimentam a continuidade da tradição e

a integridade do grupo ou do indivlduo: narrativas, fala do che

fe e discurso cerimonial, fErmulas de cura. A segunda, ao con-

t râ r io , veicula divisão, doença ou morte, como a "f o f oca ? , as

acusações da IIfala da raivall e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIze.he./Le.que queimam, destroem

e matam, armas essas do poder do feiticeiro.

Por outro lado, é somente por uma comunicação estiliza-

da e pela canto que aos paj~s são dados a expressão de suas vi

soes e o acesso ao mundo dos esplritos.

Antes de abordar alguns dos generos verbais formais

em termos de cena social, participantes, cont€~do e expressão

textuais - gostaria de deter-me um pouco nos aspectos do uso

informal da linguagem na interação conversacional e na circula

ção de informações, que trazem ã luz uma reflexão metalingUls-

tica dos pr5prios falantes.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. NA "FAZENDA" -E NA- "CASA DOS HOMENS"

No Capo 2 falamos da constituição das hih-Lc.igoho, IIfa_

zendas", nãos~ pela perspectiva meramente econ~mica da neces-

sidade de terras mais férteis localizadas a uma certa distãn -

cia da aldeia, como tamb~m enquanto formas de fissão, em geral

temporãrias, de grupos residenciais que se afastam periodica -
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mente da coletividade de Lahatuâ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o isolamento nas IIfazendasll durante os meses da seca

significa a possibilidade de fugir das tensões pollticas, do

redemoinho das "fofocas", para f am Il ias inteiras que dessa ma

neira se constituem claramente em facções com laços internos

de solidariedade e aliança. Nas "fazendasll as conversas cor-

rem soltas, em voz alta, sem o medo da exposição aos ouvidos

pr~ximos e indiscretos de potenciais inimigos e feiticeiros.

Sua freqU~ncia e intensidade são bem maiores nesse espaço que

representa como que o extremo do domlnio privado e domestico,

periferia da periferia da aldeia, apêndice do social projeta-

do no meio da natureza.

Na ponta mais distante da lagoa de Tahununu, uma IIfa_

zenda" abriga três grupos residenciais - casas 10, 13 e 14

desde 1980, sendo que o ~ltimo se agregou quando as roças jâ

tinham sido abertas e a maloca construlda. Al passei os meses

de junho e julho de 1981. Os momentos de maior silêncio sao

os da manhã, quando os homens se dedicam ao trabalho das ro-

ças e as mulheres transformam os tuberos de mandioca na massa

que se tornarâ polvilho. Na frente da casa se. recriam oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu-

cleos familiares femininos, cada um separado e absorvido em

suas tarefas. "fi. tarde, ate lia hora de cortar lenha -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi!Gatõ tê.

l~ at~i -, as conversas começam a cruzar-se, entre as ativida

des manuais dos homens e o lazer da pintura de urucum, que

maes e irmãs passam no corpo das crianças, a preparaçao de

beijus e do !GwiJr..lku, "mingaull. As crianças sao guiadas e ad-

moestadas em continuação; a elas os adultos se dirigem às ve-

zes imitando o 1 inguajar infantil:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmúiZ uicõmi, "quero deitar
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vocêzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll

,
- quando menino chorando pede peito dacom c. e. c. e. , o o

mãe(2) • Um falar crescente marca o crepúsculo e atinge o augezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jã no interior da caSa, quando cada um, deitado em sua rede ou

ao redor dos pequenos fogos dom~sticos, ocupa as horas da prl

meira noite quase que exclusivamente ouvindo e participando

em papos, brincadeiras e est5rias. A disposição de farnllias e

indivlduos dentro da maloca reproduz a configuração dos gru-

pos residenciais com suas relaç6es~ ilust~ada na Figura 1.

Normas conversacionais se evidenciam pela proeminência

de certos indivTduos, a vez de quem fala, quando e em que or

dem e pela hierarquia entre homens e mulheres. Dois grupos

principais - A e B - se distinguem, divididos nas metades da

casa. Por cima das sussurradas e breves conversas ocasionais

e localizadas, hã sempre uma fala dominante que absorve as

atenções de todos, provocando reações, perguntas e comentãrios.

O c lima e de descontração e jocosidade, em certos momentos qu~

se que de liberação aliviada do peso dos conflitos deixados na

aldeia. Entramos numa dessa noites na IIfazendall

, balançando na

rede e escutando mesmo sem entender boa parte do que estã sen

do dito, mas acompanhando as direções e as seqH~ncias do fa-

lar e tentando captar seus t5picos mais relevantes. Percebe -

mos, então, alem da exist~ncia de uma estrutura conversacio -

nal, como na informal idade desses papos noturnos se realimen-

tam, com a regularidade do cotidiano, seja os laços das alian

ças pela cumplicidade, seja as fronteiras entre IIn5s11 e "OS

outrosll
, incluindo e excluindo em diferentesnlveis.

O primeiro momento dessa noite e tomado por uma unica

fala centralizadora. IjãlizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(a na figura 1), o mais velho ou
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IVoVÔ" como todos o chamam, começa Com uma longazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.k.~nâ.; por cer

ca de uma hora a sua narrativa cataliza os presentes que se tor

na m uma aud izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê nc ia curzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAio sa e a te nta. Ij a 1 i ê conhec ido 11 do no de

estarias" - akinâ o.to -; na sua rede, acompanha seu contar com

lentos e parcos gestos que indicam posições e movimentos dos

personagens, distincias no espaço e intervalos no tempo. Olhos

fechados e voz pacata, parece se abandonar a faz com que todos

se abandonem ao fluir da estaria; a expressão do rostu ê de um

prazer quase h í pnô t t co., as mãos acariciam o corpo e as vezes trans

mitem ao olfato seus odores. O tema da akinâ. e a memaria de um

ataque de gikoJLo, "Tn d io s bravos", exatamente nas proximidades

de Tahuniinu (Suya?), eu héüâ~ uâ,k.e, Ilha muito tempo a t râ s :', as

vltimas foram uma f am.il ia de kúJLe em sua "fazenda". No dia ante

rior tinha ouvido comentarios, ao mesmo tempo nervosos e diver-

tidos, a respeito da presença de g~ko11.o não longe do local onde

nos nos encontravamos; a fumaça de uma queimada no horizonte ti

nha sido interpretada como mais um sinal da existência dos "sel

vagens". Pelos risos meio irônicos que faziam contraponto a uma

seriedade mal encenada ficou a impressão de que eu era o princl

pal destinatariodas info.rmações; os lndius pareciam, assim,zo~

bar da minha credulidade, num jogo "mentiroso" que, como vere -

mos, e profundamente significativo e produtivo. A narrativa do

dia seguinte, todavia, não mais tinha o humor enganador das con

versas anteriores, mas, sim a veracidade do relato de fatos acon

tecidos, ameaça de tempos passados, transformados numa peça orelmen

te dramatizada por Ijali. Embora toda a audiência participe com

risos e expressões de surpresa ou espanto, o narrador so existe

com relação a um ouvinte especial, receptor institucionalizado

que acompanha a exposição com uma espicie de pontuação oral que

manifesta concordincia, interesse e est,mulo para o discurso nar
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rativo prosseguir na sequência de suas unidades. No caso em exa

me, o parceiro de Ijãli era Uhijã (i), IIdono" da casa 4 (grupo

2); em segundo plano. manifestavam-se com destaque, formulando

perguntas e breves comentãrios, Ah uk àk a , (c) "dono." da casa 17,

seu sogro (e) e seu irmâo (d), genro de Uhijã; entre as mulhe-

res, a matriarca Aunã (b) e, mais discretamente, a primeira es-

posa do seu filho mais velho (g). O conto do vovô acabou crian-

do um clima de excitação e de reprovação quanto a barbaridade

violenta doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg~QÕ~O e, ao mesmo tempo, envolveu todos os habi -

tantes da Hfazendall numa unidade coesa.

Conclulda a aQ~~~, os homens se levantaram e saíram em

grupo para urinar ao luar, se engajando numa breve conversa fo-

ra da casa sobre as tarefas a serem executadas nas roças no dia

seguinte. Enquanto isso, na sua ausência, as mulheres iniciaram

outra conversa, liderada por Aunã, entremeada de apreciações e

anedotas relativas aos bens recentemente trazidos a Ipãce pelo

chefe da facção oposta a do ani~a Ahukãka. Acusavam com veemen-

czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia a avareza e as mentiras dos lIinimigos", pois eles teriam di.§..

tribuldo no meio da aldeia s~ parte das compras feitas na cida-

de com o dinheiro da venda de artesanato, tendo escondido em

sua IIfazendall o restante; enumeravam com detalhes as "coisas"

que algu~m tinha visto acumuladas lã e este algu~m tinha sido o

informante, IIfazendo fofocall, das mulheres das casaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 e 14.

Al~m disso ridicularizavamollder do grupo objeto de suas re-

criminações por sua pretensão ã chefia - "ele nem ~ chefe pequ~

no; seu pai era feiticeiro Nahuquã, foi morto pelos seus; o fi-

1ho teve que fugi r; agora diz que ~ Ku ik Li ro .••" . "As acusações

seguiram as queixas de que seus prõprios homens, Ahukika e Taba
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ta, verdadeiros chefes, tinham sido por sua vez injustamente

acusados pela mesma falta de generosidade poucos meses antes.

Os homens retornaram ãs suas redes e o papear feminino esmore-

ceu aos poucos; os mais velhos confirmaram as crlticas a fac-

çao oposta, mas tamb~m admoestaram as mulheres a controlar sua

facilidade em "fofocar" fora de seu grupo domê szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi co e familiar.

Por fim, todos concordaram com o fato de que os "inimigos" eram

perigosos feiticeiros, que poderiam a qualquer momento se vin-

gar das fofocas, como ja tinham feito no passado, causando doe.!!

ças, pragas nas plantações eat~ mortes. Nesse momento, o tom

das conversas se tornou s~rio e preocupado, as vozes baixas e

se f~z sil~ncio por alguns minutos. Todos queriam. se assegurar

de que eu não estivesse entendendo, dirigindo-me perguntas a

queima-roupa cujo sentido, de fato, não podia compreender, e

ãs quais acabei não respondendo, prova esta de quenao era ou-

vinte como os outros, exclulda do circuito das conversas. Mas

meus movimentos estavam sendo controlado e, de repente, Tabata

se dirigiu a mim em portugu~s, solicitado pela mãe Auna, com

medo de que estivesse ligando o gravador; advertiu-me que ja -

mais gravasse de escondido conversas dom~sticas como aquela a

que estava assistindo e que seria fato gravlssimo se um dia o

registro das "fofocas" das mulheres circulasse na aldeia; isso

desencadearia uma s~rie de acusações que acabariam se tornando

perseguição de feiticeiros contra eles todos. Por algum tempo

uma certa apreensão tomou conta da casa e as pessoas murmuravam

no escuro. Uhija resolveu então romper a inquietação reinante

recorrendo a um novo assunto que iria orientar o interesse ge-

ral para um objeto externo aos conflitos de Ipace, aproveitan-

do a presença de uma Kalapalo, Jakua, filha classificatõria de
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Ahukaka. A partir dal se recompos o charlear feminino em volta

das ultimas IInotlcias" -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ.k.ã.fLu- provenientes da aldeia KalaPi

10. Recomeçaram aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf oca s ? , agora dirigidas ao AJ.hã. ôtomo e

concentradas sobre o caso de um adult~rio, com todos os porme-

nores picantes do acontecimento. A presença de elementos Kala-

palo (f,g e h) não constrangia absolutamente os outros, pois

eles ja se identificavam plenamente com os Kuikuro, sendo mu-

lheres casadas neste grupo e afins definitivamente incorpora -

dos. Com isso, as mulheres guiaram as conversas at~ ° sono che

gar e os fogos se apagarem lentamente; de novo as figuras femi

ninas dominantes, al~m de Jakua, eram a velha e respeitada Au-

na, Tepuri (g) e sua mie (f) e, por ultimo, a esposa de Uhija

(i), enquanto as outras escutavam caladas.

o que acontece quando a aldeia volta a receber todos

seus habitantes, dos meses de setembr%utubro ate a chuva (j~

neiro/fevereiro)? Qual o movimento das falas nessa fase da vi-

da do Lahatuâ ôtomo, que contrasta com o isolamento nas IIfazen

dasll?

Os tipos de discurso de diferenciam no eixo informal ida

de/formalidade, incluindo gªneros quesõ existem em função do

loco publico/coletivo representado pelo k.wak.~tu e pelo hUfLôfLO.

A circulação de IInoticiasll e de IIfofocasll pelas casas faz com

que essa comunicação - entendida no sentido mais amplo, como c~

municação nãosõ de informação, mastambem de atitudes e valo

res - se articule âs redes de relações entre segmentos e gru-

pos residenciais.

f nesse perlodo que a "casa dos homens" volta a ser ani
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mada toda tarde pelo afluxo masculino; sucessivos rituais con-

gregam a aldeia inteira na sua realização e na partilha alime~

tar da fartura de peixe e polvilho; acusações e conflitos eme!

gem qua se que d iar iam e nte, a1 ime nta dos pe 1a szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 fofo ca SOl nas e

entre as casas e dramatizados nas crises em que feiticeiros e

esplritos sao responsabilizados pelas "doenças" que se abatem

ora sobre uma famllia ora sobre outra. Sessões de pajelança

individuais e coletivas -, arengas pUblicas e "festas" em nome

dos ie~~e são freqaentes~ solucionando, direcionando ou fomen-

tando as oposições. Percebe-se uma dinâmica densa e instãvel na

manutenção da unidade do õtomo/aldeia, a partir de seu centro

flsico-simb6lico-polltico, apesar da fragmentação sempre late~

te dos seus componentes sociais. A fala ocupa um lugar impor -

tante nos dois planos. Deixando para as Seções seguintes a des

crição dos gêneros de discurso formal que se realizam no palco

coletivo, fixamo-nos agora um pouco no falar informal que per-

corre os espaços sociais da praça às casas e vice-versa, num

dia de novembro.

Os homens convergem para ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKwakütu desde as primeiras

horas da tarde, quando a sombra jã se projeta sobre o a~an-tõho

(sentar-feito para) posicionado de frente, ao leste. Os âto,

"amigos", se encontram e, abraçados, brincam e trocam confidên

cias; alguns levam seus trabalhos de artesanato, outros cortam

os cabelos ou se pintam, outros levam revistas ou imagens do

mundo caralba ou o gravador para o entretenimento de todos. En

quanto se espera o retorno dos pescadores - os mais afortuna -

dos deverão entregar parte de seus peixes no meio - conversas

e narrativas ocupam o tempo do ~wa~útu, sempre, por~m, respei-

tando a precedância da fala dos mais velhos. "No meio não se
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faz fofoca, tudo em pazll, diziam-se continuamente; a atmosfe-

ra, de fato, parecia sempre descontra~dB e alegre, nao obstan

te a nltida sensação de que prevalecessem a diplomacia e o bom

trato mais que qualquer tipo de intimidade relaxada. Diziam-

me tamb~m que se acusações fossem proferidas explicitamente

"n o mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi o " isso significaria a explosão incontrolâvel de e n-

frentamentos ate violentos. "Ch ef'e não po de fazer t o+cc a ": a

praça e o lugar de exerclcio da chefia alto-xinguana, aprese~

tação p~blica, manifestação de orat6ria, conclamação da cole-

tividade, todos gestos e eventos que podem confirmar um indi-

vlduo comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan~~a, mesmo quando a atribuição desse statuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-e

cont rover t ida e ma n i pu 1a da. Dali m e io 11 ~ ex c1uTd a a 11fofoca 11in

terna, que divide o atamo/aldeia, mas, por sua vez, e onde

IIse faz jornalll. - outra expressão em português equivalente ao

IIfazer fofocall - a respeito dos outros atamo/aldeia, receben-

do as notlcias que chegam, comentando-as e interpretando seus

antecedentes e c6nsequências: brigas, feiticeiros, doenças dos

1I0utrosll.

Quando algu~m volta a Ipãce, trazendo as novidades de

outras aldeias e do Posto, grande expectativa o espera nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~wa

~~tu para onde ele deverã dirigir-se ap6s ter passado por uma

das casas, vindo do caminho principal de entrada; acabam de

juntar-se no meio os que ainda não haviam saldo. Todos se reu

nem para ouvir i~ânu, as "not Tci a s!". O rec em-c he qa dc contarã

no meio da excitação geral sua a~inâ - agora no sentido de

"r-e let.c'". a~inâ iha-nana i-he.b..e. (estória mostrar PONT 3-ERG):

figuras e acontecimentos são IImostradosll por meio de uma exe-

cução narrativa, embora menos elaborada do que uma a~inâ mito
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ou hist~ria (Seção 5). Destaca-se no context~ dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakL~~/lk~4U o

fato de que a audiincia ~a coletividade masculina e a postura

e gestos do akl-ho ("palavra-portador/atribuição") sao decidi-

damente diferentes dos que vimos com Ijãli na "fazenda" de Ta-

hunGnu. Estã sentado, cabisbaixo a maior parte do tempo, as

mãos entrelacadas, sinais de tensão. lka~u representa aconteci

mentos dos quais o aklho foi (ou poderia ter sido) testemunha,

recentes ou concomitantes, e, por isso e por ter tido a rele -

vincia necessãria para tornar-se "notlcia", com reflexos dire-

tos ou indiretos na vida de Ipãce. O contador, que pode serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
até um adolescente, sente lhã.6u, "vergonha"; nessa circunstân-

-
cia, diria que lhã.6u indica mais embaraço e medo pela exposi -

ção p~blica e pela responsabilidade de estar veiculando infor-

mações, reinterpretando-as na sua akl~~, que incidem sobre re-

1ações que 1igam uns a "outros". Seu rel ato ou fragmentos del e

entrarão na transmissão de informação pelas direções mais va-

riadas de volta ãs casas e ãs mulheres. De agora em diante, as

pessoas objeto do relato serão t-lka~l-Yíâ, (REFL-notlcia-ATRIB),

ou seja 110 faladoll
, "o noticiado".

o termo aklho ê empregado tambêm para quem utiliza um

tipo particular de fala, em voz alta e em ba~.6~tto, para come~

tar ã noite em tom jocoso acontecimentos do dia, dirigida do

interior das casas para os ouvidos ao alcance; no seu genero,

ê uma fala p~blica. O disfarce vocal cria uma esp~cie de anoni

mato do aklho; a sua brin~adeira, composta de poucas e ripidas

frases, ~, contudo, tamb~m uma aki~~. Um exemplo ê dado em se-

guida; refere-se ã segunda esposa de um homem de destaque na

aldeia, prestigiado por pertencer a uma facção forte e aspira~
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te "capitão" dos brancos. TàmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi - o nome da moça - revelou atra-

vis de um gesto significativo sua revolta por nao ser aceita p!

la primeira mulher e a famTlia desta:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-téimi
T.

-
i-ti-ftâ
rede-REL

aftI-tâ, ataftéih~
jogar-PONT trave

Qéi~-ga , ijaQI-tâ ,
em cima-para tirar corda-PONT

ija-togõ hêQe aftI-tâ
a/segunda/de/duas/esposas ERG jogar-PONT

UTam; jogou sua rede para cima da trave~ desamarrou-a~ a ijato-

-go jogou-ali.

A mesma maneira de falar i tlpica dos homens que do Qwa-

Qú-tu ironizam e chamam as mulheres que se mostram no espaço da

praça ou comentam sobre os que voltam da pescaria ou da coleta

do pequi- r comum ouvir a lquem interpelar, em üat.óe;t-to,do"meio",

outro que se encaminha para sua casa com sua ha - bolsa de fi-

nas cordas de buritl - carregada de pequi, como perguntando in-

diretamente: "Onde você deixou o resto? Jã deu uns para seu(sua)

ajo ("namorado(a)")? Porque tão pOUCOS?". O brincalhão i chama-

do de e-tlfto, "s aca na ? , e "não tem vergonha". AQlho, enfim, pode

ser dito de "fofoqueiro", de quem "conta" facilmente, como diz

-
o canto de Qwampâ:

Qe-iha-ti-fto
NEG-sair-IMP NEG

ac..age
ENF

Não saia mesmo

aunuQu-héi-ina
A.-ENF-para

para Aunuku

aQlho eQi.óê-i
ele-COP

ele e fofoqueiro

QUQ-ahina--tâftâ-ni-ha
DUAL- -PERF-NON-ENF

ele i quem conta para todos
quando namora alguim
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NozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIlwalúl;(:u.são usadas certas fórmulas "a n tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiqa s" , COmo me

-
foram qualificadas, de polidez e lha6U~ quando a interação mas-

culina se ritualiza momentaneamente na distribuição de alimento

que provem de alguma casa e oferecido ao Umeio". E costume, en-

tão, ouvir a seguinte troca de frases:

a) a~âRâ , e~ê ~a{ORZ~o au.~Z-ce

meu filho, aquilo de nada provar-IMP
"meu filho, coma isso
que não e nada"

b ) e.e., Ilêi.gan-au.~~-c.â~
peixe INTRANS~1-provar-HORT2

"Esta bom, vou comer
o peixe"

ou

-
Re:tâ:ti
pião

-c.age

ENF
m-)2JJ.-~âi
INTRANS-1-provar-HORT2

"Vou provar mesmo o
pião"

Notamos que os termos sublinhados sao considerados tradi

cionais e limitados a esse tipo de expressões da cortesia do

"meio"; igualmente, anâlla e o termo pelo qual o amá ô:to, "dono

do c am i nh o v , interpela os outros "chefes" no discurso formal das

grandes "festas". Por iil timo, :taloIlZ:to exprime a auto-denegri-

ção de quem oferece ou se oferece aos outros em pUblico,uma fo!

ma de redução da individualização púb l t ce , Ao pajé se "p aqa v uma

sessão de cura ou de adivinhação não nomeando o pagamento em si

- ihipâ~â -, mas por uma fórmula retórica como:

~gZ-lle
ver-IMP

hõho
ENF

:taloIlZ:to , ~nálâ
NEG

ellú~u u-eg~llo-~ú-~
mesmo 1-coisa-REL-COP

"Olha essa tolice, nao tenho mesmo nadall

Do mesmo modo re~pondem os anêtâ quando convocados para

representar o ô:tomo/aldeia numa cerim6nica intertribal ou quem

esteja sendo solicitado a assumir o papel de "dono" de uma "fes

ta", ou ainda no decorrer do uluk.I, a troca formalizada (Seção
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6)"

Jã escurecendo, forma-se perto dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkwalúi.:tu. a "roda dos p~

jés", que, trazidos seu banco e seu tabaco, começam a fumar com

movimentos e seqUências ritualizadas, passando o c.iqarro de um

para outro e uconversandou.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr este tambem um lugar em que "se

faz jornal", mais fechado, com raros ouvintes estranhos; comen-

tam-se notTcias mais ou menos recentes e fatos acontecidos na

aldeia: acusações, fenômenos sobrenaturais, "almas" - akuga-le

vadas por esplritos, fracassos e sucessos da pajelança, "contam

estórias antigas", Isso é o que me diziam, pois nunca consegui

aproximar-me da "roda dos fumantes" e nunca quis forçar a resi~

tência i minha ingerênCia nesse domlnio. Pelo respeito e cuida-

do que circundavam os pajés reunidos, era claro que al se trata

vam assuntos considerados de uma certa gravidade. De fato, a in

terpretação de casos de feitiçaria e de "doenças" causadas pe-

los ~cê.ke ou por quebra de prescrições, sobretudo alimentares e

sexuais, e a discussão da intervenção xamanlstica constitulam

os temas principais. Dessa maneira, os pajes elaboram exegeses,

explicações e hipõteses que pretendem exercer controle de um l!

do sobre a intermediação com o plano sobrenatural, do outro so-

bre o desenvolvimento de situatõesde conflito. Qs poderes dos

pajes, reconhecidos ou inferidns, os distinguem como um grupo

com aprendizado, rituais de iniciação, personalidades e pessoas

especlficas e a "roda dos fumantes" e sua visualização pUblica

cotidiana.

Jã noite - k5ko - poucos. restam na praça, a menos que e~

tejam sendo tacadas as flautas ka4~.:tu. r nessa hora que um an~-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ta pode sair na frente de sua casa, pronunciar seu discurso e
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mostrar sua capacidade de desempenhar na ocasião oportuna esse

tipo de fazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1a e st il iza da (Seção 6). H a con ver sa s noturnas nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkwa

k~~u que são para todos ouvirem. Alguim, em voz bem alta, tor-

na p~blicas falas que parecem emergir de uma conversa; fal~ di

vertidas ("Tinha gente que namorava no pequizalll

); recados in-

diretos ("Minha filha, se um homem pega você, devera trazê-lo

para casa para se juntar"). Uma me t à.f ora como IIEu tenho cinto

de algodão para dançar quando fizer a canoa" quer dizer que o

falante não e o feiticeiro que certos apontam, pois ele parti-

cipara da IIfesta" dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAahuJ1.aJ1.â - o cinto de algodão e peça de in

dumentaria cerimonial - patrocinada para a construção de uma

grande canoa. O mesmo subentendido esta contido na informação

transmitida ãs casas pelo mesmo homem de que no dia seguinte

montara armadilhas para pescar muito peixe. Afinal, um feiti -

ceiro não e um ser nem sociavel nem generoso.

Aproximando-se o anoitecer, as mulheres, conclu1das as

tarefas domisticas, se expõem ~ vista pfiblica, pintadas e en-

feitadas, sentando com filhos~ netos e afins na frente das ca-

sas. Ja e uma boa ocasião para observar e julgar atentamente os

outros exibindo-se, os homens, em geral e os ajo, "ama n t es v j du

rante a luta ou o futebol na praça, e os agrupamentos femini -

nos no c1rculo periferico. Contraparte do espaço aberto para o

meio, nos caminhos dos fundos, conexão invislvel entre as ca-

sas e com a mata. têm lugar outros eventos e encontros, priva-

dos, secretos. As ma.6ope., "reclusas" da puberdade, aproveitam

o crep~scul0 para sair entre os arbustos, cobertas e vigiadas.

Os ajo se unem no prazer da clandestinidade e das conversas mur

muradas:
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ku-zihuk~-kê-h~ ahl~u
dual-falar rouco-IMP-DEITzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

HVamos falar rouco"
eu disse para Nirl kw~ri.

-
NihI kWU~hâ h~k~ u-kl-~â

ERG 1-dizer-PONT

Admirar o amante de longe, bonito e seguro entre os ho-

mens, ou papear escondida com ele por alguns minutos sio delei

-
tes cantados no kwampâ:

and~~~zigâ.pazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.. ..,
'<"jac..<..
coitado

e.-IzJ..-~â-lgo
2-dizer-FUT

u-hêlze.
1-ERG

u-kic.i-haz~ ,
1-morrer-TEMP

izaani
mulher

u-izahinü-zJ.. têha
1-conversa-DES

~-iguholzi-nâm190
2-sentir falta-FUT

u-ihazi-~â-zi têha
1-sair-PONT-DES

"Quiçã se uma dia você dirâ para mim "coitado!"

Quando eu morrer, mulher.

Sentirâs falta querendo a minha conversa.

Sentirás falta querendo meu sair para a praça, mulher.1I

Os homens no kWalzütu, as conversas nas casas sao domina

-das pelas mulheres. Segundo os primeiros, e nesse espaço e ne!

ses momentos que se propalam e se forjam boatos e "fofocasll
•

Lembramos que as mulheres) em particular as mais velhas, sao

chamadas de auhul.ê azo, "donas da menti ra". t novamente nos can

-
tos do kwampâ que encontramos a expressio poetizada de ques-

tões cruciais no universo das relações sociais da aldeia. As-

sim, o compositor desse canto denuncia as artimanhas da pollti
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ca oculta e o poder das velhas, as quais, nao mais identifica-

das com ossTmbolos da feminilidade fecunda e submissa,influen

ciam seus grupos dom~sticos~ o fluxo dos bens, trocas e alian-

ças:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

haJtâ.t1
velha

.tahan.tu-Q1-pâgu~
parar de fazer fofoca-INTER.NEG.

itao tahantuQipâgui
mulherzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e.t:e.QUJtZ-ne
urucum

-
i.ó - e.n.i» â-QO

3-não gosto-PL

~.tuni i.ó~ni.óâQo
ulurT

"EszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ou cansado. Porque as velhas nao param de fofocar?

Porque as mulheres nao param de fofocar?

Elas não gostam de urucum.

Porque não param de fofocar?

Elas não gostam de ulurT.

Porque não param de fofocar?"

Nas horas da tarde, quando a praça ~ ponto de converge~

cia masculina, as mulheres ou se visitam informalmente, em pa!

ticular as â.to, "amigas", ou empreendem um utukZ passando de

casa em casa. Ê uma oportunidade interessante para qualquer

uma poder entrar no espaço de outras famTlias, ao qual nao se

teria normalmente f~cil acesso. Observa-se e avalia-se a riqu!

za material a vista, o gabinete do(a) recluso(a), a movimenta-
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czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAao na casa. O perimetro domestico e invadido por estranhas eu

riosas que comentam e perguntam; um intenso charlear submerge

as discretas conversas familiares. As anfitriãs se retiram p~

ra seus cantos, tensas e envergonhadas, calculando o que po-

derão e o que serão forçadas a oferecer para as trocas; o fa-

lar das outras ~ excitado, risonho, um tanto quanto agressi -

vo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A:taQanê.Qe., a:taQanê.k.e.", convidam sem receio as presentes;

a:taQane. significa escolher e colocar no meio da casa, no chã~

os objetos submetidos â troca. Estes são examinados e apreci~

dos, não sem ironias e criticas. Passando de uma casa a outra,

as mulheres se dividem em pequenos grupos ou em pares, comen-

tando tudo o que viram e que não viram. No canto k.wamp~, al-

guem se queixa:

:tâiQumpe.jáQi u-anâ!1..â
1-estar

âl a:tâl-ha
-ENF

:tahan:tuk.I-k.e.-ha
parar de fazer fofoca-IMP-ENF

e.-ufuQic.Z!1..u.-lVía
2-fazer uluki-parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
aQa-nâ!1..â-iVía
sentar-PONT -para

IIEstou cortado como com faca.

Chega! Pare de fofocar!

Quando vai pa ra o uluki

Quando vai para sentar. "

A expressao "fazer moitarall
- moJ..,tah.ãê o corresponden-

te tupi deufuk.I - ê metafora para IIfazer fofocall

• Reagir ao

cochicho, faz~-lo circulare participar na sua transmissão Sij
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nificam "fazer moitarã", e isso naoso porque ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAulukl e o con-

texto mais apropriado para interações informais entre grupos

residenciais, mas tambem porque as "fofocas se pagam". Se que-

ro saber um segredo que suponho alguem possua, procurã-lo-ei

para oferecer algo como pagamento em troca da informação,e não

necessariamente um bem material. Na "estória feia" em apêndice,

repleta de enganos e mentiras, a mulher tralda e burlada pelo

marido acaba sabendo do seu pr6priozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj~ a verdadeira versão dos

fatos e este exige sexo como recompensa:

~-h~~â ~kú-lâ l~ha
3-esposa ter relações sexuais-PONT

~-h~ke
3-ERG

~-6-ak~ha-pâ!Lâ
3-contar-PERF

~h~pâ!Lâ le.ha
pagamento

"Fez sexo com a esposa do outro, pagamento por ter contado".

A "fofoca" se pagazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt amb ém em outro sentido, dado que co~

fessar sua fonte ao acusado pode significar uma puniçâo exem-

plar, o que representaria a explicitacão de um confronto. Qua~

do era envolvida em algum cochicho feminino, diziam-me as ve-

lhas: ke;t-~hâ-;t~a~âge (NEG-mostrar-IMP-NEG ENF),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"não conta

não!", e mostravam-me em sua pele os sinais de antigos casti-

gos infl igidos pelos homens -aunú-hine, "para não mentir" (aú

!LU, "mentir"). Eram, porem, lembranças dos tempos em que nor-

mas e controle social deviam ser mais rlgidos do que hoje.
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4.3. "MENTI RAR" .E "FOFOCAR/I .

Quando mudamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA05 jogos lingn1sticos~ m~

damos conceitos e~ com os conceitos,

os significados das palavras.

Wittgenstein, On Certainty (65).

A raizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAau~u lexicaliza um conceito de nao ficil apreen-

sao por parte de um estrangeiro; ~ possTvel atrav~s dele pene-

trar um pouco nas considerações metalingnTsticas Kuik~ro, di-

ria melhor, metapragmâticas.

A tradução em portugu~s local, que utilizei sem maiores

ex pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ica çõ e s - 11 me n t ira 11 - ~ 5 U 9e st i va qu a n to ao seu s i9 n if ica-

do, mas como qualquer tradução, ainda mais se mediada por cat!

gorias brotadas da hist~ria da relação com os brancos, merece

ser encarada criticamente e com umasirie de ponderações visan

do a um entendimento do termo original.

Basso (1983: 17) descreve apropriadamente o significado

do verbo Kalapâlo aug~ (Kuik~roa~~u) como esp~cie de fala ilu

sória:

wich subsumes both malevolent and relatively benign
deveptive speech acts, including our ideas of lying
and of joking.

A menção expllcita a atos de fala pressupoe uma referên

eia a teoria pragmâtica. Ou seja, o au4u, por si, remete a uma

concepção de linguagem em termos de atividade e de processos

comunicativos, apresentando~se como categoria de anâlise que

os próprios falantes utilizam para dar sentido a interação ver

balo Por que pragmitica? Recorrer inicialmente a pragmitica,no
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sentido de uma teoria da linguagem que faz parte do campo de

interesse da 1 ingn1stica contemporânea, i a maneira que encon-

trei para comparar uma vertente da visão ocidental com o pens~

mento KuikGro, constatadas algumas proximidades entre eles bem

como a insustentabilidade de certas universalizaçEes feitas a

partir de modelos construldos por categorias não universalizi-

veis e marcadas por uma filosofia muito especlfica,cultura e

historicamente. Por a1 passa seja a barreira da incompreensão

seja a possibilidade da compreensão.

Parece-me que dessa tentativa de compreensão do quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

au~u toma forma a maneira pela qual a sociedade KuikGro vizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
e

a

linguagem na sobreposição da atividade do falar - falar enqua~

to atividade, seu uso~ atores, produtores e contextos - e do re

presentar o mundo por palavras e discursos. Ê essa a questão que

nos ocupara atrav~s de diversos caminhos e atalhos ati o fim

desta seçao.

Na conhecida tripartição que Morris (1938) instituiu no

interior da semiõtica foi colocada a distinção entr~ semântica

e pragmitica e a complementaridade de dois aspecto.s indissocii

veis do processo de significação. De um lado, a semântica diz

respeito is relações dos signos com os objetos aos quais se r~

ferem; centrais são a função referencial e a anilise do signi-

ficado sentencial em termos de condições de verdade, adequação

da linguagem ao mundo, representação como duplicata simbõlica

de uma exterioridade dada, signos e existincia. Do outro, se

definiu como pragrnitica o campo das relações dos signos com seus

intirpretes - execução, sujeitos falantes, atos de fala, ativi

dade discursiva, anilise conversacional, etc. Manter as fron -



271

teiras entre as duas disciplinas, reformuli-las ou at~ cancelã-

las, foram objeto de in~meros debates (Levinson, 1983), na def!

sa ou no questionamento da filosofia lingt.llstica do positivismo

lógico, sobretudo a partir do Wittgenstein de Philosophical

Inve st i9a t ion s (1 9 58), com a equ azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAç a o 11 si g n if ica do é uso" e o

enfoque não de sentenças, maS de enunciações, atividades, pelo

prisma de IIjogos lingtilsticoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
•

Autores como Austin (1962), Searle (1969) e Grice (1975

e 1978) - sem mencionar seus antecessores na lógica das llnguas

naturais, Frege (1892 e 1973) e Strawson (1950 e 1973) - deslo

caram o eixo das teorias interessadas no significado do probl!

ma da representaçao para aquele da produção contextualizada e

da interpretação. A dicotomia entre constativos, afirmações sub

metidas exclusivamente a valores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAverdade, e performativos,

fala que modifica o mundo em que interagem o falante e seus in

terlocutores e não definlveis pelos critérios da verdade, che-

goua ser contestada, atribuindo força ilocucionãria a qualquer

produção verbal. Em outras palavras, toda enunciaçao é um ato

de fala, pressupõe e implica pelo dito e pelo não dito, conec-

tando a intencional idade do falante às expectativas do destin~

târio; é, em suma, comunicação (Ducrot, 1972). Sob forma

de um princlpio geral, os pragmaticistas afirmam que, para to-

do tipo de restrição sobre o uso da linguagem assumida mutua -

mente, haverã um conjunto correspondente de inferências poten-

ciais, convencionais ou não, que provêm tanto do falante, na

observância ou na manipulação da restrição, como do ouvinte.

Assim, o contefido condicionado a verdade de uma enunciação e

so uma pequena parte de todo o Significado (Levinson, 1983:1321
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As teorias da pragmatica revelam, todavia, um bias filo

s6fico e tal como foram at~hoje formuladas são sujeitas a crl

ticas da sua pretensão ~ univerdalidade. Grande parte da refle

xão de Searle ou de Grice, por exemplo, se enralza ainda subs-

tantivamente nos conceitos de representação e refer~ncia. de

verdade e de sujeito pSico16gico com seus estados internos. Po

de se opor a ela uma visão em que seja ressaltada, ao contra -

rio, a relação entre culturas, formas de fala e estilos de en-

tendimento, o carâter social e interacional do significado pr~

duzido no falar (Sacks, 1973; Keenan, 1976). Rosaldo (1980) re

conhece que se a maioria dos ling~istas ocidentais tem se pre~

cupado principalmente com allngua como recurso que pode repr!

sentar o mundo, a teoria dos atos de fala dos 1longot (Filipi-

nas) apontaria para um ponto de vista diferente. Para os 1lon-

got, as palavras não são feitas para alcançar uma verdade obj~

tiva, pois toda verdade ~ relativa is relações e experi~ncias

daqueles que afirmam "conhecer" ou "saber". Nem o significado

derivaria do que o indivlduo "entenda" dizer, pois os atos de

fala são vistos como indissociaveis dos contextos concretos nos

quais as palavras são empregadas. A conceitualização cultural-

mente e specIfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAica inerente aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.tuyde.k, "ordenar", e que seria o

cerne do pensamento metalingnlstico, ou metapragma.tico, 1lon -

got.

Para a lêm das teorias dos atos de fala, a etnografia criou

o conceito de evento de fala, atividade reconhecida socialmen-

te em que a linguagem tem um papel especifico. O corolirio in-

terpretativo da noção de jogos lingnlsticos e outra noção,a de

frame, ou esquema inferencial, corpo de conhecimentos que for-
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nece a base para o entendimento de uma enunciação, cuja forca

~ função do evento de fala em que ~la ocorre, e esse evento

s~ pode ser portador de significados determinados culturalmen

te. A tipalogia reduzida dos atos de fala de Searle não esgo-

ta a variedade indeterminâvel a priori dos jogos lingtiTsticos

que os homens em sociedade podem inventar (Levinson, 1983:28W.

Antes de n~s penetrarmos no "mentirar" e no "fofocar",

o significado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~4u fornece algumas outras sugestões para

uma relativização da anâlise pragm~tica.

Em primeiro lugar, hã a questão da verdade, da qual a~

tec ipo aqui alguns elementos. AdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiiv ida da "mentira" se e ncon-

tra quase sempre ligada ao discurso que relata eventos passa-

dos, mais ou menos recentes, testemunhados ou não pelo falan-

te e esse tipo de discurso ê chamado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak.lnâ, "estõria" (vol

tarei a isso mais adiante). Se excluirmos aquelas ak.ln~ que

sao consideradas "verdadeiras" - correspondentes ãquilo que

n~s chamarlamos de mito, narrativa de origem ou de fundação -

ê exatamente um tipo de enunciação narrativa a implicar a po~

sibilidade da não-verdade; o fato de ser ak.lnâ ê o traço cul-

turalmente relevante para a interpretação da enunciação.

Numa comparaçao com a tipologia searleana dos atos de

fala, surpreenderia constatar que esse gênero de produção de

discurso estaria incluldo na categoria dos "representativos"

(representatives), definidos pelo crit~rio da verdade. Trata-

sede uma caracterização pragmãtica, e nao semãntica, da ver-

dade, mas mesmo assim ê ela a conditão bãsica (felicity con-

dition de Searle) para a efetiva comunicação dos "representa-
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tivos" e se remete claramentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi intencional idade de um falan-

te abstrato e universal. As afirmacões que repres~ntam o mun-

do, quaisquer que sejam, requerem a verdade da proposição em

te rmos do c re r s ince ro do fa 1a nte na fac tua 1 i da de do que e afir

mado. A existência de uma interação e considerada, embora de

novo se trata mais de uma transferência de informações entre

dois sujeitos abstratos do que entre dois atores sociais. As-

sim, Grice formaliza a mâxima da qualidade como um dos princI

p ios ma is fundamenta is que pe rrn i tem uma rea 1 comun icac à o : IINão

diga o que você crê que seja falso" e "Não diga aquilo para o

qual você não possui evidências a de qu a da s ". Sempre que po ssT-

vel, os ouvintes interpretarão o que lhes e dito em conformi-

dade a este princlpio. Para aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak,Lnâ que tecem as conversaçoes

diãrias essa miximanão pode ser considerada como condição si-

ne qua non de sua possibilidade. Ao contrãrio. se infere de-

las uma criatividade ficcional do narrador vinculada signifi-

cativamente à interação social com o(s) ouvinte(s) num dado

contexto que inclui relações especlficas de parentesco e alian

ça, sua hist~ria e os acontecimentos imediatos que as circuns

crevem. Implicações complexas, de difTcil compreensão para o

estrangeiro àquela cultura, derivam das ligações preexisten -

tes ao dizer e que o dizer p~de manipular e influenciar em no

vas configurações.

o problema para a teoria pragmitica reside na amplia -

çao do conceito de implicature (Gric~, 1975) e sua subordina-

çao a contextos culturais, se implicature significa inferên -

cias não de tipo semântico mas baseadas no conteGdo do que foi

dito e alguns pressupostos especlficos quanto à natureza coo-
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pe ra t iva da in te ra ção ver ba 1 co t idzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAia na (L ev i n son , o.p,c it . :104 ).

Culturalmente especTficas serão tamb~m as estrat~gias discurs!

vas que o falante pode utilizar para zombar ou explorar as re-

gras conversacionais (metzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâf o r-a.,ironia). Em caso con t.rà r i o , de

verTamos admitir que os Kuikuro, por exemplo, alteram alem do

compreensTvel princlpios universais de interacão verbal, prin-

clpios construldos por noções alheias ao seu mundo, pois ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAau-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~u e difuso, convencionalizado e parte das expectativas dos ou

vintes.

Afinal, e valido o que observa Rosaldo (1980: nota 21)

quanto ~ necessidade de relativizar o conceito de verdade:

While in some level it makes sense to claim that a
spoken language only randomly related to beliefs about
what is true would not be intelligible, it is a1so
clear that the particular ways in which utterance and
"truth" may be related are diverse enough, across
contexts and cultures, to make some of Grice's conver-
sational maxims a good deal le ss powerful than one
might think.

o predicado intransitivo au~u - "mentir" - e usado tan-

to no caso em que ao "mentiroso" - t-aunZ-"iíâ (REFL-mentir-ATTR)

- seja atribuTda consci~ncia do valor de falsidade do seu enun

ciado, como tambem no caso em que ele esteja simplesmente erra

do, equivocado. Dir-se-ã au~u-n.tâ~â. (3-menti-PRES), "ele esta

mentindo", de quem estã visivelmente querendo enganar - nesse

sentido o sinônimo eu--tnlzun-t-c.ânâ -t-h~ke. (1-enganar~CONT3-ERG),

"ele esta me enganando 11 -, e também de quem, por exemplo, con-

tou versão incompleta ou desacertada de uma alzi"iíâ tradicional.

Enquanto o termo ;tahant~n~ e mais especificamente o mexerico,

a intriga, au~~n~ e igualmente"mentira" e "fofoca"; seu campo

sem~ntico recobre aproximadamente os significados das duas pa-
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lavras em portugu~s. Assim~ comentirios que implicam em algum

tipo de acusação são sempre considerados afirmações falsas,cer

tamente se não pelos seus autores pelo menOs pelos seus receE

tores.

Não se tratasõ de um óbvio mecanismo de defesa por pa..!::.

te do(s) atingido(s), direta ou indiretamente pela "fofoca".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha algo que ultrapassa o jogo. das acusações e contra-acusações.

A IImentira" circula intensamente e o estranho - no caso,eu mes

ma - se sente como que mergulhado na expectativa de que sua po~

sibilidade ~ implTcita em qualquer enunciação que relate, nar

re, construindo universos ficcionais sempre potencialmente o~

jeto de novas manipulações e interpretações. Quem foi quem di~

se? Mas o que acon te ceu de fa to? São pe rgu ntas receb idas a pr.!

meira com o embaraço de um convite a identificar e a expor a

outras tantas "fofocas" algu~m que se apresentou como velculo

de informações e não como criador "mentiroso"; isso seria ja

em si uma acusação. A resposta ã segunda pergunta seria sim-

plesmente descartada por ser irrelevante diante das motivações

bem mais significativas que impulsionam versoes diversas e

contrastantes dos mesmos "fatos".

A 11 fofoca 11 po de se r 1eve, de pouca im po r-t â nc ia - ge ral

mente sobre relações extra-conjugais ou comentarios a respei-

to das riquezas alheias - ou s~rias, extremamente graves, co-

mo ~ a acusação que aponta determinados indivlduos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAku~i-

hê ô;Co, "donos defeitiçoll. Observamos um racioclnio complexo

e circular. As mulheres são acusadas de serem aUh~nê õto por

definição - "do na s da me n t i ra :", Ht~m lingua comprida",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:t-i:ta

~i-g2-nâ (REFL-conversar-NOM-ATR), "conve r sa do ra s" -, por do-
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minar o espaço domestico que as IIfofocas" percorrem em conti-

nuaçao, mas nao podem ser acusadas de feitiçaria, sendo toda-

via as que mais se deleitam em "c o nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a r " informalmente quem são

os feiticeiros; por sua vez, o feiticeiro é "me n t i ro so " e acu-

sador escondido, mestre de uma fala anti-social, mata por ciQ

me, inveja e raiva, seja com poderes invislveis -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhâfLê. "f le-

chas";zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAolVie., "arna rrad o !", dito da técnica de amarrar refugos

provenientes do corpo da vltima -, seja, bem mais raramente,

por homicldio tout court. Acusado em primeiro lugar, ele mat!

rializa sua própria acusação silenciosa na morte do inimigo,

do seu acusado. A imputação de responsabilidade para qualquer

ato anti-social, com a identificação do culpado, é algo evit~

do, a nao ser no imbito da comunicação secreta individual e

privada, porque significa o perigo de um conflito aberto e in

san~vel; isso se torna muito mais terr1vel quando feitiços e

feiticeiros entram em cena, pois o que est~ em jogo, afinal,

e a própria morte(3).

A expressao que podemos traduzir com IIfalar ã toa/por

nadall se encontra neste canto kwampâ e significa uma tentati-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

va de se livrar do peso de palavras agressivas que podem ser

interpretadas como desejo de morte, desejo de feiticeiros:

IIFoi por nada

-
u-ki-pâ.JLâ.
1-falar-PERF

-
:tua:ta:ti-Viâ-.i:
por nada-ATR-COP

Você que inventou meu ter fa
lado

i-~ini-l~-:t~i:tima
3-dor-NEG

sem dor dele, a toa

- -
ukipâ.fLa :tua:ta:tiViâ.i Você que inventou meu ter fa

lado
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agI~o cig~ tu-e-nIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
INT O-matar-NOM

Seri que eu queria mati-lo?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -
ukipâhâ tuatatinâi Você que inventou meu ter fala-

do

Serã que queria bater nele?agl~o cig~ api-nl
bater-NOM

Foi você que inventou meu ter
falado

foi por nada

- -
ukipâha tuatatinâi Você inventou meu ter falado

-
i~inlla ukipâhâ tuatatinâi sem dor dele

Você inventou meu ter falado"

"Fofocas", acusaçoes miitu a s acabam formando um turbilhão

de versões e direções de discurso que consegue turvar todas as

iguas, impedindo uma identificaçio certeira e definitiva do

poss;vel culpado, defendido pelas contra-acusações de seus fa-

miliares e aliados faccionais.

"Mentiroso" e, enfim, t amb em o paje que verbaliza ("con

ta") suas visões de feiticeiros, de esp;ritos. e. se quiser

fato parece rar;ssimo - acusar na frente de todos. Lembro que

pajes e kUhih~ 6to sio categorias de pessoas que, alem do fato

de estarem de alguma maneira em contato com o sobrenatural ,têm

caracter;sticas que os aproximam: uma visio incomum, contato

com a "doença" - cuja mecânica ambos conhecem, o primeiro por

ser um ex-doente que aprendeu a curar. o segundo por ser a sua

causa. O paje e "rico", invejado - caro e o pagamento das in-

tervenções xaman1sticas -. o feiticeiro inveja a riqueza dos

outros; ambos são perigosos (in.egê..tu)e "bravos" (Viveiros de
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Castro, 1977: 222 e sgs).

Pelo discurso inventiva e mutâvel dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~h~n~, todos po-

dem ser feiticeiros, e ao mesmo tempo ninguim, apesar de exis-

tir as vezes consenso quanto ã identificação de determinadas pe~

soas - diferentes, marginalizados por não terem o apoio de um

grupo dom~stico ou destacados pela sua personalidade maquiav~-

1 ica ~ acumul adora, comportamentos que contradizem os ideais nor

mativos doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk~~~, do homem bom (atata1, do chefe(4).

Um episódio ocorrido em novembro de 1981, em que fui pa.!:.

te envolvida, ilustra esse processo incriminatõrio e as estra-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t é q ia s de defesa acionadas; em conclusão, a "fofoca" pareceu

surgir do nada e todos passaram por "mentirosos".

A velha Am me chamou num canto de sua casa para pergun-

tar-me sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~ô kZla - "eles disseram" (âhO ~ pronome em forma li

vre de terceira pessoa plural indefinido e ~. tamb~m usado para

se referir genericamente aos afins) que I, K, T e H, este ~lti

mo sendo seu esposo~ eram ku~ih~ ôto. Neguei com ~nfase, preo-

cupada em sustar qualquer inlcio de "fofoca" que pretendesse me

usar como canal e acrescentei que se alguim tinha falado isso

devia estar "mentindo", achando que com isso daria uma respos-

ta adequada tanto às categorias Kuiküro como a minha noção de

IIverdade". O dia seguinte, Jk, cujo pai tinha sido no passado

repetidamente acusado de feitiçaria e um dos meus principais i~

formantes, me convocou para manifestar suas apreensões. Algu~m

disse que eu teria dito para algu~m que ele próprio, Jk, esta-

ria lime ensinando os ku~ih~ôto da aldeia" - aproveitando o f~

to de nós falarmos em portugu~s para não sermoS entendidos pe-

los outros - e que eu teria pedido para não dizer nada a Jk e
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ao seu pai de modo que eles "não ficassem bravosll. Diante das

pressoes e do clima francamente tenso que reinava na casa de

Jk, neguei novamente - "quem falou mentiu porque naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe verda-

de" foram minhas palavras. O pai, que costumava eXercer como

IIcapitãoll um certo controle sobre meu envolvimento nos mexeri

cos, jã que euzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcomeçava a poder comunicar-me em Kuik~ro, ad-

vertiu a me portar "dzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr re i.t o !", a não "f aze r mo i t a rà?": 110 pes-

soal e mentiroso, não tem feiticeiro, e b ob aqem'", interior; -

zando a condenação que os brancos expressam pelas prãticas in

dlgenas. De imediato, porem, culpou Jr, irmão de I, de ser a

origem da IIfofocall (I e Jk se enfrentaram no passado por cau-

sa de adultério). Jk resolveu então IIfalar diretoll com Jr,co!!.

seguindo resolver o problema numa confrontação cautelosa e di

plomãtica face ã face; Jr negou e afirmou que outros estariam

me nt indo. Nov am e nte in t e rpe 1 a da pelo ve 1 ho 11c.ap itão 11, Pa i de

Jk, sobre o que Am tinha me contado, acabei confessando a "ver

dadell, ou seja que liAm disse que alguem disse ... II; com isso,

de fato, acabei expondo-a como origem da intriga. No mesmo dia,

em todas as casas em que passava sempre havia quem me aponta!

se os feiticeiros de 1pãce ou se queixasse de ter sido vltima

deles. Ate as crianças os enumeravam e, afinal, poucos dos ho

mens adultos escaparam de alguma incriminação. Desagradãvel e

assustadora foi a sensação de me sentir manipulada, velculo

de falas que eu achava imaginãrias, perigosamente acusadora e

acusada - eu, caraTba -, incapaz de controlar o fluxo e as di

reções das IIfofocasll, sustentando pateticamente minhas verda-

des com refer~ncia a fatos que não conhecia e não entendia e

que, a o meu ver, nem ex ist i am. Enf ;m, m a is uma vez. o "ca p i -

tãoll me chamou para mais uma advertência solene e responsabi-
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lizou definitivamente Am por ser uma conhecidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaUh~ne ;to.

Exatamente um ano depois, um segundo epi~~dio, bem mais

s~rio, revelou outros aspectos da15gica da acusaçao, agora no

quadro das relações inter-aldeias; de novo, havia brancos en-

volvidos.

Encontrava-se em Ipâce a fam11ia (kuik~ro,mas residen-

te em Marijap~i) da vi~va de um jovem anitaMatip~ desapareci-

do misteriosamente em Bras11ia logo após ter recebido da FUNAI

o dinheiro decorrente da venda de artesanato. O fato chegouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

ser noticiado pelos jornais e criou prob.lemas ao próprio -
or-

gao do governo, que jamais conseguiu esclarecer Q acontecido.

Os parentes do rapaz o consideravam definitivamente morto; sua

esposa jã estava em reclusão hã quase um ano e ia esperar mais

um antes do banho ritual que marcaria sua salda do luto nos Me

hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi nâku , grupo ao qual pertencia a f am fI ia do pai do sogro. Co.!:.

riam algumas versões da morte do Matip~ e um dia todas elas me

foram "contadas". A famllia do morto estava tamb~m na casa que

hospedava a viuva e um cochichar apreensivo tomou conta da al-

deia, pois, jã que devia estar se tramando alguma vingança, o

assunto feitiçaria pairava no ar, gerando medo e tensão. Chama

da pelos parentes do morto, ouvi em silêncio sua reconstrução

angustiada e incisiva. Porque e como o Matip~ tinha morrido? A

versão oficial da FUNAI - "mentirosa!! porque devia estar escon

d~ndo a verdade para evitar a vingança - de que um branco te-

ria aliciado o lndio na cidade para roubâ-l0 e em seguida o te

ria assassinado sumindo COm o corpo sem deixar rastos, foi des

cartada.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALL-6uJu!_ tu.ê-n.z (1-pessoa-plural-exclusivo O-matar-NOM),

"somos nos que o matamosll~ ou seja a morte devia ser explicada
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nao entregando suas causas ao acaso imperscrut~vel de um mundo

desconhecido e 10nglnqUo, mas interpretando-as pelo esquema de

entendimento que poderia dar sentido ao evento, com seus ante-

cedentes e com suas conseqUências na sociedade doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü~e. Nesse

ponto ji havia duas versões. A menos convincente culpava oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~e que se encontravam em Brasllia na ~poca do sumiço, entre

eles um importante an~ta KuikGro e seu irmão. Estes eram pri-

mos de um Kalapilo residente na cidade hi muito tempo e funci~

nã r io d a FUNA I, P r inc i pa 1 a cusa do nas e9 u nda ver são, a ma is co n

sistente, dado que articulava uma seqUela de mortes e acusações

entre dois grupos locais. O pai do morto tinha sido apontado

como ku~ih~ ôto pelo falecimento do "campeão" Kalapãl0 - kind~

to, "d ono da 1 uta" - anos ante s • A v iGv a de s te te ria "p a 9 0" ao

lndio da FUNAI para que, junto com mais outros três Kalapãlo,

assassinasse o Matipu, vingando no filho a feitiçaria do pai.

Acrescentava-se, então, a explicação da morte do Kalapãlo; co~

siderado que os Matip~ não eram os culpados - na versão destes,

obviamente -, foi logo acusado outro Kalapilo, um paj~ reside~

te em Ipãce que diziam ter fugido de sua aldeia por causa das

mesmas acusações. Ele t er ia "matado" pOY' c í iime, pois queria a

mulher do "campeão" como sua ajo, lIamante". Quem tinha "conta-

do" afinal, os detalhes veY'osslmeis e precisos da morte do me-

nino em Brasllia? Seus parentes descreveram teat~almente como

os Kalapãlo o teriam atraldo, morto a pauladas, levado o corpo

para a serra (?), queimado e enfim se apoderado dos bens adqu~

ridos com o dinheiro do artesanato. O primeiro branco entrava

uma antrop61oga americana que conduzia suas pesquisasem cena,

entre os Waurã: "ela contou que a mulher .do Kalapãlo "pago" p~

ra matar contou para ela ... ". A responsabilidade pelas informa
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çoes foi então atribuTda a um estranho, que, na opinião deles,

dificilmente poderia confirmar ou não o boato, além de ser um

cazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-a Ib a , bem ou mal fora do sistema doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúJt..e. e naquele momento

longe do Parque. Outro branco envolvido era eu mesma; me prop~

seram, em troca de um consider~vel pagamento em colares de ca-

ramujo, de convencer a FUNAI a mandar seu funcionaria de volta

ao Xingu, onde evidentemente seria morto, concluindo tempora -

riamente o ciclo da vingança. Agora contavam com a minha leal-

dade aos Ku ikiiro , indiretamente atingidos por ser a viúvazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALah~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.tuâ. ô.tomo .togôpe., "do (ABL) pessoal de t.aba tuâv , e sendo eu p~

ra eles a unica ponte com a FUNAI - branco para com branco. Tan

to os irmãos Ku i kiiro acusados en passant na primeira versão,pre~

cupados com a melhor estratigia de defesa, como eu mesma, como

um Kalapãlo cunhado do morto, que conhecia o mundo caralba por

ter servido na FAB, concordavamos quanto ã plausibilidade de

ter acontecido um acidente envolvendo brancos. Afinal, o que

nos aproximava era "saber de brancos, da cidade", outro univer

so de refer~ncia, onde impera o perigo, o imprevisto e a casua

lidade. Não obstante, o cunhado sustentava com a mesma convic

ção as duas versoes, aparentemente contradit~rias entre si, de

um lado compreensivo da l~gica caralba, do outro solidario com

al~gica da represãlia de seu grupo dom~stico. Existiam para

ele dois mundos posslveis da verdade, sem duvida em conflito,

mas concomitantemente reaís, como real era sua dupla viv~ncia-

seu passado entre os brancos e seu presente entre os kúJt..e., com

todos os laços de parentesco e aliança e os valores que agora

faziam dele uma pessoa construlda nesta sociedade. Naquele mo-

mento ele tinha que se identificar com seu~ aliados Matipu e

Ku tk iiro , escamoteando a origem Kalapã'lo, tribo, a qual pe r t en -
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ciam os culpados.

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 imites entrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlkãfLU, "noticia", cdzD1ã , "e st ó r i a " ,au

fLe.ne., "fofoca/mentiralJ
, e acusações não são definidos, cada g~

nero se dilui e se transforma no outro e, afinal, são todos akl

na, ou seja encenações criativas na reprodução de experi~ncias

individuais e coletivas(S). Nesse sentido, verdade e realidade,

como por nos definidas, nao são pertinerrtes a esse tipo de dis

curso. r claro que nele se expressam metaforicamente ou alego-

ricamente id~ias e valores, expectativas e projetos - uma ide~

logia, se quiser - informados por uma estrutura social que in-

tegra precariamente grupos domisticos nas unidades doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6~omo/

aldeia e estas no sistema maior de relações intertribais. O fa

to do inimigo, o feiticeiro ser sempre "outro", nos dois n1-

veis inclusivos de abrang~ncia, revela uma feiç[o da alterida-

de necessaria e temida, uma situação de guerra latente e paz

instavel, ambas mantidas pelas inverdades generalizadas das fa

las acusatõrias. A aUfL~ne. seria, repetindo Gluckman (1963), um

jogo cultural com importantes e diversifica~asfun~ões sociais,

no sentido de um recurso que delimita fronteiras e perpetua v~

lares. O "fofocar" que percorre os canais comunicativos inter-

nos a um grupo demarca sua exist~ncia em contraste com outros

grupos; ao mesmo tempo, po rêm , ~ fala que unifica, igualiza e

desagrega, hierarquiza. O envolvimento de brancos e instrumen-

tal, po is sua inc 1 u são e. pa ra ma n i pu 1 a r e 1 em ent o s a d ic io na i sem

termos de fontes e percursos e não de uma efetiva integração;a

pa r t ic ipa çã o deu m b ra nco na" fofo ca" i co ndena da e ho st il iza -

da, pois significaria sua real integração no grupo, o conheci-

mento quase que impossivel das disputam sob~e. por exemplo, li
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nhas de descendência de chefes e feiticeiros.

Se agora olharmos a ufofocall como tipo de discurso, elazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
e diferente do "boato", tal como ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdescreve Ramos (1980, Capo

3 ) no q ua d ro do co n ta to e n tre Ma.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAio ng on9 e Sa num ã. A 11 f o focali,

como qualquer conversação interacional sem refer~ncia direta e

imediata ao contexto extra-ling~Tstico - deixis das necessida-

des cotidianas - e como qualquer narração, e em si uma lingua-

gem figurativa, pois seu universo de refer~ncias estã nela mes

ma ou em outras falas com seus respectivos universos de perso-

nagens e eventos. O carãter dramãtico, no sentido de execuçao

teatralizada, não ê sô do "boato", mas de todo re-dizer, como

veremos adiante. Aqui nao fa2em sentido as distinções estabele

cidas por Ramos entre modo dramãtico - enquanto exagero, bri-

colage, mistura de verossimilhança e inverDssimilhança -, que

seria a aspectualidade do "boato", e modo rea lLs t t co , entre pe~

sam e n to me ta fô r ico e pe nsa m e nto ra c io na 1, e nt re com uni ca çã o e S

tereotipada e indireta de aspec~os problemãtico da vida social

e verbalização corriqueira. Racionalidade e realismo - se tais

noções podem ser transpostas impunemente de uma cultura para

outra - são internos aos discursos, formula~o pelo falante e

silencioso do ouvinte, com seus parâmetros de coer~ncia e seus

recursos de persuasão.

Hã sempre a suposição de uma realidade que, negada ou

distorcida pela aunene nunca se deixa. captar. Plano de refer~n

cia que desliza constantemente e parte inerente do próprio di~

curso da "m en t i r a!", a "ve rda de " ê sua razão de ser e não valor

abstrato na espera de ser descoberto e cDnquistado. Parece-me

que reencontramos aqui umalõgica da distância e da aproxima -
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ção do IIverdadeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.k.u.Jt.u -~ de qualquer maneira inalcançã-

vel por ser o horizonte constitutivo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr ôp r io dizer que con~

t rót seu objeto.

o kuikuro nao elabora gramaticalmente o tratamento da

verdade do enunciado e da enunciação assim como parecem fazer

outras lTn.qu a s ãgrafas(6). O discurso direto encaixado e o uso

de verbos citacionais é normal e f reqü en t e como em qualquer o~

tra llngua desse tipo, onde raras ou inexistentes são as for-

mas de citação indireta. Palavras com funcão de focalização e

de ~nfase - como e.k.~Jt.u ao interi~r do discurso - o~orrem in-

tensamente ao longo de todo e qualquer texto oral, mas indi-

cam mais estratégias do falante para que sua apresentação na!

rativa seja absorvida pelo ouvinte com o mesmo ponto de vista

e as mesmas significaç5es ressaltadas ou de fundo. Não encon-

tramos, então, uma preocupação especlfica no que concerne a

relação entre o sujeito, o dito eo fato; o que interessa é a

construção do enunciado como se fosse sempre uma nova enuncia

çao. A questão da verdade, em termos gnoseolÕgicos, e muito

mais algo que se atribui a tipos de discurso do que a marcas

modais ou aspectuais que estariam presentes em qualquer fala.

Verdadeiros são as ak.J..iíâ "ve rda de i ra s" - e.k.~Jt.u - mitos de ori

gem e gestas dos antigos, textos transmitidos pela tradição;

"v e rda de ira " e a fala cerimonial e publica dos "chefes" e dos

velhos. Outras falas - estõrias, relatos, "fofocasll
, convers~

çoes - guardam em si, sempre, a possibilidade da IImentirall
•

No discurso m1t ico, cO m oj ã disse no Cap , 2 (Seção 5),

a emergência do real/atual e o dimensionamento do universozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk.~

na, super-abundante, a ~eplicas empobrecidas; as palavr~s de
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~l~i, O Sol, sao os operador~s dessa transformação redutora.

muitas vezes numa intervenção enganadora e jocosa. Sol ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~a.u

~IYíâ, o "me nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ro so " arquet ip i co (Ba.s so., 1983: 17). Sua fala

primordial, ao nomear e ao chamar ã existência, confunde os

humanos e os condena ã definitiva aceitação da "mentira" que

os separou do 11para, so or ig in a1 ". 5o1, ab S 01 uta m ente po dero-

50 e injusto, cria armadilhas para os ancestrais dos ~~~e,co

locando-os diante de falsas escolhas, ficção de liberdade e

de arb'trio. Ahi~ukâ foi um "bobo" que aceitou o arco e nao

a espingarda na distribuição dos emblemas entre gi~~ho,
11-'

ln-

dios bravos", ~u..~ee ~a.~a.lha..Se houve um engano originârio,

imputado aos "antigos" que "n à o sabiam", foi Sol, contudo,que

quis dar aos brancos tudo aquilo que e mais bonito, mais efi

caz, a multiplicidade das coisas que foi negada aos ~~~e e

aos indios. Sol e o primeiro acusado e a linguagem e respon-

sável desde então pela infinita serie de astucias e ilusões

que informam a comunicação dos homens em sociedade.

Segundo os Kalap[lo, tambem, na interpretação de Bas-

50 (1983: 18), os humanos

are preeminently deceitful beings, whose deception
comes from their ability to speak ... Human speech is
understood to have a kind of creative power that
extendshuman consciousness far beyond that of living
things in general. This has crueial implications for
the relations humans construct with one another, for
these are also typically ambiguous and illusionary,
often masking true feelings and even true identities.
Hence, while humans are capable(like all living
things) of goal-oriented action, what is important
for their distinctiveness among these living things
is the fact that they are capable of deception in
these relationships and of immaginatively creating
their goals.

A autora estabelece uma distinção entre a invenção ilu
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s5ria que os seres humanos produzem atrav~s da linguagem, com

sua criatividade figurativa e a capacidade de prefigurar obje-

tivos, e o poder transformador da musica, associado aos sereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

k.w'ê-.ttâ, os ic..'ê-k.e.. As "rezas", palavra cantada que se quer indu-

za mudanças e efeitos reais, seriamr~plicas enfraqueci das das

originais pronunciadas pela primeira vez pelos ic..i~e.. Os mitos

fu nda m entam o a spec tom azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi sim po rta n te da ex e cU cã o r itua 1, a mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ.

sica, e ~ pela execuçao musical nos ritos coletivos que os ho-

mens compensam a ilusão da criação verbal por um meio de comu-

nicação que transforma a consciincia de si, a consciincia cole

tiva e a apreensão do mundo atrav~s da sensu~lidade e dos sen-

timentos que a musical idade inspira.

Do ponto de vista dos usos da linguagem culturalmente

inscritos, a fala se transforma gradativamente em canto/musica;

a ilusão deixa lugar assim a "verdades" cosmo15gicas ritualiz~

das e sensualizadas. Aqu~m da fala hâ puro som - barulho, voz,

grito, exclamação - que ironicamente diz "verdade", pois exp r i

me sem mediações e articulações o existir, a presença, senti -

mentos p r í má r t o s de algum ser (homem, animal, "esplrito", que

seja). Entre som e canto, a fala ocupa o luga~ da invenção, da

intencionalidade, da individualidade, da "mentira", enfim.

Essa analise, que desenvolve a de Basso (1983), contras

ta bastante com a de Bastos (1978) em seu estudo da. musicolo -

gia kamayura. O autor opõe em primeiro lugar ihu, "voz" a ~e.'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e.ng, "linguagem", e, de po.i s , ~e.'e.n9 "Tf nqu a falada" a ma.ttafw.,

"míis í ca" (ibidem: 98 e sgs). Afirma em seguida (ibidem: 106).

Do ponto de vista semio15gico, a distinção ~ efetiva-
da com base na idéia de que 1I1,ngua falada" é um tipo
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de ~e'eng onde as pessoas representam as coisas do mun
do como elas são. Em outras palavras, o Kamayuri pensi
o falar como discurso congruente comas coisas que efe
tivamente acontecem, como um discurso, afinal, descri~
tivo, transparente nesta descrição. Jã a mUsica não.

Se os indios dizem que "musica nao fala,so canta", nao

e porque para eles a fala "representa" e a mÚsica não; com es-

sa frase estão se referindo simplesmente a musica sem texto.

Para os Kuikuro tem canto com palavras e canto puro, sem pala-

vras.

Os Kuikuro têm vãrias expressoes para significar "fazer

fofocall, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARácâ tâl-tâ ~-hêRe u-Raê-ga (sujo fazer-PONT e-

ERG 1-sobre-ALL), "ele fez sujeira para cima de mim"; aRanô

opoRon.t~-natâ-lGo (aqueles falar!escondido-HAB-PL), "aqueles f~

lam escondido". Há uma, porem, que e particularmente interes-

sante.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA pergunta .tâ aR~-ha-nl (INT palavra-fazer-NOM), "quemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
contou?", a resposta pode ser u-aR~-ha-nânâ ~jah~ hêlGe (1-pal~

vra-faz e r-PON T Ajah i ERG), "A. me conto u ". Mas ta m bem, .toto-

.te-pânâ ~jah~ hêRe (tolo-ir-PERF a. ERG), liA. fez andar .tôto" ,

-
ou ainda ijahi ~nÁ..~u-hânâ-pe (canto-PERF-ex), "foi o que A. ca~

tou". O gênero chamado .tôto (7) compreende tanto os cantos "an-

tigos" tradicionais executados pelas mulheres durante a "fes-

tall Jamurikumãlu, como os cantos compostos ad hoc por ocasião

de outra IIfesta", o Rwampâ. Jã dissemos que os textos dos can-

tos do Rwampâ contêm comentários, admoestações, agressões, re-

cados transmitidos publicamente numa situação ritualizada e di

rigidos seja a receptores especificos, seja ~ coletividade co-

mo um todo. Os temas são em geral os mesmos das "fofocas": fei

tiçaria, amantes e amores, adultérios, os problemas da alian-

ça.CantandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~õlo qualquer um pode acusar ou defender-se de
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acusaçoes diante do testemunho de todns. os ouvintes. O canto p!

rece permitir a passagem do genero conversacional mais privado

para um discurso catãrtico e metaf~rico tornado pDblico. Aqui,

a mGsica e operador de transformação não no plano cosmo15gico/

onto15gico, mas entre modalidades de comunicação. Por outro la

do, poder~se~ia dizer que "quem conta canta" porque a lingua ~

gem da na rra çã o, que cr ia m undoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAima g izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnâ r ;os. na c i rcu 1a C ã o das

"fofocas", pode transformar de fato relaçoes e determinar no-

vos desenvolvimentos futuros. Nesse sentido, ela e tão factual

mente (re)criadora como o e a mGsica.

Permanece a questão da fundamental natureza imaginativa

que e pr~pria da linguagem. Hâ ainda outro elemento que aponta

para a relação problemitica entre linguagem e realidade: a fr~

qUencia e produtividade de um tipo de discurso que chamaria de

antin6mico. Monod (1975: 67) utiliza essa mesma categoria na

sua tipologia da parole Trumâi, mas referindo-se ãs formulas

de etiqueta nas interaçoes formais da casa dos homens e das tro

cas, que jã mencionei anteriormente:

clest un denigrement systematique qui va jusqu'ã 1 I

opposition ou la negation absolues •.• (Na troca) 1 I

offrant dit seulement que ce qu'il poss~de nlest
rien et ne vaut rien.

D ir ia que o d iscu r so a nt i n6m ico en tre o s Ku ik D ro e ma is

prop~iamente uma especie de ato de referencia às avessas, di -

zer que algo e o que e afirmando o contrãrio do que e, não sem

um tom de escarnecimento: "e muito alto", dito de um baixinho;

"e rico mesmo", de um mendigo pedindo esmola na rodoviãria de

Brasl1ia; "ê bem magrinha", de uma mulher pa r t i cu la rrne n t e gor-

da, etc. Corresponde, assim~ a um uso da linguagem que Monod
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define como lldiscurso invertido"(discours renverse). A lingua-

gem representa uma constante possibilidade de inve~ter, caçoa~

mesmo aquilo que e evidente naquilo que e,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã vista de todos;em

suma, afirmar, asserir atraves da negaçao, do cDnt~irio.

Tais apontamentos sobre usos da palavra e as concepçoes

matalingnlsticas que disso podem se~ deduzidas sugerem que ao

inves de estarmos constatando uma aberraç~o que subverte a 16-

gica e as garantias da verdad~, que a cultura ocidental moder-

na, erudita e escrita tanto preza, a visão KuikGro - ou alto-

xinguana - da linguagem reflete em torno de algo que e consti-

tutivo de toda fala e desnuda um jogo da refer~ncias intra-lin

gtH st ica s que de sva 1or iza a "real idade", aq u il o que nos escamo

teamos no teatro das interaç~es conversacionais.

Como afirma Goffman (1975: 502), a organização do que e

dito não satisfaz s6 a compet~ncia lingUlstica, a relação com

o contexto em que o falar ocorre e com o contexto sobre o qual

se fala e as normas que explicitam relações sociais. Hã outra

caracterlstica de toda conversação, que e o falar mais cotidia

no:

talk can be loosely tiad to the surround in which it
occurs. By implication, then, talk is more vulnerable
than most activity to keeping and fabrication (whether
or not this vulnerability i s exp loit e.d) , for t h is
lo~seness is pracisely what transformations require.

Na conversação face a face atuam dois sujeitos, o falan

te e o ouvinte, e o processo da comunicação e muito mais uma in

teração dramãtica d~ que uma mera transmissão de informações;

o paralelo com a teatralidade que Goffman elabora €i instigante.

A criatividade se manifesta nos dois lados, e não s6 por parte



292

de quem fala. Aquilo que se apresenta aos que escutam e uma

versa o dos acontecimentos com todns os meios disponlveis ~ ora

lidade parã reproduzir a cena (Goffman, ibidem: 511):

Much of talk consists of replayings and that these
make no sense unless some form of s~ory tel1er's
suspense can be maintained shows theclose relevance
of frame - indeed, the close relevance of drammatur-
gy - for the organization of talk.

UmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf oc a '", uma anedota, uma estória, então, nao sao

simples relatos de eventos passados, mas, sim, re-animação de

falas anteriores, onde a suspense e estruturada e estrutural o

nexo frouxo com IIOS fatosll
•

Hã, as sim , uma re du c ã o da re spon sabi 1 ida de do fa 1a nte e ,

ao mesmo tempo, o eu que diz se fragmenta numa multiplicidade

de sujeitos: o eu pura fonte emissora, o eu que dramatiza - o

animador -, o eu apresentado, o eu protagonista. A estrutura da

execuçao oral manifesta formas de organizar memórias, estrat~-

gias discursivas dependentes dos contextos e dos ouvintes, fa-

las citadas em encaixes complexos.

Se a a ça o do f a1a nte e pou co 1 iga da a o ex te r ior, a o rea1 ,

ainda mais o e a resposta interpretativa do ouvinte. Uma execu

çao e eficaz pela novidade inerente não a um primeiro dizer

das coisas, mas ã capacidade de criar um primeiro ouvir, pois

a questão não ~ tanto prover dados a um receptor~ quanto apre-

sentar dramas a um piib.l ico. A perversidade de quem ouve se acre~

centa ã polimorfosidade de quem fala (Goffman, ib.: 548).

A passagem da conversação ao narrar e gradual e gradual

e o aumento da distincia entre o falante/animador, seu dizer e
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os ouvintes. Hã um continuum entre reproduzir numa frase um eve~

to passado para um ouvinte en passant e uma descrição completa

do acontecido dita com uma forma elaborada por um narrador expe-

rimentado a uma audi~ncia entendedora (Goffman~ ib.:522). A

meio caminho se encontram tipos ~e fala mais estilizada como a

doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~lho, que tecem comentirios p~blicos em voz alterada ou imi

tando sotaques e maneirismos verbais. Nesse caso o falante sequer

outro e faz com que seu p~blico não se esqueça que o animador não

coincide com a personagem animada. As palavras doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.~Zho podem

se tornar canto ou objeto de um canto e adistãncia entre os ele

mentos do evento - o cantor, o canto e a a~di~ncia - se modifi-

ca (Goffman, ib.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA534):

Song performers also sustain a not self of this arder,
except that no specific other is the attributed figure,
and some affinity is presumed between the singer and
the figure in whosa name the singer sings.

-
No ~wa.mpa, todavia, a relação ~ ainda mais complexa. Can-

ta-se o canto de outro ou de o~tros, reatualizando~o - reaniman-

do - para a ocasião e os destinatãrios que motivaram a execuçao:

x tolo-tê.-pe. (tolo-ir-ASP. PASS), "0 ex tolo de XII, onde X e no-

me pr5prio de um determi~ado indivlduo, compositor original, ou

-
ainda a.k.~k.utolotépe. (ou J..hZYíu,"canto"), ua.hJ..hata tolotépe., "Ex

tolo Ke lap à lo "; "ex tolo Matip~lI, quando jã se perdeu a lembran-

ça do autor. O cantor canta t amb em o seu pró pr i o canto. De qual-

-,
quer maneira, no ~wampa o sujeito enunciador, primãrio ou citado,

e sempre expresso, exposto, o que não acontece na a.~J..nádos a.~Z-

110, na "fofoca", se não no reduto do domlnio mais privado. O ca~

to estiliza, formaliza uma fala ordinária despersonalizando o s~

jeito falante e, assim, permite seudesvendamento pGblico; o di-

zer prosãico cotidiano, sempre nos limites da "mentira" e veloz-
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mente passageiro, se transforma, ou pelo menos alguns de seus

fragmentos, em textos musicados e fixados que comentam atra -

v~s de cenas instantineas questões cruciais da vida social.

Neles, individualização e universalidade se combinam perfeit~

mente, elevando a criatividade do falar a uma ~tica est~tica

de temas conflituosos.

Esse jogo das distincias e da apresentação do eu ~ o

que A bra ham szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1 9 76) u til iza pa ra uma t iP o 1 o.gia dos g êne ro s

orais - que ele chama de "folklôricos" -, enfocando a estrutu

ra da relação entre atores, audiência e situação de enuncia -

çao. Aqui, tamb~m, um continuum liga gêneros canversacionais,

onde o envolvimento ~ direto e ativo, aos gêneros ficcionais,

em que o envolvimento ~ posslvel basicamente por uma identifi

cação substitutiva.

Passamos, entã~, ã forma mais trabalhada e regrada da

linguagem falada cotidiana que ~ a narrativa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAKINÃ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ARTE DE CONTAR

Como vimos anteriormente, a categoriazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.kiVi.â. (a.ki, "pa_

lavrall
) inclui qualquer evento narrativo, do mais simples e

imediato - uma notlcia trazida de f·ora - aa mais elaborado e

tradicional. Nesse nivel mais geral da classificação o que 1m

porta não ~ tanto a natureza do conte~do temitico mas sim o

prôprio narrar, tipo de fala cujo entendimento procurei des -

vendarhi pouco. Como diz Ben Amos (1976: 235):

The names of genres often reflect their symbolic
value in the network of formal communication and
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their position in the cultural cognitive categories.
Each name signifies the semantic component of the
genre in all its manifestation, the basic ccmmon
denominator that unifies all its attributes in the
culture.

Pelo narrar e po sszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ve l construir cognitivamente a e st ru

tura de uma sequ~ncia de cenas que constitui seu discurso e co

municabilidade, estrutura de eventos que. compõem o sentido to-

tal de um texto oral. Contar e um "mostrar", se assim podemos

glosar a raizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiha:

atâtã-i câge ihâ-ke aki~â
bonito-COP mesmo mostrar-IMP

"conta bonito uma estória!"

Por meio de uma "est'Oriall se IIfazem" palavras, no senti

do de fabricar, criar:

kuk-aki-hâ-ke aki~â-ki
DUAL-palavra-fazer-IMP est'Oria-INST

"conta uma estória".

Mostrar uma aki~â, o uso frequente da expressao igZ-ke

(ver - IM P ) e sob re tudo de vã r i o s dê1t ico s (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZn e, prox im ida de; êJr.e

longitude), sobre cujo significado voltarei adiante, ao longo

da narrativa, são indTcios que sugerem um nexo entre o proces-

so de transmissão/recepção, verbal e auditivo, e um olhar cog-

nitivo que apreende o todo estruturado do discurso. Os Kuik~ro

não consideram que a aki~â seja algo parecido com um retrato ou

um desenho, como foi relatado para os Kamayurã, pois as modali

dades de representação visual não se confundem com as que in-

formam a execução narrativa.

Bastos (1978:89) e Samain (1980: 76) analisam de outro

modo o ge ne rozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmono neta no s Kamayurã. E s te s , t amb em, nao po ssuem

um termo especifico para, digamos, limito"; YI1CJJtone..ta
-e mais
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abrangente e designaria toda forma de "expl anação", naoso ver

bal como tambim pict5rica. Ambas as formas de expressão simbõ-

lica seriam "replicas" de uma realidade que somente podem "ev~

caril ou "r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ra t e r ". Referindo-se exclusivamente ã narrativa mi

tica, Samain retoma essa suposta equivalencia ao dizer quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmo-

Jtol1e.:ta

sao como espelhos que refletem para a comunidade atual
nao somente os modelos e os arquetipos passados mas tam
bim uma realidade de outra ordem do que real no qual-
mergulham.

E ainda (Samain, op.cit.: 105):

(os mitos) são vividos mais do que contados.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr a razao
~ltima de sua necessiria transmissão.

o contar Kuik~ro, ao meu ver, considerado como maneira

de falar, não retrata meramente uma realidade, atual ou arque-

tlpica que seja, mas constitui por si IIrealidades" culturalme~

te diferenciadas dependendo, aI sim, do tipo de ak.iVíã que s exe

cutado num determinado contexto e numa determinada relação en-

tre emissor, audi~ncia, temitica, estilo verbal, referencias e

recursos simb~licos e cognitivos. Reconhecido o denominador co

mum que i. a pr~pria estrutura e estilo especlficos de toda nar

ra t iva (a na 1 isa do s em se g u ida ), di st inç õe sim po rta n te s sa o e s-

tabelecidas no interior da categoria ak.iVíã.

Podemos distinguir tr~s tipos de narrativa. O primeiro,

definido ak.iVíâ e.k.úJtu , ou seja "e st.ór í a de verdade", modelar

(veja-se a discussão da categoria e.k.úJtu no Capo 2, Seção 5),in

clu; tão somente as narrativas tradicionais que contam fatos

das Origens ou Começos (raizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAopo), de "mu i t o tempo a tr â s" (c.u-

- -
hâJtâ , c.uhâJtâ-Ã.. uâk.e.) , dos "antigos" (g..Lhô-to), dos "e sp Ir t t o s"
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(ic..ê.Ize.).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAs alziVíiie:lzu.fUL se opoem ao segundo tipo de narrativas,

estórias "não verdadeiras", ou simplesmente ab.iVíii, relatos de

acontecimentos que foram direta ou indiretamente testemunhados

pelo narradora

Numa comparaçao com informaç6es provenientes de outros

grupos alto-xinguanos, semelhanças e diferenças se sobressaem.

Em Basso (1981: 274) se encontra uma classificação das maneiras

de falar Kalapãlo (Karlbe) não muito diferente da apresentada

aqui, mas sem maiores esclarecimentos. O gênero ab.1t.6U, "fala

narrativall, e subdividido pela autora em IInarrativas mitolõgi-

ca s" e "na rrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt iva s recentes", embora os. Ka la pâ lo , COmo os Kui-

k~ro, não tenham termos especlficos para nomear esses dois ti-

po s de 11 e stõ r ia ". O s Yaw a 1ap f ti (A ruã k, V iv e i1"0 S de Castro ,1977 :

111 e segs), distinguiriam "duas modal idades na.rre t t v a s": aWl1a

t1, "m i t o !", e il1utayii, "h t st ó r ia ou estórias" (de il1u:taya:taa pii,

"c on t a r "}, Os personagens das primeiras são awa.pu.lza. (os que br..2.

taram, surgiram, os primeiros) e das segundas .6ilzuVía.law (os ve

lhos, antigos) ou t.6awalzalaw (os de ontem). Jã Gregor (1977:76)

glosa os termos Mehinãku (Aruãk) aUl1ab.1 e me.taiyii (=il1utayii)

com, respectivamente "mith" e "news". Para os Kuikuro entretan

to - alem do fato de toda modalidade narrativa ser ab.iVíii - as

-
ab.iVíii e.b.u.~u se enquadram sem exceção no c..uh~~~, tempo fora do

tempo, e seus personagens, gihôlo, não são sõ os ancestrais fun

dadores, mas tambem "herõis" antigos, com suas gestas e perip.§..

c ia s contra "i n d io s b ravos 11 e brancos. e uma se r i e de figuras

que se distribuem entre uns e outros. "Chefes antigos", prota-

gonistas de vãrias lIestórias" relativas ã chegada dos brancos,

são chamados de b.ub.-ihu.~u, "nossas (DUAL inclusivo) costas" ou
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IInossos antigosll.

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak~~~ ~k~nu dos ComeçITs contam aventuras de persona-

gens mrticos que antecedem a criação da humanidade. Esta Glti-

ma e uma longa narrativa - talvez a maior - que inclui desde azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
fabricação das mulheres de pau por Kwant;g~, o casamento das

sobreviventes com Nicuerâ, o Jaguar, ate o nascimento de Taurl

~ã e Auluk~ma, os g~meos Sol e Lua (Villas Boas, 1975; Samain,

1980; Agostinho, 1974). Um velho a~~~~ ~to relacionou essas fi

guras num sistema de descend~ncia, cada geração correspondendo

a uma fase da criação original e a um conjunto de lIestóriasll,

como mostrado no Quadro 2.

VoltandozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi distinção entre aki~~ tout court e ak~~~ ek~

nu, ela não op~e narrativas históricas a narrativas mrticas,mas

sim, a "n ào verdade 11 de um contar que se constrói pela criati-

vidade e manipulação do indivlduo ã IIverdadell supra-individual

da transmissão oral tradicional que mantem vivo o universo cos

mológico, incluindo nele as origens dos grupos locais/~tomo e

universos constrastantes de Tndios e brancos.

Mesmo tendo presentes as armadilhas da tradução, ineren

tes a glosa local "v e rda de i ro " do modificador e.ku.nu- e a sem-

pre necessãria relativização da noção de "verdade", submetida

aos valores dos IImundos posslveisll criados na interação social

e no universo imaginativo da narrativa -, percebemos que se hã

IIverdadell para os Kuikuro, ela estã na fala que reconta um re-

pertório, não rigidamente fixo ou seja aberto a uma inovação

mantida em limites, o qual constitui mem5ria coletiva cosmolõ-

gica e histórica, e não estã na memória breve do tempo indivi-



JukukuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Anãncu

IgukuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA== Aciji

I
(morcego)

I
Do caos ao orde-
namento do cosmo
(dia e noite,ter

) ra e ãgua, etc)-

1 II

Ahaincãla 1 P!imeiras cria-
) çoes.

Ahinukã Kwamucinl Karinticiiru Uacahã

Quadro 2

-
Uahasãka Kwantâgâ

I

-I·~
(2 hatã)(2 iku) 2

-urreuera
I I

Taurlna Aulukuma

I III
As seis mulheres
de pau; origem
da humanidade;
primeiro Kwarup.

1 IV
Ordenamento e dis
tinções da humanT
dade; kure, gikõ~
ro, karãiha .

Origem dos bens
culturais e das
marcas da região
alto-xinguana
(rios, etc)
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dua1 ou na prova testemunhal de que m" vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiu " ,qu em "viveu", quem

"soube".

Um e p isod i o pode ajudar a entender. Um velho Ku íkiir-osur

preendeu-me um dia - sem o meu gravador - com uma longa e por-

menorizada "estõria" da chegada dos Villas Boas ao Alto Xingu,

disposto a responder assim ãs minhas perguntas sobre os prime!

ros encontros com os carafba. A execução narrativa foi impres-

sionante e semelhante em todas suas caracterfsticas ãs muitas

outras que ji tinha ouvido. Os comentirios, ou melhor as adver

tê n c ; as, quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 o 9 o em se 9 u i da me foram tran sm iti das pe 1 o "c hefe"

que se sentia responsãvel de alguma maneira pelo acesso a uma

informação correta, levantaram distinções importantes e me fi-

zeram entender o jogo ling~fstico do qual tinha sido ingenua -

mente alvo. Tinha sido contado o que nao erazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~i~~ e~~~u como

fosse a~i~~ e~~~u, o que era condenivel, ou melhor, desagradã-

vel; dal o jogo ir6nico do velho. O que isso significava? A ex

plicação foi arquitetada em torno de dois aspectos, um em ter-

mos de conteudo, de temãtica, o outro em termos de proprieda -

des da lfngua e da construção utilizadas na narrativa. O pri-

meiro jã o mencionei; a definição ~ clara: ~ aki~~ e~~~u todo

recontar de um modelo narrativo que fale dos Começos e do Pes-

soal Antigo, g.Lhõlo. Contar o que se viu nao constitui uma "es

taria de verdade", e insinuar a au~ê.Yl.epor meio das palavras e

se isso e apresentado como a~i~~, eis uma dupla mentira. Assi~

a estaria do velho não respondia ao pedido pelo qual se solici

gihôlo hôho
ENF

(ou)

e-g-ih~-~ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-Z~a
2-INTR-mostrar-IMP l-FIN

IIConta para mim dos anti
90S! II
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"Conta para mim de an
tigamentell

mas, simplesmente, ele contou:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oftfãndo apalú.-pâftâ -<-ha-tãJtâ -<--h~ke,

aparecer-PERF mostrar-CONT 3-ERG
lIEle estã contando o
aparecimento de Or-
lando, o primeiro
aparecimento dos ca-
ralbauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
kafta-<-hã apak-<--pâftâ -<-hotuJt~--<-.

primeiro-COP

Em segundo lugar, "ak-<-Víã tem as suas pa lav r.a s !", termos e

expressões "antigas" como "antigos" são os eventos, as "festas",

os costumes representados; a narrativa "verdadeira" e texto ines

gotãvel para a tradição, mesmo quando esta jã s5 vive nesse nar

rar dos mais velhos para a curiosidade de uma audi~ncia que nun

ca "v i u ? , nem sua recriação cerimonial. Agora, as palavras de

ak-<-Víã se tornam "feias" - he..ólVíâ -, esquisitas, ridlculas quan-

do utilizadas fora de contexto. Enfim, a construção do relato

enganou seu receptor, fazendo dele o participante passivo de um

dizer particular, um "ir e vir, ir adiante, voltar, pegar esse

ponto, deixa-lo, falar outro, pegar de novoll
, movimento do dis-

curso que e o que marca a execuçao narrativa de estilo clãssico,

reservada tão somente a um tipo de fala formalizada que por si

mesme dispõe a um certo entendimento e transmite um certo con -

teUdo.

Ha outra caracterlstica que distingue as a~-<-Vía e~~Jtu. São

elas tam-<-c.1.-Víâ (longo-ATR), ou seja "compridas". porque elabor~

das em seus episódios e detalhes. Tão somente o tempo de dura -

çao de uma ak.-<-Víãpode definl-la como "de verdade", tempo que

pode chegar a mais de uma hora de duração. A competincia do nar

radar se mede tamb~m pela sua capacidade de desenvolver as par-
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tes dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~~, lembrar de todas elas na sucess~o correta, embe-

lezã-las atrav~s de todos os recurs6s de que dispae.

"Curtas" - :tamic.I-!a (comprido-NEG) - por excelência sao

as a.kLVi~ 'do terceiro ti po , chamadas de he..ólnâ. "feias". Trata-

se, ao que me parece, de fragmentos mTticos, que constituem bre

ves epid6dios cuja temitica ê por si mesma um jogo picante, di

vertido, quase sempre obsceno que fala de relações proibidas,

incestos, afins ridicularizados, amantes, sexo (feminino). As

relações entre sogra e genro são um dos assuntos preferidos: a

mãe de uma esposa que quase nao aparece se comporta de maneira

absurda e ê no fim como que punida pelo esposo da filha de ma-

neira exemplar. A afinidade se constitui no tema que mais do

que outros pode ser explorado para rir e se assustar ao mesmo

tem po com um sexo de scontro 1ado ou e stê r i1 (mas tu rbaç ã o) ou com

desejos obscenos de morte (a sobra que asfixia seu neto com pei

-
dos noturnos). Nas "est6rias feias" - akinâ he..óinânâ - agres-

sividade e desprezo reclprocos tomam conta de uma interação que

-
na real idade ê caracterizada por ev tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a c ào , "vergonha" - ihâ.óu-

expressas em rlgidas normas comportamentais. Os encontros en-

tre ajõ, "amantes", são outro tema comum; neles o divertissement

se dã no grotesco da clandestinidade, da mentira e das intri-

gas. O adultêrio excita, ê inevitivel aventura ~s escondidas,

descoberto se torna esc~~dalo vexaminoso, exposto não tanto a

uma condenação sisuda quanto a um riso hilariante coletivo. Nes

sas pequenas narraçoes, o sexo se sobrepõe i violência de rea-

çoes individuais, a matêrias "sujas" como fezes e sangue. E o

sexo feminino, literalmente, ê objeto de toda uma sêrie de pod~

-
r famo s dizer, piadas; afinal, as alzií1âhe..óií1ânâ são contadas p~
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ra o entretenimento masculino, ocupam o tempo do kwakijtu; as

mulheres as repetem em vozzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb a ix a vcom medo de serem escutadas p~

los homens. Numa delas, um passarinho chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ.jcchl empreende

uma viagem na procura da resposta a uma indagação- 5bvia e en-

graçada: como ê a vagina por dentro? Visita aldeias alegõricas

- a do mosquito, a do penis, ado tronco caldo no meio do ca-

minho - sempre perseguindo a satisfação de sua cu~iosidade;sem

perceber que a resposta esti em sua propria garganta vermelha,

lIigualll a uma vagina aberta.

Um gênero correspondente às "e st cr.ia s f e.ia s " kuikuro exis-

te tambem entre os Yawalaplti, sendo, assim, provavelmente, c~

mum a toda a irea alto-xinguana. Para esse grupo aruik, elas

sao f<.Á-hâfLÁ-. IIsaborosasll ou IIpicantesll, enquanto as "estôrias

de verdade" - mitos - são f<.cc.túpa, "t r i st e " (Viveiros de Castro,

1977: 120). Essa ultima qualificação e usada pelos Ku t kiir o ç que,

como os Yawalaplti, comparam o sentimento assim definido ao do

luto. A razao que me foi dada dizia respeito ã melancolia que

acompanha toda af<.Á-~â ek.úhu na lembrança imaginiria de um pass!

do bonito, he ró lco , grandioso. "Tr t st e " e t amb àm serio, como

"f e i o " e t amb àm de rri só r io , e sc.àrn t o . Not àve l e o fato de que

-
freqUentemente as af<.Á-Yíâ.he.f.Jiííâhâ começam com um pa.ràq ra f o t n-

trodutorio onde o que se segue ê apresentado como uma narrati-

va "muito triste", mencionando alguma ak.1Yíâ. ek.úhu "muito pare-

cidall: um belo exemplo de discurso antin5mico, que ja dissemos

ser bastante apreciado, num jogo de contrastes irônicos que

por si s ó ja cria o cl ima p s i c.olcq ico e emotivo da lIestoriall p~

ra os ouvintes (ver a transcrição em Apêndice e sua analise mais

adiante).
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
As categoriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaR..LVíCi, ak.i:VíCi e.R.útw e ak.J..VíCi he.1>J..VíâJt.â repr~

sentam uma classificação de tipos e eventos narrativos na qual

estão presentes relações e oposicõêS. De um lado~ a qualifica-

ção de ekGru versus a sua aus~ncia remete a um sistema cogniti

vo-simb51ico mais amplo, que, incorporan~o e.k.úhu como operador

bisico de diferença, revela seu significado para al~m da glosa

"verdadeiro" (Cap. 2, Seção 5). Do outro lado, h à a oposição

e.k.úJt.u/he1>IVíâ, onde o segundo adjetivo expressa uma feiura que

e sensitiva, etica e estetica ao mesmo tempo, codificada pelo

riso que suscita riso compartilhado. As ak..iVíCi he1>.iVíâJt.â, alem

disso não são simplesmente "est6rias", pois compõem um repert.§.

rio tradicional explorado a contento pelos ak..iVíá ôto.

Quem conta? Quando e porque? Para quem? Responder a es-

sas perguntas nos ajuda a contextualizar o evento narrativo,em

particular a execução elaborada e relativamente formalizada das

o conhecimento das muitas ak.J..Víã, das fórmulas memoriza-

das dos discursos cerimoniais, das "rezas" ou dos cantos, as -

sim como o domlnio das regras estillsticas e retóricas que ca-

racterizam cada g~nero verbal formal, constituem saberes espe-

cificas, adquiridos por determinadas pessoas e a elas atribui-

dos. São assim reconhecidos ak..iVíá ôto, "donos de estórias", I<.e.

he.nê. ô.to, "don o s de r ezas.";zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ..n~n.ú ô.to, "donos de cantos" - men

cionando o tipo particular de canto(8). Uma mesma pessoa pode

ser ôto de diferentes saberes e Um mesmo repertório pode ter

vãrios ôto. Tal atribuição, em geral. denota prestlgio social,

tanto dentro do grupo como do sistema abrangente alto-xinguano.

definindo, entre outras coisas, importantespap~is rituais.



304zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na semântica do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3to se entrelacam os significados

de "dono", "mestre controlador" e IImediador", ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjã foi dito

no Cap. 2 . Um sent i do de 11 po S 5 e", tran 5 m i 55 , V e 1 e pa S5 , ve 1 de

ser objeto de troca por "pagamentoll
, se revela no uso da raiz

gZpi - "p ossu i r , ter" algo material - nas express?es u-gZpizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,ti

ha ("eu jã tenho"), kakâgi u-gZpi (muito eu tenho), iYíã-tâ u-gl

pi (eu não tenho), quando se quer dizer que se sabe, ou não se

sabe, akiYíã, ou ke.he.Jte.,ou cantos. Hã, todavia, uma distinção

entre saber "estórias" e outras habilidades; o contar não e sub

metido às regras do "pagamento" e, em pr t nc fp t o , qualquer um

pode se improvisar narrador, embora sempre prefira apontar os

akiYíã 3to como os mais indicados para execuções competentes e

destinadas ã apreciação publica.

Como algu~m pode se tornar 3~o de um saber que i arte

verbal? Pressuposto geral ~ a disposição voluntãria do apren -

diz. No caso do akiYíã 3to, seu conhecimento lhe foi transmiti-

do por algum parente consangU,neo com o qual conviveu, ligado

por fortes laços - pais, tios, avós. M~s a relação mais impor-

tante ~ a entre tio materno e filho da irmão (-~oJtu; -hat~â);

sempre que os dois se encontram - separados pela virilocalida-

de dominante nas prãticas de residência pôs-casamento - o tio

- -dedica longas horas noturnas a narraçao em que o jovem sobri-

nho desempenha, aprendendo, o papel de ouvinte privilegiado.

r preciso dizer que, embora esse saber seja em princ, -

pio atin9,vel tanto por homens como por mulheres, i raro encon

trar narradoras apontadas como akiYíã 3to. Estas, sempre mulhe-

res em idade avançada, podem transmitir o acervo que possuem e
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exibl-lo, mas sem deixar de praticar ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiha~u do comportamento

feminino, mesmo atenuado pela velhice - evitar d~ se expor p~

bl icamente ou diante de estranhos, assim COmo respeitar a pri~

ridade masculina.

As a~i~~aprendidas na domesticidade da inf~ncia e da

primeira juventude serão enriqueci das de detalhes e versoes,e

outras se acrescenterio a elas, indefinidamente, ao longo da

vida, ouvidas de outros narradores, de estrangeiros de passa-

gem, nas ocasiões as mais variadas. Quanto mais velho o narra

dor, mais completos e admirados serão seu repert5rio e sua

elegãncia estillstica.

Qual ê a função do que chamei de ouvinte privilegiado?

Hã uma interação entre participantes do evento narrativo mais

complexa do que terlamos se considerãssemos simplesmente um

narrador (emissor) e uma audi~ncia (receptor). Estamos diante

de um sistema triãdico, onde diãlogo e mon5logo convivem: o

executor principal, o intelocutor e o publico. Esse sistema e

o caracterTstico de muitas culturas de tradição oral, algumas

das quais desenvolveram-no de maneira especial. Veja-se o ca-

so apresentado por Burns (1980) relativo âs narrativas Maya

Yucatec, sociedade na qual o gênero "estória" ê definido como

sendo um tipo de conversação - "ancient conversation":

Unlike Western ideas of how speech should be conducted,
the Yacatec Maya system of the kinds of talk available
in social encounters places a great deal emphasi$ on
the verbal interaction between two people in narrative
performance. It is impossible to say in Yucatec Maya,
Utell me a story". In szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ea d , the only way to el i c i t a
story is to ask someone to "converse" a story w;th you.
Empahsizing the conversation between people rather
than the performance of one infront of an attending
audience appears to be an idea that has a great
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historical depth as well. Inthe opening lines of the
Quiche Maya bozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAok of .couns.e l., the Popol Vuh , the gods
Tepeu and Gucumatz create the world by holding a
conversa t ion.

Embora a concepç[o kuikGro da natureza do ato narrati-

vo e a estrutura do mesmo sejam outras - não conversarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ita~l-

-
nu), mas "fazer p a.l.a v ra " (ak.i-h.al1éi~éi)ou "mostrar/dar estória"

- -
(ak.~n~ ~h.anéiftéi/~unéiftéi)- a presença de um "respondedor", como

participante se cundâr-i o , e essencial ã realização do evento,faz

o contador existir, e o reconhecimento do ak.~n~ õ~o no desemp~

nho de suas habilidades. Em situações mais formais, o velho

narrador se dirige a outro velho, jamais a um jovem e muito ra

ramente a uma mulher, ou a outro homem adulto que goze de um

certo status. Na cena domestica, ao tio materno responde o so-

br inho , ap ren diz dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII e stõ r ia 11 e deu m co rr.eto de sem pe nho de

seu papel de ouvinte principal.

Definem-se, assim, bons narradores como bons responded~

res. Estes conseguem estimular, prolongar, pontualizar adequa-

damente a execução de seus parceiros, tanto quanto um interlo-

cutor ignorante e inãbil chega a atrapalhar, ridicularizar, e~

pobrecer a narração. Foi o que percebi claramente na minha pr~

priaexperi~ncia, quando colocada na frente de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalú.n~ õ~o

com meu gravador me tornava forçosamente ouvinte privilegiada,

tentando reproduzir intuitivamente o comportamento exigido sem

dominar suas regras e sem entender completamente o texto que

ouvia. A gravação de uma akin~ sempre criava condições para uma

execução não exatamente espontânea.

A fala do respondedor varia de uma simples intervenção

murmurada e pontual que, me parece, marca unidades do discurso

quais linhas e parãgrafos. a questões e comentãrios relativos
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ãzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfala do narrador. As perguntas do ínterlocutor tambem variam,

das retóricas que repetem em forma. interrog.ativa frases dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak.izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

naa pedidos de esclarecimentos e informações sobre local ida -

des, personagens, relações de parentesco, seqnencias de even -

tos. O narrador e então quem responde com afirmações (lahie~~

alaeak.l), negações (k.o~ ak.ata), explicações rãpidas, ou com re

petições tambem retóricas que compõem com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAda seu ouvinte es

pecial paralelismos caracterTsticosdos tipos de discurso mais

formal.

Os dois participantes principais do evento narrativo in

teragem assim diante de uma audiência ora atenta aos detalhes

mais excitantes ora dist~arda. Acena se parece mais com uma

especie de dramatização que se desenvolve entre duas pessoas

diante de uma plateia do que com um monõlogo dirigido a um p~-

blico indefinido(9).

Por fim, quando e porque se conta uma lIestóriall? Não

hã momentos ou ocasiões especTficas nem ritualizadas que moti-

vem a execução. Quvem-se aki~~ no kwak~~u, num grupo masculino

reunido para tarefas comuns como fabricação de artesanato ou

de enfeites cerimoniais,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã noite nas casas. As ocasiões são va

riadas:a visita de um ak.ii1ã.õ~o de outra aldeia, explicações

de 11 fe stas 11 ou de 11 reza s 11, o sim p1e s p raze r de e sta r junto s nas

horas de descanso. Alem da fluidez das ocasiões para a execu -

ção das "estórias", não poderlamos falar de uma função social

definida e circunscrita desempenhada pela narraçao. A própria

concepção ampla e inclusiva de ak.ii1~ liga toda memória, prese~

te, pa ssa do recen te, pa ssa do d i sta n te. O con ta r e d i fuso, e st ã

em qualquer momento e lug~r. Sobretudo as akii1ã. tradicionais,
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e.IÚlJtU.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe he.J.,IVía. lembram e revivem pela fala sempre atual e pr~

sente um inteiro complexo cultural, aidenti.dade integral de

uma sociedade que incorpora identidades locais reconhecidas,as

lIorigensll do mundo e de seus componentes significativos mate -

riais e simb6licos, regras e fronteiras das relações entre gr~

pos e indivlduos. NãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe por acaso que as mudanças que afetam

a visão e o comportamento das gerações mais jovens, nascidas e

crescidas na irrupção dos bens e dos valores caralba, enfraqu~

cem progressivamente o peso e a respeitabilidade tanto da tran~

missão do corpo daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakLVí~ tradicionais COmo da figura do aki~a

õ,to.

A literatura oral ~ capltulo essencial de uma etnologia

da linguagem. A maioria dos trabalhos nesse campo privilegiam

uns o aspecto etnol~gico, outros o aspecto lingnTstico. No pri

meiro caso, textos são coletados com a finalidade de fornecer

informações complementares ã investigação sobre instituições,

crenças, cu 1tu ra ma ter ia 1, e tc. Ex em p 1o de ssaab o rdagem ,no que

co ncerne o A 1to X ingu, e a d i sse rta cã o de Sama i n (198 O ) . Um

conjunto de mitos Kamayuri, com registro de diferentes versões

para alguns deles, e introduzido por um quadro hist6rico e et-

nogrifico que constituiria a chave interpretativa no exerclcio

de anilise de um mito em particular. o da origem da lagoa de

Ipavu. Os textos em português sao transcrição de traduções da-

das por informantes, seguindo uma segmentação do fluxo discur-

sivo determinada pelas interrupções da gravação, mantida esta

em intervalos bastante pequenos. O texto escrito aparece como

prosa. O que interessa Samain e a emergência de uma estrutura

de relações e oposições de unidades em termos do conteGdo - mi
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temas - pertencentes ao domTnio que ele chama de "fala laten-

tell, a ser distinta da "fala ma nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAifeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a ?, expressão integral da

parole, que encerra a primeira como estrutura profunda abstr!

ta de onde podem ser geradas infind~veis execuçõ~s. Trata-se

de uma an~lise estrutural de narrativa que se distância do mQ

delol~vi-straussiano pois detecta não um sistema intertextual

de transformações mas o de uma mensagem espe~Tfica contextua-

lizada que deveria corroborar ou aprofundar uma etnografia es

peclfica.

No segundo caso, os textos sao transcritos e traduzi -

dos com rigor, mas o comentirio ~ unicamente lingnTstico; fa-

tos estilTsticos e significados culturais de uso não são con-

siderados. Exemplos desse tipo de trabalho não se encontram p!

ra a região do Alto Xingu e sao mesmo raros com respeito as

llnguas indlgenas brasileiras.

Uma investigação situada a meio caminho entre os dois

tipos de anâlise ~ a etnografia da narrativa Kalap~lo de Bas-

so (1981, 1985).

Basso trata de evidenciar as homologias e complementa-

ridades entre mito e ritual, meios simb5licos com processos

performativos distintos, eventos expressivos que "constroemll

a ordem cosmo16gica numa experi~ncia ~nica para executores e

ouvi n tezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt» b serva dore s . Em bo ra não ofereça ã eu r io s ida de do lei

tor - especialmente do leitor lingüista - textos analTticos em

lTngua kalapâlo, a autora concentra a atenção sobre a interr~

lação entre estrutura do discurso narrativo, ou seja o mito

visto como execução, as categarias de tempo e espa~o do imagi
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nario narrativo e o significado de recursos estillsticos e pra~

maticos como a fala citada e os comentirios embutid~s do narra-

dor. r explorada tamb~m, a questão mito/hist5ria nos relatos que

concernem os primeiros contatos com os brancos. Podemos apreciar

uma tradução em inglês que tenta reproduzir a estrutura origi -

nal do discurso narrativo, preservando visualmente a organiza -

çao seqUencial dos eventos e outros aspectos da execução. Para

entender a narrativa como um Utodo textualu~ a anãlise da cons-

trução oral se acrescenta outra, de temas e de slmbolos verbais

(metâforas, formas sintiticas e lexicais, elementos discursivos,

sistema de referência temporal). Todos esses recursos contribuem

para um IImodelo explanatõrio e esclarecedoru comunicado por si~

nificados cosmo16gicos e formas cognitivas- conhecidas.

Quando jâ estava redigida boa parte deste CapTtulo sobre

aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~â Kuikuro, chegou em minhas mãos o livro de Basso (1985)

que retoma e amplia os argumentos de artigos anteriores. A pri-

meira parte do livro ~ dedicada inteiramente i arte narrativa ~

como era de se esperar, o estudo de Basso ~ invejâvel do ponto

de vista etno15gico. Resumindo, diz a autora (op.cit.: 18):

Kalapalo narrative art is a form of high entertainment
and designed to create an illusionary intimacy. but it
is at the same time perhaps the most important means
of imparting complex focus of knowledge.

A comparaçio entre dados KuikITro e dados Kalapilo ~ obri

gatõria, dada a estrita proximidade socio~cultural e lingUTsti-

ca entre os dois grupos KarTbe alto-xinguanos. Servir-me-ei de

varias observações extraidas do trabalho de Basso. Surpresa, PE.

r êrn , sucitam as anotações de carzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâ t er 1 ingtlistico. que, em vàrios

aspectos não correspondem a minha descrição do KuikGro; teria
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sido, ao con tr â r-í o., menos problemãtica e duvzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt do.sa uma semelhan

ca morfolõgica e sintãtica e.ntreas duas li nquas . Procurarei

alinhavar algumas dessas discrepâncias ao longo da prõxima Se-

ção. Antes de tudo, devo dizer que nao 50 a autora nos fornece

pouco ou nenhum exempl~ de sua anãlise lingnlstica - o que nao

auxilia o entendimento -, como t arnb ém não, e convincente sua

transcrição do Ka 1 ap ã 10. Entre outras coisas, o mesmo som pa r~

ce ser grafado de maneira diferente, sobretudo no que concerne

certas vogais, como a central â, representada ora com u, ora

com e. Se os grafemas utilizados nao são fon~micos, mas sim fo

neticos, estão perdidos muitos sons; alem disso, acrescenta-se

alista um misterioso B (vogal anterior arredondada), que nunca

ouvi nem em Kalapãlo nem em Kuik~ro. A ~nica transcrição de um

texto narrativo em 11ngua nativa (op.cit.: 19-24), infelizmen-

te, não esclarece o lingUista e na~a acrescenta para o etnõlo-

go, pois nao hã nenhum tipo de tradução interlinear, nem seg -

mentação que ajude a identificar morfemasou palavras. Por

exemplo, permanece não explicada a contração de verbos, parti-

culas aspectuais e focalizadoras e delticos, que ocorre na fa-

la rãpida. Com isso, torna-se tambem diflcil cotejar a prõpria

tradução das execuções narrativas.

o modelo usado pela autora na montagem do texto traduzi

do tem sido proposto e aplicado, na prõpria organização de nar

rativas transcritas eml,ngua nativa, primeiramente por Hymes

(1977), em seguida por Tedlock (1971), Brigth (1979), Mac Len-

don (1981); em Urban (1984, 1985) esse mesmo modelo se revela

novamente na tradução de um mito Shokleng, grupo j~ do sul bra

sileiro. Minha anãlise consiste numa sua reatualização para nar
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rativas kuikGro tanto na transcrição da execuçao original como

na tradução livre, pois esse mesmo modelo, submetido a algumas

modificações, se mostra vil ido tamb~m para a abordagem a tradi

ção oral alto-xinguana. Restaria comprovar sua utilidade com

respeito a tradições narrativas de outros grupos, o que nos l!

varia a admitir a ex istê n c iad e um estilo mais geral, c a ra c te -

rlstico talvez da pr6pria oral idade.

Todo texto de narrativa oral ~ mensagem transmitida no

interior de um certo contexto cultural e social por meio de uma

llngua determinada e a audiência esti de pos.se do duplo c5digo

de interpretação, lingÜlstico e cultural. O c6digo narrativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

o conjunto de gêneros e modos de execução que lhe são pr6prios

e submetidos aos requisitos de uma certa expressão lingUlstic~

~ ele que conecta o contexto i llngua. Seguindo Calame-Griaule

(1977), definimos o estilo como a ligação entre llngua, texto

e n a r ra do r, re s sal ta n d o d o is a sp e c tos. com p 1em e n ta re s , o nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ve 1

da 11n gu a, o use j a a ma ne ira pe 1a q u a 1 são u til i za do s c e rt o s re

cursos lingtllsticos para efeitos literirios (arte verbal), e o

estilo oral, recursos vocais e gestuais. O estilo ~ o que dis-

tingue o uso corrente da lTngua na comunicação informal de uma

expressão marcada por critérios estéticos. Por outro le doj e s tj

10 narrativo se diferencia do estilo po~tico propriamente dito

situando-se como que a meio caminho entre um e outro, revelan-

dou m a e sp~c ie de p r o sa po e t iz a da. A in t ro dução d o tex to em sua

expressao original permite explorar a associação forma/conteG-

do para a decodificacão da mensagem. Com isso, acredito, nao

so se enriquece a anilise etnogrifica da arte narrativa, como

discurso de apreensão dos elementos ma.is complexos do simbolis
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mo cultural - objetivo~ por exemplo, de Basso- como tamb~m se

aprofunda a pesquisa lingüTstica no sentido de esclarecer o va

lor de uso de v~rios recursos sint~ticos .

. .~"'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.4.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATEXTOS NARRATIVOS KUIKÚRO: SELEC';O~VERSÕES~ TRADUCÃO

De um total de cerca de trinta narrativas, gravadas e a

maioria delas transcritas e traduzidas, selecionei como amos-

tra para compor o Ap~ndice cinco textos, cada um representando

um sub-g~nero dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa~l~~. O primeiro i um sjmples relato, a des-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c r icão de uma "f e s t a ? , ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc.Lcl., a qual não tinha conseguido as-

sistir pois hã muito tempo não era realizada. Na pequena "est-ª.

ria" da jovem Kahura, rec~m-saTda da reclusão pubert~ria,ã de~

crição um pouco incerta das fases do ritual se misturam lembran

ças e explicações sobre chefia (ver Capo 2). Trata-se na verda

de de um "e n s i name n t o!", como dizem os Ku i kiiro:

~ahun~ h~~~ ~lguh~-pâna c.lc.It~-tâ-~l
ERG 1-ensinar-PERF ir-PONT-INST

"0 que Kahura me en-
sinou sobre o desen-
rolar do c.lc.IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

ou

"0 ensinamento de Ka
hura sobre a realiza
ção do c.--Lc.I 11

A lIestõria" do c.leIserve como introdução e constraste

para com os t r ê s textos que seguem, todos a~Ln~ ~~úni.i, e o ul-

-
timo, uma a~ln~ h~l,lnana.O objetivo ~ permitir a comparaçao e~

tre um discurso espontãneo e não formal e execuções de narrati

vas tradicionais marcadas por um estilo claramente reconhecT -

vel, dominado pelos velhos akl~~ ~to. Uma anilise a parte mer!

ce a "estória feia", contada não por um velho, ma.s pelo filho,

jovem adulto, do "capitãorr
, aspirante a contador da herança
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transmitida pelo pai.

As trêszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.k.iVíéi e.k.u.Jt.u escolhidas representam também sub-

gêneros: os Começos (origem do pequi), uma transformação so-

brenatural onde cantos e danças inauguram o primeiro aconte -

cer de uma "festa", o mito/história de um grupo humano.

Um problema que se coloca na escolha de textos desse

tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê o da existência de diferentes versEes~ uma para cada

narrador, praticamente. Além disso, as execuç6e~ de uma mesma

a.k.iVíéi por parte do mesmo contador nunca são exatamente iguais.

A variação nesse ~ltimo nTvel se deve aqueles fatores de cara

ter mais circunstancial que Samain (1980: 165) considera res-

pons ave is pe 1a 11 f1 ex ibzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 1 ida de do m ito 11 , na sua 11 fa1a ma n ife s-

ta", sobretudo a relação sempre mutante do narrador com seus

ouvintes em diversos contextos e situações.

Falando em tradição oral, duas quest6es devem ser le -

vantadas, uma de carãter geral, a outra especlfica aos Ku i kii-

ro. As teorias atuais sobre os. processos de transmissão, cri-

ticada a visão romântica de uma tradição inerte, origem COmum

e composição coletiva de um patrimônio memorizado enfatizam,

ao contrario, a interação viva entre capacidades mnemônicas e

as dinâmicas culturais da composição em execução. Desse ponto

de vista, as variantes narrativas, por exemplo, não podem ser

imputadas ã degeneração de um mltico texto original, mas sao

resultado de um equillbrio procurado pelo executor entre re -

produção fidedigna do que lhe foi transmitido e recriação. V~

ja-se o que diz Finnegan (1977: 145) tomando o caso das bala-

das anglo-americanas:
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"To emphasizezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt hi s re-criative aspect is not to suggest
creation +r om nothing. Rather -as in the ora l-fcrmu'la tc
approach - there is a stock-in-trade of,themes, p.lots
phrases and stanzas on which the ballad sin~er (01"
other poet) can draw, and thraugh which he can impose
more ar less - originality on hiscomposition. There
are, for example, many stock phrases and episodes
which occur and recur throughout the ba11ads, and
seem not to be10ng to particular bal1ads but to form
a traditiona1 pool at the ba lla d s t nq e r 's d i spo sa l .. "

Entre os Kuik~ro, essas observa~ões se aplicam perfeit!

mente ã arte narrativa e ã oratória p~blica, enquanto o fator

memaria ~ decisivo na transmissão das f~rm~las dos discursos ce

rimoniais. Hã, porem, um outro dado importante.

A variação de uma mesmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakinâ de um contador para outro

se deve fundamentalmente a diferentes tradições, que ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

õ.to lembra e ressalta como legitimação do seu saber distintivo,

receb ido de pa i5, avo 5 e t i o 5 ma te rnos e cons e rvad o com a ma ior

fidel idade po ssTve l, pelo menos idealmente.

Nessa logica, as diversas tradições imputadas a grupos

locais (õ.tomo)distintos são as mais importantes: a comparação

entre elas ~ objeto de discussões e ~ freqUente ver apontado um

determi nado ak~nã õ.to como sendo aquel e que 11 sab e " ma isuma ceI

ta "estaria" por ser descendente de um ou outro grupo alto-xi.!!.

guano. Indepe nde n teme nte da inva r iab i1 ida de do esq ue le to da me.!!.

sagem narrativa - unidades temiticas maiores -, a confrontação

das versões ê outro meio de afirmação de identidade social, a

do ak~nã õ.to e do õ.tomo ao qual ele se sente pertencer como con

tinuador de uma tradição oral.

r assim plenamente compreenslvel a curiosidade e os co-

mentirias que acompanham a escuta de gravações obtidas de dife
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rentes narradores, o que provoca, inclusive, ora a raiva de

alguns deles por ser seu estilo,sua tradicã~, at~ suas inova-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c õ e s pessoais , expostas a um p li b 1 ;co im prev iS1 ve 1 propenso a

"f o f oca " e ao e sc ár n i o., ora pedidos secretos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalú..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi1éi óto que-

rendo ouvir com atenção e discrição as execuçoes de outros es-

pecialistas (falei no capo I das conseq6~ncias da introdução

de fitas e gravadores).

Pelas mesmas razoe s, o an.ê.tâ At ahiilu era quem "s a b i a!",

e podia contar legitimamente, as alz1i1â relativas aos primeiros

bra n co s que en tra ram na re gi ã o .do s fo rm a do re s do r io X ingu e

ãs gestas de Kuiralu, uma espicie de her~i da resist~ncia aos

k.a.fLa.lha.jic..ê.k.e., pois quem tinha lhe ensinado as "e s t ó r t a s " ti-

nha sido o tio materno MatipU (Ua.h1hâtâ), cujas lembranças da

epoca de ôti eram ainda relativamente recentes (Cap. 2, Seções

2 e 3). O IIpessoalll de ôt1 tinha sido o grupo mais em contato,

por proximidade geografica, com as aldeias do Kuliseu e do Bu-

ritl, as primeiras a serem visitadas por brancos.

Certa vez, assi~ti a uma longa conversa entre dois ve-

lhos contadores, o mais respeitado dos KuikUro e uma mulher Na

huqua, ha muito residente em Ipace, sobre suas diferentes ver-

sões da a.k.ii1â das Jamurikumalu (texto em Ap~ndice). O encontro

tinha sido estimulado, não por acaso, pelas minhas gravaçoes.

Os dois desenhavam no chão mapas com a localização das antigas

aldeias, trocavam informações, avaliavam seus respectivos co-

nhecimentos e lacunas quanto ã sucessão correta de cantos e dan

ças na IIfesta" homônima. Ambos se queixavam da execuçao erra-

da e empobrecida das cerimônias atuais, sintoma de uma tradi -

~ão em mudança se não em esfacelamento. Mas o mais interessan-
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te era o fato do narrador kuikGro solicitar e acatar as obser-

vaçoes da Nahuquâ, se declarando um aprendiz jique o espaço

das andanças das Jamurikumãlutinha sido o do antigo territ5 -

rio kalapãlo, não distante dossltios originais dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJéLJt.amã ato-

mo, os Nahuqui.

A fixação em escrita e de qualquer maneira a reificação

de uma iinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAica execução e a escolha desta ou daquela ve rs ã ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê ate

um certo ponto arbitriria, respeitado o consenso~ nao sempre

poss1vel, quanto a melhor e mais completa ver~ão. Para uma ana

lise da construção do discurs~ e do estilo narrativo ê todavia

suficiente a amostra apresentada. r evidente que tendo em vis-

ta uma interpretação realmente completa de um mesmo texto se-

ria necessãria a comparação de um certo numero de versões;alem

disso, como diz Calame-Griaule (1977.: 25), as variantes não são

realizações mais ou menos bem sucedidas de um mesmo conteudo -

não são inocentes - podendo acentuar certo~ aspectos e deixar

outros como pano de fundo ou simplesmente omitidos. Chegar a

uma investigação tão exaustiva não e tarefa que me proponho nes

te trabalho.

Antes de apresentar o modelo e a anilise da estrutura do

discurso narrativo, e preciso esclarecer o metodo utilizado p!

ra a tradução dos textos em Apêndice. Quanto ã tradução inter-

linear, procurei glosar o significado de raizes e afixos acom-

panhando a segmentacão em morfemas e a divisão entre palavras,

como tem sido feito ate o momento para exemplos. e pequenos tex

tos no corpo da tese. Notar-se-ã que alguns termos nia são tra

duzidos. Nesses casos, a interpretação do significado ou €i com

plexa e, não podendo ser expressa numa unica glosa, serã recu-
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pe ra da na tra duzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAç ã o 1 izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv re, ou é du v idos a q ua ndo na o í m po ss Iv e 1 •

Trata-se, sobretudo, da tradução de ex~ressões metaf6ricas e

de termos de natureza aspectual. O sentido destes, iil t imo s nao

raramente escapa ao entendimento, dificultando a compreensão de

nuances semânticas e pragmiticas;· i uma lacuna que s6 pode ser

eliminada ap6s um longo perlodo de conviv~ncia com allngua.

Notas de pé de página t êm a função de expl icar s iqn i f t ca do s.con

textualizando-os ou parafraseando-os, muitaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezes a partir de

elucidações vindas dos pr6prios informantes/tradutores.

o problema ê parcialmente resolvido na tradução em por-

tugu~s que se segue ã transcriçio do Kuikuro, embora surjam a1

outras questões. Entre uma tradução literal, desagradãvel ã lei

tura, e uma tradução realmente livre, na qual se perde o esti-

lo original, optei por uma solução intermediãria. A sistemati-

zação tipogrãfica das unidades narrativas reproduz fielmente a

do texto transcrito - cenas, parãgrafos e linhas. r ao nlvel da

unidade discursiva m1nima - a linha - que tomei maior liberda-

de na tradução, no que diz respeito a ordem dos constituintes

da frase, concordância, nexos anafõricos e interpretação de si~

n i·fica dos. A pe sa r da re 1 a t iv a m a rgem de 1 ib e rda de, p rocu re i

transmitir o estilo das repetições, a alternância dos discur -

50S narrativo e citado e o uso de tempos/aspectos e modos ver-

bais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5. ESTRUTURA DO DISCURSO NARRATIVO

O ritmo da fala que caracteriza a execuçao de uma aki~~

tradicional jã por si ~5a distingue de qualquer forma de comu

nicação e expressão corriqueiras. No procésso de transcrição,
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tradução e entendimento emerge com clareza uma estruturação do

discurso que é poss Iv e l , em certos aspectos fundamenta is , re-

produzir e transmitir graficamente e através. de uma anãlise

mais atenta do uso particular de recursos estillsticos e lin-

91.l;sticos(10) .

Individuam-se unidades em que o texto narrativo se sub-

divide e pelas quais ele se organiza; suas fronteiras são mar-

cadas por diversos meios,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt onol ôpt cos suprasegmentais, lexicais,

sintâticos e temâticos. Comecemos pela unidade abrangente, a

do próprio texto identificado como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak~~~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.S.l. ABERTURA E FECHO

As narrativas selecionadas, que constam do ap end i cej exem

plificam as maneiras mais usadas para iniciar uma ak~~~. Nas

"estorias" do pequi e das Jamurikumãlu, a abertura nos coloca

jã no desenrolar dos acontecimentos com a descrição de uma açao

ou de um evento significativos como ponto de partida da narra-

çao. Na primeira, são apresentadas as esposas de Ararãti - aqu~

1as, figuras protagonistas da primeira parte da estoria, este,

personagem da segunda, mas todos em segundo plano com respeito

aos protagonistas poderosos sobrenaturais, Sakagãti, o jacaré

mltico, e Tãuri, ordenador da realidade. O verbo ~ de movimen-

to (z e., " i r") e cono ta pas sa9em de um es.pa ç o soc ia 1, a a 1de ia ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• . I( _ '., fi

para o limite do domlnio onde se man1festam espir1tos e trans-

formações perigosas, a roça e o mato. Na segunda ak~~~, o pano

de fundo é estabelecido nas frases que representam de modo ab-

solutamente conciso a realização da cerim6nia do furo da ore -
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lha; a referência ede novo a um momento inicial de 1 iminarida-

de coletiva e logo depois virãum movimento tambem de saida da

aldeia para o mato. onde os homens da pescaria acabar~o se trans

formando em porcos selvagenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkw~~â. Os predicadns das duas aber

turas são qualificados pelo sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.tâ (-jã e -rtãnã com outras

classes lexicais) que indica não tanto tempo passado~ quanto um

aspecto que poderiamos chamar de pontual eque contrasta com o

tempo/aspecto continuativo, expresso pelo sufixo-~a~a. O aspe~

to pontual e o que marca os predicados descritivos que consti -

tuem a sequência dos eventos e sua conexao.

Outro tipo de introdução e encontrado na "estória feia",

uma especie de introdução meta-discursiva. O narrador se dirige

primeiramente ao seu ouvinte/parceiro com um imperativo - o pr!

dicado "ouvir" e o sufixo -ke. - que o coloca de imediato na po-

sição de receptorjinterlocutor da execuçao. Em seguida, aprese~

ta a akl~~ por um jogoir~nico de invers~o, na comparaçao com

aki~~ e.k~~u que conta a morte de Tamakahl; note-seque não hã

expressões descritivas, massô construções copulares e focaliza

das (ver Capo 3).

A abertura da "estõria" da fundação de KuhikUru - quarto

texto em Apêndice - mostra outra alternativa estilistica: uma

fra se" t.,tu 1o" que con de n sa o eve n to c entra 1, a fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ssão de um gru

po liderado por Mâcâmâ de aldeia original de ôti~ ponto zero da

constituição de uma nova identidade local. O predicado e carac-

terizado pelo sufixo -~ahaJr.â (-~aha~a e -pâJr.â com outras clas-

ses lexicais) que chamei de perfectivo~ significando anteriori-

da de temporal relativa a um ponto de referência - no caso, o

presente da enunciação - e uma forma de nominalização, eventos
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ou açoes real izados e acabados. Ot'itulo e usado freqUentemente

como referente identificador de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~~ particu.lar, eencon -

trado na abertura da nossa "estõria feia" -TamakahIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe. -pâJt.â,"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

morte de Tamakahl". Registrei, assim, os "tItulas" das aki~~ em

ap~ndice; eis alguns outros exemplos:

- -
Kan~~a emaki-pa~a, i~6-k~ ~e~pa~a

feder-PERF fogo-lNST ir-PERF
"O ficar fedido de Kanasã
e sua ida (para se apode-
rar) do fogo"

ou

"De Kanis~ que ficou fedi
do e que foi (se apoderar)
do fogo"

Aha~á g-ege-pã~a ,
INT-comer-PERF

liDe Ahisa que comeu,

-
kL6U-ki-~o-p~~ko ege-:pa~a AhM~ héke de Ahasa que comeu os que
cabaça-INST-SUBS-ex-PL comer-PERF ERG tinham ido buscar cabaças'

(ak~~â do ~c~ke canibal Ahasa; note-se o paralelismo entre uma

construçâo intransitiva e outra transitiva).

-
Aha~â ~ehu~u-p~ ege-paJt.âglhol~ h~ke

entranhas-ex comer-PERF antigos ERG
"Dos antigos que come-
ram as entranhas de
Ahasa"

giho.t6 e~a-~aha~a
antigos matar~PERF

ka~aihâ h~ke
cara,ba ERG

"Dos cara,ba que mata-
ram os antigos"

(Conjunto de aki~â que contam os primeiros encontros com os bran

cos).

"De Tauri que fez Kwa-
rup"

(e~Icu e a "festa" intertribal mais importante, conhecida como

Kwarup, termo Tup'. Realizada pela primeira vez por Tauri, come

morava a morte da mãe, mulher feita de madeira a quem deu vida

o ancestral Kwantagâ. Vltima de uma sogra maldosa, tinha sido mor
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ta pela mãe de Nicuerâ, a onça antropomorfa dos Começos).

Se a abertura de um texto narrativo conta com diversas

po sszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtb í I idades, sua conclu.são ê obrigatoriamente comunicadapor

uma troca de f6rmulas entre onarrador e se~ ouvinte/interlocu

tor. O primeiro acrescenta aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAâlha. - "acabou/foiissolt
-, que

em geral fecha toda unidade que chamei de cena (ver adiante)~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
a frase upâJLâ(-haJ J.-JL""i-l, "{st o e o ultimo/fimu

• Seu responde-

dor deveri, então, dizer ulcojlJLâ com alongamento notivel da

vogal da penGltima sTlaba e tom descendente;es&a expressao e

intradu2Tvel e os Kuikuro afirmam não ter ela significado prõ-

prio. Trata-se de uma fórmula para "a.f a st ar a prequ ica!", o en-

cantamento que envolve a pessoa toda do ouvinte, relaxando seu

corpo, acionando sentidos imaginativos e transportando a mente

na dimensão de mundos ancestrais, proibidos, populados de -tc.ê-

ke e transformaç~es sobrenaturais. A mente se excita, mas aos

poucos parece deslizar numa concentração hipnõtica que pode pa~

sar naturalmente ao sonho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5.2. As UNIDADES NARRATIVAS

A estrutura interna do texto narrativo se organiza em

unidades de três tipos e em três nTveis inclusivos: linhas, p~

rigrafos e cenas. Retomo aqui as sugest~es de Hymes (1977),Ted

lock (1971), Bright (1979) e em particular de Basso (1981). A

anilise das narrativas Kalapil0 e nesse plano vil ida tambem p!

ra aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak-th~ kuikGro, embora os termos que definem as unidades

não sejam exatamente os mesmos. Basso (1985: 25-32) examina os

recursos que representam chaves para operar uma segmentacão de
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na r ra ça o kazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ap ã 1o. AlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAem da s uni dade s 11 li ne 11, Ir ver se 11 e 11 sta nz a 11

- que correspondem, na minha segmentação, respectivamente a li-

nha, parãgrafo e cena - e distinguido o s.eqmen t o , composto por

linhas e parte de um "ver se", São descritos os meios discursi -

vos pelos quais os segmentos são conectados entre si: expressões

de ligação (comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlep~ne e aZha, que na minha anãlise delimitam

parãgrafos e cenas); descrições de atividades complexas e sua

as so c ia çã o c om o b j e t ivos e sp ec 'if ic o s.; rela çÕ e s me to nTm i ca s com

funções ret5ricas (afirmação e qualificação; citação e conse -

qU~ncia; pergunta e resposta; ete.). Na descrição que se segue

da estrutura do di sc u r so. narrativo kuik u ro, u til iz o a noção de

segmento, embora não o identifique como unidade por nao ser

identificado como tal atraves de sinais manifestos no texto,ca

so das outras unidades.

IV.5~2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALINHAS

A linha, unidade minima, corresponde basicamente a uma

frase mais ou menos complexa, caracterizada por contorno ento!

cional e pausa definidos. O perfil p ro sc.di co e ritmico funda -

mental do Kuikuro - interrelação de acento e tom - jã foi des-

crito no Capo 2 (Seção 3) com respeito a enunciados declarati-

vos. r evidente que os contornos entoacionais de frases inter-

rogativas e que expressam atos de fala performativos, sobretu-

do no discurso direto citado, se distinguem do padrão declara-

tivo ou descritivo.

As pausas, indicadas graficamente pela pontuação, podem

ser mais (pontos) ou menos (virgulas) percept1veis, mais ou me
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nos longas, podendo ocorrer no interior de uma mesma unidadel

linha. Alem disso, a posição da szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvl í nha.s t amb e:n eum meio de

tradução do estilo, sendo que o deslocamento para direita in-

dica uma execução em tom de voz mais baixo, ~s vezes mais ra-

pida, encaixes e repetições, comentãrios.

o narrador faz um uso ~ico e variado desses recursos

expressivos. A execução das Hest5riasfeias" explora ao mixi-

mo os efeitos dramiticos, c~micos, emotionais. As conversasen

tre seus personagens são encenadas com tQda a tensão e excita

-
çao dos encontros clandestinos e de desejQs obscenos e social

mente interditados; a fala erãpida, ritmo cerrado e a altura

da voz muda bruscamente do tom mais agudo ao sussurro. Comen-

tãrios e risos da audiência interrompem freqUentemente a nar-

raçao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5.2.2. PARÁGRAFOS

o parãgrafo, composto por uma ou mais linhas e marcado

por letras do alfabeto na minha transcrição, c~incide com o

verso de Basso (como em Hymes e Bright) e com a estrofe de

Tedlock. Como nas narrativas Kalapãl0, o parãgrafo ê unidade

marcada preponderantemente por palavras com significados esp!

ço~temporais que separam e articulam ao mesmo tempo falas,eve~

tos e ações em seqUência. Com menos freqt.lência, con ec t t vo s an~

fõricos podem servir de introdução a um parigrafo (vide Quadro

3) .

A seqH~ncia nao distingue sE unidades em sucessao tem-

paral, pois une tambem a expressão de propõs;tos,



Quadro 3. Termos Introdut~rios de Parãgrafo

Tempo EspaçozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

le.pe.(ne.) (le.ha) C'1.e.Cile.)
ASP.COMPL tambim

.te.lâ,/ a:tCige.

l~lnâfLazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI e..tlmbe.lâ,

e.glho / âml / lnIla
depois de-novo cedo

(le.p~) Q04e.Ql/QohõQl / QÕQO
manhã noitinha noite

ahe.fLl:tIl~ / ahufLu:tIlâ,
amanhecer anoitecerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
e.:tlmpe.lâ,(ko)/:te.lâ,(ko)

PL PL

Conectivos

â,lé-ha
CONEC-ENF

â,le.-ha lfLê.-l / e./Lê.-l
DElT-COP

â,Lê.-hê.k~
ERG

â,lê.-lVía
FIN

éLee.-hJ..Ví~
para/não

alê.-fLua
como

etc.

"ir"

IIvirll
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intenções e desejos, que os personagens comunicam no discurso

direto citado, a sua realiz~çã~. oufrustação~ nos eventos que

se seguem, um tipo de encadeamento de causa e efeito.

Alem disso, os termos introdutõrios de parzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáq raf o qua lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-

ficam tempos distintos que simbolizam partes do dia - especial

mente as horas ambTqu a s e 1 imiares do crepúsculo e da madruga-

da -, estações, meses, processos biológicos (como dormir, cres

cer, etc.). São eles acompanhados, na maioria dos casos, por

predicados de movimento (ir, chegar, vir, etc.), que não so

deslocam os personagens atraves do tempo e dos ambientes, mas

são tambem metãforas do próprio desenrolar dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak~~i. Basso de-

senvolve uma interpretação aprofundada das metãforas espaço-

temporais na narrativa Kalapãl0.

r anTvel do parãgrafo que se revela a utilização de va

rios recursos lingUisticos no estilo narrativo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5.2.3. PARALELISMO

A organização das linhas no interior do parágrafO visua

liza um dos elementos mais proeminentes do estilo narrativo, o

paraleli~mo, que faz da repetição um meio de execuçâo rTtmica

de um discurso que se aproxima de uma poetica oral. O parale -

Tismn, como veremos, ~ muito mais estruturador nos g~neros de

fala cerimonial e orat~ria publica e, ao mesmo tempo, estã em

embrião no uso freqUente da aposição e da redundância na fala

espontânea do dia a dia.

Finnegan (1977: capo 4). ao sistematizar os traços dis-
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tintivos gerais do estilo oral, destaca o paralelismo como uma

forma de repetição, caracterlstica bisica da arte verbal tradi

cional desvinculada em sua origem da reprodução escrita. O pa-

ralelismo ~ tamb~m um tipo de sistema pros5dico, sendo outros

a aliteração, a assonãncia, a rima e a repetição tonal e/ou

acentual. Na repetição paralellstica um elemento ~ alterado e

outros permanecem constantes; conserva-se, usualmente, o esqu~

ma sintitico de maneira que a repetição preserve o significado

com termos diferentes (Finnegan, op.cit.: 98-99).

Padrões de repetição garantem estrutura e coerência a

composição e condicionam as variações, tanto pela interpolação

de segmentos não repetidos, como na mudança es.trat~gica dentro

do segmento repetido (op.cit. 103). O desenvolvimento pela re-

petição ~, outrossim, manifestação musical tlpica da execução

oral (op.cit.: 106).

Reconhecida desde BoaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1925), nao e de se negar que a

repetição ~ inerentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi composiçãn oral(11). Refutado o apelo a

uma natureza uarcaicau ou Ilprimitivall

, têm sido formuladas ex-

plicações de sua ocorrência tão marcante e difusa. Muitas de-

las consideram razões priticas; a repetição facilitaria a com-

posição, a memorização. a compreensão e a participação da au-

diência, dada a efemeridade do meio oral (Finnegan, op.cit.:

129). As teses da escola de parry e tord (tord, 1978) apontam

para aquilo que, segundo tais autores, ~ o recurso central da

tradição oral: f5rmulas quase fixas transmitidas e compostas

por unidades pros5dicas, repert5rio ã dispositão do composito~

executor. A repetição tanto estaria nas fõrmulas como ~ estra-

têgia do prõprio narrador. A ênfase na execuçao, consequente -
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mente na relativa criatividade do executor~ e, enfim, questâo

levantada pela perspectiva de uma "estetica da regularidade",

efeito prazeiroso da elegância da repetição (Finnegan, op.cit.:

130-131).

A elaboração e o uso do paralelismo na narrativa kuik~

ro e uma das potencialmente infinitas modalidades em que se

podem concretizar os princlpios da repetição.

A disposição das linhas na forma impressa dos textos

mostra o jogo dos paralelismos, que do mais simples ao mais

complexo permeia toda a execução. Tal disposição revela cor -

respondências e contrastes cuidadosamente explorados nas di-

mensões da ordem sintagmâtica e do sistema paradigmâtico, que

desdobram significados em miilzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ipla s f ace t a s permitindo a apree.!!

sao de eventos, objetos e personagens de diferentes e sucessl

vos ângulos e efetuando operações estillsticas de topicaliza-

çao e focalização. O paralelismo e assim como um jogo de re-

flexos e refrações cujo domlnio e controle destaca a arte dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a~~~~~~o. Contorno entoacional e variações da altura da voz

tambem organizam os segmentos com paralelismo interno, como

mostra o deslocamento das linhas: as repetições são geralmen-

te pronunciadas em tom mais baixo(12).

O Quadro 4 sintetiza os tipos de paralelismo que ocor-

rem nas aki~~, os recursos lingfilsticos e os significados que

carregam a nlvel discursivo; na primeira coluna a direita sao

indicadas as linhas dos textos em que ocorrem exemplos de ca-

da tipo.

Distinguem-se primeiramente paralelismos simples - em



Quadro 4. Tipos de Para1e1ismo utilizados no Discurso Narrativo

Recursos LingUTsticos Significado Exemplos

Para1elismo SimpleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Repetição 1. Mesma frase ou mesmo sintagmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.1. Enfase ret~rica
1.2. Er.fase no discurso direto ci

tado
1.3. Mesmo evento ou mesma açao

repetidos

1.1. Pequi (48-49), (141-142)
1.2. Pequi (99-100)

Jam (SO-51),(67-68),(245-248)

Est. feia (137-138)
1.3. Pequi (292-295)

Jam (17-19)

2. Variação 1exical 2. Mesma estrutura frasal e mesma 2.1. Definição
ordem dos sintagmas, variando Espec ificacào

apenas um ou mais lexemas na
posição de sintagma nominal
(SN), sintagma verbal (SU),pos 2.2. Lista de itens

pocional (Spp), adverbiais (aI 2.3. Oposição semântica

_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..... _-_.-
pecto, modo, performativos).

3. Variação morfo1~ 3. Mesma estrutura frasal e mes- 3. Variações aspectuais, de 10ca-
gica - ma ordem dos sintagmas, varia~ tivos, temporais, etc.

do apenas um (ou mais) afixos
ou posposições.

4. Variação sintãti 4. Variação 1exical que implica 4.1. Especificação
ca numa variação sintãtica: Expl icitação

4.1. Substituição de um tipo
de sintagma com outro

4.2. Exp1icitação4.2. Acrescimo ou subtração
de um (ou mais) sintagmas

2.1. Pequí (273-274) ,(277-278)

Jam (183-187),(190-191)
Mac (132-133)
Est. feia (88-89),(96-97)

2.2. Pequ i (11-14)
2.3. Pequi (122-123)

4.3. Transitividade/lntransiti
vidade -

4.3. Especifieação
Explicitação

3. Pequi (306-308),(388-389)
Jam (24-26) ,(90-91)

4.1. Pequ i (115-116)
Jam (132-133) ,(195-196)

4.2. Pequi (83-87),(229-230),(503-505)

Jam (32-33)
Mâe (23-24),(158-160)
Est. feia (36-37)

4.3. Pequi (4-5-9) ,(143-144)

Mâc (122-123)

5. Variação esti11s
tica

5. Ordem dos sintagmas 5. Topica1ização/focalização 5. pequi (260-261)
Jam (11-12),(334-335)
Mãc (58-59),(29-30)

Para1elismo Complexo

1. Combinação de di
ferentes tipos -

de variação

1.1. Complexo1.1. Vãrios

1.2. Construção copular 1.2. Identificação de personagens

1.1. Pequi (147-148), (382-387)
Jam (177-179) ,(309-319) ,(351-355)

Mãe (66-69),(79-82)
Est. feia (131-132)

1.2. Pequ i (22-23) ,(432-435)
Jam (35-38),(40-43)

Mâc (42-44)

2. Repetição que mar
ca unidades dis--
cursivas

2. Vide paralelisrno simples 1 2. Delimitação e fechamento de um
parãgrafo ou de um seu segmento

2. Pequi (341-352) ,(4-9) ,(317-321)

Jam (309-319)
Mâc (15,21),(22,25)

3. Parale1ismo entre

parãgrafos
3. Eventos sucessivos que repetem a

mesma ação complexa dirigida a
objetos diferentes

3. pequi (485-501)
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geral, nao mais de duas linhas/frases - e paralelismos comple-

xos. Os tipos de paralelismo simples apresentam, por sua vez,

uma complexidade crescente, da mera repetição da mesma frase

ao uso de variações distintas. Vale a pena nos determos sobre

estas ultimas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variação lexical e morfo15gica

A referência a uma mesma açao ou evento por expressoes

diferentes mas semanticamente quase sin5nimas em posição de

sintagma verbal em frases paralelas e um recurso freqHente nao

sõ para concentrar a atenção do ouvinte sobre o acontecimento,

mas tamb~m para aprofundar e detalhar a visão cognitiva do re-

ferente (vide os exemplos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaQ~nâ do Pequi). Outros objetivos

da variação lexical são: comunicar dois eventos concomitantes,

como nas linhas 190-191 da aQ~nâ das Jamurikumãlu; passar de

um referente indefinido para sua definição (do sintagma nomi-

nal objeto em Jam, 183-187; na construção copular em Mãe, 132-

133; do sintagma verbal na estõria feia, 88-89); expressar nua!:!.

ces semãnticas e pragmãticas (nas partTculas interrogativas e

aspectuais iniciais da fala citada em Mãe, 117-118; na oraçao

subordinada temporal da estõria feia, 96-97). A oposição entre

movimentos complementares, na verdade um mesma movimento vistozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-'de dois pontos opostos - ir e vir/chegar - e comum e e ilustra

do pelas linhas 122-123 da estõria do Pequi.

A variação morfolõgica manipula sutilezas semãnticas no

interior do mesmo sintagma e sobre a mesma raiz: modificações

aspeetuais do predieado (entre aspecto habitual e tempo/aspec-

to passado em Pe quzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt , 306, 308; entre aspectos pontual e conti-
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nuativo em Pequi, 388-389, e Jam~ 24-26); substituição de uma

partlcula adverbial por um sufixo, ambos com a mesma função de

ênfase ou focalização do sintagma verbal numa fala citada (em

Jam, 90-91).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variação sintitica

Pelo uso de recursos sintãticos a arte do paralelismo se

torna ainda mais rica, possibilitando agora um jogo de explit~

çoes e elipsis e o acrescimo de informaçoes.

Um tipo de catãfora se di quando na repetição e explici

tado por sintagma nominal especlfico o sujeito ou o objeto, ou

ambos. indicados na primeira frase por afixosverbais (Pequi 8~

87, 115-116, 229-23D; Jam, 132-133, 32-33, Mic 23-24, 142-143).

Informação circunstancial, relativa ao local ou tempo em que se

situa o evento, pode ser expressa na repetição, como em Jam

(195-196), onde o locativo substitui, na posição corresponden-

te, o sintagma verbal. Na repetição, com freqUência, constitui~

tes podem ser tanto omitidos (Pequi, 503-505; Est. Feia, 36-37~

como acrescentados (o caso do qualificativo em Mãc, 158-160).

Particularmente interessante do ponto de vista sintãti-

co· e o uso produtivo do contraste entre construções transiti -

vas e intransitivas. Remeto a esse propõsito ao Capo 3, onde e

discutida a questão da ergatividade e do eixo transitividadej

intransitividade. NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~~do Pequi se opõem predicados sin6ni

mos porem distintos pela presença ou aus~ncia da propriedade

transitiva. Ainda no mesmo texto (143-144) ao sintagma verbal

intransitivizadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe paralelo um sintagma verbal transitivo. Na
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"estória" de Mâcâmâ temos o exemplo de um contraste bastante

usado com o verbo de citação; na primeira ocorrência a constru

çao e ergativa, onde a marcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhek~ na forma pronominal posposta

ao verbo não se refere ao falante mas sim ao receptor, sujeito,

assim, da frase enquanto causador do falar do outro. Na segun-

da ocorrência encontramos o predicado sinônimo k~ intransitivo

e o sujeito ~ agora explicitado e definido como sendo o falan-

te.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Variação estil1stica

Como jã disse na descrição do sistema lingnlstico kuikQ

ro, a ordem dos constituintes na frasezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe resultado de uma ope-

raçao de topicalização que desloca em posição inicial o elemen

to realçado. As linhaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA260 e 261 da ak~~~ do Pequi ilustram o

caso com clareza; na repetição o sujeito ergativo e preposto ao

verbo, e não posposto como e a forma pronominal na primeira fr~

se, pois identifica e nomeia seu referente. Nos outros exemplos

se inverte e posição do locativo (Jam, 11-12; Mãe, 58-59), da

subordinada temporal (Jam, 334-335) e do termo definido na fra

se equativa de Mãe, 29-30 - sendo que todos esses elementos são

topicalizados no segundo enunciado.

Essa variação parece imprimir um movimento da atenção de

um elemento para o outro, completando o quadro com as duas pers-

pectivas realizadas pela topicalização, manifestação de uma ne

ce ssidade, e ao mesmo tempo-, prazer deeomunt car po ssib ili da de s con-

comitantes e alternativas na apreensão do significado, presen-

te tambem em outros tipos de paralelismo.
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Paralelismo complexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Se alem dos tipos mais simples e evidentes de paralelis-

mo, que em geral não inclui mais do que duas linhas sucessivas,

considerarmos as suas formas e manifestações mais complexas, n~

tamos como o estilo narrativo explora amplamente eSSe sua orga-

nização discursiva.

A combinação de diversos tipos de variação e de diversos

recursos lingnlsticos num mesmo paralelismo, que pode articular

virias linhas, ocorre em continuação ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o mais diflcil de ser

percebido por um não falante de Kuik~ro. De novo, a apresenta -

cão grifica das linhas e das unidades textuais maiores torna

posslvel sua apreensão. Vejamos alguns exemplos.

- pequi (382-387). Trata-se de um segmento de parigrafo, onde o

mesmo predicado ocorre em todas as linhas (com exceçao de385~

mas em frases diferentemente construldas, pois combinam varia

cões lexical. morfo15gica, sintâtica e esti11stica:

Linha 1. Tempo/aspecto passado; sujeito ergativo pronominal

ap5s o verbo

Linha 2. Aspecto pontual; sujo ergativo e objeto explicitados

(ordem SOV)

Linha 3. Obj. e sujo pronominais (OVS)

Linha 4. Informações circunstanciais (desenho e local da pin-

tura)

Linha 5. Como em 3, mais part1culas e~fâticas e de1ticas(OVS)

Linha 6. Explicitação do objeto (variação lexical) e omissão

do sujeito (OV)

- Jam (309-319). Novamente, se trata de um segmento, final, de
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parãgrafo. Pelo uso de vãrios tipos de variação,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe construi-

da uma estrutura de paralelismos encaixados representada for

malmente abaixo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r--------A
1
B

·------A
2

- Jam (351-355). A estrutura formal ê: A1' B1' B2' C, A2.

A primeira linha e repetida no fim (variação lexical), incorp~

rando a penGltima. A terceira linha repete ampliada a segunda

(variação sintãtica).

Mâc (66-69). O jogo das variaçoes manipula a ordem entre sin -

tagma verbal e sintagma circunstancial (primeira e segunda li-

nha), variação lexical (segunda e terceira), repetição com res

trição lexical (primeira e Gltima linha).

Estória feia (131-132). Nesse caso temos a combinação de três

tipos de variação em duas linhas paralelas em fala citada: sin

tãtica, sendo os predicados um transitivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACi.gk.U/L..L, "enganar")
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e o outro intransitivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi aunu , "mentir"); lexical (dois verbos

quase sinônimos); morfolôgica (entre sufixos verbais aspec-

tuais, continuativo e habitual).

Os segmentos que têm como funçao a identificação de per-

sonagens de primeiro plano sao estruturados discursivamente por

paralelismos entre construções de tipo existencial e equativo,

caracterizadas pelo sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i que chamei de Côpula. As variações

que ocorrem são tambem diversificadas, como substituição lexi -

cal e acrescimo ou omissao de elementos frasais.

NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~~ de Jamurikumãlu, duas figuras focalizadas da C!

na, empenhadas em um diãlogo, Arijakumi, a mãe, e Kamatahirãri,

o filho que foi submetido ao rito de iniciaçao, são apresenta -

das uma em seguida da outra por duas series de enunciados para-

lelos (35-38 e 40-43) caracteristicos desse gênero de função dis

cursiva:

Arijakumã Kamatahirãri

- nome prôprio

- relaçao de parentesco(mae)

- relação de parentesco(esposa)

- nome prôprio

- nome prôprio

- relaçao de parentesco (fi-

lho)

relação de parentesco (com

explicitaçao do nome do p~

rente, a mãe)

- qualificação definidora

(status de recem-iniciado)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o nome, a especificaçao da relaçao de parentesco com outros per-

sonagens centrais da narrativa e do status (veja-se a atribuição

-
do status de chefe na apresentação de Mãcã~ã, 42-44, na sequ~n -

cia status-nome prôprio-status) sao as informações bãsicas forne
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cidas pelo narrador para a identificação definitiva dos prota-

gonistas.

A forma mais complexa de paralelismo se estabelece en-

tre unidades textuais maiores, como entre parigrafos. Um exem-

plo bem ilustrativozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi dado na ~ltima cena dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAahl~~ do Pequi

(485-501): em três sucessivos movimentos, que separam paragra -

fos (verbo te, 11iru
, e o termo introdutõrio lep~ne), Tauri pro-

fere três enunciações com valor imediatamente performativo - um

falar que e fazer, literalmente - e por um acaso traiçoeiro a

planta do pequi originirio se vê transformada em sua replica

real. Desde então seus frutos 50 nascem nas pontas das ramas,

conclusão das linhas finais, outro paralelismo entre predicados

marcados pelo sufixo aspectual -ho-, ou -po-. que significa um

modo hipotetico condicional.

Com essas observações sobre paralelismos isolamos o compQ

nente mais importante do estilo narrativo kuikuro. Antes de des-

crevermos a unidade mais inclusiva, representada pela cena, que

nos leva a uma anilise de conteudo dos elementos temiticos da nar

rativa, eis em seguida algumas outras questões de cariter semân-

tico e pragmitico levantadas pelo exame da estrutura discursiva.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5.2.4. TEMPOs/AsPECTOS E DISCURSO CITADO: UMA TEORIA DOS Aros

DE FALA

Observar o uso das marcas tempo-aspectuais e modais e os

significados referenciais e pragmiticos por elas veiculados no

contexto do discurso pode levar a formular algumas inferências sQ

bre a teoria dos atos de fala tal como concebida pelos Kuik~ro.o



335

o que a simples elicitação de dados nao permite vislumbrar.

No texto narrativo encontramOS predicados de tipo descr!

tivo, que constituem a espinha dorsal da sucessão dos eventos,

projetando estes

plano de fundo e

nos dois patamares da organização discursiva,

primeiro plano, e predicados diretamente per-

formativos, dos quais abunda a citação, discurso direto.

Comecemos pela expressao dos atos de fala descritivos(qu~

obviamente podem ocorrer tamb~m na fala citada), atrav~s deles

se acompanha o desenrolar da "estória". Vale a pena lembrar que

toda referencialidade de natureza temporal, que no nosso siste-

ma informa a noção de predicado/verbo, ~ inextricavelmente in -

terligadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã aspectualidade, pela qual o que ressalta mais ~ a

qualidade da perspectiva com que o evento ou ação são vistos e

comunicados pelo falante num determinado momento de sua execu -

ção (Comrie, 1976). Os nomes pelos quais defino essas marcas -

as siglas utilizadas na transcrição interlinear - sao simples -

mente sugestões de significados complexos, que podem ser aprox!

madamente descritos na medida em que não são ainda plenamente e~

tendidos por um aprendiz no in1cio de sua conviv~ncia com a lln

gua.

No Quadro 5, os sufixos de tempo/aspecto sao discrimina-

dos segundo a classe lexical das ra1zes (Quadro 6) ãs quais po-

dem ser acrescentados. O Quadro inclui a distribuição dos prin-

cipais afixas modais.

A esse respeito, hi mais uma questão lingnlstica com re-

lação ao trabalho de BassozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1985: 34,35). Os sufixos verbais e

as categorias de tempo, aspecto e modo kalap~lo. apresentados



Quadro 5. Categorias LingOlsticas de Tempo/Aspecto e de Modo

Perfectivo -ntâhârâ

CLASSES LEXICAISzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 lIJ

-lâ(ko)* -jâ(ko)

--
-ta(râ)(ko) -ca(râ)(ko)

-ra( râ)(ko)

-nalâ -nãlâ

t ti t si

-para -câhârâ

-para

IV TODAS

Aspectos

PontuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ~ -nârâ(ko)**

-nâmi (orações neg., in-
terr. e nominalizadas)

Continuativo -nta(rã)(ko) - (n lta( râ) (ko)

Habitual -nalâ -gãlâ

-nãlâ

Passado t---- (n)ti acento na ultima sllaba

da raiz

-ntâhârâ

-para

Futuro
Pontual
Continuativo ) + - igo

Modos

Intenci ona 1 -ntã i/-ntamlni
(SINQ (pU

-tãi/-tamini -cãi/-camini -(n)tãi/-(n)tamini

Imperativo -gkezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI-ntãe
(SING) (PU

-ke / -tâe
***

-ce/-câe -(g)ke/-(n)tâe (+ deíticos)

Imperativo

Negativo
k----

-ge
(SING)

-to
(PL)

Hortativo

Final

ku(k) -- ntõmi kuf k ) -- tõmi kuí k) -- cõmi ku(k) -- (n)tõmi

(DUAL) ntõ-ko-mi(PL) tõ-ko-mi cô-ko-mi (n)tõ-ko-mi

ku t k ) --
ni(SING)

kuf k ) -
ni

kul k ) -
ni

ku í k ) --
ni

ntâgi (Pl.) tâgi câgi (n)tâgi

Horta tivo

* O sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-QO indica sujeito plural com verbos intransitivos ou objeto plural com verbas transitivos (em Basso (1985: 34) esse mesmo sufixo ê de

finido simplesmente collective subject)

** Alguns poucos predicados da classe IV apresentam uma forma al ternativa ao sufixo -nârâ: -KârâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(hagaglú, "esquecer"; -l..9lLglúg-l.., "lembrar"; -l..Qe.IÚ,

"acreditar")

***Exceção ê o predicado lú, "dizer": kl-lâ (PONT), ki-tãrâ (CONT), ki-ce (IMP)



Quadro 6. Classes Lexicais VerbaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 11 III IV

apagu "morrer"

anu "dançar"

kacu "trabalhar"

ailu "fazer festa"

gakagu "tomar banho"

tk ijiu "cantar"

i tar i iiu "conversar"

ilandu "cozinhar"

inilu "chor-ar"

api "ba ter" (TR)

e "matar" (TR)

ege "comer" (TR)

iku "fazer sexo" (TR)

ar i "jogar" (TR)

impi "r-oubar" (TR)

ilante "cozinhar" (TR)

âgkâ "dormir" (INTR)

te "ir" (INTR)

etimpe "chegar" (INTR)

iki "fazer be i jii" (TR)

oi n "amarr-ar" (TR)

ti "t í rar" (TR)

in "chupar" (TR)

ili 11 beber 11 (TR)

ikain "Levantar" (TR)

tikain "Ievarrtar" (INTR)

oropi IIvoltarll (INTR)

tu 11 dar (TR)

uhu 11 saber 11 (TR)

ira "nomear" (TR)

icake "cor-tar" (TR)

igi "tr-azer" (TR)

aka "sentar" (INTR)

1 ehugki "resp i rar" (INTR)

inampa "a l imerrtar" (TR)

tinampa "comerll (INTR)

(obs.: Todos intransiti

vos)



336

em quadro e descritos pela autora,s6 parcialmente correspondem

a sufixos e categorias KuikGro (Quadro 5). Nio consegui, aliãs,

entender ou identificar alguns deles; ~ o caso dos sufixos que

indicam "tempos marcados" - passado distante e passado recente-

conjuntamente com os aspectos contlnuo e pontual. QuantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã cat~

goria "tempo não-marcado" - classificado por aspecto e modo - e

posslvel aproximar os seguintes sufixos, considerando as dife -

renças nas definições e a existência de classes lexicais em Kui

kGro:

Kalapalo (Basso) Kuikuro

1. Aspecto continuativo

Modo "reportive"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-:ta. -:ta.nâ (asp. CONT)

"conditional" -ÜOta. -ho-:tCULâ (modo hipot~tico)

-na.lâ (asp. habitual)"hypothetical" -nill

-naf1, -VíaiL

"potential" -:ta.vvl -:tal (modo intencional)

2. Aspecto pontual

"conditional"

" 'tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-u,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-dlj..{,

-üod

-tâ (aspecto pontual)

-ho-tâ (modo hipot.)

Modo "reportive"

"hypothetical" -ni ?

"potential" -tâ-igo (aspecto futuro)

Observamos que:

a) o sufixo "hipotetico" -ni nao existe em KuikGro;

b ) o modo "hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt poté t t co " do aspecto continuativo (-na.t1) foi por

mim identificado em Kuikuro como aspecto HABITUAL, por uma de-

finição, como veremos, completamente diferente da de Basso,que

afirma ser ele usado "to wish and to m~ke generic claims that
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are independente of personal experience and understanding.

With the use of this mode, the narrator becomes a neutral

commentator, an observer from contemporary time".

c) Dos importantes modos interativos, que incluo no meu quadro

e que caracterizam a fala citada, BassosE menciona o "modo

potencial"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-~ani), correspondente ao INTENCIONAL KuikGro,e

cita o sufixo -omi como intencional.

Passemos, agora, às categorias KuikGro.

Tomando os parãgrafos a e b da primeira cena da akinádo

Pequi como exemplificação, nota-se que os predicados descriti-

vos centrais são assinalados pelo sufixo de aspecto PONTUAL.

Por ele as indicações temporais são praticamente irrelevantes,

deduzlveis do contexto dado tanto pelo prEprio estilo do discu!

so - narrativo no caso - como por elementos extra-lingnlsticos;

o que interessa ~ a refer~nciaa um evento definido e relevant~

principal e independente. Encontramos esse mesmo sufixo, por~m,

nãosõ em orações principais; nas linhas 4-5 ele ocorre em pre-

didados subordinados temporais, marcados pelo sufixo -ha~a. A

indiferença para com a referência temporal tal como estruturada

nas nossasllnguas ~ evidente se percebermos que o aspecto PON-

TUAL pode indicar um presente jã percebido como passado recente

ou um futuro gen~ricode carãter descritivo, como vemos no texto

do ciclque precede~ ã guisa de comparação, as aki~~ tradicionai~

O aspecto CONTINUATIVO contrasta com o primeiro; o evento

~ agora visto na sua duração, de uma perspectiva interna, enqua~

to a pontualidade indica um olhar externo e imediato. Transpare~

temente continuativo na troca de saudações, comumente usada, das
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linhas 17-18-19, caracteriza em geral para lelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi smo s , como na li

nha 2 ou o fundo da cena (background), o segundo plano sobre o

qual se destacam os acontecimentos de relevo.Assim, na 1 'i nb a 21

o aspecto CONTINUATIVO assinala um inciso com sabor de comentâ

rio, seguido pela apresentação do personagem.

Não mais predicado principal, o sufixo PERFECTIVO pode

ser considerado operação de tipo nominalizador que serve a ex-

pressão de uma plural idade de sentidos que compartilham um tra

ço comum, ou seja a focalização de um sintagma nominal comple-

xo ou de um sintagma verbal dependente. Exemplos do primeiro c~

so estão nas linhas 10, onde o comentârio isola e realça o ap~

recimento (a "ida") do Jacare mI t lco , e 35, onde o sintagmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10

cativo topicalizado (posição inicial de frase) indica nao um

espaço inerte mas o proprio corpo da mulher (presa do amante)

sobre o qual a figura não-humana se deita. Ocorrendo com verbos

de natureza transitiva, o sufixo PERFECTIVO, parece impor uma

passivização da relação com o objeto. O mesmo sufixo marca ain

da subordinadas relativas de objeto (como vimos no Capo 3) e

temporais; nessas ultimas se comunica uma anterioridade nao so

- (13)
temporal como tambem causal .

Em outros trechos da narrativa assinalamos a presença de

mais dois tempos/aspectos descritivos, o HABITUAL e o PASSADO.

o primeiro ocorre em predicados principais, indicando uma açao

vista na sua repetição ou reedição (novamente o Jacare possui

as esposas de Ararãti, linhas 84-87 e 90 em Pequi). O signific~

do do aspecto que chamei de PASSADO e mais d if Ic t l de ser apree~

dido; al~m disso, sua morfologia ê complexa - combinação de um

prefixo, hom6nimo dos prefixos reflexivo e daquele que preenche
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a posição de objeto com certos verbos (Cap. 3), e de um sufixo

que se manifesta como acento com uma determinada classe de ral

zes. Tais marcas são os significantes de uma relação de ante -

rioridade e nexo entre frases que transmitem mudanças e deslo-

camentos. Na linha 140 do pequi, aparece entre duas citações;

numa, Cutia se pergunta sobre a identidade do misterioso ser

chamado pelas mulheres, na outra, descobre essa identidade, jã

que Jacar~ se despe de sua roupagem animal para assumir fei-

ções humanas. Na linha 152, a relação de anterioridade e prec~

de nte nece ss ãr io e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ã entre o PA SSA DO dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALUL ê. (" 1evou" ou" te n

do levado") e o PONTUALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~~lâ. A ligação entre segmentos fra-

sais na apreensão organizada lingtlisticamente ~ expressa pela

utilização dos significantes aspectuais no discurso, um e im-

portante entre vãrios recursos, nas linhas 292-300.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr o momen-

to em que chuvas intermitentes e sucessivas do fim da sêca ir-

rigam o pequi sobre a sepultura do Jacar~ e fazem nascer suas

primeiras flores, futuros frutos ainda desconhecidos. A seqtl~~

cia se inicia com um aspecto PONTUAL, "caiu a chuva"; os predi

cados que se seguem são todos marcados de maneira a preparar na

atenção do ouvinte o evento final. apresentado com o

CONTINUATIVO de seu processo demorado e milagroso, "as

aspecto

flores

do pequi estavam brotando". Assim, os antecedentes sao calibra

dos na repetição do cair da chuva (âml tag~gz. PASSADO). inte~

rupçao do fenômeno (subordinada temporal com sufixo PERFECTIVO,

-pâlLâ), a volta das mulheres ao local do enterro (tât"éfw,PASS).

Função parecida desempenha o PASSADO nos par~grafos con

clusivos (c e i) da narrativa -que estamos tomando como ilustra

ção. O primeiro movimento de Tauri que introduz a primeira enun
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ciação criadora é caracterizado como PONTUAL; a repetição do

movimento - llirH - sedâ em seguida como PASSADO. suspendendo

a expectativa at~ o desfecho, ir~nico e trágico ao mesmo tempo.

A idéia de anterioridade, e concomitantemente de compl~

teza, e v~iculada p~lo aspecto PASSADO mesmo quando ocorrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiSQ

lado, na ausência de ligação com predicados principais, como na

fala citada, em orações interrogativas (linha 174,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtuhút-i., IlVO

cêjâ sabe de nossas parentes?II).

A idéia de FUTURO estâ no sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--i.go, acrescentado aos

aspectos PONTUAL e CONTINUATIVO. No texto narrativo, ele -so

ocorre nas citações (linha 43 do pequi): o falante antecipa,m~

nifestando certeza, acontecimentos separados do presente da

enunciação por um intervalo senslvel, o que distingue o futuro

do modo intencional (ver em seguida), pois o sujeito, embora co

municando seu prop~sito, ainda não estâ envolvido na açao em

embrião. Compare-se a limitação contextual do uso do FUTURO na

narrativa com seu significado descritivo na fala de Kah~ra;os

momentos da "festa" do c..-i.c..I, decorrência da construção da ca-

noa de Aunâ, são representados no seu encadeamento ritual pre-

v is i v e1 .

Nas citações encontramos a expressao de aspectos e mo-

dos não descritivos que significam atos comunicativos comple -

xos de natureza claramente performativa, quais ordens, exorta-

ções, prop~sitos, finalidades, antecipações, perguntas. São,e!

sas, traduções não muito fiéis de categorias de palavra-ação

contidas nas marcas verbais e que estruturam a interação viva

entre personagens, dando impulso ao encadeamento dos fatos. Co
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mo muito bem notou Basso (1981), o discurso direto citado con-

t~m a informação sobre as motivaç~es e iniciativas humanas e

sobrenaturais que representam uma das formas bisicas de expli-

citação de antecedentes causais para efeitos e con~eqft~ncias

que serao asseridos em seguida na narraçio.

Os atos de fala que constituem preponderantemente os tr!

chos de citação são, em ordem de maior a menor freqa~ncia:

1. Perguntas

Respostas

2. Expressão de intenç~es - Exortações - Ordens

Concordância Aceitação Convites

Aceitação

3. Saudaç~es: Aspectos PONTUAL e CONTINUATIVO; modos INTENCIO-

NAL e IMPERATIVO

4. A f irm a cõe s :]A spec tos PONT ., CONT ., FUT URO; no m i na 1 i zacõ e s ;

Descrições partlculas que qualificam o pensamento do falante

A estrutura discursiva dos mitos Shokleng analisada por

Urban (1984) revela um interessante contraste com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaki~~ kui-

kGro, no que diz respeito ao conteGdo pragmâtico da fala citada

e sua função no texto como um todo. O comando, no sentido de uma

ordem para agir em conformidade a instruções,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o modo dominan-

te(14). Hã um nexo traçado com clareza por Urban entre a nature

za dos atos de fala da citação em Shokleng e a importância de

uma hierarquia do saber entre velhos e jovens, dirigido ã manu-

tenção de ordem e harmonia sociais e cosmo16gicas. Não e esse o

valor comunicado atraves dos modos pragmâticos da citação em
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Kuik~ro. Ordens (imperativos) ocorrem com menor freqa~ncia das

exortações, ret~rica convidativa para ações plurais e coleti-

vas - a harmonia de um coro verbal e factual. Perguntas e que~

tionamentos, formas de investigação voltadas inclusive reflexi

vamente para o pr6prio lntimo do sujeito que fala, comunicação

de intenções, identificação m~tua ritualizada nas saudações são

formas igualmente importantes dos encontros encenados naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaQ~-

~~. Talvez isso aponte para uma sociedade mais senslvelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã neg~

ciação de individualidades e a um dizer que pode tanto expor c~

mo encobrir vontades e desejos de pessoas e grupos.

Partindo da identificação por siglas, simples etiquetas,

vejamos os mais usados desses modos interativos ..

INTENCIONAL. Expressa a intenção, a volição do falante,

comunicando a ação que ira realizar, com um sentido de futuro

imediato. Utet~~(ha) - "eu vou embora" - é f ó rmu la de saudação

corriqueira (Pequi, 41) a qual se responde corretamente com etê

Qe(ha) - "Podes ir" -, IMPERATIVO, saudação de despedida. Esse

momento ritualizado de reconhecimento m~tuo - uma etiqueta - se

faz pela troca de modalidades de anunciar e reagir a um movi -

mento de afastamento do encontro. A qualidade performativa des

sa marca verbal é transparente~ pois seu uso é a garantia de

que Q propõsito do falante se concretizarã em ação diante do

prõprio receptor. Com esses mesmos traços de tempo (antecipa -

ção), modo (intencionalidade) e com a certeza das conseqa~ncks

diretas da enunciação, pode ocorrer também com sujeito de ter-

ceira pessoa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg~QOft~ h~Qe u-e-~~~ (lndio bravo ERG 1-matar-

INTC), "05 selvagens vão me matar", diz o herói ancestral Tama

kahlem outra aQ~~~ tradicional ãs vesperas de sua morte. r in
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teressante notar que a tradução dada pelos lndios que dominam o

portugu~s local se faz atrav~s de uma construção em que o ouvi~

te e chamado a assistir passivamente ao acontecer de fatos ter-

rlveis ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ne v it áve i s : "Deixa os selvagens me matarem!". Essa r!

lação entre o falar e o fazer e exemplificada nas linhas 127-

128 da "estória" das Jemur t kumâ lu , onde o mesmo verbo, "levar",

se repete com o aspecto descritivo pontual logo ap5s as pala-

vras de Arijakuma em que aparece com a modalidade intencionalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-tal.

Enquanto os atos de fala descritivos nao implicam neces-

sariamente um valor de verdade, a menos que sejam qualificados

por palavras aspectuais/enfaticas (akac~ge,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAek~4u) da asserçao

do falante, no modo intencional e inerente a certeza de seu po-

der factual. Na concepção indlgena, os sentimentos relacionais-

como inveja, ci~me, raiva, vingança, saudade -tem a capacidade

de determinar não sõ a condução consciente do comportamento,mas

tambem os efeitos dramaticos da feitiçaria, da morte e do conta

to com esplritos e falecidos.

IMPERATIVO. Imperativo, sua forma negativa e hortativo consti-

tuem atos de fala que na tipologiade Searle caberiam todos na

categoria de diretivos (directives); hã, porem, importantes di-

ferenças entre imperativo e hortativo do ponto de vista intera-

cional. A força ilocucion~ria de ambos ~ evidente.

Embora o uso da forma imperativa nao signifique uma dis-

tinção entre ordens diretas e indiretas, ou polidas, ele press~

p6e alguma relação de tipo hierirquico por parentesco, idade ou

status social. Chama a atenção a incorporação de Tndices d~iti-
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cos nos afixos verbais; marca-se a especificação da distância

espacial entre falante e destinatirio e da direção do movimen-

to que este ultimo deverã seguir para executar o pedido(15).

Nas linhas 70-71 e 359 dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak~nâ do Pequi temos exemplos

dessas formas imperativas dêiticas: .t.Ló~kukê.Jr,e~"venha fazer se

xo conosco" e ~gun~k.ê.ne. "venha pensar". Tais formas são dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3

tipos:

1) Objeto e destinatãrio pr6ximos do falante (forma nao marca-

da) :

~nê.-k.e (destinatãrio singular)
levar-IMP

-
~ne-tâe (dest.plural)

~il-c.e
beber

e-t~nampá-k.e (INTR)
2-comer

-
e-t~nampa-tâ.e

2) Objeto perto (lne. este) e destinatârio longe:

3) Obje to 1onge (ê.ne. "a q u il o ") e de st ina tir i o pr6x imo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~il-c.a

~ne-nâk.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lt~--6 âk.e

Quanto ao imperativo negativo. se nota que ele apresenta

marcas completamente distintas do imperativo positivo: uma com-

binação de prefixo e sufixo.
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HORTATIVO. O sentido do ato de fala implicado pelo modo verbal

que chamei de hortativo sô pode ser entendido considerando os

contextos de seu uso e o tipo de interação significado. Pode

ser visto como forma polida de imperativo, quando a relação s~

cial entre falante e ouvinte(s) impede a expressão de uma or-

dem direta (igualdade, em certos casos, ou inferioridade do fa

lante). A situação mais adequada - que obriga a seleção da for

ma hortativa - ~ o discurso p~blico formal de velhos e chefes,

repleto de exortações coletivas (vide Seção 6). A linha 50 da

"estória" de Mâcâmâ ~ uma ocorrência desse gênero de fala. Exem

plos de hortativo se encontram tamb~m em Jamurikumâlu, 58-59,

67-68-70 e 171-172.

De modo caracterlstico, o prefixo pessoal que indica o

sujeito ~ sempre DUAL, pois o falante se coloca em p~ de igual

dade com seu destinatãrio e o envolve na ação evocada pela enu~

ciação hortativa. O sufixo distingue o apelo a um fazer que af~

ta exclusivamente os dois participantes daquele que se propoe

atingir uma coletividade maior e abrangente. (No Cap. 3 vimos

o sistema de hierarquia pronominal Kuik~ro e suas implicações

sintâticas).

No hortativo final, o prefixo pessoal marca ainda a dua

lidade do sujeito; o sufixo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-~om~, di um sentido mais forte

de finalidade e sugere um movimento dirigido a um objetivo de-

terminado. (Exemplos em pequi, 165 e linhas seguintes)

Falas e diâlogos citados representam longos trechos da

narração e partes fundamentais do enredo; comunicam intenç~es

e iniciativas dos personagens das quais decorrem efeitos e mu-
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danças e por eles se destacam as personalidades dos protagoni~

tas. A força expressiva do discurso direto se revela na varie-

dade dos contornos entoacionais e por frases el1pticas bem co-

mo pela ocorr~ncia de formas nominalizadas focalizadas (inter-

-
rogativa de sujeito em Mãcãmã, 27).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.5.2.5. O TECIDO DQDISCURSO:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ L~ha~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe4eJ 14e

Abordemos agora alguns elementos do discurso - nao 50

narrativo, mas e no seu interrior que os veremoS - cuja função

e tecer a trama preenchendo os interstlcios~ delineando seus

desenhos e unindo tanto unidades textuais entre si como a enun

ciação com referencias extra-lingnlsticas. Esses elementos se

juntam com freqHencia numa composição de deixis. aspectualida-

de, focalização e enfase.

Quase toda linha do discurso apresenta uma ou mais oco r

r~ncias da palavra l~ha. que qualifica aspectualmente o predi-

cado. O significado de l~ha e facilmente compreendido e talvez

seja a primeira partlcula discursiva a ser dominada pelo apre~

diz estrangeiro na fala espontânea. O sentido geral de iêha -e

de completeza do evento ou da ação. A tradução em portugues,co~

tudo,não pode ser dada por uma equivalencia direta com um ter-

mo do me sm o t iPo de c 1 a sse 1 ex i ca 1 e sin tã t ica. Sua sem â nt ica e

função discursiva são, assim, expressas ora na qualificação

temporal e aspectual do predicado (passado simples), ora em ad

verbios ("afinal", lIenfim"), ora adjetivando o sintagma nom; -

nal objeto ("todo(s)"), ora por meio da própria pontuação (o

ponto). Se, dessa maneira, ganha-se em termos da forma do tex-
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to em portugu~s~ se perde o efeito estilT~tico aliterativo das

seguidas e regulares repetições dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl~ha.

Aproximando-nos do texto~ percebemos outros sentidos de

l~ha que decorrem do seu sentido primârio, a completeza. Tome-

mos novamente a aQinâ do Pequi para nossa leitura. Na linha 6,

l~ha marca o acontecimento central e final de uma sucessão de

predicados: as esposas de Ararati finalmente encontram Sakaga-

tã, o Jacare sobrenatural. Pouco mais adiante, (15-16 e 27-29),

l~ha indica a passagem entre um evento e outro - shift - e em

155-157 enfatiza e marca parãgrafos e os acontecimentos neleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
contidos: lep~ne l~ha i~inâhâ l~ha,

lep~ne l~ha, t~lâ l~ha, tltúna lêha.

r a partida definitiva de Tauri do lugar que viu o desenrolar

do surgimento do pequi.

L~ha se junta freqUentemente com as expressoes in~-i e

en~-i; na fala rãpida se fundem apagando as fronteiras que re~

parecem na fala lenta entre predicado e essas suas qualifica -

ções discursivas

Fala lenta Fala rãpida

apâgulehi/L~i
-

apagu l~ha i/L~i

Os termos l/Le e l/Le sao d~Tticos que expressam respectivamente

proximidade e distância do falante com relação ao referente,mas

sua significação no interior do discurso e bastante complexa e

sutil. Exemplos de d~ixis primâria, literal, são as linhas 36~

369 e 372, onde Tauri pergunta: 110 que e isto? Qual o nome dis

to?", "Isto e pequi", pressupondo que se mostre e observe o re
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ferente que esti diante do falante. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17-19~ as mulheres e seu

futuro amante se sa~dam segundo f~rmulas ~lpicas;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAln~l conclui

a pergunta e a resposta ret6ricas com uma refer~ncia ao aqui e

agora dos enunciados: "O que voc~s estão fazendo?". Outra ins-

tância diretamente dêltica. mas agora com valor intradiscursiv~

e o fechamento da al<.lYíã.: "Este e o ultim% fim", a ultima pal~

vra que conclui a narraçãoll
•

Na grande maioria dos casos os dêiticos apresentam o su-

fixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-L, uma e spe c i e de có pu la , de existencial, e sua função não

e tão clara como nas ocorrências mencionadas acima, pois ê mais

intratextual do que uma ponte com o universo extra-lingtilstico.

Alem disso, e comum eles serem precedidos por algum termo ou

sintagma sufixado com -ha, um focalizadorjenfatizador do consti

tuinte em posição inicial de frase e, por isso, jâ topicalizad~

No discurso citado, como na fala cotidiana, -ha caracteriza em

particular os modos interativos (intencional, imperativo e hor-

tativo), variando com outro significante sinônimo, hõho. Ap6s

-
a c; ta c ão. o s ver bos" diz er" - ta nto tran s itivo, nâna, como; n-

transitivo I<.l - podem ser ressaltados por meio desse mesmo sufi

xo (como em Jam, 227-228).

A fim de elucidar o papel desses componentes da execuçao

narrativa, e util mais uma vez distinguir os segmentos descriti

vos das citações. No primeiro caso, predomina o uso do d~ftico

da distância, ené-i, enquanto no segundo e ° indicador da prox1

midade, ln~-L.Vejamos 0$ dois contextos:

1. O jogo de topical t zacà o , focal t zacâ o , ênfase e completeza do

evento e exemplificado em Pequi, 256-258, sublinhando ° par~
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lelismo: na primeira linha o sintagma nominal sujeito, marca

do ergativamente, estâ em posição inicial (topicalizado, en-

fatizado porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ha e seguido pelo dêiticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~~ê~; em seguida, a

mesma frase se repete com ordem diferente (VS), sendo que agQ.

ra o verbo inicial ~ qualificado por l~ha e separado do su-

jeito ergativo pelo d~Ttico. O mesmo pode ser observado em

Pequi, 392 (verbo intransitivo enfatizado por -ha e e~~~) e

em Jam, 234-235, outro paralelismo complexo, onde e alterada

a ordem entre oração principal e circunstancialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Ltále, "dan

çando") e na repetição se marcam os dois membros frasais por

lêha e e~~~. Ainda em Pequi, 3 e em Jam, 346 e 379, encontra

mos um locativo também com valor de dêixis (:tLtâ, "lã"), ora

caracterizado por -ha, ora por l~ha, e sempre seguido por

e~~~: o narrador quer dar um peso especial ã distância simbõ

lica do tempo/espaço em que se operam transformações sobren~

turais, eventos cruciais da "estaria". O uso do dêitico me

parece reforçar o realce estilistico de certas imagens e pe!

sonagens, bem como permitir uma indicação estratégica da pr~

pria distância temporal e cognitiva entre o presente - incl~

sive da narraçao - e a dimensão dos acontecimentos narrados.

t o que expressam as linhas 24 e 56 de Jamurikumãlu, que isQ.

lam a transfiguração dos homens em porcos: e:t~gk~:tâko

têha, "lã eles estavam se transformando".

Os recursos do paralelismo e d~iticos se juntam novamen-

te na delimitação de fronteiras e na focalizaçao de segmentos

discursivos. A linha 321 do Pequi retoma o predicado de 317,

agora sublinhado por um advérbio modal (c.uê.~, "muzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí t o ") , pelo e~

fatizador -ha e por e~ê~; e o f lo re sc í me n t o exuberante do pri-
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meiro pequi. Da mesma maneira, em Jam,208, o d~1tico fecha o

trecho que relata os cantos das mulheres "e s.p f r i t o s:", as irmãs

Arijakumã e Leijãlu. O deslocamento quase repentino para uma

observação como que entre parêntese, mas relevante, pode ser

assinalada porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen~l; em Pequi~ 229-230 - sequências paralelas-

enquanto as esposas de Arariti chamam saudosas seu amante, a

atenção é momentaneamente dirigida ao pensamento daquele que,

e scond ido, IIj ã sabe que ir ã ma tar 11. A s rara s ocorrênc ias da

dêixis de proximidade fora de citação representam uma espécie

de anãfora, conectivo que liga eventos sucessivos: em Pequi,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -
250-251, morre o Jacaré (apâgu, apâgul~ha ln~l) tendo sido fl~

chado pelo esposo tra1do (evento relatado nas linhas imediata-

mente anteriores); a morte é devidamente focalizada, pois sera

a causa do aparecimento do novo e importante alimento.

2. Na citação predomina a dêixis da proximidade, ln~l, pois a

referência é interna e concomitante ao tempo da fala repro-

duzida. A função de ln~i é a mesma daquela que desempenha

en~l no discurso descritivo, embora sua força expressiva s!

ja bem mais destacada e freqUente, como é na fala espontâ-

nea do dia a dia. ln~l marca o fim da enunciação (Pequi ,15m

quando o predicado não e de tipo interativo, com um sentido

de ênfase determinada; um exemplo disso são as linhas 364-

365 de Jam., onde o paralelismo que substitui o d~Ttico por

uma part1cula aspectual enfatizadora (a~aQlne) nos esclare-

ce sobre seu papel pragmãtico. Se a citação se inicia por

elementos que introduzem frase interrogativa ou de natureza

aspectual ou modal, normalmente seguidos, estes, por marcas

de modo interativD no verbo, o d~ltico costuma ressaltar es
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sa abertura da enunciação (Pequi, 259, 269).

Os dois tipos de d~ixis podem ocorrer no interior de uma

mesma citação, opondo tempos e espaços; assim, em Jam, 140, a

chegada de Kamatahiriri do acampamento de pescaria, onde teste-

munhou assombrado o aparecimento de sinais animais no corpo de

"seus pais", e anunciada pela mãe comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinei, enquanto logo de-

pois a mesma informa o fato da transformação dos homens COm um

~Jtei que remete ao mato e ao evento ameaçador, longlnquos em du

plo sentido; f1sico e simb6lico. O meSmo jogo, agora entre cita

çao e descrição narrativa se encontra nas linhas 300 e 303 do

Pe quzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi : a planta brotou, "li" para o contador e o seu ouvinte,

"aqui" para as mulheres que choram sobre a sepultura de Sakagã-

tâ.

Basso (1985: 32 e S9S) apresenta observações sobre o sis

tema Kalapã10 de focalização, "estrategia gramatical que serve

para distinguir o status focalizado ou não focalizado de prota-

gonistas". Em primeiro lugar, a autora coloca a ordem de consti

tuintes: OVS (não-focal) e SOV (focal), como em Ku i kiiro . Quanto

ao 5 uf ix o - fi dG ~ (Ku ik íi.r ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh e k.e ) , af i rma tratar-se de" marca de

agentividade do protagonista" e na nota 7 (pag. 326-327) o defi

ne como "causativo" e "focalizadorjtop;calizador", dizendo que

a ausência de -ü~k.~ indica topicalização não focalizada. Os da-

dos Kuikuro comprovams~ em parte as conclusões de Basso; seria

necessãria uma investigação lingflTstica do Kalapãlo para saber

se realmente 05 dois dialetos diferem do ponto de vista sintãti

co, O que me parece improvivel. Como vimos no Capo 3, se hek.e

tem origem num tipo de ablativo ou de focalizador, sua função na
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oraçao transitiva ~ puramente gramatical. O exemplo oferecido, ti-

rado de uma narrativa transcrita em Kalapãlo, que deveria ilustrar

a ausência de -üeQe na posição inicial de oração quando o protago-

nista ~ topical izado mas não focalizado, não faz sentido, pois es-

tamos diante de sujeito de um verbo intransitivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(-i..c.âf1.â, "estar/fi

caril).

Em seguida Basso fala de "protagonistas não-focais introdu-

zidos por prefixos nominais dos verbos, em que as relaç5es sujeit~

objeto são marcadas". Se em KuikÚro ~ verdade que os personagens

nao focalizados ou jã em foco são referidos por pronomes (afixos),

nao e posslvel todavia concordar com tais afirmações se considerar

mos o sistema pronominal e o ergativo em sua interdependência. Se

as relações sujeit%bjeto fossem indicadas nos prefixospronomiais,

o Kalapãlo seria uma lingua do mesmo tipo do Hixkaryâna ou do Apa-

lal, que não apresentam a ergatividade do Karlbe alto-xinguano. Fi

nalmente, em Kalapãlo a referência anaf5rica a protagonistas nao-

focais se faria por meio de Ilpronomes demonstrativos não-focaliza~

dores que têm implicações dêiticaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ege se referindo a seres anima

dos socialmente, temporalmente e espacialmente pr5ximos; ele se re

ferindo a seres animados socialmente, temporalmente e espacialmen-

te distantes;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i..ge a seres inanimados) . Minha anãlise dos dêiticos

ef1."é-i.. e -i..f1."é-i..no discurso ku tkiir o difere bastante da de Basso. Os "prQ.

nomes demonstrativos" Kuikuro são:

ekZ,õ e (sing.)

ctQâf1.o (p 1 .)

âg"éle (sing.)

~ -
(p 1 .)ctnctf1.O

seres animados distantes

seres animados pr5ximos
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anozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(p 1 • ) Uaquelesll (referência e tratamento de
a f i n s )

ene seres inanimados distantes

lne seres inanimados prEximoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ale anafErico gen~rico

Modificadores aspectuais e d~lticos, que operam a nlvel

da frase, e enfâticos, que circunscrevem sintagmas especlficos,

são recursos essencialmente estillsticos. Seu valor de uso no

contexto da execução verbal encompassa O valor semãntico-refe-

rencial; não ~ por acaso que ~ rara sua ocorrência em dados ob-

tidos por elicitação, enquanto seu domTnio ~ imprescindTvel pa-

ra uma correta comunicação. Na narrativa, esses meios expressi-

vos da llngua corrente assumem funções condicionadas pela nece~

sidade de manter a unidade e a seqUencialidade do texto, condu-

zindo o foco cognitivo de um elemento a outro, de um quadro a

outro, de um personagem a outro e compondo com o paralelismo uma

estrutura que se faz pela execuçao.

A organização do discurso pelas fronteiras de frases, p!

rãgrafos e cenas e o estilo são determinados por exigências co-

municativas; ~ nesse plano que a voz individual interage com a

essência do texto tradicional. A frase ~ uma construção criati-

va, onde no sistema retErico se moldam recursos sintãticos e le

xicais. Os meios disponlveis para focalizar, enfatizar, repetir,

nominalizar, qualificar aç6es e eventos servem ao falante para

impor uma rede de referências e um ponto de vista - proeminên-

cia ou não dos fenômenos descritos.
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IV.5.2.6. UNIDADES TEMÁTICAS: As CENASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A unidade maior reconhecTvel na estrutura do discurso nar

rativo Kuikuro e assinalada pelo termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAálha - "acabou/foi isso"

- que marca seu encerramento e a passagem. para outra unidade do

mesmo g~nero. Chamei essas partes componentes da a~l~â,de cenas,

palavra alusiva da dramatização representada pelo executor na

organização das seqU~ncias temiticas. Bright (1979) distingue

cenas e atos acima dos versos (estes correspondem aos parãgra -

fos Kuikuro); a cena Kuikuro não só condensa as caracteristicas

de ambos, mudança de protagonistas e de local da ação, mas tam-

bem mudanças, ora nitidas, ora sutis e graduais, no proceder da

narração em termos de seu conteudo. A cena Kuikuro coincide ba-

sicamente com a stanza, unidade identificada por Basso em Kala-

pãlo. A autora (1985: 25 e 31) define o conteudo da stanza como

sendo marcado por referências a experiências temporais e mudan-

ças temãticas maiores:

To summarize, discourse devices at the level of the
major segment (the stanza) are especially associated
withthe rethorical concern with describing character-
ological actions, shifts in mood and feeling, the
formulation of motives or goals, and attempts to
achieve those goals".

A fim de entender melhor o que ê a cena para a construção

do texto, voltamos a considerar as a~lnâ, em apêndice, limitando

nos as duas primeiras, Pequi e Jamurikumãlu.

No Quadro 7, procuro mostrar a articulação das cenas da

"estória" do pequi, agrupando-as e separando-as em blocos. Embo-

ra sejam um artificio da minha anilise e não unidades delimita -

das na execução, tais blocos nos permitem visualizar relações en



Quadro 7. Pequi: Articulação das Cenas

Cenas Local Protagonistas TemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

III

V

roça Kamisakiru, rhis~
(exposas de Ararãti)

Sakagãt~
(o Jacare-esplrito)

Intercurso sexual en-
tre humano e não-huma
no

II
IV

passagem
roça/aldeia/roça

As esposas
Preparação para o en-
contro com o amante

VI

VII
roça e aldeia Akiiri e Ararãti

Encontro Akuri/Ararãti
Os dois assistem ao in
tercurso sexual entre-
mulheres e Jacare.
Intenção de Ararãti de
matar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI II roça Todos

Akuri e Ararãti assis-
tem ã cena.
Ararãti mata Jacare
A revolta das mulheres
Nasce o pequi

IX roça Pequi
Cair das chuvas.
Das flores aos frutos.

X aldeia As esposas
o pequi alimento
cerimonial

XI I

XIII

Tauri

Tauri

Nomeação do pequi
Canto e dança de Ararã
ti (pacificação das mu
lheres)
Instruções de Tauri
Transformação do pequi
original no atual.

XI Tauri
Ararãti
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tre cenas, como repetição, protagonistas e/ou ambientes comuns.

As setas indicam uma continuidade mais evidente ligando blocos

sucessivos, no sentido de que a cena anterior cont~m em gesta -

ção e introduz a que se segue.

As cenas de I a V representam o evento desencadeador num

local às margens do espaço social, a roça: um ser sobrenatural,

ora em forma de gente, Sakagãti, ora em forma animal, Jacar~,

possui sexualmente seres humanos. A organização das cenas ~ si~

nificativa, pois o paralelismo entre I, 111 e V expressa a rep~

tição do evento, enfatizando-o, enquanto 11 e IV são mediações

que intervêm para separar, com uma descrição temporal do passar

do dia e espacial do movimento de ida e volta entre roça e al-

deia.

o encontro entre as mulheres e seu amante misterioso e

perigoso se repete nas três cenas seguintes, mas agora de uma

perspectiva nova, ou seja pelos olhos de Ararãti, o esposo tral

do, e de Akuri, a Cutia, que espionam o acontecimento escondi -

dos. As cenas VI e VIII são particularmente longas. Na primeir~

um extenso trecho de citações reproduz a conversa em que Akuri

relata a Ararãti o acontecido; o evento ~ de novo repetido na

fala do personagem, ligando as cenas precedentes às imediatame~

te posteriores. VII se conclui com a explicitação das intenç~es

de Arar~ti, decidido a matar, preparando assim outra longa cen~

a VIII, na qual o prop6sito se realiza na morte de Sakag~ti e

determina uma cerrada e intensa seqüência que descreve a revol-

ta das mulheres e culmina no nascimento do pr5prio pequi da se-

pultura. Passa-se. então, em IX ao enfoque da nova presença e

dos fenômenos naturais das chuvas do fim da seca que amadurecem
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os frutos desse pequi primordial, carregando suas ramas e tron-

co numa exuberância paradislaca. Pela passagem a cena X, o des-

locamento do espaço natural da roça ao social da aldeia é asso-

ciadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã incorporação do pequi como alimento e sua distribuição

na "f e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a " dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa-hu./r..âfLâ marca sua incorporação como elemento sim-

bõlico, definitivamente no domlnio social. Ao mesmo tempo, po-

rém, e retomado da cena VIII o tema da vingança das esposas de

Ararãti, que recusando-se a fornecer comida e bebida ao marido

e como que o expulsando da casa, rompem com um princlpio funda-

mental da vida social, a divisão sexual do trabalho e sua fun-

ção vital de "e l ime n t ado ra s ? • Ressalta, assim, o contraste e a

tensão ainda irresolvidos entre a nova adquisição, não complet~

mente dominada e codificada culturalmente, e a ameaça feminina

ã ordem social.

A solução da tensão e o restabelecimento da ordem 50 sao

posslveis pela intervenção de Tãuri, cujas ações focais são te-

ma das cenas finais. Em XI, parte notavelmente elaborada, apos

a nomeação do pequi, batismo de um novo significante, se conde~

sa todo seu simbolismo - o que mereceria uma anãlise mais apro-

fundada do que as sugestões aqui lançadas. E tarefa de Tauri,

chamado para "p e n sa r " (.igufL.i, concentração e pl anejamento em bus

ca de soluções), amansar a mãgoa das mulheres, que continuam

"sentindo falta" (.ihâvr..i) de seu amante. O riso poderã reconci -

liã-las e fazer com que aceitem a morte de um prazer mortal,vol

tando ao seu lugar no mundo humano. Tauri pinta Ararãti para

preparã-lo a uma dança e a um canto que "zombarão" das mulheres;

na testa, desenha uma vagina. O canto de Ararãti parece ser uma

metãfora do sexo não-domesticado que precisa ser reconduzido ao
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controle social, mas e d if TczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l t n t e rp ret a c Lo de maneira inequI

voca. Clara é a complexa associação do pequi ~ esfera do simbo

lismo sexual, sobretudo feminino. Os frutos são doados aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaj~

lIamantesll, e todo o perlodo de sua coleta, quando a população

da aldeia e reconstituTda e homens e mulheres se dispersam pe-

lo mato circunstante, é caracterizado pelos encontros ad~lte -

ros. O cheiro do pequi é comparado ao da vagina e a castanha e

distribuTda no Kwarup pelas jovens egressas da reclusão, IImadu

rasll para o casamento e a reprodução.

As duas ~ltimas cenas dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaQ~na desenvolvem os temas con

clusivos da definitiva aculturação do novo alimento e da trans

formação do pequi originario (QW~~~) em sua r~plica atual (eQ~

hU). Em XII relatam-se as instruções de Tauri quanto ~ técnica

de conservação da polpa, a ser guardada em pequenas cestas re-

vestidas de folhas na agua da beira da lagoa, "lã de onde ele,

Jacare, veioll. Com isso evitar-se-ã o apodrecimento pela fer -

mentação, forma de quase cozimento natural controlado pelo ho-

mem.

Finalmente, é no caminho de volta da aldeia de Ararãti

que se opera pelas palavras de Tãuri o redimensionamento do p~

qui Qwê~~, de uma vez por todas subtralda aos homens sua exces

siva generosidade. Se o pequi tivesse respondido aos dois pri-

meiros apelos de Tãuri, IIno tronco cheio seus frutos teriam fi

cada, em suas ramas cheias teriam ficadoll.

Assim como a "estória" do Pequi começa e acaba com even

tos sobrenaturais localizados fora do dornlnio social da aldeia

(a união entre um ser-QWêh~ e fêmeas humanas e as formulas cria
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doras de Tauri) acontecimentos e lugares liminares abrem e en-

cerram azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakl~~ das Jamurikumâlu. A organização seqtlencial des-

sa narrativa e, contudo, mais linear na sucessão de anteceden-

tes e conseqtlências (Quadro 8).

As duas cenas iniciais preparam o advento do tema cen-

tral da primeira metade da narrativa, desenvolvido de 111 a V;

nelas assistimos â salda dos homens da aldeia para uma pesca -

ria coletiva destinada a fornecer peixe aos meninos que passa-

ram pelo ritual de iniciação masculina. As linhas finais da ce

na 11 comunicam a previsão de um fato excepcional, por meio de

uma imagem temporal reiterada, freqtlentemente utilizada nesses

pontos de deslocamento t emàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í co : os homens "dormiram, dormiram,

dormiram".

o evento focalizado ate a cena V abre dramaticamente a

cena III: os homens, "em vão e spe ra do s " na aldeia, se transfor

mam em porcos kw~~a. A descrição do aparecimento de monstruo -

sos sinais animalescos - pelos, dentes - repetir-se-â num par!

1e 1 ism o u n if i ca do r dos egu ndo b 1oco dali e st õ r iali. A inda em I II,

ê o quadro que se apresenta ao assustado Kamatahirâri, recem-

iniciado, enviado pela mãe Arijakum~ ao acampamento de pesca -

ria. Em IV, o mesmo tema ê retomado no relato do menino ã mãe,

na volta ã aldeia; em V, está nas palavras da própria Arijaku-

m~ que formalmente d~ a notlcia ~s mulheres reunidas. Outro te

ma paralelo liga as cenas III, IV e VI e com o da transforma -

ção dos homens prepara o evento central da segunda metade da

akl~~: o peixe que Kamatahiriri traz do acompamento dentro de

uma flauta ê cozinhado pela mãe e distribuldo coletivamente,

marcando o anuncio da "festall que se t o rnar â o pa 1co da tran~

formação feminina e para a qual são cerimonialmente convocadas



Quadro 8. Jamurikum~lu: Articulação das Cenas

Cenas Local Protagonistas Tema

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II

aldeia
mato

Os homenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo furo da orelha
A ida para pescaria

lU mato/aldeia/mato Os homens
Arijakumã

Kamatah+târ i

IV aldeia Kamatahir~ri
Arijakuma

V aldeia Arijakuma

Transformação dos homen~
Envio de Karnatahirãri ao
acampamento de pescaria.
Os homens dão peixe a Ka
matah irár i .

Arijakuma e informada p~
10 filho.
Cozinha o peixe e convo-
ca as mulheres.

Arijakuma informa as mu-
lheres.

VI aldeia Arijakuma

lVII

Distribuição do peixe.
Ã noite, convocação para
a "festa".

aldeia Arijakuma e
suas irmãs.

As mulheres
(os homens)

VIII aldeia
mato e outras

aldeias

algum lugar
muito longe.

Arijakuma e
as Jamurikumalu.

Os homens

Transformação ,das mulhe-
res.

Cantos e danças de Jamu-
rikurna1u.
(Os homens escutam no ma
to)

As mulheres resolvem fu-
gir atras de Kamatahira-
ri/tatu.

Encontro entre as Jamuri
kumalu e os homens.

Fuga subterrânea.

A viagem das Jamurikuma-
1u.

Estabelecimento de al-
deia das mulheres/espiri
to. -
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as mulheres, donas da aldeia.

As cenas VII e VIII sao longas e detalhadas; atraves de-

las assistimos ao surgimento das mulhereszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!zwe.hâ e da "festa" a~

sociada, uma das mais importantes do sistema ritual alto-xingu~

no. Arijakuma e suas irmãs cantam os primeiros cantos de Jamur1

kumalu e durante dois dias as mulheres soberanas ocupam o espa-

ço masculino da praça e do kwak~tu, celebrando o esquecimento

dos homens e a ruptura da união entre os sexos. O movimento da

dança feminina circunscreve o perlmetro da aldeia e uma serie de

atos simbolizam com força a inversão de princlpios sociais que

opera mudanças terrlveis nas mulheres, de agora em diante, defi

nitivamente, Jamurikumalu. Assim, em VII, elas passam a se ali-

mentar de frutos e folhas não comestlveis, como animais tais

quais os homens-porcos; suas vaginas, inchadas pelas picadas de

insetos, "saem" como pênis; enfeitam-se como os homens; apode -

ram-se, enfim, do objeto mais interditado e perigoso, as flau-

tas kaJt.,~tu.Em VIII, ap6s o encontro agressivo na periferia da

aldeia com os homens, de retorno da pescaria para tentar reim-

por o controle sobre o caos instaurado durante sua ausência, e

fugindo pela trilha aberta por Kamatahirari transformado em ta-

tu, as mulheres eliminam os filhos - não as filhas -, amarram

seus clltoris com fios de algodão vermelho, sujam seus corpos.

As andanças das Jamurikumalu, que se afastam progressivamente do

mundo dos k~Jt.,e, constituem o n~cleo da oitava e ~ltima cena.

Elas passam por aldeias distantes, lembradas na versão de Ijali

por denominações de antigos ~tomo dos territ6rios Kalapalo e N~

huqua. e, sereias que enfeitiçam pelo canto e pela dança, arra~

tam consigo as incautas. Finalmente, em algum lugar lon91nquo,
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inatinglvel pelos homens que continuam a segul-las, as Jamuriku

mal u dec ide m por fi mas ua peregr inazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAç ã o e esta be1ecer sua a1deia,

onde caçam e tocamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkanúxu, mitica sociedade feminina da qual to

do ser masculino ~ excluido ou atraido para morrer(16).

Linhas, paragrafos e cenas constituem, como vimos, as

unidades inclusivas que organizam o discurso narrativo Kuikuro.

O estabelecimento de suas fronteiras e a elaboração de seu con-

teudo são resultados da interrelação entre um texto/roteirotrans

mitido pela tradição oral e os recursos lingUisticos e estilis-

ticos à disposição do narrador. Quanto mais experiente e criati

vo, mais equilibrada, elegante e prezada sera sua execução. Tal

margem de liberdade inventiva se exerce mais a nivel da composi

ção interna das cenas do que no recorte destas~ se compararmos

diferentes versões de uma mesma aklVíâ, observamos que a seq~ên-

cia tematica permanece mais ou menos igual.

Tomemos como exemplo a "estória" das Jamurilumalu narra-

da por uma mulher, Moka, especialista cerimonial dos cantos da

"festa" homônima. Embora não fosse ak..{Víâato, Moka gostava de

contar "estórias" enquanto estivesse ocupada em algum trabalho-

tecer uma rede, enrolar fibras de buriti, raspar a polpa de pe-

qui - e sua ak.{Víâ surgiu espontaneamente como contextualização

e explicação dos cantos que estava me ensinando. Não obstante o

encadeamento das cenas correspondesse àquela da versão de Ijali.

o desempenho de Moka se revelou apressado e quase ausentes os

embelezamentos estillsticos do paralelismo; a sensação foi a de

estar ouvindo uma prosa mais do que uma execução poetizada. O

uso de conectivos (ale) predominava na ligação entre paragrafo~
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sendo menos rica e variãvel a gama das marcas discursivas. O de

senvolvimento do conte~do de certos segmentos narrativos mostra

va, porem, diferenças interessantes com relaçao a outra versao.

Alguns parãgrafos foram mais elaborados. A ida dos homens para

a pescaria foi preparada por um diilogo formal, convocaçao p~-

b l ica dos pescadores, e vàr i os cantos marcavam as fases da trens

formaçao e da viagem das Jamurikumãlu, ji que o objetivo de Mo-

kã era exatamente a ligaçao entre as seqHencias. dos cantos no

ritual e dos episódios nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaQinâ. Diferentes resultaram certos

detalhes, por conta, ao que me disseram Moki e Ijãli, de dife -

rentes tradições orais, sobretudo na identificaçao de especies

vegetais e animais e de localidades (veja-se o que foi dito an-

teriormente sobre seleçao dos textos kuikuro e versões). O con-

te~do do encontro entre homens/porcos e mulheres/Jamurikumãlu

nao expressou agressividade, mas opôs um pedido masculino de

conciliaçao - IICatem nossos piolhos!1I -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã decisao feminina de

fugir sem retorno. A ~ltima cena ficou particularmente confusa,

entremeando-se com intensidade cantos e referencias geogrificas

aos lugares que viram a passagem das Jamurikumãlu; o segmento

conclusivo serviu tambem a Moki para um comentãrio sobre a al-

deia daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI~aõ Kwenâ e a mençao a Sakacuerâ, personagem de ou-

tras akinâ (nota 16). E explicaçao comum da origem das aQinâ o

relato da visita de um humano ao mundo dos icêQ~; assim, Saka -

cuera, primeiro e GnicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk~ne a entrar em contato com as mulhe-

res/esplrito e a escapar de suas armadilhas, fez com que a lIes_

tõr;all passasse a ser transmitida por infinitas execuções desde

tempos "antigosll. A tradiçao narrativa e, dessa maneira, quase

sempre atribulda ã criaçao humana (com exceçao, talvez, do mito

dos pr5prios começos da humanidade), i capacidade intrlnseca da
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linguagem de contar, recompor indefinidamente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.6. GENEROS DE FALA FORf\1AL

Mencionada nas etnografias alto-xinguanas, a IIfala for-

malll inclui sub-gêneros verbais que se distinguem entre si nao

tanto pelo estilo quanto por crit~rios que vio desde a função e

o contexto de execução at~ diferenças no conte~do temitico e no

tipo de competência exigido do executor. Se a fala cerimonial

atrai com facilidade a atenção do ouvinte, por ser circunscrita

aos ritos solenes das IIfestasll intertribais e pelo ritmo e re-

gistro lingnTstico mais marcados, nio podemos ignorar outras ma

nifestacões da IIfala formalll, com os IIchamamentosll• a oratória

pu bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ica e a e x te r io r iza çi o dali razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi vali das v T t imas d e fe it iç a r ia.

Aqui, deter-me-ei sobre discursos cerimoniais e oratória publi-

ca.

Comecemos pelo que hi de comum a todo tipo de IIfala for-

malll(excetuando a IIfala da raiva", da qual falarei em seguida).

Nas etnografias existentes se encontram definições ge-

rais, fazendo dessa manifestação um dos traços mais evidentes do

status de chefia. Assim, Basso (1973: 135) diz:

R itua 1 spe e c h ma k in g use o f 1a ng ua ge d if fe r ing in rhythm
from common discourse and containing words not used in
ordinary speech. Althought it is not often understood
by the non-anetaw, this formal speech serves to publicly
mark the fact that a decision has been made, a decision
on the part of the majority to participate in a certain
event together. The anetu's speech thus stands as a
symbol of the unity of the village for Some common
cause.
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Viveiros de Castro (1977: 218) nao deixa de observar quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

110 discurso verdadeiro e monopõlio dos amulawll, porque eles "sa

bem falar certo" e "não tem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApaJt.ik.ú (vergonha, medo) de falar".

Segundo o autor, o prestTgio dessa fala de~iva do fato dela ex-

pressar uma lIelusão da individualidade", atitude que se contra-

poe ao temor que inspira "o poder real de uma individualidade

nao submetidall (feiticeiros e homens comuns). O discurso formal

abunda de expressões auto-derrogatõrias e isso, de fato, carac-

teriza todas suas execuções. Essa explicação generalizadora do

significado de um elemento estilTstico e so em parte vãlida,pois

o discurso formal da oratoria não cerimonial e canal de expres-

são de intencional idades particulares e um importante instrume~

to polltico. Nesse sentido, hã uma real "elusão da individuali-

dade" somente nas execuções cerimoniais, quando o que estã em

jogo e o confronto/interação entre õtomo e nao um IIchefe" ora -

dor individualizado diante de seu proprio õtomo, frequentemente

num momento de abalo social. Ele e, ao meSmo tempo e ambiguame~

te, voz do bem comum e do seu proprio grupo faccional.

As etnografias permitem identificar os principais elemen

tos desses eventos de fala, como a cena, os executores, com seus

papeis sociais, os participantes e o estilo da execução. Se o

estilo e o mesmo para todos eles~ hã outros elementos que mudam

do discurso cerimonial ã oratoria, como se vera em seguida ao

tratarmos dos dois sub-gêneros.

Toda fala formal e uma "conversa", itaf11iiu; o substanti-

vo que se refere a esse tipo particular de "conversall e itaJt.iiii

ne (-ne e um substantivizador). Termo sin~nimo e akic~-ne, con-
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tendo a raizzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAak.l, "palavra", distinguindo-se, assim, pelo sufi

x o , de outro termo, ak.l-Yiâ, "estória":zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, ...•
ap.{.~.{.
vovo

he.k.e
ERG

u-lguhl-pa4a ak.l~e-nê.-k.I/ltahlYie-nê.-k.1
1-ensinar-PERF "conversa"-SUBS-INST

"Vovo foi quem me ensinou a 'conversa de chefe'"

"O chefe conversa", pois se dirige a uma audiência in-

terpelando-a e exortando-a, embora a audiência seja silenciosa,

participando do evento como um interlocutor retorico com sua

atenção mobilizada pelo orador. Como "conversa", esse genero

verbal se caracteriza pelo uso preponderante dos modos intera-

tivos e dos afixos pronominais de primeira e segunda pessoa e,

sobretudo, o dual inclusivo e coletivo; por isso as formas ver

bais são frequentemente intransitivizadas (Cap. 3). A predomi-

nância do pronome dual inclusivo e coletivo - "nos", "nos to-

dos" - pode ser considerada não so um lndice da "elusão de in-

dividualidade", jã que o falante se coloca ao mesmo nlvel do

ouvinte, at~ confundir-se com ele, mas tambim faz com que todos

se sintam imediatamente envolvidos nas enunciações do orador.

O estilo da fala formal se compoe de diversos elementos,

alguns dos quais jâ foram descritos acima. Fala-se em llngua

arcaica, ininteleglvel, com função fãtica e nao referencial;

sao es ta s afirmações genericas que precisam ser revistas. Mas

- ritmo particular desse tipo de constituie o execuçao que sua

marca mais impressionante. Trata-se de um "discurso enfãtico

pronunciado num tom bastante escandido, em forma de salmo" (Mo

nod , 19 75: 7O ) ou de um "f ra searzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY' e pe t it ivo com abafamento da s

vogais terminais" (Gregor, 1977: 80).
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As unidades rTtmicas - representadas na transcriçio por

linhas numeradas - se sucedem regularmente com o mesmo contor-

no mel ó d ico e tonal; e uma verdade ira 11 fa 1 a ca ntadali. Si o u t i-

lizados essencialmente dois nlveis tonais; no meio do verso a

passagem rãpida de um tom medio para o mais baixo, at~ chegar

a um balbuciar imperceptlvel nas ~ltimas sllabas, deixa a im-

pressio nltida de estar ouvindo a repetiçio igual de um mesmo

padrio entoacional, ancorado num ritmo respiratório profundo.

o entendimento e a consequente traduçio dos textos de

fala formal são extremamente trabalhosos por causa de duas ca-

racterlsticas bãsicas. De um lado, os enunciados corresponden-

tes a frases completas sao nao poucas vezes quebrados nas uni-

dades melódicas paralelas; do outro, a linguagem figurativa m!

tafórica e erudita, tlpica de um registro muito especial e res

trito a poucos especialistas, "chefes" e velhos, constitui uma

dificuldade a mais. Os dois sub-gêneros considerados - discur-

so cerimonial e oratória - se diferenciam, contudo, quanto ao

ultimo aspecto e quanto ã maior ou menor rigidez e estrutura -

ção do paralelismo dos versos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV.6.1. "CONVERSA DE CHEFE": Os DISCURSOS CERIMONIAIS

Em trabalho anterior (Franchetto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1983) ofereci uma des

criçio sucinta dos discursos cerimoniais Kuikuro. Nele focali-

zava sobretudo a estru&ura paralellstica e distinguia essa fa·

la ritual de outro genero, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegigZ,ta. "o chamar". Retomando o

assunto, no quadro geral desta Tese, foi preciso modificar al-

gumas das minhas definições, bem como proceder a uma análise
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mais cuidadosa.

Comecemos pelo processo de formação do especialista ceri

monial, sempre umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanêzâ, um "chefe". Haduas posszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí b i l idades pa-

ra o "chefe" que queira tornar-se ôto, "dono" dasfõrmulas ceri

moniais. Dever~ submeter-se a um demorado e gradual treinament~

baseado na memorização, ou por parte de um parente consangnlne~

tambem "chefell

- nesse caso usufruindo da proximidade de uma r~

lação sob o mesmo teto -, ou por parte de um azo que aceite de-

sempenhar o papel de mestre. No segundo caso, a transmissão inszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
taura obrigatoriamente uma troca, consubstanciada num ihipâ~â,

"pagamento", do lado do discente(17).

o ihipâ~â da aprendizagem parece resultar do calculo de

um valor determinado pela importância com referência a uma hie-

rarquia de conhecimentos, pela raridade e/ou escassez dos mes-

tres dispon;veis, pelo prest;gio alcançavel pelo futurozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01,0. De

qualquer maneira e sempre um valor/ihip~~â consideravel; tradi-

cionalmente se usavam bens valiosos, como colares e cintos de

caramujo, penas de arara, arcos, ate canoas. Agora "coisas" de

cara;ba são parte importante do ihipâ~â (miçangas, panelas, ra-

dias, gravadores. armas). O "p aq ame n t o " e ne qo c i âv el e parcela-

do, ou reestabelecido, ao longo do processo de ensino.

Assim, um jovem an~tâ poder~ dirigir-se. a outro mais ve-

lho, a fim de transformar-se em disc;pulo. Começar~, então, sua

instrução em sessões progressivas. A decisão do jovem an~tâ nao

depende de uma imposição inevitavel de seu status. ~ conseqHên-

cia de um projeto consciente para alcançar e garantir o reconhe

cimento da força e coesão de seu grupo domestico e de aliados.
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o aprendiz explicita a determinaç~o de perpetuar uma tradição

que o ligazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi linhagem de chefia.

o papel de representante da aldeia nos solenes encontros

intertribaisso pode ser assumido porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan"é.:tã que saibam reprodu-

zir corretamente as longas f5rmulas da fala cerimonial, nos mo-

mentos e sucessão adequadas. O discente deverã então pagar ao

seu mestre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihipãhã estipulado.

Na epoca em que me encontrava em Ipãce, so havia um ~ni-

co conhecedor dos discursos cerimoniais, um velho anêzãzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~kUhU e

amá azo, "d ono do cam inho". Entre a s cate gor ia s da" chef ia" Kul

kuro, o "dono do caminho" era quem de fato desempenhava a fun-

-
çao de receber os mensageiros de outra aldeia que vinham convi

dar para as "festas" pantribais (Kwârup, Javarl, Yamurikumâlu,

Ulukl); não por acaso, o amá azo reside exatamente na entrada

principal da aldeia, o caminho dos ~zZn~, "mensageiros". Alguns

outros velhos Kuikuro sabiam os textos cerimoniais, em todo ou

em parte, mas não eram eles incumbidos de qualquer tipo de exe-

cução publica. O aprendiz do amá azo era, em 1981 e 1982, o jo-

vem hUhoha aZo, "dono do meio", nao havendo outros descendentes

de "chefes" dispostos a dominar tal saber verbal. Dizia, no fim

do mencionado artigo (Franchetto, op.cit.: 66) que podiam se

detectar sintomas de um râpido decllnio desses especialistas ce

rimoniais.

No Apêndice apresento a seqtlência dos textos da fala ce-

rimonial que marcam fases da "f e st a" do IZ.hZCU, conhecida pelo

termo Kamayurâ "Kwar~pu(18). Os textos resultam da transcrição

de gravações realizadas em outubro de 1981, quando o amá aZO
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aceitou minha proposta de registrar seSsoes de aprendizagem,em

troca de um bom "pagamento". Esse mesmo material pôde ser com-

parado e corrigido um ano depois com as gravações obtidas du-

rante a celebração da "festall•

Vejamos agora em detalhes o contexto e o conte~do dos

textos que compoem a seqU~ncia. Osquatro primeiros sãointrod~

z idoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP o rum a e sp e c ;e de ti tu 1 o, fo rnec ido pe 1 o p rõ p r iozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamá ato

e que explicita a função ritual de cada um deles. Nota-se o su

f ix o -to h o, 11 fe ito pa rali, a cre s ce nta do ã rai z ver ba 1 cen tra 1 ,

usado tambem nos IItitulos" dos cantos cerimoniais indicando in

terrupção, inicio ou mudança do movimento circular da dança que

os acompanha.

Texto I

E o discurso de abertura, acolhida dos mensageiros (ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pa~eát, outro termo Kamayurã) que chegam ã aldeia de Ipãce pe-

lo caminho principal e se dirigem enfileirados ate o centro da

aldeia. Os mensageiros, em numero de dois ou tr~s, estão com o

corpo inteiramente pintado de preto (carvão e õleo de pequi) e

enfeitados; permanecem algum tempo em pe, cabisbaixo, olhos vol

tados ao chão, em atitude de lhâ!.Ju, "vergonha", ate o momento

em que serão levados pelo braço para os bancos colocados na fren

te do kwak~tu. Sentados, continuam silenciosos na postura de

"vergonhall. A partir desse instante eles ficarão esperando o

discurso que o ama ato proferirã diante de sua casa, apoiado

num arco preto.

Jâ nesse texto estão presentes os traços bisicos que C!

r a c te r i za m a f a 1a r i tu a 1: cõ d i9o e spec i f i co a n i ve 1 1ex i c a 1 ,1;~
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guagem formul~ica figurativa, estrutura paralell~tica (Bauman,

1977).

As formas lingaTstica especiais de muitos generos de exe

cução ritual são quase sempre definidas como "arcaicas", incom-

preenslveis, no mlnimo ex~t~ricas. Termos comazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAglg;ku ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAehek~n~

"mensageiros", k.uhlYil, "recepcionar" - e outros identificados

em notas aos textos do Ap~ndice -s5 ocorrem no discurso cerimo

-
nial e os KuikUro os chamam de ane~a ak.l-~a(chefe palavra-REL),

"palavras de chefe" ou "llngua dos antigos". "AntigozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll significa

o reconhecimento de uma tradição, de uma união com os antepass~

dos, e não resquTcios de uma variante lingnTstica extinta. Tra-

ta-se de convenções poeticas que estabelecem certas formas como

apropriadas a uma lTngua "literaria" de um g~nero particular

(Finnegan, 1977: 111).

Falei em f5rmulas; nos discursos cerimoniais, blocos e

seqUências memorizados devem ser reproduzidos pelo executor com

a maior perfeição posslvel. H~ quatro elementos semânticos nu-

cleares cuja repetição, variação e composição constituem esse

primeiro texto do KwarUp, assim como longos segmentos dos ou-

tros: glg;k.u ("mensageiros"), k.ufl.1Víl ("recepcionar")" k.uk.o~om;-

k.o (110 nosso pessoal") e acãk.u ("correr"). A abertura e o fecho

são marcados não só pelo paralelismo da repetição das mesmas uni

dades, como se verâ logo em seguida, mas tamb~m pelo uso do ter

mo kagam~ke no fim dos versos. O orador se dirige i coletivida

de da aldeia dizendo "crianças", palavra que expressa uma rela-

ção de depend~ncia afetiva e de confiança.

Hiperboles indiretamente auto-derrogat5rias e duas ex-
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pressoes adverbiais que com absoluta regularidade terminam cada

verso se combinam com os outros elementos do texto para comuni-

car sua mensagem atrav~s de complexas figuras de discurso. Com-

parem-se os segmentos formados pelas linhas 5,6,7 e 8,9. Os

três primeiros versos formam, e quebram, uma unica unidade fra-

sal, onde o predicado principal em 6 ~ qualificado pelo sufixo

do aspecto hipot~ticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ho; todos eles terminam com at~i hale u~

ke, "como era antigamente" (literalmente, "quando mas antigame~

te"). Os outros dois versos repetem uma mesma frase com varia -

ção do primeiro termo e mantendo o mesmo significado; o fim dos

versoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe agora assinalado por n'é.te(ha)u~ke., "ainda (ENF) (como)

antigamentell

• O significado veiculado pela articulação dos ele-

mentos semânticos e pelo contraste rimado entre ataZ hate. u~ke.

e n~te.(ha) u~ke., reiterado em todo o corpo do discurso, pode

ser entendido por uma par àf ra se interpretativa. O "co r-r er " dos

mensageiros ~ o movimento veloz e orientado que percorre os ca-

minhos de união entre os átomo alto-xinguanos; eles IIcorrem(ac.~

ku-nat~i) ainda hoje como antigamente", na reatualização da tra

dição comum das "festas" intertribais. Mas o "hoje" não ~ se nao

uma r~plica do "antigamente" e e na direção da volta (impossl-

ve l ) a essas origens que os mensageiros "d eve r i am correr "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ac.~

~u-ho-tãnâ), quando havia quem os recepcionasse cerimonialmen-

te, "chefes" e oradores "de verdade". Hiperboles e contrastes

podem, assim, ser compreendidos ãluz do princlpio do pensamen-

to alto-xinguano, o da tensão permanente entre uma matriz mode-

lar e seus "v i r a ser" na dimensão do real sempre atualizado.

Consideremos ainda esse mesmo texto para desvendar o sis

tema de paralelismos da fala ritual, que, se comparado com o es
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tilo narrativo, se revela rigidamente construldQ na repetição

de, basicamente, quatro unidades: a,b,c,d. Abertura e fecho sao

marcados por um paralelismo assim~trico de a,b, c e somente c e

d são moduladas por variações controladas~ indicadas no esquema

a seguir porn~meros:

abertura [ :

c

c

d

c
1

c2

c

c

d
1

c
3

d2
b

c
4

czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b

a

fecho c

bzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Texto II

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamá õto entra em sua casa. Transcorridos alguns minutos,

reaparece e alcança os mensageiros na frente dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR.walúltu, onde,

sempre apoiado no arco preto, se dirige novamente ã aldeia. O

discurso ~ "para os mensageiros sentados". Lembrando o desconfo.c

to e o cansaço de permanecer longas horas no $01 na mais absolu-

ta imobil idade, a f a la ê um a p e 1 o aos 11 C h e f e s 11 Ku ik li r o para que
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atendam ao convite.

TextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t o d iscu r so que chama o SzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII C he fe S 11 Ku ik ura pa ra que receE.

cionem. de fato, os mensageiroszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(té,ta!r..témpafú,). O amá oto se volta

em direção da habitação de cada um deles, repetindo o mesmo tex-

to. Os aVl.ê.tâ. estão nas suas casas esperando a chamada; a praça

central da aldeia esta deserta. se excetuarmos a presença do ora

dor e dos mensageiros. Os "chefesll são chamados a "sair" (téhatté)

e os ultimos versos cont~m novamente as f5rmulas do texto I.

Texto IV

Os aVl.êtâ egressaram de suas casas e agora formam um semi-

clrculo a pouca distincia dos mensageiros sentados. No meio, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~m~ õto repete o texto anterior para cada um. O primeiro a ser

interpelado - na ocasião, o e.tê ato, IIdono da aldeiall
- responde

com as fórmulas do segmento (a), uma recusa polida ã proposta de

representar o atamo na "festall

• Justifica-se dizendo que nao po~

sui nada, especialmente 05 bens preciosos destinados a "p aqar " os

mensageiros.

Em (b ) , o am â ô.t o c ham a ou t ro "c hefe 11. C onv i da ndo -o a "5 en-

tar-se ao lado dos mensageirosll

, ato que sela a aceitação formal

do papel de lTde r ritual do grupo que ira ao Kwar iip . Em (c), uma

unica frase comunica a resposta positiva do huILOILO õto, "dono do

meio".

O orador conclui em (d) o acordo com uma hip~rbole retõri
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ca: IINão e este o caminho que os mensageiros deveriam ter per-

corrido, na o ee ste o caminho dos chefes". Finalmente, em (e),

ouvimos pela primeira vez a voz do mensageiro, que, responden-

do ã modestia do anfitrião, afirma Ser este tão "chefe" quanto

quem o mandou.

Notam-se duas coisas nessa troca de f5rmulas. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAam~ 6~~

ao dirigir-se aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanê~â do seu 6~omo, utiliza dois termos al-

ternativos: am~ho (pronome livre de segunda pessoal plural),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
quando a relação e de afinidade, ou anâkâ, "meu pequenojfílho",

nos outros casos.

Em segundo lugar, se o encontro se dã entre õ~omo que

falam llnguas distintas (Karlbe e Aruãk, por exemplo), assisti

mos a um diãlogo cerimonial executado nas duas llnguas. Esse

confronto de identidades sociais diferenciadas e codificadas

lingUisticamente ê ainda mais impressionante na fase seguinte,

quando o mensageiro intercala e sobrepõe seu longo discurso ao

do am~ 6~o. Duas vozes e duas llnguas se entrelaçam, dessa ma-

neira, num ritmo unlssono.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Texto V

Ê o discurso conclusivo da recepção, proferido pelo am~

6to diante dos mensageiros. Analisar sua estrurura e seu con -

teGdo e de extremo interes.se, jã que se trata de uma metãfora

PQetica - se não epica - da identidade do Laha~u~ S~omo, os Kui

kiiro , Nesse momento final, o grupo local se projeta como unida-

de singular no palco onde estão sendo ritualmente encenadas as

relações intertribais. Remeto às Seções 2 e 3 do Capo 2 para con
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textualizar o evento e a fala - seus significados. Hioutro ele

mento importante que introduz e liga a seqüência de segmentos p~

ra 1e 1os: o szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk. e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(11 e sp i r itos " ), pa 1av ra "a n t iga" pa ra re fe r ir-

se aos brancos.

Os primeiros cinco versos abrem o discurso com f~rmulas

jã conhecidas. Os mensageiros percorrem caminhos errados, pois

não hã mais "chefes como antigamente". A rima dos versos e da-

da agora pela repetição do termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgigôk.u, "mensageiros", e nao

mais por uãk.e., "antigamente".

As linhas de 6 a 8 introduzem a parte central. Os cami-

nhos certos pelos quais os mensageiros "deveriam correr" sao

(ou eram) os de Agahúk.u, a região das cabeceiras do rio Buritl,

que os KarTbe alto-xinguanos consideram ate hoje sua home land.

Ã imagem se associa imediatamente outra, a dos brancos que "le-

varam os antigos" - memória oral da epoca dos aprisionadores de

lndios, anterior ã chegada de Von den Steinen. Foi provavelmen-

te para fugir das incursões dos ic..ê.k.e.que os grupos de Agahúk.u

moveram para o norte. Surpreende esse nexo entre "origem" e bra.!:!.

cos num texto cerimonial; no lugar de simbolismos mitico-cosmo-

lógicos, encontramos referências históricas e geogrificas (emb~

ra os dois aspectos não sejam excludentes, sobretudo no caso do

Alto Xingu, como vimos no Capo 2).

A partir do verso 9 ate 77 - o discurso e o mais longo

do conjunto do Kwar~p - são mencionados um atrãs do outro os

"grandes chefes antigos", identificados com o o:tZ õ:tomo e com a

fundação de Kuhik.ú~u, surgimento do novo grupo local. Com cada

nome de "chefe" se repete o me srno bloco de versos; novamente, uma
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hiperbole depreciativa opõe o tempo da fala aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuãIGe. - os "des-

ce nde nte s de c hefezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll não e stão m a i s e n t re o s Ku ikur o de IpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã ce .

Observe-se a construçâo da frase do verso 10: o nome p~~prio em

posição inicial e ressaltado pelo sufixo enfãticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ha e e qua-

lificado por uma palavra que pode ser segmentada como ~a-hi4a-

mpa-fzl-la (REFL-neto-?-INST-NEGL literalmente "não (tem) sua

própria linnhagem de netos" (compare-se com ta-íio-kl-la, REFL-

esposo-INST-NEG, dito de uma mulher viITva ou separada).

Desfilam, então, na ordem, Kujaicl, Amatuãrã, Akusã, Og~

-
sara, Mâcâmâ, Tuhãi, Ihikutãha; por ultimo, Tâhagaku, unica mu

lher. Essa procissão de figuras emblemãticas da identidade Kui

kuro conclui a recepçao dos mensageiros e marca o inicio da ul

tima fase da "festa", cujo ãpice serã o complexo ritual do en-

contro dos ô~omo.

TextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI

Jã nao estamos mais em Ipãce, mas nas proximidades da

aldeia que celebra o Kwarup, onde os grupos convidados estão

acampados em locais distintos. Mantem-se a relação entre um de

terminado ô~omo e os mensageiros por ele recepcionados anterio!

mente, sõ que agora são estes ultimas a desempenhar a função de

anfitriões, levando comida e bebida ao acampamento às vesperas

da "f e s t a "; Nessa ocasião, ° representante tribal - agora cha-

mado de gÁ.-gohúmpe., "acolhedor dos ex-mensageiros", traduzido

por mim como "emb a i x ad o.r" em (a)1 - recebe os e.~:z.íie. com um d i s

curso, seguido por uma troca de fõrmulas que encerra a intera-

çao formal entre os portavozes dos dois grupos. Os mensageiros

sao gigôpe., "ex-mensageiros" e o tema focalizado e o "pagamen-

to" estipulado, intenção e gesto que firmarão a relação inter-
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tribal.

Diz o IIchefell Kuikuro: liDe verdade eu trouxe meus filhos

at~ aquele que foi nos procurar, ainda como antigamente (~~le-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ha u~ke), eu que recebi.os mensageiros". O segmento compreendi-

do entre as linhas 2 e 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe repetido vãrias vezes, nao sempre

com a mesma seqüência, antes e depois do verso que anuncia a na

tureza do IIpagamentoll oferecido. Os termos utilizados para refe

rir-se aos objetos que constituem o "pagamento" pertencem tam-

b~m ao código da IIlingua de chefe" e simbolizam o valor social

e ritual da troca desses objetos, marcas distintivas dos grupos

alto-xinguanos. Assim, para o cinto de caramujo Karibe (u~uk~)

dir-se-ã aikakú, nome de giQô~o ("indio bravoll) que apareceu

com o enfeite pela primeira vez na região da atual aldeia Aweti

(cabeceiras do Buriti, novamente a indicação do antigo territó-

rio Karibe). Como explicou o mestre am~ ôto:

etinc.Úlâ.

cinto
iha-tõho, u~ukâ. i4~-~ôte kup~he

mostrar~feito para, cinto levar-TEMP DUAL/ERG

"(Palavra) feita para mostrar/dizer o cinto, quando o le

vamo s ? • E ainda, o termo referente ao colar de caramujo, outro

produto Karibe, não serã antih~4ZQU,mas i~a~â., nome de antigo

sitio próximo a aldeia originãria Kuik~ro. Para falar do arco

preto, artifato Kamayurã, usar-se-ã a palavra Tupl ~a~aja?Z, e

nao a Karibe ~ahâ.Qu. Objetos tomados dos brancos tamb~m sio pa!

te do IIpagamento"; nesse caso, o simbolismo do termo cerimonial

~ o mesmo, pois indica uma "origem" e uma referência histórica

distintivas. Se o uchefe" convidado trazer facas, deverã dizer

kujaLc.Z, não tâ.ho, da lingua ordinãria. Kujaici ~ o nome de um

antigo "chefell Karibe (lembre-se dos personagens listados no
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texto V), cuja est6ria conta ter ele sido aprisionado e levado

pelos brancos, entre os quais viveu ate voltar a sua gente tra

zendo IIcoisas de caralball
•

o conjunto dos discursos cerimoniais do enlcu, que aca-

bamos de examinar, e o exemplo mais esclarecedor da IIconversa

de chefell transmitida com exatidao por recursos mnemônicos, f~

la ritual por excel~ncia. Encontrar-se-ao as mesmas caracterls

ticas na sequência dos discursos de outrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"f e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a " intertribal,

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuluQZ, cerimônia de troca. A repetição de blocos de versos ri

mados veicula por imagens diversas uma ideia central, a da mise

en relation de grupos sociais que se apresentam um diante do ou

tro como unidades em contraste.

No artigo mencionado (Franchetto, 1983), comparava a f~

la cerimonial a outro g~nero de execução formalizada e publica,

o egiglta, o IIchamarll
, cuja natureza formuliica, conteudos e

função são semelhantes ã orat5ria, que analisarei na Seçao se-

guinte. Os discursos do egigZta são lembrados pelos Kuikuro c~

mo uma prãtica do passado, quando os "c he f e s adormeciam ou aco.!:.

davamll a aldeia com sua fala cantada. Estimulavam as tradições

(lIlutar e arranharll
), anunciavam IIfestasll

, alertavam contra a

preguiça e o egoismo - "ensinavamll
:

-
an.etâ.
chefe

he.Qe

ERG

tâ.-an.ta-nâ. apane-~~nâ.
REFL-faml1ia-REL ensinar-CONT

110 chefe estã ens;

nando ao seu pes-
soa 111

Os velhos afirmam que o egigZta servia, na epoca em que

apareceram os primeiros brancos, para convocar a aldeia a per-

manecer em estado de alerta desde antes da madrugada, pronta a

fugir para a mata. Não raramente realizava-se um dueto ou um
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contraponto de vãrias vozes, quandoao primeiro executor se se

guiam outros, criando um verdadeiro coral que ressoava dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi-

ferentes pontos do clrcul0 das casas.

Se a tradição dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.glg1.tct, com a regularidade dos dís -

cursos da noite e da madrugada, jã estã perdida, reencontra -

mos suas f5rmulas clãssicas na orat5ria, g~nero que se define

por traços peculiares.

IV.6.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"CONVERSA DE CHEFEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II

: A ORATÓRIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o domlnio e a execuçio da fala p[blica não cerimonial

sao prerrogativas dos homens mais velhos, sobretudo dos IIche-

fes". Nio de todos, todavia; alguns jamais aparecem em cena,

enquanto outros aprendem, cultivam, impõem sua orat6ria poll-

tica. Saber falar e se expor aos ouvidos e comentãrios da al-

deia são disposições que caracterizam certos t nd iv f du o s e con~

tituem fina estratigia pela qual se cons~lida força polltica,

procura-se influenciar, mudar os rumos de uma determinada con

juntura, defender-se de acusações. Para realizar essas verda-

deiras arengas precisa "não ter ve r çonha ", vergonha da qual s6

sio franqueados os velhos e personalidades particulares que se

destacam e se projetam assumindo os riscos dessa individuali-

zação. Assim, a fala p~blica estãintrinsecamente ligada ao

jogo pOlltico do grupo e ãs disputas em torno do status de

IIchefiall
•

Contrariamente ao discu~so cerimonial, que se desenro-

la i luz do dia~ as falacões pGblicas acontecem ã noite; a es

curidão protege a pessoa do executor de uma visibilidade dire
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ta.

Em Ipãce, dos vãrioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~nita s5 dois proferiam esse g~ne-

ro de discurso com uma certa freqU~ncia, e não por acaso trata

va-se dos llderes das duas principais facções, em volta das

quais gravitavam outros agrupamentos numa incessante recomposi

ção (aspecto j~ abordado no Capo I). O mais idoso, considerado

ainda k.aJtaihá. ata, "dono de caralba", era o mais ativo. A exp~

ri~ncia de primeiro Kuik~ro a ter um prolongado convlvio com

os brancos justificava o monop51io que ele exercia sobre os as

suntos relativos aos caralba, objeto privilegiado de seus dis-

cursos. A isso juntava-se a ret5rica do apelo ãs tradições, m~

tivo recorrente nesse g~nero verbal, numa aparente contradição

entre a subordinação do k.aJtaihá. ôto ao poder da administraçãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-do Parque e a FUNAI - com as vantagens pessoais que disso derl

vavam - e seu papel de dramãtico defensor dos costumes doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlIan

tigos", alertando contra o abandono induzido pelo modo de vida

caralba.

A outra figura - an.e.ta e.k.ú/c.u, "chefe de verdade", ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhu.-

JtaJta ata, "do no do meio" - começava a ensaiar suas ex i b i ç ó e spii

blicas; disse-me que tinha resolvido deixar ao "dono de caral-

ba" a exclusividade da questão das relações com os brancos, e

que a i nda t i nha 11 ver gonha 11 de fal ar . Com o te fi po e com a i da de,

contudo, iria melhorar e intensificar seu desempenho. Seu avo

materno tinha sido grande "chefe" e famoso orador e isso, sem

d~vida, motivava a determinação de tornar-se, ele tambim, um

orador respeitado. As suas intervenções, ainda esporãdicas, di

ziam em geral a respeito de problemas internos da aldeia, sem,

contudo, abrir mão de aventurar-se sobre o tema IIcaralba",qua.!!.
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do necessario. Os discursos que ouvi foram quase todos pronun-

ciados em momentos crTticos da vida da aldeiat em situações de

tenso conflito, com vftimas de feitiçaria, ameaças de vinganç~

acusações(19) .

Em alguns desses casos, a intervenção do "chefe" se se-

guia ao desabafo p~blico de um parenta da vftima. A "fala da

raiva", embora não seja uma categoria na classifi~ação Kuik~ro

de gêneros verbais - simplesmente dizem,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--i. c.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAô;Cu. , "ele esta bra-

vo" -, se distingue por traços reconheclveis. O estado de lzô;Cu.

- raiva, dor, desejo de vingança - comunica uma quebra das re-

lações sociais de convivência fora do grupo consangUineo e se

dirige pntencialmente e implicitamente ao responsavel pelo fei

tiço da "doença"; ê uma condição perigosa e temida, liminar,pois

permite estravazar um transtorno emotivo que sugere a identifi

cação de um culpado e apela para a morte. A "fala da raiva" e

marcada peln timbre de voz, grave e contido, quase virado para

dentro, e pela rapidez ansiosa de sua execução. Não ê uma fala

explosiva ou violenta; lembra, sim, o lamento queixoso de um

ofendido em tons sombrios e ameaçadores. O executor, ~s vezes.

acompanha e modula sua fala batendo o peito com força. Os ver-

sos são curtos e quebrados e são constitufdos, pelo que me foi

dado entender, por f6rmulas bastaAte fixas e repetidas numa su

cessão cerrada. Sendo interdito aproximar-se de quem esteja

proferindo sua "raiva", a gravação da execução ê, obviamente,

irreal iz á ve l .

O(s) "chefe(s)" e os homens mais velhos sentem-se incum

bidos de intervir em tais situações; seu discurso convida ã paz,

chamamento ã "festa" - os cantos e as danças que reunificam e
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alegram - e condenação dos feiticeiros. A identidade destes nun

ca é denunciada, nem na IIfala da raivall
, mas eles podem ouvir

aspa 1av ras do orador. A reação é im p revi s Ive 1: ou se de i x am con

vencer a abandonar seus maleflcios ou podem responder intensifi

cando o feitiço ate a morte da vltima. Ao se exporpublicament~

o "chefe" tambem corre o risco de tornar-se v,tima; podendo agir

sobre as intenções do feiticeiro, seu dizerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê poderoso, de um

poder diferente e complementar ã fala do paje, que no transe do

fumo diagnostica a ação do feiticeiro e procura em que direção,

espaço e distãncia ele se encontra.

t uma fala "b oa ? , "ve r-de de t ra ? , uma espécie de anti-fofo

ca que tenta suturar as f.i ssu ra s do tecido social da a lde i a v Ouan

do nao ocorre como ant,doto das acusações de feitiçaria, e ouvi

da com descontração e não atinge quem não queira prestar-lhe

atenção. O orador e reconhecido comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.nê.:tâ e, regra geral, sua

aprendizagem e pr~tica são demoradas e graduai~ - um saber defi

nido. A "F a la da raiva", ao í nve s, reforça a trama das acusa-

çoes, tornando-as manifestas e p~blicas, embora sob a forma de

alusões genêricas e antecipação de uma vingança violenta; a a1-

deia escuta silenciosa num clima de atenção preocupada.

podem pronunciar sua "raiva", inclusive as mulheres:

Todos

"Quando somos "crianças" (Iz.umuglz.ê..:tu) temos "vergonha"

(,th~-6u) de falar; quando "jovensll (ha.Zgo) t ambêm , masal começa

mos a falar assim quando estamos "bravos" (Iz.õ:tu)".

o lugar do qual se fala é tambem significativo. Na pri -

meira situação, quem discursa se aproxima do centro da aldeia,

ou ate se coloca na frente do Iz.wa.Iz.~.:tu; na outra situação saizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u~~, na entrada principal da casa, e permanBce a pouca distãn -
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cia dela, marcando a forte ligação entre sua fala e o grupo do

mestico que ele representa e defende.

Os dois textos incluTdos no Apendice são exemplos de dis

curso publico dos dois lideres faccionais de Ipãce, o velho lido

no de caraiball e o mais jovem IIdono do meioll. A1Tngua dessa

orat~ria se diferencia muito menos do registro cotidiano do que

alingua cerimonial; o executor, porem, deve utilizar termos e

expressões incomuns, mas compreenslveis, repert~rio de fõrmu

las tradicionais com as quais ele constrói seu discurso se va-

lendo de uma relativa criatividade a serviço de seus propôsi -

tos e de um contexto particular. O ritmo da execução e do tipo

da fala cerimonial; os versos (linhas na transcrição) se suce-

dem com o mesmo padrão entoacional descendente; repetições pa-

ralelas são pronunciadas no tom mais baixo, dissolvendo-se num

sussurro inaudTvel. Os versos são, contudo, mais longos e sin-

taticamente complexos, pausas maiores separam um tema de outro

e, aspecto relevante, o paralelismo e a repetição, menos cons-

tantes e monótonos, permitem variações de conteudo.

Conversa do "dono de caralba"

O discurso foi motivado pela chegada de um KuikITro do

Posto trazendo a noticia de sinais de penetração de invasores

no limite sul do Parque; o mensageiro descreveu o sobrevôo fel

to para detectar a origem de queimadas. Os homens reunidos nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~wa~~~u comentaram ate o anoitecer o acontecimerrto. A aldeia

estava celebrando a festa do ~4QW~n4. Ao calar da noite, o Q4-

naih~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo~o pronunciou sua arenga, a meio caminho entre sua casa

e o centro da aldeia. O discurso desenvolve, num crescendo dra
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mãtico a oposição entre, de um lado, a necessidade de manter a

tradição e uma identidade distinta e, do outro, a intrusão dos

brancos e seu poder de catalizar os desejos dos mais jovens.

Linhas 1-8. O contraste e entre as imagens da "festa" - danças

e cantos - comunicadas por apelos enfãticos e as imagens da mu

dança trazidas pelos brancos: dor, doenças e afastamento do mo

do tradicional de ser e de viver.

Linhas 9-40. Desdobra-se o mesmo tema atraves de outros e1emen

tos e figuras. Opõem-se as imagens de tempos antigos, quando

nao existiam os brancos e as "festas" eram realizadas em todo

seu esplendor, às dos tempos atuais. Hoje os brancos se mistu-

ram aos ~~~e (alusão, inclusive, a minha prõpria presença na

aldeia) e os jovens são fascinados pela roupa e menos dedica -

dos à pintura corporal. Afinal, "e st amo s nas mãos dos c a razyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ba ,

da FUNAIII

• O segmento final (linhas 32-40) ê uma exortação a

seguir as normas do "bom cidadão" - não alimentar conflitos,

cuidar da comida farta, fortalecer seu prEpriozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5tomo.

Linhas 41-55. O orador introduz elementos pessoais, com o pro-

põsito de defender-se de acusações e de confirmar seu status p~

rante os ouvintes. Habilmente, apresenta-se como guardião da

tradição, especialista cerimonial, comparando o prest;gio do

"dono de cantos" ao dos "verdadeiros chefes".

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAChefe Conversa

No fim de 1982, o "pe.ssoa l " de Ipãce estava vivendo mo-

mentos de grande tensão. Uma jovem solteira da casa 3 caia re-

p e t i da me n t e nas c r i s e s da" doen ç a de Tn d i o 11. Ou ran t e d i a s se -
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guidos gritavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Qaeu) de dor, delirava numa especie de transe,

babando, os olhos revirados, uma palidez espantosa, os libios

enegrecidos. Pajelanças sucessivas responsabili.zaram ora um

lee.Qe. (e.f<-e.JLe.Qwe.JLéi, "onça espTrito") que teria se apoderado dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aku.ga da moça ("duplo/alma"), ora algum feiticeiro que conti -

nuaria a "amarrar"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(oút) sua vit ima como ja tinha feito em va-

rias ocasiões anteriores. O pai da jovem tinha saldo na frente

da casa acusando os feiticeiros e as~egurando vingança, numa

execução particularmente incisiva da "fala da raiva". Quase de

imediato, os grupos de duas outras casas rea~iram~ embora nao

tivessem sido culpados explicitamente. Em ambas, crises pareci

das a da jovem enfeitiçada tomaram conta de dois de seus mem -

bras. Num caso acrescentaram-se suspeitas da presença de um "de

senho de trovão" (Lõllu. hu.:tôho) , feitiço colocado no teto da

maloca. A situação che90u a um ponto de extrema precariedade e

fragmentação da unidade da aldeia, pois acusaçoes se cruzavam

em muitas direções. Foi numa dessas noites particularmente an-

gustiantes, ap6s os apelos pGblicos de alguns velhos, que se

ouviu o discurso do jovem "dono do meio" no silêncio geral.

O texto da fala pode ser dividido em três partes do po~

to de vista tematico.

Linhas 1-19. O orador dirige repetidas exortações em tom res -

sentido ã coletividade de Lahatui, indiretamente aos seus fei-

ticeiros, para que parem de agredir plantações e pessoas com

seus "desenhos". Ressalta o medo das ameaças dos feitiços em

mulheres e crianças, sempre v,timas potenciais e indefesas. O

"chefe" coloca em primeira pessoa sua preocupação e sua triste

za com relação ao bem geral (linhas 8 e 9).
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Linhas 27-34. Apôs ter tratado do tema "feitiçaria" em geral e

ter se apresentado como um modesto orador, o "dono do meioll

aborda o assunto especifico que motivou sua intervenção. Adver

te que o "irmãoll da vitima (a jovem IIdoente") com certeza aca-

barã se vingando, tomado pela "raivallzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(kotu); que nao e aconse

lhãvel acusar os supostos feiticeiros, poisso a vitima "sabe"

sua identidade (e uma suspeita geral paira sobre todos). O tre

cho contem apelos para que todos voltem ã paz de uma boa convi

vência (linhas 29 e 30) e se conclui com as imagens da "festall

realizada para celebrar o lIespirito" da grande onça, quando o

peixe e o beij~ serão compartilhados coletivamente.

Vejamos brevemente algumas caracteristicas desses dis -

cursos. Como gênero de conversa formal, predominam os modos i~

terativos (Imperativo, Hortativo, Intencional) sobre os aspec-

tos de scr itivos (pon tu al , Con ti nuazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti vo ,.Hab i tua 1, Fu tu ro, Per-

fectivo). Com isso, predominam tambem as construções de tipo

nominativo sobre as de tipo ergativo (Cap. 111). Destacam-se

nesses textos as expressoes imperativas negativas e as interrQ

gativas retôricas, recursos da ênfase oratória. Exemplos de im

perativo negativo os encontramos nas linhas 18, 23, 27 e 33 do

primeiro discurso e 5, 7 e 18 do segundo. Em 18 e 23 da "con -

versa do dono de caraiball encontramos os dois tipos principais

de enunciado negativo; as frases paralelas quase sinônimas re-

presentam mais um caso de utilização estilistica de um recurso

oferecido pela lingua. Concorrem com o sufixo verbalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ta, pre-

cedido pelo aspecto Pontual, dois modificadores adverbiais em

-
posição inicial, num caso a-hâ.tâ., no outro ôjo.

Exemplos de interrogativas retõricas estão em 29 e em
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14 e 21, respectivamente. Chamo a atenç~o, com relaç~o aos tem

pos/aspectos, t~o somente ao uso do Futuro nas linhas 27 e 28

do segundo texto, onde a certeza da vingança do parente do en-

feitiçado e expressa com todo o peso de uma consequ~ncia inevizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t âv e l .

Como disse anteriormente, são caracterlsticos desse g~-

nero de fala formal, se o compararmos ao discurso cerimonial,a

mator articulaç~o sintática e um paralelismo bem menos redun -

dante e regular. Os dois aspectos aproximam essa IIconversa do

chefe 11 de um registro e ru di t o porem mais corriqueiro. O segme~

to compreendido entre as linhas 50 e 54 do discurso do IIdono

de caralba", embora quebrado nas unidades rltmicas dos versos,

e um periodo complexo, onde os enunciados de 50 e 51,>os prece-

dentes, e os de 53 e 54, o motivo, se articulam ao predicado

central - "eu serei lembrado com saudade como um bom cantador"

- marcado pelo aspecto composto dos sufixos Continuativo ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFu-

tu ro.

Os paralelismos se parecem mais com os tipos utilizados

no discurso narrativos em linhas alternadas, recorrendo a di-

versos recursos combinados, como nos segmentos 2 a 4 e 14 a 16

do primeiro texto; com variações paradigm[ticas, como em 2 a 4

e 10 a 13 do segunto texto.
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A semelhança ritmica dos dois generos de "conversa de'che

fe" sugere a existência de uma íinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt c a categoria. Do ponto de

vista dos Kuikuro, é esse o elemento que identifica ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.n e.t: êi.

i:tcui-ivw, verdadeira "fala cantada". O tempo e o movimento do

falar, moldados na execução secular por padrões ritmicos com va

lor de lndice sociológico, se transformam numa métrica regular

e numa repetição sempre idêntica, onde o ritmo se torna imedia-

tamente perceptivel. O padrão acentual, também, muda, cessando

de marcar relações sintãticas (Sujeito intransitivo e Objeto

com o predicado, modificador-modificado; veja-se a introdução

do Apêndice e a Seção 3 do Capo 11). A posição do acento, ago-

ra, marca mais a unidade/palavra, produzindo um ritmo escandi-

do. As sim, nos duetos en tre o CtYl. et: â. que re cepciona os \I men s a-

geiros" e o representante destes, uma melodia comum encompassa-

dora é condição da comunicação ritualizada que perpassa as fro~

teiras dos grupos. As palavras articuladas dançam não pelas m~

sicas da diferença, mas por aquela, unica, do encontro i n te r-

tribal. A fala se torna canto porque, como vimos vãrias vezes

é só o canto que permite ignorar a alteridade.

A percepção do ritmo estabelece um tempo musical que se so
brepõe ao tempo cron o ló q í co: "0 tempo objetivo é t ran sf o r-"

mado em durações percebidas subjetivamente", escreveu Ber-
gson. E a compreensão deste tempo musical depende da per-
cepção de acentos e pulsos. (Nestrovski 1986).

Estilos de fala normal sao encontrados em todas as socie

dades e os que se conhecem das sociedades indigenas, como asbra

sileiras, parecem na maior parte caracterizar-se por uma musica

lidade em padrões determinados. Não se pode desconhecer, contu

do, a grande variedade das formas ritmicas e textuais~ de regi!
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tro lingUistico e dos tipos de contexto e interação com seu sij

nificar ritual e cosmológico.

Entre os Kuik~ro - e os alto-xinguanos - esse modo de

expressão ê claramente circunscrito a eventos que assinalam, ao

mesmo tenpo, suspensão da rotina cotidiana, comunicação altame~

te ritualizada, um momento p~blico que concentra a aldeia em

torno de uma voz de autoridade que fala para todos.

Enquanto o narrador ainda precisa de um ouvinte especifl

cada, presente corporeamente e interagindo com seu parceiro por

sinais de recepção e entendimento, a "conversa do chefezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll se di-

rige a um ouvinte coletivo e fala pela coletividade. Re~ne,

congrega, apazigua, sem deixar, todavia, de marcar fronteiras

de identidade de grupoQ apesar do canto que homogeneiza ~ a me-

talinguagem de uma tensão permanente. Nos discursos cerimoniais,

e a sua própria razão de ser, pois ê atraves deles, basicamen-

te, que se encena o encontro doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõtomo (Cap. 11). Os textos se

constroem em fórmulas com alguns poucos e densos significados,

metaforas da oposição e da troca. Nas "conversas" propriamen-

te ditas, essas fronteiras separam entre si os atamo (fala do

"dono do me i o "}, unificando o ôtomo do orador no seu interior

pelos atos performativos da fala, ou separam mais drasticamente

In d í os e brancos, como na fala do "dono de caralba". Insinua-

se por sutis estrategias retoricas O eu sujeito do dizer, inter

vindo sobre representações que dizem respeito a relações indi-

viduais e de grupos faccionais (lIconversa do dono de caralba").

Ha. nao obstante, traços que distinguem os dois sub-gên~

ros de fala formal em termos tanto de registro como de rituali-

zação formulaica, aspectos que ja mencionei. Do ponto de vista
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das caractertsticas das construções sintâticas utilizadas nesse

estilo verbal, se nota que os enunciados/versos sao, as vezes,

ellpticos, no sentido da ausência do predicado. Nota-se, ao

mesmo tempo, que o predicado ê geralmente presente e central na

unidade do verso, unidade ritmica, Jã disse na Seção 4 do CaPl

tulo tIL que nesse genero predominam os modos verbais interati-

vos e hã um maior numero de construções intransitivizadas, in-

clusive pelo uso de perguntas retóricas. O Agente marcado em

caso ergativo da frase transitiva "n o rm a l" assume a relação de

um Sujeito de verbo intransitivo. Essa transformação manifesta

um padrão de tipo nominativo, que, no sistema da ergatividade

bifurcada Kuikúro, ê tndice de categorias de argumentos ordena-

dos por uma certa hierarquia (1 e 2 pessoaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv~nDUD 3 pessoas;

Capo 111, Seção 4). A fala formal e o lugar não da descrição,

mas da ação o apelo, o convite, a ordem, a ameaça - e, entã~

dos atores. Encontra-se, assim, a intransitivização em varios

pontos dos discursos do Kwarup (11, 3a; 111,2; IV, 1; VI, 5;

VI a)la, b)la) e, menos, nas "c cnve rsas " (na primeira, em 10,

19,20,21, 2la, 33, 38, 47; na segunda em 2, 16). Quanto a

freqUência muito menor do uso da intransitivização na "conversa

do dono do meio", me parece que a presença desse tipo de cons-

truções depende muito do domtnio do falante o orador - so-

bre os recursos lingUlsticos. Tal operação sobre as relações

predicacionais, que desloca a perspectiva do enunciado tema

do Capo 111 - , se efetiva atraves de todas as possibilidades

dadas na ltngua, indicadas nos prefixos verbais, especialmente

da anti-passiva e da intransitivização marcada pelo prefixo na-

sal. Os enunciados marcados servem ou ã expressão de apelos dl

retos bastante dramãticos (modos Imperativo, Hortativo e Inten-
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cional), ou para operaçoes esti11sticas de focalização e ênfase.

Construç~es interrogativas e clivadas tendem a de-verbalizar o

predicado (tempo/aspecto Perfectivo e sufixo copularzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-i). Ob-

serve-se, tambêm, os Imperativos e Intencionais especificados

por formas compostas com lndices referenciais (veja-se no Capo

IV a Seção 5.2.4). A performatividade do predicadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe, assim,

ressaltada; nos discursos cerimoniais, aeaku-~a-tâi(correr-DEIT-

INTC) convida para uma longa viagem metafõrica e outros exem-

plos estão em V, linhas 1, 2 e 16.

Se compararmos a estrutura retórica da fala formal com

a da arte narrativa, se evidenciam as passagens de um eontinuu~

como disse na primeira Seção deste Capitulo, eontinuum visuali-

zado no Quadro 1. A organização textual de uma akinâ com seus

paralelismostoma forma vistvel na an~lise e nao ~ imediatamente

apreenslvel na execução oral, apesar de revelar um estilo pro-

prio que distingue o contar da fala ordinãria. A rigida versi-

ficação e a1iteração dos gêneros cerimoniais e da oratória são,

ao contrãrio, transparentes e constituem a passagem ao canto,

onde as palavras se submetem e se conformam plenamente a melo-

dia musical. Em termos de uso dos recursos lingUisticos, a ar-

mação narrativa. circunscreve os modos interativos, as interrog~

ç~es e a maioria das construções intransitivizadas na fala cita

da, que representa o impulso ao encadeamento dos eventos descri

tos numa esp~cie de performatividade interna ao discurso.



391zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NO TAS

1. Basso 1981: 88 distingue, sem relaciona-los três tipos de

canto:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtôlo e dois conjuntos de cantos rituais, Y~mu~iku-

m~lu e kw~mp~. Ela afirma com razão:"Significantly, these

rituals create something quite different from communit~~.

In the Yamurikumalu, wamen become opposed and antagonistic

toward men; in the kuambi individuals adopt an ironic

public identity for themselves. In each situation, persons

of one sex communicate across social barriers to those of

other sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx"

Pelo que observei entre os Kuikuro, tanto os cantos de Y~

mu~ikumálu (não todos) como 0$ do Kw~mpâ são chamados de

tõlo, categoria geral e inclusiva de todos os cantos com

textos plenamente inteleglveis e individuais, mesmo que

essa individualidadesõ seja atribulda a uma criação ante

rior, perdida na memória de um tempo "antigo", e os can-

tos se tornado corais, como ê o caso dos tôlo de Y~mu~iku

málu.

-2. Interessante e o fato de que essas mesmas expressoes sao

util izadas com frequência entre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~jô, "amantes".

3. Não ha morte "natural"; ela ê sempre vista como um colap-

so social, desfecho de uma IldoençazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll causada por um ku~ih~

ôto ou pela associação deste com poderosos ic~k~.

4. Veja-se Oole (1973) e Carneiro (1977) para uma descrição

do xamanismo e da feitiçaria entre os Kuikuro, com uma vi

são meio reducionista desses fen6menos em termos de meca-

nismos de controle e normativização sociais.

5. Veja-se a taxinomia Chamula (Mêxico) dos gêneros de dis -

curso (Gossen, 1972: 156 e sq s ), A "f o f cc a" ê ·considerada

um tipo de True Recent Narrative, sub-categorização do g~

nero Pure Speech or True Speech, caracterizado por restr~

ções de forma, conteudo e contexto social:

"Even gossip, which includes many True Recent Narratives,

is told ostensibly to inform others of recent threats to

and changes in the established order. Few tell of personal
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good fortune, for that would invite accusations of witch-

craft. In sum, True Recent Narrativas is a kind of catalo

gue of the human dilemma~

A "mentira" (lies) seria tambem um tipo de narrativa, que

encerra a afirmação de normas de comportamento; nesse sen

tido se aproximaria das "e szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt êrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a s feias" Ku i kiiro (Seção 4):

"p . k . hrose JO es W1C tell of admittedly untrue events ..• there

is always a second, usual1y sexual, theme which lies

beneath the apparent surface theme •.. (w;ch) involves some

item of deviant behavior such copulation with animals,

adu 1tery, or prem ar ital prom iscu ity ."

6. Lembro aqui so alguns exemplos, provenientes de 11nguas

distantes umas das outras.

Em Hixkaryãna (Karlbe amaz5nico) a partlculazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ata e usada

na conversação corriqueira quando o falante relata não o

que ele testemunhou, mas o que outro lhe disse - forma ci

tacional reduzida e indireta - e marca o mito como repro-

dução de experiências contadas por outras fontes (Derby-

shire, 1978). Afirma Viveiros de Castro quanto aos Arawe-

te (Tupl) (1984: 42 e 5gS):

1I0S Arawete sempre que referem qualquer evento que nao te

nham presenciado, pospõem: "assim disse fulano" ... Quando

o assunto de que se fala e algo cotidiano ou corriqueiro

- e sobretudo quando se trata de mexericos- a impressão

e de um cauteloso descomprometimento do falante com a ve-

racidade da mensagem ..• oque parece ser próprio do Arawete

e a ênfase em determinar o indivlduo pelo nome próprio,

que "d i sse " o que se transmite a outrem .•. " o mesmo esti-

lo discursivo caracteriza "as estórias dos antigosll e a p~

lavra xamânica, embora com um resultado diferente: "o efei

to ~ a atribuitão de uma autoridade toda própria .•. ãque-

1e que IIdissell
• No segundo caso, dada a existência de va-

rios xamãs e de varias versões, se acrescenta lia relativ!

zac ão da autoridade da informação". Enfim, para os Arawe-

te parece ser "ma i s facil, ou mais próprio, falar do que

disse o outro, abo1ir-se como fonte primeira do discurso,

impedir a coincidência entre o sujeito do enunciado e o
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sujeito da enunciação".

Em Andoke (Colômbia, rio Caqueta) existe uma palavra com

função assertiva presente em toda frase, com uma morfolo-

gia e semântica complexas (Landaburu, 1976). A presença do

sufixozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-há significa, entre outras coisas, que o falante

não teve experiência direta do que esta dizendo, mas esta

relatando algo acontecido a outrem. Em geral, implica dis-

tância entre o locutor e o conteudo de sua fala. Landaburu

(ib ide m: 96) o de f ine comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 atrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAibu ic ion a1 enu nc iado deu n

valor crltico, en el sentido de uma estimacion del funda-

mento de su veracidad". Assim, -há esta presente em todo

mito Andoke, não porque sua "verdade" seja duvidosa, mas

porque seus acontecimentos foram revelados ao narrador por

outros sabias.

7. Basso (1981: 288) chama esse genero de canto de "me t ef ó r t-

co", pois os ~õlo seriam metaforização de estados psicolo-

gicos culturalmente significantes. rôlo quer dizer tanto

"p â ssaro " como "animal domestico", mas não entendo qual a

relação entre os dois referentes.

8. No caso do canto, e preciso distinguir a figura do õ~o da-

quela do cantador propriamente dito, embora ambos possuamo

conhecimento do canto. Decidida a realização de uma IIfesta"

o grupo doszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAus tem a função de "pedir" ('[kavdb1..é1) ao â~o

da "f e st a" que patrocine sua real í zacàc . Igualmente a exe-

cuçãopublica de um canto por parte dos cantadores - esta,

tambem, definição de especialistas - so e posslvel apos a

aprovação do õzo que, interpelado formalmente pelos seus

Ihâ, devera "pagar" os cantadores e outros participantes do

evento ritual. Cada ôzo. de "festa" ou de canto, tem seus

Ih~. Quanto ã atribuição dos papeis de õzo e de lh~, me pa

rece que eles nem obedecem exclusivamente a uma logica da

descendência - da herança -, nem são ditados peloarbltrio

individual ou impostos pela vontade coletiva, ou conforma-

dos por regras como as de parentesco.

9. Burns (op.cit.) faz deduções interessantes do sistema Maya

Yucatec, ao que parece pelo seu artigo, bem mais elaborado
I1

do que o estilo narrativo Kuikuro: This emphasis on the
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dialogue nature of story telling in Yucateo Mayan calls to

mind the structure of Hegelian log;c as applied to mith

symbols by Levi-Strauss (1963) and to language by Voloshi-

novzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1973.). An emphasis on the relationships between

elements in mith symbols or the idea that speech exists in

a IIborder zone" between a speaker and an addressee corres-

pond closely to the nature of the different forms of

"conversation" as Yucatec Mayan people conceive them~'

10. Sobre as possibilidades da reprodução escrita, diz Finne-

gan (1977: 126): IIWith oral poezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r-y , qualities like emotio-

nal atmosphere, dramatic suspense, characterization, at

the effective build-up though repeated units which are

identical and monotonous in the verbal text but not in

delivery - these can be conveyed not just in the words but

in their performance. So performers (and composers not

themselves performers of their own poetry) have access to

a dimension in oral poetry in which they can call an indi-

vidual interpretation both within accepted conventions and,

on occasion, in trying out how far the local audience will

accept innovation".

11. "Thinking in balances, antithesis, appositions and para-

lelism is intrinsic to the oral mind". (Finnegan, op.cit.:

128) .

12. McLendon (1981) oferece um m~todo de notação detalhada pa-

ra os elementos suprasegmentais da execução narrativa (ti-

pos de pausa, intervalos de respiração, soltura ou inter -

rupção brusca da voz, etc), que não achei necessirio incor

porar a minha transcrição dados os objetivos da presente

a n à l í s e .

13. Compare-se com o que observa McLendon (1981: 12) sobre as

orações nominalizadas na narrativa Eastern Pomo:

IIAlthough one can translate this nominalized clause with a

relative clause in English, it seems clearly to differ

from English relative clauses in function as well as

structure. This difference would be hard to recognize were

one to study clause nominalization in Eastern Pomo only

through sentences elicited as translations of English
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sentences with relative clauses. Such a technique, in fact,

usually elicits switch reference embedded adverbial clauses

rather than nominal;zed clauses, perhaps because the topic-

shifting function of nominalized clauses is hard to make

clear without a discourse context".

14. "The quoted speech i s only in sma lI measure declarative,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA50

that actors are not conceptualized as using speech simply

to relate, in historical fashion, other actions that have

already been described ... However, the command mode so

dominates the myth that, from the point of view of a folk

theory about speech and action, it is safe to conclude that

the myth is "about" the relationship of commands or instruc.!

ions to action. From this perspective, it is also of inte-

rest that the actors are portrayed as following the

instructions, or, at least, as making an attempt to follow

the instructions". (Ur ban , 1984: 319)

15. Rosaldo (1980) descreve três categorias de diretivos como

parte de uma teoria dos atos de fala dos Ilongot (Filipi-

nas): "c ouman d s"; "orders", "requests". OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX-Ll.ffde.k, "commands",

prototlpicos são marcados porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4aw, verbo modal que signifi-

ca "v à e ... II; aparece distintivo dos tLLyde.k e apelo para uma

atividade que requer interrupção/movimento: "As is suggested

by the cultural fact that tuydek typically are received by

those most likely to "get Up" and move (and similarly, by

those thought to be least "focussed" in their IIconcentra-

tion") - commands, unlike requests, require motion~' (1980:

39)

16. Outras akl~~ compõem, com a aqui apresentada, um conjunto

maior cuja tem~tica comum são mulheres/espTrito - lc~ke.-,

Ita~ KW~4a (as Jamurikumalu) e ~~h~4a. Reconhecem-se nelas

motivos, episõdios eslmbolos difusos na mitologia sulame-

ricana. De novo, a oposição sexual ~ o eixo de significa-

dos estruturados e comunicados na lIestoriall das Jamurikuma

lu. Homens e mulheres se defrontam enquanto grupos distin-

tos e t rreconc t l t âv e t s ; a inversão ~ complexa. Os primei-

ros se transformam em animais no mato, "c.ausa " de uma tran~

formação "domestica" - na própria aldeia e, por isso, mais
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espantosa - das mulheres em "esplritos". A transformação

masculina parece reverslvel, não a feminina, que, afinal,

e a questão dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakin~.

17. Com a ralz ihipa se forma o verbo ihipate, traduzlvel com

"trocar". Toda troca implica numa relação de ihip~!l.a en-

tre os bens transacionados. Referido ao universo caralba,

esse termo passou a significar "preço" e a forma verbal

traduz o ato de IIcomprall, mas não o de "vender", realiza-

do com um neologismo emprestado ao português: hente.

18. Para uma descrição exaustiva do e!l.lau,ou Kwa!l.~p,'ver Ago~

tinho (1974a.)

19. Essas caracterlsticas da oratória polltica nao parecem ser

exclusivas da sociedade kuikuro. Bloch (1975: Introdução)

aponta para elementos recorrentes em diferentes culturas,

quando distingue a oratória dos chefes de ascribed status

da dos de achieved status, mais senslvelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã manipulação i~

dividual. Alim disso, esse gênero de fala formalizada te~

de quase sempre a subtrair assuntos do domlnio do mexeri-

co e do boato, tornando-os publicos.
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c O N C L USO E S

Abordar um texto de execuçao oral - texto reificado em

uma transcrição que jã é por si o produto dos primeiros passos

de sua análise e ajustar o foco sobre um objeto de natureza

essencialmente verbal, ao mesmo tempo aquém de sua transfigu-

ração em fragmento momentâneo do dizer difuso de uma sociedade

e alem da composição de elementos lingUfsticos segmentãveis.

Aflora, dessa maneira, um estilo, esse tom, movimento e tempo-

ralidade do dizer que não somente diz das coisas, mas também

constrói um universo em si que cria sua própria realidade e o

mundo em volta.

Definiram-se os estilos da arte verbal Kuikuro como ca-

racteristicos da orâlidade, implicando com isso uma diferença

de fundo do dizer pela escrita, que por sua vez teria modifica

do a própria oralidade das sociedades letradas. A invenção li~

gU;stica poética nãozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê, todavia, isenta de retornos e reinven-

ções atraves do tempo e do espaço das culturas. Assim, a es-

crita cubista de Gertrude Stein, no início deste seculo, se p~
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rece com a transcrição de uma narrativa indigena, de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aQin~, trazendo para a literatura a perspectiva cubista que

olha o objeto de vários e diferentes ângulos, decompondo-o na

realidade de sua existência para os possiveis observadores. A

mesma palavra assume proporções diversas a cada frase em que

aparece e Gertrude Stein dizia não se tratar de repetição, mas

de "insistência" (Stein, 1912-1986). Os textos da autora eram

mais apreciados, obviamente, quando lidos e interpretados pela

expressividade da entonação. Compare-se os trechos de "stezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiriês"

com a tradução livre de qualquer uma das aQinâ Kuikuro:

Aquele que eles certamente estavam seguindo era aquele
totalmente encantador. Aquele que eles certamente esta
vam seguindo era aquele encantador. Aquele que eles e~
tavam seguindo era aquele totalmente encantador. Aque~
le que eles estavam seguindo era aquele que certamente
era totalmente encantador .

Alguma coisa tinha estado surgindo dele, certamente
tinha estado surgindo dele, certamente era alguma coisa,
certamente tinha estado surgindo dele e tinha sentido,
um sentido encantador, um sentido sõlido, um sentido ba
talhador, um sentido claro.

A aproximação aos textos Kuikuro foi gradual, vindo da

observação de seus contextos mais amplos e de alguns in~ight~

sobre sua sintaxe interna. Esta tese, - estudo etnolingUis-

tico da lingua Kuikuro se propoe, assim, como um modelo, e~

tre outros poss;veis e alternativos, de descrição e análise

ling~ísticas e como uma proposta de unificação dos saberes da

Antropologia e da Ling~ística.

A questão de fundo, como disse no Capítulo introdutorio,

e responderzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã pergunta: o que significa falar Kuikuro? Para

isso, foram identificados três dominios dessa produção de sen-

tidos.
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o primeiro constitui um macro-fen3meno. Falar KuikGro

significa a identidade de um grupo social; aprofundei, aqui,um

aspecto observado mas nunca explorado nas etnografias alto-

-xinguanas. Os KuikGro estio inseridos num sistema intertri-

b a1, que e a so ciedade a1to -x in9uana, on de a 1íngua e como

llngua se define tambem uma variante dialetal e emblema dos

mais importantes para a manutençio da distinçio dos grupos lo-

cais. Vimos no Capítulo 11 que a diferenciaçio lingU;stica

marca a origem dessa distintividade nas representações indíge-

nas de sua hist6ria. Nesse contexto, se colocaram duas obser-

vaçoes de fundo. De um lado, a categoria dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAôtomo surge como

o operador de um determinado nivel do pensamento classificat6

rio KuikGro,juntamente com um etho~ pelo qual se ordena o mun

do atrav~s de normas do comportamento verbal. Por outro lado,

a investigação das ideias metalingUísticas indigenas sobre as

mais finas distinções dialetais do Karibe alto-xinguano leva a

identificar uma sensibilidade particular para com as estrutu-

ras rítmico-melEdicas da fala. Isso levazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã filtima Seção do Ca

pitulo 11, onde se diz que ~ exclusivamente pelo canto que e

possível falar as línguas dos "outros", e ao Capitulo IV, cujo

percurso acompanha o Qontin~um da fala prosaica e "fala canta-

da" dos g~neros verbais mais formais. A an~lise da interrela-

çao entre mu s t celi da de .e discurso deveria ser completada pelo

estudo dos cantos, seja do ponto de vista de seus padrões me16

d i cos , seja a t ravê s da elaboração textual. Será este o ob j et i

vo de um prEximo trabalho.

Se ate e esse ponto se tratou do uso da língua como indi

ce socio16gico, no segundo domínio da produção de significados,

entramos no interior da organização dos enunciados KuikGro. O
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sentido e dado, agora, nao tanto pelo conteudo lexical - deno

tação. e conotação - de palavras e morfemas, mas pela semânti-

ca e pela ptagmãtica das relações sintáticas, que, na ordemsinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t aqmâ t i ca e nas suas transformações, expressam perspecti vas c0..9.

nitivas, comunicadas pelo falante, dos enunciados. Assim, se

interpretou a transitividade da construção ergativa como sendo

construfda do ponto de vista de um Objeto/Paciente completame~

te afetado e as propriedades manifestadas pelos argumentos Su-

jeito intransitivo e Objeto como reflexo de sua natureza de

apices pragmaticos da oração. Na análise do sistema Kuikúro

de ergatividade bifurcada, a existência de construções de tipo

nominativo foi explicada a partir do operar conjunto de deter~

minantes sintãticas, semânticas e pragmaticas. Estas ultimas

se manifestam no estilo discursivo~ marcam determinados atos de

fala essencialmente performativos e expressam uma hierarquia

referencial dos argumentos predicacionais. Na verdade, as for

mas dos IIpronomes verdadeiros" de primeira e segunda pessoa

sao, ao mesmo tempo, ;ndices referenciais e índices não refe-

renciais (Silverstein, 1976a). t.Jmamesma forma desempenha duas

funções distinguíveis analiticamente, de categoria puramente

referencial e a de categoria pragmática que, performativamen-

te, cria os participantes da interação no evento de fala. Na

m~~e e~ ae~vne da hierarquia Kuikuro - manifestação de uma

logica subjacente aos sistemas pronominais Karíbe - se expre~

sam tambem categorias culturais específicas. As formas inclu-

sivas do e~ e do ~~ estão no topo da hierarquia, controlando,

mais do que outras, a realização de construções de tipo nómin~

tivo,cuja perspectiva e dada a partir do papel de Ator/Agent~

e de modos interativos, atos performativos.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexame da ergatividade Kuikuro, por outro lado, possibi

litou enriquecer com novos dados o quadro comparativo nao so-

mente no que diz respeito ~s diversas e possTveis manifestaç~es

da tipologia ergativa e dos padr~es de ergatividade bifurcada,

como tamb~m no imbito especifico das estruturas sintaticas das

llnguas Karibe faladas no Brasil. A partir desse ponto, futu-

ras í nve s t t qa çóe s serão ne ce ssár i as para ampliar oicon he ci me n t o

ling~rstico, desenvolvendo pesquisas com outras linguas

genas - Karibe e não Karibe nas direç~es apontadas

presente modelo descritivo e analitico.

Voltando ao Kuikuro, a contextualização das operações sin

indi

pelo

tãti cas em termos de regras de uso e de noções de natureza p-ra~

matica, bem como o procedimento de exemplificação por meio de

enunciados produzidos espontaneamente, remetem a uma ;nvestig~

ção da multifuncionalidade da fala que constitui, simultanea-

mente, gêneros distintos de eventos. Estamos, agora, no domi-

nio dos sentidos culturais comunicados por diferentes configu-

rações de interação social mediada pela verbalidade. A abor-

dagem dos IIfalaresll Ku i kiiro , maneiras e estilos de uso da 11n-

gua, nos situou num plano de comunicação mais ampla, que ex t ra

pola os limites do grupo local para liga-lo a rede social al-

to-xinguana. Tomando como referente basico a oposição entre

fala e canto, ou entre usos informais e rituais da linguagem,

procurei seguir as transformações da conversa cotidiana ~ IIfa

la cantadall que caracteriza os discursos cerimoniais e a oratõ

ria publica masculina. Evidenciaram-se as passagens graduais

entre os polos de umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcontinuum. Se o Capítulo 111 oferece os

elementos fundamentais da organização e das restrições que mo-

delam a llngua do cotidiano, a arte de contar, como competên-
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czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a cultural e ênfase na riqueza criadora da linguagem, repr~

sentou o caminho percorrido das categorias do "mentir", e. da

"fofoca", extremamente significativas para o falar do dia a

dia, ate a execução narrativa mais elaborada daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa.k.LViâ. IIverda-

deiras". A partir de s t a., retomei os recursos linglHsticos no

sentido de se~ uso para a construção de estilos discursivos

marcados por traços peculiares, como paralelismo e versifica-

çao. Tratei, assim, dos significados de aspectos da língua

que, de norma, são vistos ao nivel da descrição de-contextua

lizada: tempos/aspectos, modos verbais, recursos pelos quais

se tece o discurso. Ao mesmo tempo, foi posslvel retomarde

um modo mais claro a contextualização dos padrões sintãticos

Kuikuro.

Com a anãlise dos generos de execuçao oral ritualizada

"conversas de chefe" foi possivel, afinal, ressaltar as

relações entre as cenas desses eventos de fala, com seus par-

ticipantes, seu valor enquanto momentos coletivos e a estrutu-

ra textual, tanto nos elementos de seu conte~do como nos tra-

ços definidores da organizaçio ret5rica e poetica. Com isso,

e com o acrescimo dos textos completos transcritos e traduzi-

dos que compoem o Apêndice, se contribuiu para o panorama da

arte verbal indigena, centro de interesses dos ultimos desen-

vol~imentosdas vertentes da etnografia da fala e da etnolin-

g~istica do discurso.

A questão da tradução merece algumas observações finais,

pois os problemas a ela relacionados representam desafios que

não podem ser ignorados. Na tradução de uma lingua a outra re

pousa grande parte do trabalho do lingUista e do etn5grafo e

isso implica os passos da descrição, da interpretação e do en-
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tendimento. Ao longo da pesquisa e da anilise se utiliza a

tradução ora intra1ingual, ora interlingual, ora intersemiõti-

ca. O lingUlsta, em particular, faz da tradução a mediação,

nao sempre reconhecida e explicitada, de suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvde scob e rt as ". Os

textos são interpretados tanto pela tradução interlinear, que

esmiuça os denotados das unidades significativas mlnimas, como

pela tradução livre, em que se tenta uma equivalincia entre

enunciados e estilos discursivos. Tem-se, contudo, sobretudo

quando a 11 ngua ae origem e di s ta n te da 1fngua re cep to ra em

termos de estruturas sintiticas e de semântica cultural, a sen

sação de estar continuamente flutuando entre a segurança de

uma tradução sempre poss1vel e a impossibilidade de uma tradu-

çao fidedigna. Como diz Bouveresse (1917:117):

La traduction entre dans le domaine de la reconstruction
hypothetique ... l1 vaudrait sans doute mieux parler sim-
plement de la difficulte d'etablir une correlation se
mantique entre deux langues et de l'indetermination de
cette corrêiation.

A operaçao de transpor todos os elementos de sentido de

um texto na lfngua receptara, com o mlnimo de perda posslvel,

transforma sempre o original de um modo indeterminâvel. Tra-

duzir o sentido e traduzir o estilo constituem as faces dessa

operaçao. No primeiro aspecto, estamos âs voltas com proble-

mas de vocabulãrio e de construção frasal em termos das rela-

ções gramaticais bisicas. A procura de equivalentes poucas ve

zes chega a resultados plenamente satisfatõrios.

Na tradução de vãrias palavras que denotam categorias cul

turais importantes, utilizei equivalentes de uso corrente no

português falado pelos alto-xinguanos: IIrezall. "f o f oc a'", "me n-
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tira", IIdonozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi'
, "pagamento", "estória", etc. Trata-se de t e r--

mos que, traduzindo, interpretam por valores de uma relação s~

cial; de fato, ã correspondência dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde~lg~ata se acrescentamc~

notações que nao coincidem necessariamente nas atribuições de

sentido por parte dos índios, de um lado e por parte dos bran-

cos, do ou tro . As sim, 11 fofo cali s ign ifica ta nto a i n fo rm a1 i da-

de clandestina de um tipo de produção e de circulação de info~

maçEes como a periculosidade incontrolãvel da acusação difusa

e anônima, mas, ao mesmo tempo, ridiculariza aos olhos dos ca

raiba um canal e uma forma de comunicação fundamentais e cria-

tivos. Em outros casos, as correspondências são imperfeitas,

pois, ao escolher uma equivalência mais especlfica ou mais ge-

nâ r t ca , se perdem, em todo caso, componentes do significado ar..:!.

ginal; ou expressões da linguagem figurada têm sua força muti-

lada; ou fórmulas verbais acabam por soar estranhas na língua

re ce p t o r a .

No n; ve 1 do enun ciado /frase, a traduçã o pare ce ain da mais

aproximada, tendo que dar conta da interrelação entre a semân-

tica profunda de organizações sintãticas - cujo sentido proc~

rei transmitir no Capítulo ~II - e manifestaçEes do estilo im

posto pelo gênero de discurso e pela criatividade e propósitos

do falante.

Quanto ã tradução do estilo, o problema nao e tanto de

indeterminação, quanto de opção e de superação de limites. O

ideal seria encontrar a forma que melhor expresse o valor esti

listico do original tendo o mesmo valor estilistico na língua

do tradutor: uma equivalência retórico-poetica. O estilo se

situa num cruzamento muito complexo da estrutura lingUlstica e

as escolhas do falante são feitas em vãrios níveis.
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Para o tradutor, por outro lado, bã pontos de encontro

e de conflito. A relação com as estruturas 1ing~lsticas que

ele utiliza, procedimento de codif;icação e decodificação, apr~

ciação subjetiva da equivalência, entre outras coisas, determi

nam os critérios para o estabelecimento de equivalências. A

exegese de um texto e a intervenção do tradutor na 11ngua e na

mensagem; se trata de uma operaçao nao sobre a linguagem, mas

de linguagem (Pergnier, 19 ).

Essa exegese se alimenta dos conhecimentos de uma con-

figuração cultural especlfica e das relações entre 11ngua, dia

1eto e idio1eto. A indeterminação, de que falei há pouco, po-

de ser reduzida por uma etnografia que delimite e exp1icite os

contextos, etnografia que não deixa de ser um tipo de tradução.

Foi o que procurei fazer nesta Tese, sobretudo no seu ultimo

c apzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tu l o ,

A escolha por parte do tradutor se dã entre uma prosifi-

caçao fiel ao con t e íido , ao sentido substancial, e a reprodução

do estilo, fiel ã forma poetica. Manteve-me fiel às formas da

arte verbal Ku i kiiro , embora a tradução u1ivrell dos textos ain-

da esteja distante de uma efetiva equivalência de formas. Se-

ria preciso um trabalho mais demorado na busca de tal equiva-

lência. Acredito que os processos de tradução de execuções de

arte verbal em sociedades indlgena merecem a mesma investiga-

çao e reflexão que se dedica ã tradução da poesia escrita.

As teorias da tradução poetica de Paul Va1ery, Andre

Ma11arme e Walter Benjamin, que Haro1do de Campos (1985) apro-

xima e sintetiza, convidam a uma abordagem mais sofisticada

tambem ã arte verbal de sociedades ãgrafas, apontando para uma

direção diametralmente oposta a sua transformação em estor;-
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nhas de sabor infantil, o que no Brasil se costuma chamar de

"Tt t e r ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt u r a indlgenall a partir do trabalho ml s s i cn ár i o de intro

duçio da escrita.

Dizia Benjamin que a fidelidade da tradução nao consis

te na reprodução do sentido comun í c áv e l , mas e IIre-doação da

formall
, inclusive tarefa dificil - na "T'i te r-a l t d ade em re-

lação ã sintaxe". r recuperar a harmonia d.os vmo d o s de inten-

cionar" das diferentes llnguas,mesmo "a.t r avê s do estranhamento

di s r u p t o r dos e n t i d o c o mum, a t r a v e s da 1 i t e r a 1 i d a de a o 11 tom 11 e

ã forma, no seu extremo ã sintaxe, para ampliar as fronteiras

do idioma ao impacto da llngua e s t r a nq e í r-a ": Meiu caminho não

chegou a ser tio radical, apesar da tentativa de fidelidade a

forma.

Dizia Ya l ê ry que "os mais belos versos do mundo se tor-

nam insignificantes e insensatos, uma vez rompido o seu movi-

mento harmônico e alterada a sua substância sonora", pois a

p o e s i a c r i a 11 a i 1 u são de uma c omp o s i ç ã o i n d i s sol li v e 1 de som e

s e n t i d o ". Essa c omp o s t ç ão t n d í s s o l iive l se perde na transcri-

ção e tradução de, por exemplo, um discurso cerimonial alto-

xinguano.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHa, assim, uma resistência ã traduçio, ao lado de

uma possibilidade da traduçio, resistência que pode se revelar

insuperavel.

Dizia Mallarme que o verso existe porque as llnguas sao

imperfeitas. Disso os Kuikuro dão um testemunho luminoso,qua~

do pelo ritmo dos versos transfiguram a fala em canto, código

e mensagem destinado a toda humanidade dos Rú~e, ao estrangei-

r o, a os 11 e s p i r i tos 11 • r a i n d a Ca mp os (o p . c i t ) que c i t a Ma11arme:

Ao contrário de uma função de numerario facil e repre-

sentativo, como o trata desde logo a multidão, o Dize~
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antes de tudo sonho e canto, reencontra no poeta, por
necessidade constitutiva de uma arte consagrada âs fic
ções, sua virtualidade. O verso quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdi muitos vocâvu~
los refaz uma palavra total, nova, estrangeira â l,n-
gua e como encantatória, perfaz esse isolamento da fa-
la: negando, por um lance soberano, o acaso remanescen
te aos termos a despeito do artifício com que estes se
retemperam alternadamente no sentido e na sonoridade,e
vos causa esta surpresa de não ter ouvido jamais tal
fragmento ordinârio de elocução, ao mesmo tempo em que
a reminiscência do objeto nomeado se banha numa nova
atmosfera.

Nada parece mais distante da nossa concepçao de poesia,

especialmente em termos dos processos de produção, do que os

gêneros de execução formalizada entre os Kuikuro. Uma se re-

presenta como reduto de criatividade e expressão absolutamente

jndividuais, não obstante adote modelos estabelecidos de comPE

sição, ou os desafie. Os outros celebram rituais coletivos,cE

mungando diferenças, e o executor e transmissor de fórmulas da

das pela tradição. A versificação - ficção, sonho e canto

e, contudo, o tom comum, aquilo que seria o unico elemento ve!

dadeiramente traduzivel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr na execução real e situada, pela

voz e pela melodia, que os efeitos poéticos indicados por Mal-

larmé se fazem e atingem não um leitor na solidão de sua leitu

ra silenciosa, mas a totalidade dos ouvintes que, silenciosos,

vivem a suspensão de suas singularidades.
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INTRODUCÃOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAobjetivo desta introdução aos textos Kuik~ro ~ aprese~

tar uma descrição dos sistemas fon~tico e fono15gico da lTngua

com a finalidade de estabelecer uma escrita.

I. Fon e tzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi ca

são os seguintes os sons do Kuik~ro:

1. Voc5ides

[iJ

[yJ

[eJ

[sJ

[aJ

A ["J

[oJ

[dJ
n

[oJ

[oJ
n

[)J

[uJ

[wJ

Anterior alto fechado nao arredondado

Glide anterior alto fechado não arredondado

Anterior media fechado não arredondado

Anterior medio aberto não arredondado

Central baixo aberto não arredondado

Central baixo fechado nao arredondado

Central medio fechado nao arredondado

Glide central medio fechado nao arredondado

Posterior media fechado arredondado

Glide posterior media fechado arredondado

Posterior medio aberto arredondado

Posterior alto fechado arredondado

Glide posterior alto fechado arredondado
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2. Contõides

[pJ Oclusivo bilabial surdo

[bJ Oclusivo bilabial sonoro

[tJ Oclusivo alveolar surdo

[dJ Oclusivo alveolar sonoro

[kJ Oclusivo velar surdo

[gJ Oclusivo velar sonoro

[kwJ Oclusivo velar surdo labializado

[dYJ Oclusivo alveolar sonoro palatalizado

[sJ Fricativo alveolar surdo concavo

[tsJ Africado alveolar surdo

[dzJ Africado alveolar sonoro

[hJ Fr;cativo glotal surdo

[~J Fr;cat;vo bilabial surdo

[lJ Lateral alveolar sonoro

[rJ Vibrante uvular simples (flap uvular)

[mJ Nasal bilabial sonoro

[nJ Nasal alveolar sonoro

[nJ Nasal palatal sonoro

[nJ Nasal velar sonoro

11. Padrão sil~bico

Os padrões s;lãb;cos sao os seguintes: V, CV, VC, CVC. Po

dem ser formalizados em (C)V(C).

Ex.: i. 1 um. pe

V.CVC.CV

"cinzas"

an.ke

VC.CV

"maraca"
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r rr .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAcento

o acento nao ~fon~mico: ocorre na grande maioria dos ca

sos na penGltimasllaba da raiz. O acr~scimo de um sufico acar-

reta a mudança do acento da penGltimasllaba da raiz para a Gl-

tima; o acr~scimo de dois sufixos determina o deslocamento do

acento para a penGltimasllaba da palavra.

Ex " [Itata] "b o n i t o "•• A

[Ata'tai] II~ bonitoll [Ata'tahana] IInão bonitoll

[t~lpara] IIp~1I [kutA.lpara] IInos50 (dual 1ncl.) p é "

[k u t-vp a Ira ko] 11nos s o (c 01 .) pe 11.

Poucos morfemas constituem exceçao a regra do acento.

lIestõriall

[/\ I na] "m i l h o "

Al~m disso o acento tem uma função sintitica~ pois se des

loca para a Gltima sllaba da palavra quando esta ~ um modifica -

dor seguido pelo modificado:

IIjacarell

[t.l\'hitse] lIararall

[ t-sh t It se i In i1a u I~ E ke ] 11e u v i uma a ra r a 11

A posição do acento na Gltimasl1aba indica tambem, em a1-

guns raros casos, negaçao, locativo ou vocativo:

Ex.: [tilpaki] IIsemprell

t i pAI k;] IInão semprell
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Hminha casall

"na minha casa"

(nome própria)

(vocativo)

Embora o acento nao tenha função distintiva a nlvel fono

l~gico, o marcarei na transcrição para facilitar a leitura de

dados e textos.

IV. Fonologia

A estruturação dos sons Kuik~ro em fonemas, com seus alo

-fones, e a seguinte:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lil [Y] Ocorre apos o núcleo silabico

[i] Ocorre em toda s as posições de niiczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl eo s i l àb i c o

Ex. :. [nA01pEY] "dançarina"

[i "m at e l IIrosto dele"

[kl\lrite] "Tt nh a de costurall

lei [s] Ocorre em posição de núcleo de sllaba tônica

[e] Ocorre em posição de núcleo de silaba atona

Ex. : [Iste] lIaldeiall

[ulsna] IIminha propriedadell

[e'kiseJ "aquele" (pessoa)

lal [a] Ocorre em posição de núcleo de silaba tônica

[AJ Ocorre em posição de núcleo de s1laba átona.

Ex. : [i IdYal i] lIantall

[tt\lhinAJ IIjacare"
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lalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[a] Ocorre em todas as posições de n~cleo silibico

[a] Ocorre ap5s o n~cleo silibico
n

[ka1naA]

IIpai delell

IIrei congo"

101zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[J] Ocorre em posição de niic l eo de silaba tônica

[o] Ocorre em posição de n~cleo de silaba ãtona

[o] Ocorre apos o nucleo silãbicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
n

[u1limo]

[i1tao]
n

IIdonoll

"p on t a de f l ec h a "

IImeus filhosll

IImulherll

lul [w] Ocorre apõs o nucleo silibico

[u] Ocorre em posição de nucleo silãbico

Ex.: [I h sw]

[i "t sun í )

[uA1riti]

IIporco do matoll

IImatrichãll

/p/ [b] Ocorre apos consoante nasal homorgânica

[p] Ocorre nas outras posições. exceto na inicial de pala-

vra

Ex.: [i1lumbe]

[i1puru]

IIcinzasll

IIpelo delell

/t/ [d] Ocorre apõs consoante nasal homorgânica

[t] Ocorre nas outras posições

Ex • : [Iande] "hoje/aquill
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11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApajéll

lIoutrollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ikl [gJ Ocorre a~~s consoante nasal homorg~nica

[kJ Ocorre nas outras posições

Ex. : [langeJ

['k::mtoJ

[uikulA'paraJ

Ikwl [kwJ

Ex. : ['kwiriJ

[1\'kwalaJ

IdYI [dYJ

Ex. : [dYA'heJ

[A'dYuaJ

Isl [sJ

Ex. : [i'sikeJ

IImaracall

IIsucuriu

IIminha coxall

IImandiocall

IIcaroçoll

"v e nha a qu i !"

IImorcegoll

"saíiv a "

Itsl [dzJ Ocorre apos consoante nasal homorg~nica

[ts] Ocorre nas demais posições

Ex.: [ui'nandzu]

[i'tsuni] IImatollzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ih/ [flJ -Ocorre apos prefixos terminados em u. Nos demais ambien

tes varia livremente com [hJ

[h] Ocorre em variação livre com [fl]. exceto depois de pre-

fixos terminados por u.
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/lIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[1 ]

Ex. [ti'lako] "três"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Irl [r]. .

Ex. ; ['riti] 11 s o 1 11

Iml [m]

Ex. : [m.,,'sope j "reclusa"

[k",'mundu] "nuvem"

Inl [n]

Ex. : ['nene] "bicho de terra"

['naro] "elesll

Inl [n]

Ex. : [i "r t iiu] "canto"

[",,'na] "morto"

Inl [n]

Ex.: [ui 'nuru]

['nuneJ

"meu olho"

"lua"

V. Observações

1. O som [~] apresenta uma articulacão e uma qualidade acGsti

ca peculiares. Não existe em Kuik~ro a vibrante alveolar [r] pre-

sente em outrasllnguas Karíbe. Von den Sleinen (1940: 662)0 trans

creve com o slmbolo ~ , considerando-o caracterlstica do Nahuquâ

(Kar íbe a1to -x in9uano) e de f in indo-o como" Som de d if Te i1 Pronu n-



8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c ia, en tre Rl e r i, fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ rman dos em pre uma -s 11 a ba, e equi va 1e nte a

um r se 9u ido duma vo9a 1 re du z i da ". O au tor s e ref e re com is so

exclusivamente ao sufixD de posse [-raJ ou [-ruJo A an~lise es-

pectrogr~fica de uma amostra da 11ngua (Martins~ 1978) revelou

caracter1sticas ora de uma fricativa velar sonora, [y], ora de

uma fricativa velar surda, [XJ, ora de uma oclusiva velar sono-

ra, [gJ. Confiando na minha pr5pria percepção, defino esse som

como flap uvular (Pike, 1943), com uma articulação vozeada e li

geiramente mais recuada com relação ao ponto velar, realizada

por umunico e rãpidomovimento de o.c.l us à.o completa.

2. A fa 1 a Ka r íb e a1to -x ing ua na e ta m b ê m ca ra c te r iza da po r

uma articulação tensa, do ponto de vista perceptivo, das consoa~

tes oclusivas [pJ, [tJ, [kJ, das nasais [mJ e [n], da lateral

[1J. Tal articulação mais forte, que lembra a das consoantes du

plas em italiano, e mais evident~ nas sTlabas t6nicas.Nestas se

nota, tambem uma tendência ao alongamento vocãlico.

3. A nasal idade das vogais nao tem valor distintivo. Trata-

se de uma qualidade difusa da voz, determinada, inclusive, por

fatores sociais como idade e registros mais formais. Assim, a

fala "elegante" dos adultos, seja homens como mulheres, aprese~

ta uma nasal idade quase afetada.

4. A sonorização das oclusivaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjpj, jtj, jkj e da africada

jt~! depois de nasal ê mais uma tend~ncia do que uma realização

obrigatória:

Ex.: [Ian~e] - [Iange]

[i 'lumpeJ - [i 'lumbeJ

['anteJ - ['andeJ

"maraca"

"cinzas"

"aqui/hoje"
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[uizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"na n t s u l - [ui 'nandzu] "minha irmã"

5~ Derbyshire )1961) descreve para o Hixkaryina e para o Wai

wai (Kar{be) as oclusivas sonoras [b], [d], [dY] como sendo alo-

fones das nasais /m/, /n/, e /fi/. Em KuikITro temos as oclusivas

sonoras como sendo alofones das surdas correspondentes no encon-

tro com as nasais; o som [dY] se tornou fonema separado. Compa-

rando, todavia, Kuik~ro e Kalap~lo, muitas vezes o [dY] do pri-

meiro corresponde ao [n] do segundo.

Ex.: Ku í kiir-o

Kalapalo

dYa'he

'nahe

"venha aqui! 11

"v enh a aqui! 11

6. Em posição inicial de palavra hã a neutral ização entre /p/

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/h/, ocorrendo nesta posição a fricativa bilabial ~. Comparan-

do os sistemas fonol~gicos Hixkaryâna, Kaxuyâna e Waiwai, Derby-

shire (1961) admite um protofonema *p do qual derivariam /p/,/fl

e /h/. A protoforma *pana corresponde em Ku ik iiro /hana/, "ouvi-

do z o r-e lha ", Nota-se, porem, que ap ó s o prefixo dual inclusivo

ku-, reaparece a forma original: ku-p a t na ra "nossos (incl.) ou-

vidos".

7. Os fatores que determinam a produção da fricativa bilabial

[~] no lugar da fricativa glotal [h], são tanto puramente indivi

duais, como significativos do ponto de vista socio-lingUTstico.

Segundo os Kuikijro, a primeira e utilizada por falantes Kalapalo

e Nahuqua. Foi tambem mencionada outra determinante de natureza

social e diacrânica: enquanto os velhos (ou os "antigos") pare-

cem usar (ou ter usado) mais o primeiro som, os jovens usariam de

prefer~ncia o segundo, acompanhado de uma nasal idade marcada das
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vogais circunstantes.

Ex.: ['I3:)l3oJ. ['h5hõJ (partlcula enfitica)

VI. Fen6menos da fala lenta e da fala ripida

Na fala ri~ida, com cert~s sufixos, sâo eliminadasslla-

bas inteiras, dando origem às chamadas formas "compridas" e for

mas "curtas".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ex • : u t e l t a r a 11eha (fala lenta)

(fala ripida)
"eu estou indo embora"

u1teta 11eha

Outra caracterlstica da fala ripida ~ a contração de mor

femas que na fala lenta aparecem com suas fronteiras distintas.

Ex. : lunte 'taka a1narô (fala lenta) 11 d f"?"aon e mesmo lCQU.

(fala rãpida)unteka'narô

Na fala ripida se observa um tipo de harmonia vocilica em

que uma "copia" da vogal da primeira sllaba CV de certas pala-

vras preenche o silêncio antes da consoante inicial.

Fala 1enta Fala ripida

Ex. : 1S i1 u i 'silu "tempestadell

Itoto u1toto "homem"

'kure u'kure "gente"

Imaro a1maro IIvocêsll

VII. Processos morfofonêmicos

1. Os prefixos de 2~ pessoa singular, e-, e de 3~ reflexiva,
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ta-, e o sufixo de posse -ra apresentam alomorfia determinada

por um processo de harmonização vocilica. Assim tem:

a) 2ª pessoa singular e- a- a- ocorre COm as ralzes com a e

o na primeirasllaba; e- ocorre com as vogais i, u, a, e na pri

meira sTlaba. Em poucos casos tem-se a ocorr~ncia do prefixo 0-

quando asllaba imediata a ele tem a vogal o.

Ex. : ta'haku lIarcoll a-taha'ku-ru
lIarco de VOC~II

-'lompi- lIunha do pell a-lom'pi-ra lIunha de VOC~II

_'hi_ IInetoll e-'hi-ra I'neto de VOC~II

-huti- IIpernall e-hu'ti-sa IIperna de vocêllzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

man i lIurucumll e-m~ln;-sa lIurucum de vocêll

-tehu- IIbarrigall e-te'hu-ru IIbarriga de VOC~II

-so- IItio maternoll 0- "s o-r u IItio de VOC~II

-no lI'esposoll 'o-no lIesposo de vocêll

'tolo lIanimal de o-to'lo-ru lIanimal de estimação
estimaçãoll dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVOC~II

b) 3ª pessoa reflexiva ta- - tu-; -ta ocorre com as raTzes com

a, a, i, e na primeira sTlaba; tu- ocorre com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvogais u, o na

primeira sTlaba.

Ex. : ta-taha'ku-ru IIseu próprio arcoll

ta -ma IT] i- sa IIseu próprio urucumll

IIseu - netollta-'hi-r~ proprio

ta-te' hu-ru "sua própria barrigall

tu-hu'ti-sa 11 sua pr iipr i a pernall

tu-to' lo-ru "seu próprio animal de estimaçãoll

c) Sufixo de posse -ra - -ru; -ra ocorre com as ralzes com a, a,

i, e na liltima .sTl aba; -ru ocorre com as voga i s u , o na ii l tima si
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laba.

Ex.: "k aria IIpeixell u-ka1na-ra IImeu peixell

- ta p a- Upell u-ta1pã-ra IImeu pellzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i I ta te

lIunha do pell u-lom1pi-ra IIminha unhall

IIfio de buritTII u-ita1te-ra IImeu fio de buritlll

-lompi-

-inu- 1I01holl u-i "nu= r u IImeu olho"

tato1hono IJcestall u-tatoho1no-ru IIminha cestall

2. Apõs os prefixos de 3ª pessoa, i-, e de 1ª pessoa plural ex-

clusiva, ti-, as consoantes 1 e s sofrem um processo de palatall

zação, realizando-se como dY; a consoante r realiza-se como s e

as oclusivas t e k como africada alveolar ts.

Ex. : -leku- IIcocarll i-dYe1ku-ru IIcocar delell

-so- IItio maternoll i-1dYo-ru IItio delell

-rimi- IIcocarll i-si Imi-tsa IIcocar delell

ta1haku lIarcoll i-tsaha1ku-ru lIarco delell

Ikana IIpeixell i-tsa1na-ra IIpeixe delell.

3. Apõs o prefixo intransitivizador n-, as consoantes oclusivas e

africadas se sonorizam e n se assimila ao ponto de articulação da

consoante seguinte.

Ex.: ahehi 11escrever" (transitivo)

eki "s e n-ahehi-1para lIele escreveull (intransitivo subordi

nado)

ta 1I0uvirjentenderll (trans.)

e k L' se n-da-1parõzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
OVVIU

lIele escr@ .l.'el:JlI (intrans. sub.)

konki IIlavarll (trans.)

e k i t se heke i-tsonki-1tara lIele esta 'l av a n do-co " (t r an s • )

ekilse n-dzonki-1para "e l e o l avou" (intrans. sub • )
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Quando a raiz se inicia com h, ocorre um alomorfe b, o

que serve para evidenciar a origem do fenema /h/ como provenie~

te de um prato *p.

Ex.: humi "enviar/mandar" (trans.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ek t t s e m-bum t t pe r a " e 1 e e n v i o U 11 ( i n t ra n s • s u b • )

A raiz ha, "fazer", ê exceçao a esta ultima regra, pois

a consoante h se realiza como 9 e não COmo b ap5s o prefixo n-.

Ex .: e k i I S e I] - 9 a - t a I h ar a " e 1 e fez II (i n t ran s. sub .)

Os fonemas Kuikuro no corpo desta tese e nos textos cons-

tantes do Apêndice serao reescritos com os seguintes grafemas:

p t k k
W

dY s ts h -r m n n n 1 e a o u a

k kw j h
- -

P t s c r m n n 9 e a o u a
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KAHURÁH'2KE U-TGUlJE-P}[RÂzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcIcl TE-LÃ-KI(l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAERG l-ensinar-PERF ir-PONT-INSTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cici. te-lâ-i.go nampaa atái.•

ir-PONT-FUT escuridão TEMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

e-r~~{go gikaho-pégine.•

vir-PONT-FUT mato/atrãs/da/casa/-ABL

J

tuhúru apaki-lâ-kó-igo léha kakâho.•

muitos/juntos aparecer-PONT-PL-FUT
tiuhiim: apaki-lâ-kõ-igo.,t.uhiaru;

5

(ki-cé-ni-ha Repâjâ J.

falar- U1P-INTER-ENF

ilago-pégine a lá igí:-nâ-mi.goi-heké-ni.•

lã-ABL peixe/cozido trazer-PONT-FUT 3-ERG-PL

ari-lâ-i.go léha.•

jogar-PONT-FUT

inálâ-ma t-ege-lâ-i i-heké-ni.

NEG O-comer-PONT-COP

itó uri-jâ-igo léha i-heké-ni.

fogo soprar-PONT-FUT

igi-m~--ko te-Zâ-igo itó itâmpâ káega. 10

ver-NOM-PL fogo perto AL

J(2)

tikinâ e-cóho.. egâ-i ótomo i-cara.. cici-tóte.•

convidado vir-NOMFIN INDF-COP pessoal ficar-CONT cicí-TEMP

(1)
. Gravado em 23.11.81.

(2)Termo que se refere aos ótomo (grupos/aldeias) convidados

mente a participar de "fest-';;;"i.nt.c rtr iba i.s ,

Como transparece do discurso de Kahúra, os "estrangeiros" quase que si

1
d ". . . f ... ...· '1

11lU am um ataque e surp r e s a , t.n un t.go s _. e i t i ce i.r os - e s p i r i t cs que

se escondem na mata na escurid~o da noite.

• . 1
c er rmon i.ar
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,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
isi-nân-ko Zéha.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vir-PONT-PL

tikiiíâ i-iíârâ.,
,

inâZâ uhu-nmni.,

ficar-PONT NEG saber-PONT

toginti-ha.,

escondido-ENF

iré-huja., iZá.,iZá.,iZá.,tUhÚl~ tita-Zâpégine

DElT-meio 1ã-ABL

isi-nâg-kó-igo., 15

vir-PONT-PL-FUT

tâ-het-aZé-ni kakâho.

ATR-grito-TEMP-PL correndo

anuZú cin-jã-igo koci ekúru.

porta. amarrar-PONT-FUT forte mesmo

âZé akarake-nfirâ i.-heké.-ni ., -nampaa atái Zéha., ânézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAat-ài ,

CONEC arrancar-PONT TEMP na/casa

kóci Zéha w1un-târâr~ háta i-heké-ni.,

fechar/porta-PERF TEMP

aga Zéha aZá
,A.. _ .....;11 _

iti-na-ceugku., aga kure-i. 20

na/casa buscar-ATR-DlM gente-COP

,(1)

t-igu-ri-iíâ e-nârâ Zéha titá réZe-ha.,

REFL-01ho-ATR-ADJ chegar-PONT lã ainda-ENF

i-nârâ Zéha i-heké-ni., kurihé óto.,

feitiço donopegar-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1 ) C t' ~ -..... ..• 1 •• - ] • f· • - d .•
omparar ·-1,.gu-n-na com 1"g1,,-n'&-,<o- O prune i ro e qua r i. ~caçao o f e i.t í.

ceiro, que sempre vê, dotado de um poder de visão permanente e excep

ciona1 (raíz-igu'-,"olho"); o segundo é simplesmente nominalização do
verbo -ig1:-, "ve r'", "os que olham".
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is-ataga-tu-kõ-igo C1.,-~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-flauta-VERB-PL-FUT

[-h eké-ni' aga.

pegar-PONT-FUT em/casa

tatúte

todos

igi-Zâ-tgo

ver-PONT-FUT

e-héke.

2-ERG
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.. i-nân-kó-igo cic1

f i cazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr-PONT-PL--FUT

~

ehú etâki-pârâ-giiíe~

canoa ficar/pronto-PERF-depois

ehúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~k .~. "ka ~.. (2)eta 1.,--rote1.,- -na-m1.,-go~

outro/dia muito/tempo canoa ficar/pronto-TE}~ pedir-PONT-FUT

(k1-ce~ RepâjâJ

falar-IMP

ánte tóto ehu-hi-jâ-kó-ina~ tutoZó héke~

hoje homem canoa-procurar-PONT-PL-FIN todos ERG

Auná ehú-ru.

canoa-REL

30

anétã ek.iee=i.,Auná~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(3)

chefe aquele-COP

Hei.no-qo-ha Ahukaká a-nami. anetii-L, Auna-cé i-n-ógo~

metade-SL~S-ENF estar-PONT chefe-COP Auna-DIM ficar-PONT-SUBS (?)

-
is-arigó-hâgâ hâZe Jahilá-i~

3-igual-NEG-mas COP

(1) . - . • . . . d
A glotal e a aspl.raçao l.nl.ClalSexpressam fonetlcamente uma forma e

ênfase, aumentativo.

(2)A raiz -Lka- refere-se ao pedido público feito ao "dono" da grande ca

noa, que está sendo cons t ru'ída pelos homens, para que ele se torne óto,
pat.rocinador da "festa" do cic1, fornecendo comida e bebida em retri-

buição do trabalho coletivo.

(3)Kahúra discorre sobre o status de chefia de Aunã, "donal! da canoa em

construção (v. Capitulo 11, Seção IV).
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is-úâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanetâ-L, is.i aneid=i', Aratt Leca Agahurú-ko-i~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-pai 3mã.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt.am b em fL-COl?

anétâ akaró-i., naro

aqueles-COP eles

té-lâ l.éha anetii-L, 35

ir-PONT chefe-COP

naró-i Jahilá-câha.

",-l'1álâ.,aginitá hdl.e t.aticte in-agu-nalâ-ko~ aginitá.

NEG talvez/um/dia mas todos 3-dançar-HAB-PL

-masope

reclusa

l,:gipó-lâ

sair-l?ONTficar-INTC

ekâ-na elcie e-L, Kakani. igipo-ho-pârâ.,

INDF-INTER sair-IRR-PERF,

igipo-ho--pfil?â 40

i-cái.

k{-ce apa~ Akukú igipó-lâ i-cái uákc.,

falar-IMP

igiró-lâ uáke

sair-PONT tempo/atrás

ega Ahurarâ gaopãrâ.,

INDF dançarina

hohó ahurará-lq., tugakará ke-nâm-háta.,

-vovo REL beira/da/lagoa cortar-PONT-TEMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

ahurarâ-i igipó-lã uáke.,

akukú igipá-lã.

45

(1)+iq ipo- e o sair em publico, por ocas i.ao das "festas", <lasadolescentes

reclusas, masópe, quando dançam com os homens como gaopârâ; observe-se

a presença da raiz -igi-, "ver", pois se ressalta o contraste com a i.n

visibilidade social das reclusas.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQUE KAnDRA ME ENSINOU SOBRE O DESENROLAR DO CIC!

O cici aconteceri na escuridio)

viri do mato atris das casas)

enfim muitos aparecerão juntos correndo,

muitos aparecerao juntos,

muitos juntos.

(NaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê? Fala Repâjâ~)

Li de longe eles trarao peixe cozido,

jogarao fora todo)

eles. nao o comerão.

Eles soprarão o fogo.

Os que olham irão para perto do fogo.

Para vir corno convidados, um certo pessoal fica, durante o cicio

eles vem,

são os convidados,

ninguem sabe,

de escondido,

Li do me~o do mato, li,li,li, muitos juntos de li

virao,

gritando e correndo.

Amarrarão as portas bem forte.

Estas eles arrancam, na escuridão, quando dentro das casas,

fechadas as portas com força,

o pouco peixe cozido que foi buscado estari dentro

das casas,

as pessoas dentro das casas.

Aquele-que-vê-tudo acaba de chegar,

eles enfim, os donos de feitiço, pegam (o peixe),

tocarão as flautas, ci,

eles o pegarao dentro da casa.
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19zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Você ver á todos.•

Realizario o cici depois que a canoa ficar pronta,

Daqui a um bom tempo, quando a canoa ficar pronta, pedirão a festa,

(fala) Repâjâ~).

Hoje os homens (foram) procurar a canoa, todos eles,

a canoa de Auná.

Ela ê chefe, Auná,

Sendo pela metade Ahukakã se tornou chefe, no lugar so de Aunã,

mas Jahilá nao ê igual a ele,

o pai dele era chefe, a mãe dele era chefe, ass~m como Ararãti e o

pessoal de AgahGru,

aqueles sao chefes, eles sao os que se tornam chefes,

sao eles, e Jahilã.

Nio, nio sei em que dia todos dançam, nao sel em que dia.

As reclusas estio querendo sair,

nao ê fulana, aquela, Kakãni que talvez

sairã?

Fala! Akúku qu~s sair faz tempo,

sair faz tempo,

dançarina do Ahurãrâ daquele fulano,

do Ahurãrâ do vovo, quando cortarem o caminho para a

lagoa,

no Ahurãrâ sa~u faz tempo,

AkGku saiu.



IMPÊ OFORT-PÂR//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pe ui{aparecerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1-PERF
q começar JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. atga te-lá-ko.,

roça ir-PONT-PL

Araratt hicáo te-tárâ kuiri ántati.

esposas ir-CONT mandioca AL

b. titá-ha eré-i

lã -ENF DEIT-CÔP

kuirt k1--.':-lâ-h.áta s

tirar-PASS-TEMP

i-hatú-ko-káta.,

3-arrancar mandioca-PL-TEMP

i--hori-já-ko l.eha,

3-encontrar-PONT-PL

isi-nâra.,

vir-PONT

jakaré
-~

enará,

chegar PASS

kuirt ki-lâ-háta i-heké-ni.

3-ERG-PL

J

eté., Sakagátâ t.e-pdra,

ir-PERF

is-iZa.,

3-colar

ent iher-iku,

colar

20

1

5

10

(1) ~ , - k 'h J J "·Gravaçao real~zada em setembro de 1981 com Nahu, ara'l-.a ato, dono de

caraíba", de Ipâce, narrador apreciado.
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~ """,-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI?Jpaga1,-ca~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

braçadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L-haqapii-ru,

3-brinco-REL

t.eh,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh5h5,

(bonito)

et-igâg-kt-lâ Léha; 15

INTR-roupa-tírar-l?ONT
jakare-pé arl/-lâ lé'ha i-héke.

3-ERGex jogar-PONT

"úguama e~i-cá-ko iré-i".

INTER 2-es tar...,CON'I'..,.PL DElT-COP

úgua.

ti-hékekt'-tazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'"~ - • rrure-n.,"ahâtâ~ kuirt

IPLEXCL-ERG

"t-i-hatu-ritárà",

tirar-mandioca-CONT 20

teh.• ihinci-tárâ i-heké-ni .•

olhar-CONT 3-ERG-PL

Kamisakáru ekisé-i~

Araratt

ele-COP

htcâ ekisé-i'.

esposa

âgéle -cage e-ihi'-cái i=heke",

aquele mesmo 2-furar-lNTC 3-ERG
-,

Ihaed kt'-lâs

dizer-PONT

25

"âgéle caqe e-ilii'-cái i-héke~ ihoturú-i".

primeiro-COP

@iu.. eiu, ctz,~lepici-rá-ko lélia.

descascar-CONT-PL

al.e-ndn-ko Zélia~

encher-PONT-PL

tatohogó
-

ale-nârâ Zélia.

cesta

"Sakagãtâ. .. Sakagâtâ ..." 30



22zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

hôhozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11.

bozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ar; dentro~'IMP ENFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .
"egé'na k{'y>ett •

paxa lã, vamos.

ipé~lâ Leha i-heke .•

levar-PONT

-- 7. h ~h::: (1)1..-nutaKee-ta ara ,',

pegar o pulso-PERE

káe ikú-lâ léha i'.-heke.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA35

LOC

ikii-lâ leha

áiha.

acabou

c. Lepene

depois

pehále

tamb.ém

ikené

irmã menor para procurar

ikúlâ leha i'-heke.

áiha.

foi isso 4Q

11

a. "u-te-tái-ha".

l-ir-INTC-ENF

"kopeci

amanhã

akacáge u-ena-migo vehàl.e .•

i-chegar-FUT

koreci:" .

45

-
i-gone-nân-ko leha i-héke.

3-carregar-PONT-PL

i$i-nân-ko leha.

vÍT-PONT-PL

(1) -inuta- significa "pulso"; a forma verbalizada exprime o gesto tipico

do convite a ter relações sexuais por parte do homem: segur a.r com for

ça os pulsos da mulher.
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hico

CONECT-EN~ depois REFL-roupa vestir-·)?ONT

ampá-za' Zéha t-héke3

tê-Zâ Zéha~ tugá-kwa áti.

água-dentro ALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50

c. etimpe-Zâ-ko Zéha,

voltar-PONT-PL

igi"-tárâ Zéha

trazer-CONT

etimpe- Zâ-ko Zé-ha.

i-heké-ni~

d. korécizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

Zéha aheriti-Zâ-ko~ ?ih igiZa3

amanhacer-PONT-PL (ENF)cedo

kakara i'cu-háta. 55

galinha gritar-TEMP

aZê-ha-hátazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl.eha,

"kire-ha" nara i-héke3

"kuk-et-igonté-ni hoho~

DUAL-INTR-pintar-PLHORT

kuk-et-igonté-ni" .

60

J

et-igonte-Zâ-ko Zéha3

INTR-pintar-PONT-PL

atarihisute-Zã-ko Zéha

pintar de urucum a testa-PONT-PL

epuroh-i.eut-e-La-rko Leha .

pintar de urucum os pes

J.

e. Zepéne Zéha te-Zâ-ko

teh3
J'

epecaki-Zâ-ko

pintar bonito

Leha,

Zéha3

65

ántati.

mandioca AL

áiha.



24

lU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. etimpe-lâ-ko léha"

"BakaqàtdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

perto-AL

kdo: .. Sakagátâ káo.,.

tis-iku-kére.,

lPLEXCL-fazer s'exo-IMP

tis-iku-kére ".

ige-na~â-ha eré-i i-héke,

chamar-PONT-ENF

"tis-í-,'ku-kére s

70

tis-iku-kére ",

âle-cé igúri,

CONECT-sõ 75

"eÍ-nte-ha ku-pi.sâ anara ,

aqui-ENF DUAL-irmão estarPONT

tugã-laJa alâpene".

agua-dentro ABL

i-hatun-tá-ko léha.

3-arrancar mandíoca-CONT-PL

b . lépe isi-nârâ léha.

vír-PONT

"u-igaj ómo

l-primas

amara káha esé-i". 80

.•.
voces INTER ele-COPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e",

c. lepéne

lepéne

léha

léha

tatohogó ale-nârâ.

iku-galá-ko léha i-héke.,

mas

..• ..•

ihasâ iku-gálâ hóho i-héke.,

ihoturú-i-ha., 85
..•

iku-gálâ

áiha.,

i-héke.,

..•

ikené iku-gálâ

irmã mais nova

i-héke.

áiha.



a. lepéne te-galâ-kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ir-HAB-PL

léha~

b. "koréci rehále u-e-m-migo ":

l-vír-PONT-FUTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kási ;+{ri Leha .•

mandioca trabalho para buscar

"koréci., igila~ rehàl e",

cedo também

"ké-te-ha" héket-ikené

vamos-IMP-ENF REFL-irmã ERGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
et-igonte-nalâ-ko~

REFL-pintar-P-AB-PL

epecaki-galâ-ko~

teh ,

(bonito)

tiráti~

pintar bonito-HAB-PL lã

"S'akagátâ káo

Sakagátâ káo

Sakagátâ káo

áiha.

IV

tâ--iío-kÓ-ifiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. ~

REFL-maxido-PL-FIN

Ararati.'-ifiae

CArarati itttâ~ Mari.'ka.2

nome

iré-hunta etâki-galâ-ko

acabar-HAB-PLna hora

"ké-te-ha /I

vamos ~

trie-rikic-kéx:e,

tis-iku-kére~

t.ie=iku-kére" .

léha.

25

90

95

100

105



a. "eint e-ha kupis:ã anãrã".

et-igãg-ki'-gálã léliazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTR-roupa-tirar-HAB

kasi-nálâ i'-heké-ni~

mandioca trabalhar-MB 3-ERG-PL

epiei -- gálâ léha.•

descascar-HAB-PL

tatolzogó ale-nálâ.

cesta encher-HAB

ái relzále lélzaiku-galã-kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
ilzasâ iku-galá i-héke

b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALepene iku-gálâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

aol.re",

léha ikené
"",

"ti-ce-lâ

lPLEXCL-ir-PONT mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

"eretâe-ha .•

podem ir-ENF
koreci

,,~
e,

amanhã mesmo

koréci-cái" •

-
te-lã-ko léka.

-
etimpe-lã-ko

voltar

léha"

v

•rtrp'l-SU

t.eh, ehe

atátâ ekisé-i.

bonito ele-COP

i'-héke.•

ihoturú-i.

i-héke

-acage eréte rehdl e" .

26

110

115

120

áilza. 125

ánte léha.húcâ-lza

3-marido-PL coitado-ENF aqui

venham também

ittri.. etâki-l5-ko

parajbuscar acabar-PONT-PL

VI



b. ZépezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c. Lepe

ZepézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d. Zepê

ái

atagêzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

diretozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27

KQ'Y'êci.,

káe Zéha.,

DEIT

is-a;takegeni'-go-rú káoe~

3-qua,tro-ATR-REL

130

REFL-pa1avra-ENF cutia PERF-ír FIN

i-hicáó-i.iia.,

"5akagãtâ

Eakagátâ

3-esposas-FIN

i-hicáó-tiía ..

ti$';-iku-kere,

ti$'-iku-kêreH
•

kâo

kão

"iiquazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -nara i-heké-ni.,

INTER dizer

tâ-héke Záka ta i-heké-ni

135

erê-L", akur i. ki- zâ.

fa1ar-PONTINTER-ERG falar

cmiciitu,

pouco tempo
Zéha i-héke.,

ek.ieê+i" nârâ-ha i-héke.

nara

"ta-Záka

INTER e1e-COP

t-et-igân-ki.,

PERF-INTR-roupa-tirar

"eeé heke nika"., tá-râ

140

i-hêke~

aquele ERG INTER fa1ar-CONT

"eeé héke nika" tá-râ i-heké-ni.

epici-tá-ko Zêha.,

descascar-PONT-PL

kuirt ihici-tá

descascar

léha i--heké-ni ;

-
aZe-nân-ko

nehal.e,

Zéha.

145

»ehàl.e, iku-lá-iria iré-lã i-héke

1evar-PONTFIN
,

ihásâ hoho ekisé-i ihoturú-i n-iku-gaZâ-i ...

INTR-sex-HAB-COP

kamisakáru.



28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

câkt tâi-galã-ko i-héke iré-i"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAckux-i H-lã. 150zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

assim fazer-HAB-:j:lL

iku -lâ léha i-héke.

e. Lepene i-ehal.e ikené t-iré i-héke~

PASS-levar

t-u-is

iku -tohó-na vehal.e,

Sex-feito para-AL

lêha i.-héke,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Lepene l.eha isi-nãra~

vír-PONT

isi-nâra léha.

155

g. lepêne lêha~ tê-lâ lêha~ t-itú-na léha.

REFL-lugar-ALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h. lepe leha isi-n2.n-ko

etimpe-I2.-ko

leha,

béle tã-no-kó-iiíazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,

Araratt tiía léha 160

i. Lépe kohôci.,

de noite

iré húnta, ékâ... Martka ...

DEIT na hora

"ant:e ré Le kàha ére" •

INTER voce

"al.àt-i., ánte réle Leta úre".

certo eu

"t-na kuk-ttarinun-tómi., hurompo-qa" akui-L H-lâ .•

DEIT - AL DUAL-conversar-HORTFIN meio-AL

165

"i-na kuk-itarinun-tómi".

"e".
tê-lã Leha;

"úguama kuk-ttarinun-tómi"~

"e". 170

is-aka-nân-ko lêha

3-sentar-PONT-PL
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"i-cá-ke hóho u-kt-lâ e-héke".

3-ouvir-rMP l-dizer-PONT 2-ERG

"iiquama" .

o que?

"agt.. 7.··U1~_'-'.'g'aJ·om·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO~ t h ...·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K K", -u. u-ti e-heke"

INTER DUAL-irmães' PASS-saoer

"úguama".

"i'zã mak.ina iré-i kuk-igajomó iná'lâ.,
175

~.

nao

kuk-igadomó te-róte".

DUAL-rNTR-fazer roça NOR-PL

"ún .. .... k
vuama 1.-.re-1.-. uk~igajomó iiíálâ".

"atâtâ-i-lá akactre kuk-igajomó iiíálâ.

ir-TEMP

óom-COP-NEG

"égâ akactre

mesmo

kure-hâg5-ki akactre .i: h'" k-i t::: ~e1.-.a. 0-.1.-.- ara., 180
gente-NEG-INST namorar-CONT

kuk-igajomó héke.
"ig kó-gapá Le,

INDEP'-não sei

igkó-gapáZe ese-i.,

"ost-tâha

kuk-igaj omó ihi-cárâ héke,

furar-CONT ERG

itariiii-tárâ héke ".(1)

conversar-CONT ERG

185

caq e kuiitt a tt.,

bom-ENF mesmo vamos ver

"ost-tâha cáge kuiitta".

"e. k-eti-ka~v>::t.-,·(2) cnne k k' . znzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ .L v v ~";:J U -1-gaJomo .

IMPNEG-falar duro

atagé-ko-ha.

direto-PL-ENF

C.1)construção de tipo relativo COm focalização; nota-se que, caso não raro,

o verbo se torna Cama que nominalizado pela posposição ergativa héke,
que desempenha aqui a função de focalização.

(2)O imperativo negativo se forma prefíxando ã raiz k-(-V), ke(-C) e suf í.

xando a ela -ge (2~ pessoa sing.). -to (2c: pessoa pL). A morfologia

do sufixo parece ser aqui "arcaica", pelo menos e o que me disseram os

informantes.
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Zéha~ i-hicáo té-Zá Zéha. 190

bem cedo (ENF)

"ti-ce-Zã

3-esposas

akac{re"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. '. ~

1PLEXCL-ir-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

te-Zá-ko Zéha~ ti'ráti Zéha~

iróti Zélia

dia

"ket.e-ha" ~

vamos-ENF 195

"e".

te-Zã-ko Zéha~ tiráti

i-hatú-ko-háta l.éha,

3-tirar mandioca-PL-TEMP

Zéha.

kuiri.-ki-Zá-háta Zéha i=heke-ni.,

mandioca-tirar-PONT-TEMP

"I=na-ha kúni~

vamos ficar

"igi-ke áta caqe~

ver-IMP hemmesmo

200

"atái· Zéha~ igi:"'ke i-sepó-ni atái Zéha

3-perto-PL TEMP

is-ajó-ko atái Leha'':

3-amante-PL

TEMP

"mm, igi.-ke acaqe",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kJ • h • ~ ~(1) J

"0 aqt. ocaqe ape-polii . e-heke", 205

espera NEG ?-IRR-PONT 2-ERG

hoho ket:e" ..
.

ere-na

DEIT-AL vamos

ihasâ ihi-cóho akacére

furar-feito/para

ánte-ha i-héke~

ikené ihi-cóho akacere i-héke~

i.nte Zéha irehugki-gázâ l.eha,

respirar /pesado-HAB.

210

(1)A segmentação e duvidosa - A tradução livre que me foi dada e: "Espera!

Não pode matar logo, não!"
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apâgu-nálâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

morrer-MB

ikené i7<u-tonó-na.

sexo-feito/para-AL

-
i-mn-ko léha.

ficar-PONT-PL

áiha.

VII

a. etâki-lâ-ko léha.,

acabar-PASS-PL 215

kuiri etâk{'-lâ.

"kire-na t-igoné'-ke-na II

Ohj -carregar-IMP-EN:F

IISakagátâ káo

Sakagátâ káo

tis-iku-kére .,

t1"s-iku-kérert . 220

i-ea...,-tárâ réle i'-héke.

3-ouv1:r-CONT ainda

ámi rehàl.e,

IISagakátâ káo tis-iku-kére..,

Sakagátâ káo tiS-iku-kéreIT.

i-ca-tá'râ réle i-héke. 225zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ámi~

de novo

rrSakagátâ káo t-ie=iku-kéx:« .•

sakagátâ káo tis-iku-kérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
•

ánte-ha t-uhu-tárâ-ha erê-i..,

Obj-saber-CONT-ENF

tue-zá uhu-tárâ-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.,., .

ere-1" i-héke. 230

isi-nârâ léha

vir-PONT 3FIN

áiha.



VIIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá{ léh~~ i/ré-lã

inutakehe-tãhârá káe

léha i';..h.éke~

ikú-lâ Zéha

b. Zepéne reháZe ikené: i't·t'l'i~

para Buscar

Zéha i't/t-ke" Araratt héke Zéha.."àrite

ue-tãhâ-rã atái

esperar-PERF TEMP

i-hári

3-flechazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leha n{pi.,

3terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,

c-is«.

ikú-Zã

tãráho

Leha i-héke ~

ikur{-Zã l.eha,

deitado ejacular-PONT

irehugki-nárã Zéha.•

respirarjpesado-PONT

ikuri-rót e zéha.

TEMP

"u-te-lã akaeia:e,

u-té-Zã-ha " akux-i. ktlã"
~.

"ie-i e-Ld akacêre",

úgku
~

ináka, tué eatà-hdl-e i-héke .•

aSSlm pouquinho .no-lugar matar-PASS

ah., anté-ko eatd-hiil.e tué i-héke"

DEIT-PL i--haga-rã ontáti.

3-orelha-REL para-perto

apagu.•

morrer"PONT

apâgu l.éha iré-i.
~.

"ir{a sokig{ e-itir{-ni e-i-nalã-ko .•

2-para/buscar-PL 2-estar-HAB-PL

u-iná tále iré-i"

l-FIN

u-g-ihi-pãr5 it{ri .•

l-INTR-arrancar-PERF

e-i-naZá-ko.

32

235

240

245

250zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

255



33zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"iria a,i.câe, u-ki-gâZâ nikâZe irê e-heke-ni" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA255

assim nãO-fiquem l-dizer-HAE 2-ERG-PL

otó

dono

héke-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ .

ere--z- t-Zâ- _ . .,

o.rígar-PONT

i--Zâ-ko Zélia

PL

eré-i i-no-kó heke,

3-marído-PL

"mah; úgua nile iré-i' arigo-kó-hâgâ tâi-tárâ e-heke-ni.",

INTER parecído-PL-NEG fazer-CONT

. .,...,. -
~-nancu

3-írmã

áke., ah, igi'-narâ Leha i-héke.,

COM trazer-PONT

Ararati htcâ heke

260

Leha Zéha.

esposa

apaqu Zéha eré-i.,

tué-Zâ Zélia i-héke.

i-cá-ko bel-e,

fícar-CONT-PL

iiiáZâ-ha ekúru., inilu-ntá-ko Zéha

chorar-CONT-PL

i-hâni-tárâ i--heké-ni.

3-sentír/falta-CONT

eté., atátâ ekisé-i.

265

~

c. egtho Zéha~ iniZu-ki--nân-ko Zéha.

depoís chorar-parar-PONT-PL

"úgua ntle irpe-i ku-pisâ tât-zâ iré-i!}

DUAL-írmão fazer-PONT
ugua. 270

"ah.; ku-n-i-kogkt-ni'-ha ku-pisâ".

DUAL-INTR-Ob-lavar-HDRT-PL-ENF

ku-ptsâ

d. Zépe tâ-gaté - i-heké-ni.,

pass-fazer buraco

gogo-k1-Zâ Zélia i-heké-ni.

terra-tírar-PONT

"oe-L-ha",

esta bom-ENF 275
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pok gogáti léha tâi--Iâ i-heké-ni~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para dentro da terra botar-PONT

léha i'-heké-ni',

enterrar-PONT

..•'
e. kóko réZ.e., ahuruti'-Z.â-ko réle imãtâ-ho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

no i te

iiiáZ.â

anoitecer-PONT-PL sepultura-LOe

tâ-iio-kó i"tariiii-kómi i'-hekê-ni', 280

REFL-marido-PL conversar-HORTFIN

Araratt itarini'-kó'mi.

iiiáZ.â z.éha ikuru e-mmi i-heké-ni.

m~ngau preparar-PONT

iiiáz.âzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALéha ikiné iki-jâ-i i-heké-ni.,

beijú fazer-PONT-COP

iiiáz.â.

;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f. koréci Z.éha te-galâ-ko~

imâtâ-hóga te-gaZ.â-ko..

sepultura-AL

"u-hiea-cdnika,

u-hisa-cânika~

h-i z: 'k " (1)u- 1-sa-can1-a .

t.e-qal/i-ko, 290

ver-IMP

kogohó gigt'-lâ léha.,

kogohó gig1:-1â Z.éha.

chuva cair-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ámi tâ-gigt~

á'mi tâ-gigi.

outra/vez PASS-cair

irta gigi-pârâ atái.,

cair-PERF TEMP

295

tâ-té'-ko

PASS-ir-PL

igi-lâ'-ina.

ver-PONT-FIN

1- léha atái.,

pau TEMP

(1)
Termo de parentesco ("meu irmão") com o sufixo utilizado nas formulaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o
choro ritual.
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tflripurukãki.. tnte.. tnte.. tnte .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

brotos

ati'-rárâ-ha

aqui

eré-i, 300

nascer-CONT-ENF

"igí-ke ku-písa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DUAL-iYmão

igt'-ke.

úgua Záka ati-rárâ iré-i .•

INTER

tâ-iiiampázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
." .. 04:

acage e-/l--ce.•

ATR-a1imentar 2-estar-IMP

tâ-inampá.

kuni-tái ku-pis2 i-narâ 305

vamos ver estar-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
q; ámi reáZe te-gaZâ-ko .•

também
iria Zéha atái Leha.•

assim TEMP

ámi tâ-té-ko.

h. Lepene Leha etâki'-Zâ .•

ficar pronto-PONT

tamic{-Za Zéha -ere 310

comprido-NEG

tamict-Za Zéha eré etâki-Zâ.

i-sé'po katúra.

3-ao/lado mangaba

"tâ-inampá -acage e-{-celf.

-
kapehe Zéha i-nâra.

alto estar-PONT

ig{-ke.. etâki-Zâ Leha, 315

áiha.
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IXzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. irnutuntt-lâ

florescer-PONT

is-inárâ pekuriti~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-pe de tronco che.ío

igkugú káe"

braço LOC

igkugú pekuriti"

oué=i. imutunti-lâ-ha eré-i ..

muito-COP

fi'ré-hunta isuá Leha irnpé' imutuntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-Là,

320

DEIT-TEMP ano pequi

iré-hunta i'mutunt-t-ZâJ.

kogohó gigi-lâ léha.

áiha inti-Zã.

caír-PONT 325

te-qal.á-ko,

"», igt~ke-ha ku-p:{sé!,

ugua lãka~ tã-iiiampá acage e-i-ce"

igt-ke-ha ku-pisã".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b. Zepé-cã-ha igi-ke" t-icaké-ti

PASS-cortar

teh~ iiíázã ekúru.

i~heké-ni .'I 330

lepé-tã igi-ke ~ t-ekú i-heké-ni.

PASS-comerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ ~

"áta~ iria makina ku-pisâ i-nara iré-i"
-

tâ-iYíampá atái ct: mak{na iré-i ku-pisâ i-nârâ".

âlé léha igi-ke.'l 335

katúra igi-ke inti-lâ léha" ahl.co,

cair-PONT junto

c. lépe in-jâ i-heké-ni-

chupar-PONT

áiha" inti-lâ léha iré kae-qope;

LOC-ABL

ihá kae-qdpe ,

tronco



eré-te., uhu-rú' káe atái.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEIT-LQC pontas LOC TEHP

,áiha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a.
~ ". (1)

Zélia tu-nâ-râ i'-heké-ni ahurarâ" . ,

dar-PONT

inampá-·Zâ Zélia i-heké-ni.,

e

aIimentar-PONT

âgahi-gó héke Zéha.

peIas!casas-A'l'R

i'-ríó-ko húcâ igt'-ke, ArarazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt t s

3-marido-PL coitado
".

ináZâ cama ikuru-i.

bebida-COP

imperé kogki-pârâ-pé-ki etimpa-nârâ.,

pequi Iavar-PERF-ex-INST beber-PONT

t eh.•

kogki-pé-ki.
J ".

iiiáZâ cama iiia tiu-ndmi:.•

-nao 3-FIN dar-PONT

".

tu-nârâ

i-hâni-tárâ i-heké-ni.

3-sentir faIta-CONT

i-heké-ni ..ZéliazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
ahurarâ-i zéha.

áiha.

XI

a. Taurt itiiii tê-Zã.

para pegar

Tauri isi-nârâ Zélia.•

vir-PONT
-

Tauvi eiíârâ.

37

34Q

345

350

355

(l)"Festa" de ahurárâ.• cerímônía íntra-tríbal lígada a um "espíríto" das

aguas.
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"úama e-i-cá-kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< ••••

.,~ (1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ufll1.,-rta.. .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTER 2-estar-CONT-PL mulh.eres

uama e-ki-tá-ko u-heke "•

2-falar-CONT-PL l-ERG

"arigo iguri-kére tie=iiia, ahanci: áke.•

igual/a/você pensar-IMP lPLEXC-FIN 2irmã COM

~

iré húnte oró-ho anté-pârâ:>

ango". 360

comoLOC giral-LOC colocar-PERF

oró-ho turuptsi .•

cheio

teh.. iiiálâ ekúru.

"úama e-i-cá-ko iré-i".

"iré igurt-ke t-ie-Lna, anancu áke 11.

"é.• alqo-ha eré-ill
.• nârâ i-heké-ni tâ-hisâ àke,

[zurúk]

365

certo-ENF

"tâma iré-i AulukÚJna.•

INTER

REFL-irmão COM

tâ iré-i.. AulukÚJna.•

tâma iré-i i ti tâ-i 11

nome-COP

" k~" (2)a ai , ere té.ca ZêhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A ,_

et1..ne
J

chamador

370

""voce

ére-ha Táuri".

"Impe

pequi

iré-i .. impeli,

"e" .

b. ailecaná-ha léha.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

icuhuté-lã háta léha i-heké-ni. 375

juntar-PONT TEMP
~

Ararati iti.ra léha.. k'UJakutú-a Leha .• i.,..hicaó heke i jaki-pârâ Leha .•

rede LOC 3-esposas ERG desamarrar-PERF

[tikiJ

(1)"Palavra de.nti, ou seja termo "arcaico" característico da fala do Sol

nos mitos de criação.

(2)Aulukuna nomeia o novo fruto pelo termo MeiJinaku (Aruak), deixando ao

irmão, Tauri (Sol, "o mentiroso"), a responsabilidade da nomeação "cor-

reta" em karíbe (ver Capo 11, Seção 11).
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tâ""""én-tizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..

PASS-entrar

eiíârâ:""ha eré-i' Arara ti:...iría.•

"
~. •.. (1) J> ••• ~

saàmpa..- uguama e-i-cara-ha

"igi-kezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAure, lA.-hiiíáo.•

iré-i ",

u-inampa-n{

380

atagi-párâ(2) u-heke",

l-alimentar-NOM

c. lépe tâ-ikucé i-heké-ni .•

PASS-pintar

Tauri héke Mariká ikucé-lâ'J

itaó héke impé hic{-lâ

is-ikucé-lâ i-heké-ni .•

3-pintar-PONT

eirt hutohó-i i-hinitâ káe..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA385

vagina desenho-COP 3-testa LOC

is-ikucé-lâ-ha erê-i i-heké-ni .•

tâ-gaopârâ-ko ikuc~-lâ.

REFL-avo-PL

háta léha hurómpo .•

mulheres descascar-PONT mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi.o LOC

tuto lói héke léha impé hi ei=ta Leha .•

todos

"oe-i=ha
~

e-té-ke saampa.•

2-ir-IMP 390

e-Lnampà-ni-ha itihané-ta ".

2-alimentar-NORTE-ENF fazer rir-IMP

in-águ-ha erê-i.•

3-dançar-ENF

ihati-lâ umti

••.......• ..,
1.-n-agu.

hurompóga.

sair-PASS para/fora/de/casa meioAL

(1)
Este termo - glosado como "avô" -, assim como u-hináo - "meus netos"

são usados pelos interlocutores.míticos como vocativos, mas indicam um

tratamento recíproco de afinidade. O primeiro seria usado quando o ou-

vinte e pai da esposa, o segundo quando ele e o marido da filha:

"avô (do meu filho)": saãmpâ.
"(pai dos) meus netos": u-himo.

C22Construção de difícil tradução pela combinação da ergatividade com as

glosas dadas pelo informante. Seria algo como: !lEufiz minhas alimenta

doras me abandonarem",
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395zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.' ••.. "'" "'hzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e1-ra;-ra hutoo,

vagina-REL

atátá hutóho~

gúâjicok". Cl1

i):;-i'-nfirã léha~ tã-ag-ále léha;~

REFL-dançar-TEMP

impé

ig1;-ke~

hiei/-lã háta i-heké-ni~ tnte hurômpo,

400

TEMP meioLOC

iEok~ pok, pog

"igt'-ke s igi'-ke ~

--eii~â-râ huzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtóno",

ihektni hutioho ,

gostoso

atátá hutóho s

u-tiia tiha tún-ke~

dar-IMP

405

atátá-ha tún-ke

ihekini hutóho~

igt-ke~ igi-ke!J 410

J

ei'râ-râ hut.oho;

atátá hutôho;

gúdji cok",

antéki imátá-hoga!J

? rosto-AL

i-hicáo héke léha
-

i-gunti-kãrã~ 415

3-esposas 3-zombar-PERF

"úgua tis-ãi-tá e-heke iré-i~ umpeei.l.a",

lPLEXC-fazer-CONT idiota

tâ-n-hici-lâ-kó-ki e'Y'é-i
. k .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'-

1--S e. Ottl'l-r: &a ~

REFL-INTR-descascar-PONT-PL-INS DEIT-COP 3-jogar/contra-PONT

(l)Marika sai do kiaakiitu, dançando e cantando es.sesversos, para zombar

das mulheres que o rejeitam e suscitar seu riso catãrtico. O simbo-

10 da vagina redunda: e palavra, e desenho pintado na testa, e a ima

gem de cera que ele traz na ponta de um pauzinho - "Gudji cok" e baru

lho, caminho da flecha", metáfora onomatopeica que significa, do po;:

to de vista masculino, a penetração; - hâ'Y'i, "flecha", ê t ambém o pe
nl.s.
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--zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,,;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"$aãmpâ., igi-ke tâha.,

impe hugu-pé-ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pequi carne-ex-INS

iré kucálâ - .-eCL:
. (1)

e-L:-Cara~ - 420

apàqu-ha eré-i".

morrerPONT-ENF

Tauri' té-·ti

ir-pASS 3-esposca.s-FIN

"úg:ua câná-ha i'r'é-i' e-inagó-ko uhi'-ni"

2-comida-PL procurar-NOM

e--iiiaq ô-ko uhi'-ni tâi-tárâ e-heke-ni. fi.

fazer-CONT 2-ERG-PL

fiósi cà-ha" .

certo 425

flikúru e-g-iguki-câe
fl

bebida 2-INT-preparar-IMPPL

!E0ró" kor~

iU-jâ léha i-héke~ Ararat-i héke"

beber-PONT

aruti-pâ.râ atái.

emagrecer-PERF TEMP

impé i-nârâ léha i'-heké-ni.

trazer-PONT

karutahá e-ríârâ léha.,

tatú chegar-PONT 430

karutahá e-nárâ-ha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fI~

e" eÍ-nte réle acane kic-taopàrà-ko réle.,

DUAL-avõ-PL

Jakupénu(2)réZe"

Jakupénu réle acage eÍ-nte
J

upara óto

último dono. 435

aqu~ ainda

"nári hijú". (3)

(1)Intraduzível interlinearmente - O informante disse nesse ponto: "Porque

você não amansa s-uasmu.Lheres-Z'",

(2~,(') b'- h -', h .". S' l-COS', nossos avos, tl-nam nome, eram gente ant.Lgaruent;e •

(3)E: o canto do tatú, "dono" do último pequ í.,
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t-irin-ále i8-i'-nârn.:-hát~:JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFL-cantar-TEMP 3-vir-PONT-TEMP

is-a8ag kú-ru i-hÚJnpo:J

3-cesta-REL 3-nas costas

"nári hiJú",

"orot.utri=ke", 440

derramar-IMP

hurompogá ekúru ind-háta~,.*

meíoAL ficarPONT-TEMP

ah:J impere-pé té-lâ:J

pequi-ex ir-PONT

"k .~ k .- k .~,,(l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UJU:J UJU, . UJU .

t.apehaxàl-i impere-pe té-lã:J

rolando

ah, apagu Zéha, áiha,

ah:J impere-pé téZâ.

445

áiha.

XII

a. Tauri. tê-lã Zéha:J t-itu~na Leha;

REFL-lugar-AL

"umiha, u-i-e- lá acaclve",

l-ir-PONT

ere--tômi.,

iguri-tómi

450

anancu áke ",Zéha e-héke

fI-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e,

pensar-HORTFIN

âzé káha iré-i aha-tâhârâ

encher-PERF

e-heké-ni

INT

eré ti Zópo".

silo

iiíázâ ekuru,

(120 tatu assim grita quando agarrado e.seus movimentos espasmódicos lem-

bram uma crise epiléptica. Para os kuikúro, a epilepsha ê "doença de

índio", transe provocado por um "espírito", onde "morrer" ê o desmaio

que caracteriza essas crises, como qualquer outro contato sobrenatural,

incluindo o transe xamanístico.
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"ôei. hàho
~

igi-tãe· hoho"..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ver-IMPPL

455

b. Lepe tã-ri'pomici." eh,

PASS-abrír

igupuri-pârã., eh.,

estragar-PERF

"umiha, únte uáke is-i-tárã e-itanti-tiri.-ni"

INTER faz tempo 3-vír-CONT 2-namorar-para-Pl

imt.e",

"tiuqa-kioa-a lãpégiiíe"

ãgua-dentro-ABL

tuga-kUJa-alãpégiiíeuàke

460

is-i-tárã tis-ihi-jã-iiia.

lPLEXC-furar-PONT-FIN

tihirú tncf1 huja-alãpégiiíe".

raiz no/meío-ABL

"tiráti malcina iré-lã e-heké-ni"

lã levar-PONT

tiuqá-kioa áti"

INS

AL

anté- lã e-heké-ni ",

guardar-PONT

465tihipu-k{ cã-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .
"oe-i=ha ire-ráke".

inigó ante-pãrã

lovar-IMP

t-iré" tugá-kwa áti. \!om"tom" to~

novo guardar-PERF PASS-levar

c. lepé ittri tâ-té-ko., koréci.

para/buscar PASS-ir-PL

d. Lepe tâ-ripomict.,

e~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeté~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinâZâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAekúru>

ihektte" ihektte. 470

gostoso

"igi-tãe" umi.iía".

ver-IMPPL
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e. Zépe tugá-kUJa áti t-iré i-lieké-ni~

tugá-kwa áU., teh, 475

zá Zélia i;....iiâra.

fícar-PONT

ãiha.

XIII

a. t é-La Zélia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
""

Ifu-te-Zâ akactre~

"ere-tómi Zélia eré-i iliumi'-zâ u-liéke~

para mandar-PONT

e-itiiii ihumi-lâ"~

2-para buscar

480zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e".•
"aiiancú áke tis-iiia iguri-tómi

b. te-Zâ-ko Zélia tiráti~ 485

te-Zâ-ko l.éha,

iliáki Zélia te-pârâ-ko atái s

lonte

"e-ikugú pekuriti

2-braço cheio

"e".. kuó ki-Zâ .•

kuó etêi-Zâ Zélia.

ir-PERF-PL TEMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

acage e-ihisâ i-cárâ-igo".

2-fruto estar-CONT-FUT

responder-PONT

"e-heke eré-i u-ki-tárâ u-ki-Z5-a".

490

2-ERF l-falar-CONT l-falar-PONT-como

c. Lépe tâ-té-ko.. ere húna,

DEIT AL

"e-Lhà pekui-i t i.
J

acage e-ihisâ i-carâ-igo 11.•

2-corpo
J'

"e-heke eré-i u-ki-tárâ u-ki-Z~a".
495
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d. Zépe tâ-té-ko.

"e-upóciréZe -acage e-ihisâ i-carâ-igo 11 •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2-nas. pontaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

He", itá-jâ-ha '0mpe heke.

responder-:PONT-ENF pequ i' ERG

Tauri héke-ha eré:-i inu-hihi'-cárâ Zéha~

língua-arranhar-CONT

"ósi"~ tâ{~gi i:"'héke.

fazer-Nm1 (7) 500

"fi".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:::.. -. -

nara atai:"'ha eré-i' i-héke"

falar-PONT-TEMP

ihâ pekuri t« i-hisâ i-po-rara,

corpo 3-fruto estar-HIP-CONT

impé hisâ i-po-rara,

igkugú pekuriti i-po-rara.

braço

505

áiha.

upárâ-ha iré-i.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOMEÇO DO PEQUI

I

(Cena: O encontro das esposas de Ararãti com Sakagãtâ, o

jacare antropomorfo. Este acaba tendo relações se

xuais com Kamisakãru e com sua irmã mais nova, Ihã

Na roça).

a. Foram para a roça,

as esposas de Ararãti estavam indo para a plantação de mandioca.

b. Lã, naquele lugar,

quando tiravam mandioca,

quando arrancavam mandioca,

encont.r ou+as,

ele veio,

jakare chegou,

quando elas tiravam mandioca.

Lindo! A ida de Sakagãtâ,

seu colar,

seu colar de caramujo,

suas braçadeiras,

seus brincos, lindo!

Tirou suas vestimentas enfim,

ele se livrou do que era jacare.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,,& que voc es estão fazendo a:Íc?:

O que?"

"Nada, nos estamos tirando mandioca,

nos estamos arrancando mandioca".

Lindo! Elas estavam espreitando,

era ela Kamisakãru,

era ela a esposa de Ararãti.

"Sim, aquele mesmo vai furar você",

disse Ihãsâ,

"Aquele mesmo vai furar voce primeira".
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Estavam deacasc.ando tudo,

Encheram tudo,

a"cesta se encheu toda.

"Sakagãtâ ••• Sakagãtâ •••"

"Prepare a cesta!

"Sim".

Ele a levou,

com aquela que tinha sido segurada pelo pulso, ele fez sexo,

ele fez sexo enfim.

Foi r.sso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II

(Cena: As mulheres voltamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã aldeia. A manhã

se pintam para reencontrar seu amante.

Da roça para a aldeia e novamente para a roça).

seguinte

a. "Eu vou embora".

"Sim",

"Amanhã mesmo voltarei de novo,

amanhã".

Sim"•

Ele as ajudou a levantar as cestas.

Elas voltaram.

b. Depois disso ele vestiu sua roupagem enfim,

ele a vestiu,

foi embora para dentro dfãgua.

c. Elas voltaram,

estavam trazendo (a mandioca),

elas voltaram.

d. A manhã seguinte acordaram bem cedo,

na hora do canto do galo.

Naquele momento,

"Vamos~" falaram.

"Vamos nos pintar,
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vamos nos pintar"!

"Sim".

P íntar am+se.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pass.ar am urucum em suas testas,

passaram urucum em seus pes todos.

e. Depois foram embora,

bonitas, se pintaram direitinho,

no caminho da roça.

Foi ~sso.

III

(Cena: Pela segunda vez as írmãs sao possuídas pelo Ja

care, terminado o trabalho da roça.

Na roça).

a. Chegaram enfim, perto da roça.

"Sakagâtâ ••. Sakagâtâ •.•

venha fazer sexo conosco,

venha fazer sexo conosco".

Chamaram,

"Venha fazer sexo conosco,

venha fazer sexo conosco".

Ai de fato,

"Eis que aqu~ está nosso irmao,

de dentro d'

água".

Estavam arrancando mandioca.

b. Ai ele veio.

"são voces ai minhas primas"?

"Sim",

c. Depois encheram as cestas,

Mas em seguida ele novamente fez sexo.

ele fez sexo com Ihãsâ,

primeira,
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fez sexo,

acabou,

ele fez sexo com a irmã mais nova.

Foi isso.

lV

(Cena: Repete-s.e a cena II)

a. Depois novamente foram embora,

para o marido delas,

para Ararãti.

(O nome de Ararãti era Marika).

b. "Amanhã tambem eu virei",

"Sim".

De buscar a mandioca arrancada,

naquela hora elas acabaram.

"Amanhã, cedo, tambem".

"Vamos~" (disse) para a ~rma ma~s moça

"Vamos~"

"Sim, vamos ~fi

Pintaram-se, lindas~

Pintaram-se direitinho, e lã,

"Sakagatâ, venha fazer sexo conosco,

Sakagatâ, venha fazer sexo conosco,

Sakagatâ, venha fazer sexo conosco."

Foi ~sso.

v

(Cena: Pelo terceiro dia Sakagatâ possui as irmas na ro

ça)

a. "Eis que aqui esta nosso irmão".

Ele de novo se despiu todo,

Que lindo!

Ele era bonito.
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De novo elas. trabalharam azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmandf'oca ,

de novo desca.sca.ra.m,

de novo enchera.m a.s.cesta.s.

Aí de novo tambem ele fez sexo,

ele f ez sexo COm Ihãsâ a pr-Irne Lra ,

b. Depois fez sexo com a. irma.ma.is moça..

"Nós va.mos embora. mesmo".

"Podem ir,

ama.nhã sem fa.lta.a.qUl outra. vez",

"Sim, a.te ama.nhã".

Fora.m embora. enfim.

Volta.ra.menfim,

de busca.r o tra.ba.lhoda.roça.,

elas a.ca.ba.ram.

Foi lSSO.

VI

(Cena.: No qua.rto dia. Cutia. resolve seguir a.s mulheres

a.te a.roça e descobre o encontro amoroso. De vaI

ta ã aldeia, conta. tudo para o ma.rido enganado.

No quinto dia, enfim, os dois espionam as irmãs

que, como a.ntes, são possúidas pelo Jacare).

a. Aí esta.va.o coitado do marido delas.

b. Na.manhã seguinte,

na.quele dia.,

no quarto dia.,

Cutia o fa.lador tendo ido a.te elas,

ate as esposas dele,

a.te as esposas dele:

"Sakagãtâ, venha. fa.zer sexo .conosco,

sa.ka.gãtâ,venha. fa.zer sexo conosco",

"Como falaram?

Para quem falara.m a.i?", Cutia disse.
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c. Pouco tempo depois,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d í.ss.er

"Quem sera a.quele?", días-e.,

Ai tendo ele se despi'do,

"Sera. que e ele?", disse,

"Serã que e ele?" d.is-se ,

d. Depois elas estavam deaca.acande ,

elas estavam de.sc.ascandomandioca,

encheram.

Aí.de novo,

direto de novo, ele as levou para fazer s'€xo,

foi Iha.sâ a primeira que ele possuiu ••o.

Kamisakãru.

"Assim, então, ele faz sempre com elas?'t, Cu t í.adisse.

Ele fez sexo com ela.

e. Depois tambêm, tendo levado a irma mais moça,

para o lugar do sexo

tambem,

ele fez sexo com ela.

f. Depois ele veio,

ele veio, afinal.

g. Depois ele (Cutia) foi embora para sua aldeia.

h. Depois elas v~eram enfim,

voltaram para o s'eumarido,

para Ararãti, afinal.

i. Depois de noite,

numa certa hora, bom •.• Marika •••

,,~voce que está aí?"

"Claro, sou eu aqui".

"Vamos lã para nós conversarmos, no meio" disse Cutia.

rr - "Vamos Ia para nos conversarmos •

"Sim".

:Foi embora,

"Qual o motivo de nos conversarmos'?",
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"Sim".

Sent.aram-s.eenfim.

"Ouça o que eu digo para vocêlt
•

"O que?"

"Lã, viu, nossas parentes nao estao bem,

lã onde nós fizemos roça, quando nossas parentes vão".

"Como é que nossas parentes não estão bem?"

"Não, nossas parentes certamente estão ruins",

"Bom, é verdade, elas estão namorando alguém que nao ê gente,

nossas par ent.es!",

"Não se~ o que e,

nao seu o que e,

que es:tãpenetrando nossas parentes,

que estã conversando",

"Está certo, vamos ver!

Está certo, vamos ver!"

"Sim, mas cuidado, não pode agredir com palavras nossas pareE:

tes".

Foram embora direto.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Bem cedo, enfim, as esposas se foram,

"Nós vamos mesmo",

"Sim",

Se foram, direto, afinal,

já de dia.

"Vamos!"

"Sim".

Foram-se, direto, afinal.

Enquanto arrancavam mandioca,

enquanto elas tiravam mandioca,

"Vamos ficar por aqu~,

olhe bem mesmo!

Na hora enfim, olher Na hora que estiver perto delas,

na hora do amante delas",

"mm, olhe mesmo ~"

"Espera, não pode matar logo~"

"Sim, vamos para aquele lugar",

Ele mesmo, feito para penetrar Ihãsã,

eis ele aí,

ele mesmo, feito para penetrar a irmã mais moça,
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aí enfim reap ircu pes.ado,

morreu um pouco,

no lugar em que. penetrou a irmã mais moça.

Ficaram.

Foi isso.

VII

(Cena: Pela última vez, o marido espiona uma de suas espo-

sas deitada com o Jacaré e o mata. As mulheres cho

ram e enterram seu amante; de voltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã aldeia se re

voltam contra Marika negando-lhe comida e bebida. No

lugar da sepultura, nasce uma planta e junto com es

ta a mangaba, depois das primeiras chuvas).

a. Enfim, ele a levou,

com aquela que tinha segurado pelos pulsos fez sexo.

b. Depois, também, foi buscar a irmã maa s moça,

"Olha aí~" (disse) para Ar aràt.í,

Na hora em que jã tinha esperado o bastante,

tinha uma flecha,

uma

flecha.

Ele fez sexo,

deitado ejaculou,

respirou pesado,

quando ejaculou.

"Eu vou embora mesmo,

eu vou embora" disse cuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt í.a,

"Eu vou embor a mesmo".

Assim malS um pouquinho (ficou) no lugar, ele acabou matando-o,

ah, eles lã, acabou matando-o,

(flechado) perto da orelha.

Morreu,

morreu aí de uma vez,

"t; assim então que voces sempre faziam para buscar (mandioca),

para mim então,
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para buscar o que eu

tinha ar.rancado,

vocês sempre faziam.

"não façam as.s.tm, eu sempre falava de verdade para vocês".

Aí o dono brigou,

brigou com elas, seu marido.

"Mah, como ê que vocês faziam com alguém d í.f erente?"

Com a irmã, ah, ela trouxe de volta,

a esposa de Ararati trouxe de volta (a mandioca),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o outro tinha morrido,

ele acabou de mata-Io.

Ficaram.

Que nada, elas choravam,

elas sentiam falta dele.

Lindo~ Ele era bonito.

c. Depois, pararam de chorar.

"O que fizeram com nosso irmão,

o que?

"Ah , vamos todas lavar nosso irmão!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'I

"Sim".

d. Depois que escavaram o buraco,

elas tiraram a terra.

"Esta bom",

"Sim",

Botaram-no debaixo da terra,

elas o enterraram.

e. De noite ainda, anoiteceram no lugar da sepultura.

Não, não quer~am ir conversar com seu esposo.

ir conversar com Ararati,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

elas não prepararam malS sua bebida,

não prepararam malS seu beijú,

nada.

f. A manhã seguinte se foram,

foram até a sepultura.

"Ahi, meu irmao infeliz,

ah í , meu irmão infeliz,
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ahi, meu irmão infeliz".

Continuaram indo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'l· lh,o a,

a chuva caiu~

a chuva caiu,

outra vez acabou chovendo,

outra vez acabou chovendo.

Quando já tinha chovido bastante,

elas foram ver.

Quando j.ã era.uma arvore,

cheia de brotos, aqul, aqul, aqui,

estava crescendo.

"Olha nosso irmão!

Olha~

Como e que cresceu desse jeito?

Que seja mesmo feito alimento,

feito alimento.

Vamos ver como ficou nOSBO irmão".

g. Outra vez tambem foram.

quando já era assim,

outra vez foram.

h. Depois ficou pronto,

aquilo acabou ficando alto,

aquilo acabou ficando alto.

Ao seu lado a mangaba ,

"Que seja mesmo feito alimento".

Ficou bem alto enfim.

Olha! Ficou pronto

Foi isso.

IX

(Cena: nascem os frutos.do pequi e da mangaba , alimento go~

toso que as mulheres maravilhadas experimentam).

a. Floresceu,

cheio desde a base do tronco,
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nas ramas,

desde as.ramas cheio,

floresceu todo.

(Como agora na seca, o pequi floresce,

como agora floresce) ,

A chuva ca~u.

Pronto, caiu maduro.

Elas. continuaram indo,

"nnn, olhe nosso irmão,

ComozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê isso, que seja mesmo feito alimento,

olhe nosso irmão".

b , Logo depois, veja, elas.o cortaram,

que bom, não pararam ai.

Depois, veja, elas o comeram.

"Gostoso!,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf: assim entao que ficou nosso irmão,

feito alimento então nosso irmão ficou".

Dito isso, veja,

a mangaba, veja, ca~u madura, junto.

c. Depois elas chuparam.

Pronto, caiu lá de cima,

de cima do tronco,

lá, quando estava nas pontas (das ramas).

Foi isso.

x

(Cena. O pequi ê levado para a "festa" de ahurãrâ, onde e

consumido sob a forma de bebida. Ararãti continua

ignorado pelas mulheres, saudosas do amante).

a. Aí enfim elas ofereceram (o pequi) no ahurárâ,

elas deram o alimento,

as.que percorreram as casas.

Seu esposo, coitado, veja, Araráti,

não tinha mesmo bebida para ele.

Beberam a água com que tinha sido lavado o pequi,
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que tinha sido usa

da para lavar.

Nad i.nhaderam para ele,

elas sentiam falta do outro.

Pronto, elas ofereceram (ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApequí.) ,

no ahurárâ, afinal.

XI

(Cena: Tauri entra em cena, com seu gêmeo Aulukuma, cham~

do para definir o novo alimento. Tauri lhe dá nome.

Tauri pacífica as mulheres, pintando o símbolo de

uma vagina na testa de Araráti, ou Marika, que dan

ça e canta na frente das esposas. Estas acabam re-

assumindo suas funções, de alimentadoras, obedecen

do, assim, a Tauri. Aparece Tat~, "dono 11 do ulti

mo pequi).

a. Foram buscar Tauri.

Tauri veio,

Tauri chegou.

"O que estão fazendo, mulheres?

O que voces estão falando para mim?"

"Alguém igual a você, venha pensar para nos, com sua irmã,

alguém igual a você".

Como está ai, tendo colocado o pequi sobre o giral,

sobre o giral,

cheio,

Lindo~ Lindo mesmo.

"O que voces estão fazendo aí?"

"Pense para nos, com sua irmã".

"Sim, está certo", falou para eles, com seu irmao.

"O que é aquilo, Aulukuma?

O que ê aquilo, Aulukúma?

Qual ê o seu nomelt

IIAkái.Mas você seja aquele que o nomearã,

você, Tauri".
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"PequzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(i:mpe)e aquilo, pequí,";

"Sim".

b. Passado um tempo,

Na hora em que juntaram muito (pequi),

tendo as mulheres desamarrado a rede de Ararati no kwakútil,

(Tauri) acabou de entrar.

Tauri chegou para Ararati,

"Velho, o que você esta fazendo aI?"

"Olha eu, meu írmao mais velho,

eu fiz com que as que me ali

mentam me abandonassem".

c. Em seguida pintaram-no,

Tauri pintou MarIka,

pintaram-no,

um desenho de vagina na testa dele,

pintaram-no ai,

pintaram seu próprio avo.

Na hora em que as mulheres descascaram pequi no meio,

todas estavam descascando pequí,

"Bom, va meu velho!

As que te alimentam faça rir'"

Ele dançou,

dançou.

Saiu fora da casa para o me~o.

"Olha! Olha!

da vagina de voce o desenho,

bonito desenho,

gudji cok".

Veio, dançando,

Olha~

na hora em que descascaram ° pequ~, ai no me~o,

"Olha! Olha~

da vagina de voce ° desenho,

gostoso desenho,

bonito desenho,

entregue para mim~

Entregu:e bonita para mim~

Gostoso desenho,
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Qlha~ Olha~

Da vagina de voce O desenho,

Bonito desenho,

Gudíi cokft
•

Eis ele na frente (delas),

suas espoeas tendo zombado dele,

"O que você es,tãfazendo conosco, idiota?"

Atiraram contra ele, o que tinham descascado,

aquilo que tinha sido a

carne do pequL.

"Meu velho, olha mesmo!

Porque você não amansa suas mulheres?

(Aquele) morreu".

Tauri acabou indo em direção das mulheres,

"O que vocês afinal fizeram com aquele que procura a comida

de voces,

com aquele que procura a comida

de vocês"?

"Está bom",

"Preparem sua bebida!"

Ele bebeu tudo, Araráti,

quando já tinha emagrecido.

Trouxeram pequi,

Tatu chegou, afinal,

Tatu chegou.

"Sim, eis de verdade nosso avo,

Jakupênu,

eis aí Jakupênu,

o dono do último (pequi),

"Nari hijú".

Enquanto ele veio cantando,

com sua cesta nas costas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Nar í h í.j ii",

"Derrame~"

Enquanto estava no meio •..

ah, o pequi se foi,

"kujú, kujú, kujú".

Rolando o pequi se foi,

ah, morreu um pouco, pronto,

ah , o pequ í, se foi.

Foi isso.
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(Cena: I'aurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, anuncia sua ida, mas as mulheres lhe pedem aa,n

da uma instrução: como fazer para que o pequi nao es

trague? Tauri ensina o procedimento correto).

a. Tauri foi embora, para sua propria aldeia.

"Mulheres·, eu vou embora mesmo".

"Sim, (mas) fique ainda,

fique para pensar para nos, com sua irma.

"Sim, como é, então, o que vocês encheram ai,

ai no silo".

Que nada!

"Está bem, vejam!"

b. Depois que abriu,

aquilo já tinha estragado,

"Mulheres, de onde, naquele tempo, estava vindo aquele que

vinha namorar vocês?

De onde"

"De dentro dfágua,

de dentro d'água naquele tempo vinha para nos penetrar,

do meio das raizes de

tihiru".

"Para lá entao vocês o levam,

para dentro d'água,

com tihíru, entao, vocês o conservam".

"Sim",

"Certo, vao levando-o para lá".

Um (pequi) novo conservado acabaram levando, para dentro d'água.

c.. Depois foram busc.á-Io, a manhã seguinte.

d. Depois que o abriram,

e, lindo de verdade,

gostoso, gostoso.

"Olhem, mulheres!"

e. Depois que levaram-no para dentro d'água,

para dentro d'água, que bom!
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Lã ficou de uma vez.

Foi isso.

XIII

(Cena: Tauri volta para sua aldeia. No caminho, at ravês

de um jogo de interpelações e respostas, Tauri prE.,

vaca a transformação do pequi nascido do Jacaré na

espécie que existe até hoje, com seus frutos reduzi

dos so às pontas das.ramas).

a. Foi-se embora.

"Eu vou embora mesmo, mulheres".

"Para esse fim eu mandei,

eu mandei buscar você",

"Sim",

"Para que voce pensasse para nos com sua irmã",

"Sim",

Foram embora direto,

foram embora.

Quando jã tinham ido longe,

"Em suas ramas cheias de verdade seus frutos estarão".

"o.lIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
d

o k-
S:Lm, :Lsse-2!2.

~ respondeu.

"Para você estou falando como falei".

b. Depois se foram, naquela direção.

"Em seu tronco cheio de verdade seus frutos estarão",

"Sim~t'disse kurínta grande,

"Para você estou falando como falei",

c. Depois se foram.

"Em suas pontas de verdade seus frutos estarão".

"Sim~'rebateu o pequ i.,

Tauri retraiu a fala enfim,

"Está bom", (?).

"Sim",



Se elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(p equ i) t.í.ves.s.efalado,

Foi isso.

Este ê o fim.

62

no tronco cheio seus frutos teriam

ficado,

os frutos do pequ~ teriam ficado,

nas suas ramas cheias teriam ficado.
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---_zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA...•_--------------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JANURIKUMALÚ OPORI-PÁRlf

{

apareceil PERF

começar J
(a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ITA6 ](flERÂ ETIGK.T-piRÂ(l)

mulher hiper transformar PERF

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. t-wnurú·~ko. ipó-Zâ i-heké-ni -' Marijá héke-, 1

REFL-filho-PL furar-PONT 3--ERG-PL

ipó-l-â-ha i-heké-ni

EnF

Zéha.

ASP-COHPL.

b. Zepéne Zéha

depois

-i=cara Leha., tamici.

estar-CONT longamente

áiha.

acabou

11

a. h
- Z~(2)

a a-a Zéha i.-heke-ni., 5

alimentar--PONT

oha-Eoho-lci.

NOH-INST

te-lâ-ko..

ír--PONT-PL

"u-h-i-cjào , k-umuric-ko oha=t.oho k-eg-uhi-sá7<e-,

l-írmão-PL DUAL-fílho-PL 2IMP-INTR-procurar-I}~.SING

koréci.",

amanhã

"e-, eigo.ho.réi".

sim. esta bom

"e". 10

(l)Gravação realizada em outubro de 1982 - O narrador foi Ijãlí.

(2)A . h . . f .. .,. f ei - - b d . d . dr a i.z o a s i grrr .u.ca a pr rmei.r a re e i.çao a as e e pe i.xe ep01S AO pr~

melro pcrlodo da reclusão pubert~ria. em que esse alimento ~ rigorosa-

mente proibido.
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b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATe-lÇi-7wzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ -J 1 ." (J)
L-eia; iaxu-na, --zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pêscaria-AL.

harú-na Leha te-lâ-ko.

iria t-ânkâ-lâ-ko .•

assim REFL-durmir-PONT-PL contar-PONT

natâi.

cinco 15

c. lépe i-cá-ko

estar--CONT-PL LOC

is-ânkâ-Iâ-ko-,

3-durmir-PONT-PL

is-ânkâ-Iâ-ko .•

is-ânkâ-Iâ-ko.

áiha
20

UI

a. héke léhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~.

-i-haqami=kiiq-ko léha.

3-esposa-PL ERG 30b-esperar-em vão-PL

b. lepé ua+nara léha i-heké-ni .•

passar-PONT

~

cuhârâ-i i-cá-ko hami-e,

muito tempo-COP

etigki-tá-ko léha

transformar-CONT-PL

pescaria-LOC

eré-i l.eha.•

deit-COP

etigki-tá-ko léha.. héu
~

kwerâ--i.• 25

porco hiper-COP
~

etigki--Iâ-ko léha.

i.nte Leha i-purú--ko

3-pe10-Pl

"léha i-saé-ni .•

3-em cima-PLaqu~

.(l L - Li 1 d' . - 1 1 11 . dnaru e í t.cr-a mente o braço e um r i.o , r.gar ape , oca csco 1~ o para as

grandes pescarias coletivas.
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inte Zéha. i.s-ú:â--ko léha~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-dente-PL nascer-CQNTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

cekerâ-i lélIa i-iUig--ko lélIa.

grande-COP estar-PONT-PL

c. âZé-hine~ t-iguho ki'-nâg-7<.ó-hine.> 30

CONCE-para/ não ob-esquecer-PONT-PL--para/não

t-umurú-ko t=uhuml. -i=heke-ni.,

PASS-dar

i'gi-lâ-ko-itzá-ho: -'

ver-PONT-PL-FIN-ENF

t-otomó igi-zfi-ina-,

REFL-pessoal ver-PONT-FIN

ótomo iiiita-, i u», Arajukwná »t-u;

filho pessoal vai/ver dizer-PONT

Arijakurná"

{si ekisé-i
"

35

3-mãe aquele-COP

Marijá h{-câ-ha

esposa-REL-ENF

Arijakumá-i

KOJnatahirari hé7<e-ha-,

i-mukúru e7<isé-i-,

Arijakumá mukuru, Kamatahiráyi-,

t-ipo-iíâ-pe.

furar-ATR.-exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d. koréci Zéha té-·Zâ.

ir-PONT

"áma" u-té-lâ akacive" .

l-ir-PONT mesmo

"e". ~

"apajú-ko igi-lâ-i-iia" .

pai-PL ver-PONT-FIN

e. Lepe té-lâ Zéha 1;tirá ti .

lT direto

45
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"ah, lc-umuru--ko ánte .•

aquizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50

."kwrm.ríiko ant-e"
t Ó:

is-uâ

3-pai

k~-zâ-ha.

"el/.

b-ot omo igt~Zâ i--heke Gbâh]..

inte Zéha.. i-saé-hizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeha .• ipurú-ko zéha atá-i

quando--COP

i"--·cupó-ni

3-'-sobre-PL

etigki--t;á-ko-ha

Zéha.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~.

i's-i'râ-ko 55

eré-i,

transformar-CONT-PL-ENF
,1;

,
j;
J:

,I'

i

i
"~o

héu
~

kwerâ l.eha,
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iria ararte eokuriikal-e i-cara ekisé-i .•

aSS1.m igual então/mesmo/INTER

"iria

apajú-ko .•

80kukini i-carâ-ko iré-i .• 60

"iré-hugu sokukinit'-i-m-hagami-tál~â-i s

parecido 1 PLEXCL-INTR-esperar-CONT-COP

amanii-lco alce-rei" .

(

['

I

mãe-PL COM-PL

"úama e-i-cara iré-ilf
•

o que 2-estar-PRES

/I •• -r t: k~ .-e-1..-g1--l.-a-O-1..-na

2-ver-PONT-PL-FIN

táka u-e-ca

l-vir-CONT

e-igi~-lâ-kó-iiia TI.

ánte rêle tisúre
~

tis -anây,ã.• 65

I!

ainda n6s (EXCL) lEXCL-ficar

"úguama k-umurú-ko u-hi-jáo .•

"iia, énâ-ha"

isso-ENF

k - k k - k'::" (1)-umuru- o u-n-ure 1..--cag1..-.•

DUAL-INTR-dar peixe-

HORT2PL

k-wnuY'Ú-ko-ha ku-n-ureki-câgi.

"Lnt:e réle .•

"Lnt:e réZe-·-ha heeoko ku-n-un-tâgi .•

peixe DUAL-INTR-DAR-HORT2PL

k-ionurio-ko", 70

"e" .

Tf)" -k" - •. urti "I, e raiz composta por Hrc, que me foi traduzido por "cheiro de pei
xe , e o sufixo instrumental -ki-.
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b-umuru--ko ohá-lá

titá'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lã

kagá

7.éha

Y'é·Ze:....ha~

'peixe comcr-NOM-NEG ainda aquele-COPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

t-ohá-mâgâ tâ-ha eki.ee+i';

N011

75zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fi .•..---...... ••.. h
ana., ante- a~

etinampá-ke-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr.

comer-IMP-ENF

kulutá-tâ-ha n{pi~

flauta 80ter

kulúta.

i-héke.,t-ege-roté-tâha

Ob-comer-TEMP-ENF

t-egé-lâ humpéke léha.

i.e-atiit-i-ha kagá huqii-pe hwni·-tá'râ -i=heke,

3-paLa/uentLo-E~Y

is--atáti"

ku lutá àtat.i, @oró]

ale-nârâ léha"

encher-PONT

t-ege--tá létâha i-héke Leha ,

85

IV

:1.J{ho-létâha

cepois-ENF

':::Já u-té-lâ

inte réle ritt atá-i~

sol quando-COP

akacire
"

90

l-ir-PONT mesmo

flu-té-lâ-ha fi.

"6 ., e-t.e-ke-ha,

2-ir-IMP-ENF

"-tg{-ke tisúre ótomo"

ver--IMP nos

ig{-ke-ha /I •

iiíáláma kuré l.eha
~

a-nâg-Tw-1..'"

ficar-PONT-PL-COP

95. léha
-nao gente
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té-lâ

e-ve-ke-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfi.

belaâ .•
z:

is-i-narâ Zélia.•

3-vir-PONT

t-otomó-ÚlazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeha

REFL-pessoal-FIN

t-ât-iiía Leha..

REFL-mãe-FINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b. kohoc-i. etúnpé-lâ.

de/noite chegar-PONT

"m., -' -~"ana .

11-
..

akaaee e":e., ure

eu mesmo

100

/lagi ótomo" .

INTER

"ag{-ko réle zá Leha";

INTER-PL ainda 105

lIáma.. iré-hugu
~.

makiná ku-m-hagami~tarâko-i apajú-ko-i~

deit-parecido DUAL-INTR-esperar-C:ONT-PL-C:OP

"Lre-huqu u=eqe-ho-t.drii so l.aka i--heké-ni s

l-comer-HIP-CONT

Zéha i-heké-ni Zéha.•

"apa.jii-ko heke .

apajú-ko i-cQl~a ir é-i .• 110lIizá sotâmakiré-i

Ifis-irâ--ko ilzati-ra-tâhárâ .•

nascer-PERF

"ipwoú-ko Zélia i-saé-ni Zéha.,

tri-cupó-m: Zéha ipurú-ko léha fi.

"e., eok.iqi:",

'~Ie-, ósi ire igi~ke".

e certo deit ver-IMP

115

tu-kuZutá tun-di

dar-PASS

i-héke t~t-í.na .•

"ire ig{-ke" .

t-ât-ina Zélza tu-n5râ i-héke.

dar-PONT

c. l.epe-t-áha iré-hugu ahukúY'U-,

panela

120
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mQt;eró!zo tâ-7za--tÍ-
, ~k
ne e"

t-héke kagázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m aezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAERG

hug17-pe" kulutá

flauta

panela

t-agkt

fazer-PASS

PASS-derramar pe~xe carne-ex

ata-lâpéginê'

dentro-ABL

lépe t-ilanté i-héke ~u lú kulú kul~"

PASS-cozínhar

t.urupoci.

cheio

ekúpu" kagá

verdade

húgu ahú-j'â l.eha;

carne encher-PONT

d. lépe tâl i:..-héke 125

fazer-PASS

áiha etâk{:..-lâ.

acabar-PONT

"a" ií-ire-tái-ha otomó-iiía " t-ikenemó héke-ha.

REFL-irrnãs

hurom-póga léha",

praça-AL

levar-INTC-ENF

iré-lâ léha -i-heke,

levar-PONT

"u=ikenemb, ilá-iiia

t-ikenemó-ina.

e-ihati-ráe u-i.iía ". 130

l-irmãs FIN 2-sair-UfPPL l-FIN

ihati.-lâ léha iiíá-ni

FIN-PL

ikenemó ihatí.-lâ léha.

áiha.

v

a. "úama iré-i e-i-carazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
135

INTER deít-COP 2-estar-CONT

,,- - 1. ~

e", ua nuqu ".

parecido
..-

k-umuric-ko humi-pârâ", kuk-atoho-kó-1.:rza""ilá-iiía

mandar-PERF

k-umurii-ko ihwni-pi;râ"

DUAL-esposo-PL-FIN
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k-umuric-lcoJ r::timpe-tá rélr::-ha iré-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfi. llfO

chegar~'CONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.•.
"iré-hugu sotâmakiná t i-sn-haqomi=tarii-Ico-d),

kuk-atohó'-ko-i~ u+ik.enemo,

• - 1 tt-z-re--zugu .

"uàeoma kuk-at oho-ko i-cárâ".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA145

"égâ, letáke eré-i k-umuric-ko ege-ho-tárâ l.eha i=heke-rii.",

comer-IRR-CONT

"ua nimpâle eré-i i-cá-ko" .

INTER estar-PRES-PL

"etig7<i-tá-7<o soletá akacere,

mesmo

etig7<i-tá-7<o léha,

ice7<é léha,

espíríto

heu kuJerê-i léha eré-i

etig7<i-tá-7<o inté-leta akacáge.

150

mesmo

ipurú-ko 7-éha i-cupó-ni z.éha,

i-saé-ni léha s ipurú-7<o l.eha 1/.

"hm, heeokl.qi.", 155

ãiha.

VI

ao
'7. z: ~(1) l-h . h k- .t.tcume-rtara e a 1--- e e-ni ,

dividir-PONT

kagá ikume-nlirâ Leha 1-'"-heké'-ni,

áiha, etâki.--lâ léhao

acabar-PONTo

b. tundi i-heké-ni,

dar-PASS

áihao

(1) ikwne significa partilhar peixe e beiju no meio entre os homens (nessa

akir"iá são mulheres), urna partilha coletiva.
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ue-nâ"t'âzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALéha, t--â(J-áti Zéha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA160

entrar~PONT REFL-casa-AL

akacáge Zétâ-ha t=ueelci-e i Zéha i;-heké-ni~

dar/peixe-PASS

IIkagá akacaqe tiundi. Zélia~ k-umuru-kó-iiía l.eha,

is-uâ hêke ".

erê-i"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

nârâ-ha i;-héke.

dizer-ENF 3-ERGestã bom-ENF

c. Zépe kohóci t-iháti.

de noite sair-PASS

"u-ikenémo.) iZá-ina
~

e-ihati-râe.)

2-sair-IMP PL

"iZá-iiia hoho e-dhat-i=rde

165

ikenemó ihati--Zâ

ENF

Zéha
~.-
t.na,

"izá-iiia e-ihati~râe u-i.iía~

"kuk-ai Zun-tó-ko-mi i.na/I.

DUAL-fazer festa-HORT FIN-PL-HORTFIN aqui-AL

"é, úama.) iré-i ku-iiâg-7w". 170

DUAL-estar-PL

"ah., kutc-ai.lun-t.àiri-ha,

DUAL fazer festa-IMP PL-ENF

-
kuk-aiZun-tâgi-ha~

iZá-ha kuk-atohó-pe i-câi ~

ah.,

estar-INTC

egána-ha erê-i ku-ti-Zá-ni-ha kuk-atohó-ko-pe i-cara

DUAL-DES-NEG-PL-ENF

Zéha",

"é, eigó-ha ene-L",

áiha.

175

VIr

a. iriiiú-ko

cantar-PL

Leha ; Jamux-ikumalii+i ,

COP

JamurikumaZú Zéha iriiiú-ko-,

koko-qot.enea Zé-ha iriiiú-ko.

noite-durante/ sempre-ENF
t

!

l
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-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkoréci iróti" inténc-ha ahia-ut-i-Ld-ko l.eha. 180

de manhã dia amanhccer-PONT-PL

c. lépe kóko
-réle aheriti-lâ-ko léha.

de noite anoitecer-PONT-PL

el~é-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"

etigki-lâ-ko-ha

igkó eku-ále léha" te-lâ-ko léha"

eku-ále

eku-àl.e,

Zéha

ir-PONT-PL

i-heké-ni,

coisa comer-TEMP

-asaso 185

tatúte léha" igi.-ke, igkó eku-ále t-lâ-ko léha.

todo ver-IMP

iS1:ké--ki l.eha tâ-migakâr2-7w hihe-nârfi Leha

formiga-INST REFL-clitoris-PL picar-PONT

-i=heke=ni.,

tajokó-ki.

irârâ-kó-pe hú-jâ,

vagina-PL-ex inchar-PONT

irâloâ-kó-pe ihatÍ--lâ.

sair-PONT

190

etigki-tá-ko-ha eré-i.

irinun-tá-ko létâ-ha"

CUé1: ekilru irinwz-tá-ko.

mu í to mesmo cantar-·CONT-PL

~urú purúJ

d. âZé-ko-rúa inomó-ko -héke titá ica-lâ-ko, 195

CONEC-PL-TE~~ maridos-PL Ia Ob-escutar-PONT-PL

inomó-ko heke lá, harii-t:e,

pescaria-LOC

"i-ca-tâé-ce hoho , u-hijáo"

l-irmãosOb-escutar-IMP/PL ENF

"i-ca-tâe ~'

"kuk-atóho-ko itisatun-tárâ.

cantar-CONT

"úaua iré-i k-ulimó ótomo
v

tâ1:-tárâ kupehé-ni:", 200

DUAL-filhos parentes fazer-CONT DUAL-ERG-PL

úgua".
-ahâtâ, -ikâú-lâ léha eY'é--i L-heke-ni. Zéha.

enraivecer-PONT
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e. korecigó kohóci aimpeta-hâl.e âné urupo-ga hál.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

definitivamente-mas c.asa sobre-AL mas

kohoc-i; nm, eré húgu urupo-oa ,

DEIT parecido

Arijakwná ekisé-1:' tâ-kae-gi--nfi-i.,

aque1e-COP sobre-NOM-ATR-COP

,205

ikéne LeiJ'ál.u inéne" itnâniré-na, arte Uj'upo-ga.,

deste lado na frente-ALirmã mais nova

ti'tá irinun-tál>â"

irinu-ha ere=i':

"Kamatahirari kamatahiri(1)

gukuteré iririja

âZei' jauari- Kamatahirari- nukuteré

iriY'Í-ja

210

kuhatiri kuhajijazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aija ahu Ja ahu

Jaháhu

J'ahá

ja ha hu",

215

ikené ki-l.â-ha.

dizer-PONT-ENF

iriiiú·-ko-ha3

Arijakwná irinu.

enéne-ha ikéne 220

do outro 1ado-ENF

eneno-go uJOUpo-ga.,

t-irinu-iria.

cantar-FIN

"nuhirakurimá., nuhirakujejé

nuhirakur,:má (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2)

kuhati-ho nerekejó

nutukakál.u

jahahú jahá ja ha hu

i J'auaijá". 225

(l)r;: o primeiro canto das Jamurikumãlu, com palavras que soam Aruak e gue
os informantes kuikúro identificam como sendo Hehinaku. Assim, nukutere
seria "flecha" e nuku t ere íriríja s í'gn.í.f í car í.a "carrega flechas"; kuhà
ti é kupáti., peixe em aruak. Parece haver uma adaptação fonética kã

ribe. Kamatahirari é o filho do "chefe" e da mais velha das irmas que
conduzem os cantos; foi ele que, recém recluso, trouxe às mulheres a
noticia d~ que os homens tinham se t.r ans f ormad o em porcos e s era ele
que levara as Jamarikumalu em sua viagem sub t crraueà até os confins do
mundo. .

(2) . - 1 -k k - J-'" •Se~undo canto çleJam}lq_kumalv e_nRvamente. pa avras aru:.;: _upav1., pe i+-

xe e nutukakàl.u, mi.nhas irrna s , o e qui.valente de ui.kenemo .
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tât-ZazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
nâx'â-ha l-héke .•

Leijalú ki-Zâ-ha.

i·-heké'-ni.,t-etikorú-ko ZéhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFL-cinto-PL colocar.-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/t-
e.• ánte-ha

aqui-ENF

karútu-ha.)

flautas-ENF

kioa ku tú -a", 230

LOCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. l.epene-ha inagu-kó-câ reáZe.. kOJ,éci.. koreci:

c1ançar-PL

âzé-ko-ruá-tâ·-ha atohà-ko héke

CONEC-PL-TEMP-ENF ob-escutar-PONT

"úgua iré-i kuk-atoho-ko i;âi-tár'â

fazer-CONT

kupehe-rii., u-hijáo .•

l-innãos

úgua".

ikâu-tá-ko Zéha i--héke. 235

enraivecer-CONT-PL

lle.. kuk-atoho-kc e-tá-râ kupehe-ni: rr.

matar-CONT DUAL ERG-PL

àZe-ko-rúa-ha teZó ki:-Zâ-ha.

"ah, ku-n-ú-á-ke-ha kuk-atohc-ko"

,,-
e.•

DUAL--INTR-chamar-THP-ENF

kiré-ke-ha I!.

ir-IMP DUAL PL-ENF

tâ-kagarâ-ko

REFL-peixe-PL

ogité-Zâ i-heké-ni s
240

esconder-PONT

tâerikini

todos

ekúru tâi-Zâ i-heké-ni.

mesmozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

g. Zepé
'"- .... ~

enara l.éha .•

virPONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.••• -r - •.

ere-nuqu=una Zéha

, ~

-ie-i=ndn-ko taginéi-ima .•

vir-PASS-PL pareat-caminho

taginâ-ima.

pareat-caminho 245

DEIT-parecido-caminho

"àti-ha kuk-cctohà-ko
z

anara.. u-Lkenémo .•

estar-PONT

kuk-atohó-ko

ósi-ha kiré-ke-ha

está bom-ENF

ósi-ha kii'é-ke-ha".

anara .•
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REFL- cOÍ.sa-NOM/FIN-POSS-exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t=atoho-ko eqikon-t.oho-rii-pe tâi-lâ l.eha l.:-heké-ni;,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) . - . d - - ti ~!1

Kamatahlrarl, transforma o em tatu canastra, e chamado agora de vovo ,
como "espírito/antepassado", Sob forma sobrenatural zoomorfa ele escava
ra a galeria ctônica pela qual as jamurikumâlu desaparecerão. O_narra
dor parece ter esquecido ou dispensado neste ponto a transformaçao de
Kamatahirâri e o canto do tatu canastra - arurá irZsâ, que encontramos
na versão de Mokâ,

a) Kâgaritáhu icemoin-jâ i-heké-ni;,
esteira redonda amarrar-PASS
imukurú-ko-pe etâki-lâ

ficar pronto-PASSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tiaqo-pe-ha,
falador-ex-ENF -
Kamatahirári igâ-1.:-ha;,

roupa-COP-ENF
arurá-i-ha- ;,
tatu
arura
âgeZe-pé-tâha
aquele-ex-ENF

itâlompite i-heké-ni;,
botar unha

t-itinaijâ-ko léT~;,

REFL-joelheira-PL

t-etikorú-ko l.eha,

cinco

tâ-mpâgaicâ-ko Zéha tâi-Zâ-ko Leha;

braçadeira

haqapo .

brinco

kéte-ha t-umurú-ko
,,-
e~

Kamatahirari héke.

"ket.e-ha",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e"
11 -t 7_ ~ ~" hek h (1)ere e-na saampa arura e e-va

avo tatu

"íP'
áiha.

ax-urá-L,

b) Lepe kutirti-kiJ.
pa de beiju-INST. -'/...nene~
deste la10
i-capâra-káe.
3-pé-sobre

ái}~.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. Amarravam uma esteira redonda,
aquele que tinha sido seu filho ficou pronto,
aquele que tinha trazido a notícia,
de Kamatahirari as vestimentas,

se tornaram as do taty,
do tatu,

o que tinha sido el§ era agç:ça
b. Em seguida, botaram as unhas, com pa de belJu,

dest§ lado, '
no pe dele.

Foi isso.

tâ-kae-gá-ni;, 250

REFL-sobre-AL-PL

255

260

um tatu .
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VIIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. iíiagu-ko Z-éhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhurompo,

meioAL

hurorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«ui: te-lâ-ko Zéha, ~uru]

meio-LOC em círculo ír-PONT-PI,

ánte-ha, ánte-ha, ánte-ha,

.t=ato-ho-kà-pe lope-nâmi-tâha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1) [?U1~
ir ao encontro-PONT-ENF

265

tâimpokoló-ki ahirá-ki, t-atohó-ko ripuhi-tárâ léha i-heké-ni ,

peixe_cachorro-INST dente-INST

tue-ho-tá-ko-ha eré-i

Ob matar-IRR-CONT-PL-ENF

arranhar-CONT
a cabeça

i-héke .•

t.ue-ho=ta-ko.•

-. e.

ijatui·-pá"râ Leha i-heké-ni. 270

REFL-c1ítõris-PL amarrar-PERF

t-ipi.eictenà-lci. léha.•

fio de algodão vermelho-INST
~

tâkahisiiiâ·-ki l.eha-ha ..,

vermelho-INST

tâkahisiiiâ-ki l.eha .•

"k.ire-ha anâkâ .•

kl.x-e-ha ".

275

-
ah.•opoY'u te-lâ-ko Leha.•

em volta ir-PONT-PL

tuaké i-heké-ni .•

PASS-fechar/em/circulo

- (2)
epurope-nân-ko léha.

(l)As mulheres indo do meio da aldeia para o caminho principal, os homens

vindo em sentido contrário.

(2)epurope significa que uma fase ritual, no espaço/tempo, e concluída,

voltando o qrupo de cantadores/dançarinos ã casa do "dono da festa",

onde muda o canto, um novo canto, i.nc i ando+s e, assim, uma outra fase.



b. ZépezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..

"k{,re-ha am7<il"~

te-Z5;-ko Zéha eré-hu-na. gikahó-ga.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEIT-no meio-AL atrás da casa-AL

k{,re-ha.,
::. .-..zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

eaampa,

kire-ha" .

zéha e-nãg-ko Zéha.gog-áti

terra-dentro

i-euhiiié-ni

AL entrar-PONT-PL

3-em cima-PL

inomó-ko-pe"

maridos-PL-ex

i-cuhiiié-ni iriiiú-ko tá-Ze

reZé-tâha

escutar-TEMP

iiiomó-ko réZe.

c. agiho reháZe ihati-Zâ-ko

depois também sairzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r ehàl.e,

~

atagé-ko reháZe gogó-ho, tâ-ag-aZé-n{ Zéha te-Zâ-ko.

direto-PL terra-LOC dançar-TEMP-PL ir

kahijajá rita Zéha isi-nâg-ko Zéha,

no meio
~

agupe-na.

AL

"ket:e ",

"kogki-tâgi

lavar-HORT-PL

hóho u-ikenémo fI.

"e",
. ..

agampâtâ-to(]opégine.

ABL
~

"e, kogki-tâgi hóho",

Ire" •

i-iiakagú-ko Zéha.

3-banhar-PL

"u-Lkenemo, iZá-ha i-cái.,(1)

77

280

285

290

300

(l)A expressão ilá icái, literalmente "lá ficar-INTC", pode ser traduzida

como "deixe eles lã!", significando morte, abandono, separação defini-

va, rejeição.
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kupànohókozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAikéni imn-kQzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11.

DUAL-, PL saudadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAic ar jpONT ~")L

"e, i zá".

t-uirá-ko-pe

REFL-relurt-PL-ex 305

uY'UpuZú-i'

COP

Zéha -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi:.-iiâ:râ
3

"ilá-lza ku-pânohó-ko-pé'-hâgâ

k. ...••..
aga-'l-

peixe-COP

i'-cái' l.eha,

PONT

Zéha.

DUAL-saudade-PL-ex-NEG

ku-piinoho-ko-pe-hdqà, u=ikenémo ",

t-umuru-ko-pe

totó kusârâ-pe

heke-ha ,

arÍ--lâ léha i-heké-ni" 310

homem pequeno-ex jogar-PONT

-
gkâri' gkâr1:

~ ~ ~ :::.k . (1)
ta-hane-para- o-~"

-létâ-ha i-nag-ko~

itaó réle" i'taó kúsârâ ré Le ekisé-i.

mulher ainda pequeno

n-ire-lâ-ko-i

INTR-levar-PL-COP

aquele-COP

réle"

-
tâ-hâne-pârâ-ko-i

PERF-PL-COP

réle. 315

totó-pe. léha h5.le ekieé=i ,

n-ari..,.Zâ.,-;ko+i"

INTR-jogar-PONT-PL-COP - ~
Lépe eki8e-i~ gkâri gkâri Leha i-F.ág-ko léha"

t-umuru-kó-pe léha.

d. Zépe tigkúni

sujar-PASS

i-heké-ni" impé amopârâ-ki" 320

pequi casca-INST

ogú-i

espinho-COP

ogú-i

léha i-narâ léha"

léha.

(l)A raiz hâne me foi glosada pelos informantes como "prã juntar mais,

cer mais". As meninas são poupadas para permitir o crescimento do

po -- grupo exclusivamente feminino.

cres

gru-
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"ah; kiré-k.e-ha.,

kiré-ke-ha~

325zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
ah, isi-nâg-ko léha.,

epecalci=ld-ko reháZ-e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pintar-POl\rr-PL também

ah , icunÍ- húru atomà=na káe-ga.,

mato traseiro pessoal-AL perto-AL

-icunl h"Úru otomó kde-qa i'-iüig-ko.,

anaro ótomo.

aquele pessoal

tâ-no-ki-mpâgâ-kó-pe it-áZ-e Zéha

REFL-marido-INST-NEG-PL-ex pegar-TEMP

tâ-no-ki-m heke Zéha t-atohó-ko ine-nârâ

330

-te-Z-â-ko itáO~

mulher

Zéha.,

ATR

tâ-no-ki-mpâgâ--pe

REFL-esposo-PL segurar-PONT

-
hdl-e . ek iee-L, f!u tu ~ acakú'-Zâ Z-éha i-hujat{-ni.

mas correr-PONT e-no meio-PL

isi-nâg-ko Leha anaro , i'tao-Y'Ú-pe i·t-ále..,

REL

-it-ále léha eré-i isi'-nâg-ko Zéha. 335

e. Zépe te-t{-ko

ir-PASS-PL

"ah, ant-i=ko akacaqe

ahaqak.ir-i=na ,

AL _.

t=ikar-i--nà-kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/I.

aqui-PL

t-atohó-ko

mesmo noticia-ATR-PL_.

ihe-nârâ Leha i'-héke..,

t-atohó-ko ine-na~â Zéha i-heké--ni.

-
ti-atio-lci-mpdqii-cdha I!â tâ t41 te-Zâ-ko Leha.,

REFL-amigo-INST-NEG-ENF

t-ato-ki-mpâgâ-câha.., ahagak{ri ót~~o héke •

34Q

.~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f. Lepé eY',a:ra Zéha., ah J ihumpá-te

virPASS Loe

ihumpa-gahápo
-

Zéha te-Là-ko,

nas/cabeceiras

kwosará urig-áti.,

rio-AL

-
kiaoeacà uX'·ig-áti. 345
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ig{-ke-ha.,

ver- IMP-ENF

t-izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"'h .•.. ~ J • s:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1) ." ~
1,- ta a el~e.-1,-ba-cctu it.ea-tco-pe - gont1,,-la-ha eré-i

lã REFL-bastão-PL-ex pendurar-PONT-ENF

i~-heké-ni l.eha,
.•.

t-ije-tâáni ije-nâg-ko léha.

atravessar/a/nado-PONT-PL

g. lépe té-lâ léha., ..
kahujá-te te-lâ-ko., tA.

-
ah, hagkugigá igkure-nârâ léha i'-heké-ni.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALÁ. 350

kuluene atravessar-PONT

iháki léha te-lfi-ko.,

longe
"'-

ot{-ho léha te-lâ-ko.,

ot/i=ho léha te-lâ-ko-, tâ-ag-alé-n1,,".,

campo-AL

kuré-pigo-hâgli-te

dançar-TEMP-PL

léha.,

.gente:-com-,NEG-LOC
"'-

kuré-pigo-hâgâ-te léha t.e-Là-ko;
..

"ája., u-aki-nârâ akacive" ikené-ko »t-ts-te:

355

i-cansar-PONT irmà-PL dizer-PONT-ENF .
..

"mn, ehek.irtl., ahâtâ réle.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

não ainda ..
"opà, ihaki-gó-hâgâ réle ku-kure-ko-I:" ihasâ ki-lâ.

longe- NEG DUAL-gente-PL-COP irmã

/filá kiréke".

"e". 360

h. atagé-ko reále., AH., ihak{ ekúru.,

direto-PL
..

karaihàzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAua-nârâ léha i-heké-ni.,

caraiba passar-PONT

iháki léha.

-
"ina-ha ku-câgi

DUAL-HORTPL

-u-aki-nârâ-ha iré-i

Il' .::::. -. •••.

u-ak1,,-nara ak~c1"re.,

í.na-ha ku-cági".

365

(l}atuh{sâ e o bastão cerimonial.
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iháki Leha eré-i.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7~' .s: 1 (1.) tst.
e /.-a~n-Ja-I(Ç! ce a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PONT-PL

iháki.

âZé-7~ega reZé-tâha inomó-ko-pe

CONEC-para perto maridos.-PL-ex

enoqo mâtóga réZe. 370

-agua
"unt-e-camazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt e-qa la=ko

do outro lado

ate-zli-ko Zéha.

bloquear-PONT-PL

Zéha~ u=ikenéma,

ah~ tugá héke Zéca

onde-INTER ir-HAB-PL

"ig{ke acàqe ~ kuk-atoho-kó-pe kuk-itugi-táhârâ-ko i--cái ~ i lá.

DUAL -PERF -PL

"ila-ha ega kuk-atohó-ko heke kuk-itugi-tâhârâ-ko

i-cá-i.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esé i-cái-ha. 375

"ku-n-ege-Zâ-ko-i

DYAL-INT-comer-PL-COP

gene héke-ha~

bicho

ijaZ{ heke-eâha.,

anta

veado
J

ti tá Leha eré-i inâg ko Léha,
~

titá Zéha eré-i inâgko Zéha.,

karutú-i Zéha~

flautas

Jamux-ikumal-ü-pé opolcine-ndrà Zéha

abandonar

380

i-heké-ni.,

karu tú-i Zéha
J

et-itunte-w-ko

J

inâgko~

Zéha.

INT-fazer aldeia-PONT-PL

áiha. 385

upárâ-ha iré-i.

último

(l\'oí traduzido como "fez água em volta como cerca".
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o APARECI}lliNTO DE JAMURIKUMÃLU

(ou}

A TRANSFORMAÇÃO DAS MULHERES EspIRITO

I

(Cena introdutõria: o furo da orelha.

Aldeia)

a. De seus próprios filhos furaram a orelha, foi Marijá,

furaram a orelha.

b. Depois assim ficaram por muito tempo.

Foi ~sso.

11

(Cena:a decisão da pescaria.

Da aldeia ao mato.

Protagonistas: os homens)

a. Precisavam alimentá-Ios,

foram procurar seu alimento.

"Meus irmãos, vamos procurar alimento para nossos filhos,

amanhã".

"Certo, está bom".

"Certo".

b. Foram embora para o igarapê,

para o igarapê se foram.

Assim dórmiram, eles contaram,

cinco dias.

"Certo, está bom".

c. Depois permaneceram no igarapê,

dormiram,

dormiram,
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dormiram.

Foi i.sso,

111

(Cena: a transformação dos homens em porcos "espíritos".

Da aldeia ao mato.

Protagonista focalizado Kamatahirãri)

a. Suas esposas os esperavam em vao.

b. Eles passaram do tempo,

Longmnente permaneceram no igarapê.

Eles lã estavam se transformando,

estavam se transformando em porcos "espíritoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll
,

acabaram se transformando.

Aqui os pelos, em cima deles,

aqui os dentes nasceram,

ficar am enormes, afinalo

c. Para evitar lSSO, para que nao as esquecessem,

tendo elas mandado seus proprios filhos,

para vê-Ias,

para ver seu pessoal:

"Heu filho, vai lã ver o pessoal" disse Arijakumã,

Arijakumã,

ela era a mae dele,

ela era a esposa de Marijã,

o era de Harijakumã.

"Certo" •

(Falou) para Kamatahirãri,

ele era o seu filho,

o filho de Arijakumã, Kamatahirãri,

aquele que tinha sido iniciado.

"Certo" •

d. O dia seguinte foi embora.

"Mãe, vou embora mesmo".

"Certo".

"Para ver meus pais".
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e. Depois ele foi embora direto.

"Ah, eis nossos filhos aquI.

eis nossos filhos aqui" disse o pai dele •.

"Certo".

Ele viu o seu pessoal,

quando jã aqui os pelos estavam em cima deles,

sobre eles jã os dentes estavam nascendo,

eles lã estavam se transfonnando,

em porcos espírito, afinal.

"m, e assim desse jeito que estão ficando, eles,

meus pais,

desse jeito, entao, estao ficando aí?

"Desse jeito, então, nós os estamos esperando, nós com nossas

mães?"

"o que você estã fazendo aí?"

"Para ver vocês eu vim aqui

para ver vocês".

"Bom, nos estamos ainda aqui,

E o nosso filho, meus irmãos?

"e ele, afinal? Vamos todos dar peixe,

para nosso filho,

vamos todos dar peixe

para nosso filho.

"Ainda aqui,

ainda aquI.vamos dar peixe,

nosso filho".

"Certo".

Alimentaram seu filho,

ainda naquele lugar,

aquele que ainda nao comI.a peixe,

aquele que I.ase alimentar pela primeira vez

"Meu filho, eis aqui.

coma~"

"Certo".

Ele tinha uma flauta

uma flauta.

Quando ele estava quase comendo,

na verdade não comeu.
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Dentro daquilo ele colocou a carne de peixe,

dentro daquilo,

dentro da flauta,

a encheu toda.

Ele r.acomer depois.

Foi 1-Sso.

IV

(Cena: As mulheres sao informadas do que aconteceu aos ho-

mens. Preparação do peixe.

Do mato ã aldeia.

Protagonistas: Kamatahirãri e sua mae, Arijakumã).

a. Mais tarde quando o sol estava nesta posiçao,

"Pai, Vou embora mesmo,

vou embora".

"Certo, pode 1-r,

olhe para nos, para o pessoal,

olhezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt
"

Não eram mais gente, definitivamente.

"Certo, pode ir".

Foi-se embora,

voltou para o seu pessoal,

para a sua maes.

b. De noitinha chegou.

"m, meu filho!"

"Sim, eu mesmo".

"E o pessoal?"

"Sim".

"Estão ainda por lã?"

"Mãe, assim, entao, eramos nos que estãvamos esperando eles, os pais,

assim, entao, por pouco me deram comida,

por pouco me deram comida,

eles, os pais.

Por lã de fato os pais estão ficando,

os dentes deles nascidos,
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os pelos sobre eles todos,

em cima deles todos os pelos".

"Sim,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê mesmo".

"Claro, veJa bem isto".

Sua própria flauta tendo ele entregue para sua mae:

"Veja isto".

"Sim".

Para sua mae ele a deu cenf irn,

c. Em seguida uma panela como esta,

tendo a mãe preparado um panelão,

derramado a carne do peixe, de dentro da flauta,

depois tendo cozinhado,

bem cheia, a encheu de carne de peixe.

d. Depois que aprontou,

acabou, ficou pronto.

"Ah, vou levá-Ia para o pessoal" (disse) para suas irmãs.

Ela o levou, para o meio

para suas Irrnas ,

"Minhas irmãs, saiam para fora, para mim!1I

"Certo".

Saíram para eles,

as irmas saíram de uma vez.

Foi l.Sso.

v

(Cena: As mulheres sao convocadas no meio; a transformação

dos homens ê noticiada publicamente.

Aldeia).

a. "O que voce estã fazendo ~?al..

O que"

"Sim, o que ê?1'

"Nosso filho que para lã foi enviado, para nossos esposos,

nosso filho que foi enviado,
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nosso filho está chegando aqui jã".

"Sim"~

"Assim entao somos nos que estamos esperando eles,

nossos esposos, minhas irmas,

assim" •

"Mas o que nossos esposos estao fazendo?"

"Bom, por pouco eles lã deram comida para nosso filho".

"Mas o que nossos esposos estão fazendo?"

"Estão se transformando mesmo,

estão se transformando de vez,

esp1ritos,

porcos esp1ritos,

estao se transformando

por lã de verdade.

Os pelos em c~ma deles,

sobre eles enfim os pelos",

"M,

e mesmo".

FoizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1SSO.

VI

(Cena: A partilha do peixe entre as mulheres; convocaçao pa

ra celebrar a "festa".

Aldeia}.

a. Fizeram elas a partilha,

elas partilharam o pe~xe,

pronto, acabaram.

b. Tendo elas distribuído, pronto,

entraram em suas casas.

"Assim eles deram o peixe,

assim eles deram para nossos filho, foi o pai" •.

"Está bom assim" falaram para ela•

c. Depois

''Minhas

de noitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
....

que sa i ram ;

irmas, sa~am para fora,

saiam fora
~ 'li

para m~m.



88zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Às i.rmas saíram pa,raela.•

"Saiam fora para,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnu.m ,

para nos todas dançarmos aqui~"

"Sim, o que fazemos7
11

"Ah, vamos todas fazer festa,

vamos todas fazer festa,

deixem nossos esposos por Ia,

ah, ê isso, nossos esposos nao nos estãO querendo mais

"Sim, esta bom assim".

Foi isso.

VIr

(Cena: A transformação das mulheres; danças e cantos; elas

se preparam para abandonar a aldeia.

Aldeia.

Protagonista: as irmas Arijakuma e Leijalu) .

a. Cantaram, era Jamurikumalu,

Jamurikumalu, enfim, cantaram,

continuaram cantando durante toda a noite.

b. De manhã na luz do dia, assim amanheceram.

c. Depois de noite ass~m anoiteceram.

Transformaram-se,

se foram comendo coisas,

comendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkej-ite",

comendo asasó,

que nada,

Olha, se foram comendo todas as co~sas.

Usando uma formiga elas picaram seus proprios clitõris,

usando um tajóko.

Suas vaginas incharam,

suas vaginas saíram para fora.

Transformaram-se.

Estavam cantando,

muito mesmo estavam cantando.
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d. Enquanto isso, seus maridos Ia as escutaram,

seus maridos lã, no igarapê.

"Escutem-nas, meus irmaos.

escutem-nas,

nossas esposas estão cantando.

O que fazemos com o pessoal de nossos filhos'?

O que?"

Que nada, elas os enraiveceram de vez.

e. O dia seguinte de noitinha, porem, definitivamente em cima da casa,

de noitinha, cornofosse em cima daquilo,

ArzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi j akuma era aquela que estavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE".1Il cima,

a irmã Leijalu deste lado, na frente, em cima da casa,

lá em cima estavam cantando,

cantaram Ia em cima.

(CANTO de Kamatahirari).

A irmã falou,

Cantaram,

Arijakuma cantou.

Do outro lado a irmã,

em cima do outro lado,

para cantar.

(CANTO)

Falou para ela,

Leijãlu falou.

Botaram seus proprioscintos.

"Sim, aqui estão as flautaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkaY'Útu, no huakútu".

f. Depois dançaram ainda, o dia seguinte, o dia seguinte.

Enquanto isso os esposos as escutaram.

"O que fazemos com nossas esposas, meus irmãos?

O que?"

Estavam ficando com raiva.

"Sim, nós estamos acabando com nossas esposas".

Enquanto isso, um outro disse:

"Ah, chamemos nossas esposas~"

"Sim, vamos",

'Guardaram:seus peixes,

colocaram-nos todos.
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g. Depois vieram embora,

Se aproximaram como fosse por aquele caminho, pelo caminho

de pareat,

pelo caminho.

"Por perto nossos esposos estão, minhas irmaes,

nossos esposos estao,

"Certo, vamos!

Certo, vamos!"

Os enfeites que tinham sido de seus esposos elas botaram

sobre elas,

suas pr~prias joelfieiras,

seus przyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASpr í'os cintos,

suas pr~prias braçadeiras botaram,

brincos.

"Sim, vamos, meu filho!", (disse) para seu filho,

para Kamatahirãri.

"Vamos!"

"Sim"p

"Pode ir, avô~1! (disse) para Tatu.

foi isso.

VIII

(Cena: Apos ter encontrado os homens, as mulheres-espírito

empreendem sua viagem se afastando do mundo social

até encontrar seu lugar.

Da aldeia para os confins do mundo) .

a. Dançaram no me~o,

andaram em círculo na praça,

aqui, aqui, aqu~,

andaram ao encontro de seus esposos.

Com dentes de peixe cachorro arranharam as cabeças de seus esposos,

quase os mataram,

quase os mataram,

sim.

Amarrados seus proprios clitõris,

com um fio de algodão vermelho,

com um vermelho~



91zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Vamos, meu filho,

vamos!"

Ah, deram a volta enfim,

fechado o cIrculo,

concluíram uma volta.

b. Depois

"Vamos, meu filho!"

Foram para atrãs da casa.

nVamos, avo,

vamos ~"

"Sim".

Entraram dentro da terra.

Em baixo deles agora daqueles que tinham sido seus maridos,

em baixo deles que escutavam os cantos ainda,

os maridos ainda.

c. Depois saíram para a superfície de novo.

Direto de novo dançando por terra se foram.

No meio do pessoal dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkahijajá chegaram,

em direção de Agupe.

"Vamos!

Vamos nos banhar, minhas irmãs".

"Sim",

(V iudo) de Agarrrpâtâ.

"Sim, vamos nos banhar".

"Sim",

Banharam-se todas.

"Minhas irmas, deixem-nos por lã,

ficaram sentindo nossa falta".

"Certo",

"Certo, por lã".

Seus ulurí jogaram fora lã mesmo,

comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAurupúZ.u (os uluri) ficaram,

como peixe.

"Por lã deixem-nos sem saudade de nós,

sem saudade de nós, minhas irmãs".

Os que tinham sido seus filhos,

elas jogaram os men i.no s,
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gkári gkári se tornaram.

As que.eram para permanecer junto,

mulheres, aquelas foram as meninas,

as que tinham levado,

as que eram para permanecer ainda junto.

Mas os que eram meninos,

foram os que elas jogaram,

depois se tornaram gkâl"'fgkâri,

os que tinham sido seus filhos.

d. Depois que fizeram sujeira com a casca de pequi,

ficaram com os espinhos

com os espinhos.

"AIl,vamos',

vamos, filho!"

"Sim".

Ah, chegaram,

pintaram-se tambem~

Ah, para perto do pessoal de "Traseiro de Mato",

para perto do pessoal de "Traseiro de Mato" chegaram,

aquele pessoal.

Elas foram pegando as que não tinham marido, as mulheres sem marido,

as que tinham marido seguraram seus esposos,

mas as que nao tinham marido correram no meio delas.

foram chegando aquelas, pegando as mulheres,

chegaram pegando-as.

e. Depois que foram para ahagak{ri:

"Ah, estão chegando as faladas".

Seguraram seus esposos,

elas seguraram seus esposos.

As que não tinham amigo foram embora,

as que não tinham amigo, era o pessoal de ahagak{ri,

aquele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f. Depois ficaram em ihúmpa,

foram para a região das cabeceiras de ihúmpa,

para o nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkNosm'â,

para o r1.O

kwosárâ .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
..
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Olha, lã penduraram seus bastões de festa,

atravessaram a nado.

g. Depois se foram,

se foram parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkahuj'ó, Lã.

Ah, atravessaram o Kuluene, Lã.

Foram longe,

foram para o campo, dançando,

onde nao tem mais gente,

onde nao tem mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAis gente se foram.

"CansczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí+m e de verdade", a í.rms ma i.s tarde falou.

"Mm, e!ltendo,mas ainda nao ,

a nossa gente nao esta longe" a irma ma~s velha disse.

"Vamos lã".

IISim".

h. Direto novamente, longe mesmo,

Passaram alem dos caraíba,

longe.

"Fiquemos por aqui, cans-e ic-me mesmo,

cansei.-me mesmo,

fiquemos por aqui
ll

•

Lá longe enfim,

a ãgua as cercou, longe.

Perto deste lugar os que tinham sido seus maridos ficaram,

na margem do outro lado ainda.

Ah, a água afinal os bloqueou.

"Para onde eles vão, minhas irmãs?

olha, deixemos nossos esposos cansarem nos esperando, lã,

deixemos nossos esposos cansarem nos' esperando,

deixemo-nos por lã.

o que nos comenos e carne de bicho,

de anta,

de veado".

Por lã ficaram de vez

por lã ficaram de vez,

(tocando) as flautas karútu,



Foi 1.330.

Este ê o fim.

94

elaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAabandonaram Jamurikum:J.lu,

ficaram comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7W J'1Â.t;U.

Fizeram SlJ3 aldeiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e vez.
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MÂCAMi E-CAHÁRÁ 6TI TO,ºPÉGINE(l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vir-PERF campo ABLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ou)

KUK-OPORI~PÍfRA

DUAL-aparecer-NOM PERF
começar

I

a. Mâcâmá e-câhárâ-ha Óti topopégine

vír-PERF-ENF

1

b, tajâhé ha-tárâ ..... oti otomô heke

casa grande fazer-CONT ... campo pessoal ERG

tajâhé ha-tá'râ.

égâ hâZe eré-i~

CONEC mas DEIT-COP

ogitá

poste

haraté-Zâ i-heké-ni~ 5

aprumar-PONT 3-ERG-PL

ogitá haraté-Zâ i-heké-ni~

tajâhé ogitá-râ-ha.

REL-ENF

áiha.

rr

a. aecigÓ ogitá-râ hàl.e eré-i~

um

iga-nárâ-ha~

faltar-PONT-ENF

10

aecigó ogitá-râ

âZé-hiné-tâ~ Mâcâmá muru

~ •..
iga-nara.

héke-ha t-ogi ta-râ atao-pãrd tâ{~

CONEC-para não filho REFL-poste-REL sobrar-PERF

colocar-PASS

in-agi tá-r~ i tú átâti-,

3-poste-REL lugar AL

Mâcâmâmúru héke-ha.

re Zé-tâha, 15

procurar ainda

(l)Gravação realizada com Ijãli em novembro de 1982.
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otõ atá-i

dono TEHP-COP ainda-ENFzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, ~

égâ-ha in-agita-rã iga-tâhârâ-tâha

faltar-PERF-ENF

âlé átati hdl.e eré-i.,

Mâcâinâmúru héke t-ogita-râ tâi-lâ.,

botar-PONT

iei réle-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 20

atá-i réle.

b, lépe tâ-té-ti.,

PASS-ir
~,

tâi-pârâ atá-i

botar-PERF

t-ogita-râ tâi:...pârâ atá-i i-héke léha.,

léha.,

Lepe tâ-té-ti. 25

"tâ-éku-ma egaJ

INTER-verdade

u-ogita-râ itú-na

l-poste-REL lugar

~
t-ogita-râ tâ:[-ni li nârâ-ha L-heke,

botar-NOM

"égâ., akiiae ek:[se k-wmÂru" nârâ i:....héke.•

"k-umurii éku akaaene ekise., 30zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DUAL-fílho ele

"t-ogita-r5 atao-pàrà tâi-ni e-oq-it.a-nà i tú-na".

2-

"(i" ,

e. lepê-tâ tâ-haraki i:...hêke.,

tirar-PA8S

an-lâ Leha i-hékeJ

jogar-PONT

agita-pé ari-lâ Leha i-héke.,

poste-ex

g;~ 35

ikeú-lâ-ha erê-i i-héke .•

enraivecer-PONT-ENF

ikeú-Iâ.

t-ogita-r6: tm-lâ Lehais-atá-ti

3-dentro-AL

léha.

áiha.
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111zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. i-cotun-tá'râ Léha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3-fícar bravo-CONT

40

i~cotun-táY'â Léha .•

anétâ-ha

Mâcãmâ elcieê-i ,

anétâ-ha.

chefe-ENF

âZé-hine.>

"kâgamúkeIr nfirâ-ha i'-héke.,

crianças

45

t-uZimó héke ,

"kaqamúke , eis kuk-itú-ko lc-eq-uhi=ealce,

DUAL-lugar-PL DUAL-INTR-procurar-IMP

"izá kuk-itú-ko k-eg-uhi-sáke.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

"otomo-ko-ha ku-monti-tâgi".

pessoal-PL-ENF DUAL-deixar-HORT PL

50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .
. 'h - z; ~ h (1) -.. -

~-c~ une-nara- a ere-~., ~~uru ogitá-râ ari.-zâ héke,

3- PONT-ENF 3-fílho

h. e.>anti.-ko Zéha is-i-nâg-ko.,

3-vír-PONT-PL

is-i-nâg~ko Zéha.,

oti togopégine Zéha.•

ABL

55

kunarâ-na.,

AL

inenogó mâtóga réZe-ha.

deste lado beíra aínda-ENF

titá-ha is-ihétu .•

la-ENF 3-fazer roça

is-ihétu Zéha titá .• 60

-
kunanà-t:e .>

LOC

tamici-Zá ekiivu ..

longe-NEG

(1).. d - 1 hSentLmento e raLva e magoa que quase eva ao c oro.



c. Zépe t-uhi-si i'-héke t-itu •.. 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

procurar-PASS RE)?L-lugar

tahukajá-na.,

tahukajiX tâ--horÍ--si i-héke ~

encontrar-PASS

eY'é-pe-ha

DEIT-ex-ENF

titá is-ihétu Zéha., tahukaJá-te.,

tahukaj'á-ü;; Zé'ha i/ããrâ.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~. .
ere-~ tahuka.iii;

cuhâr-&!-i Zé'ha ii1àrâ.,

muito-COP
tempo

titá Leha, tahukajá-te Zéha.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~,

âZé-iiia Leha, ékâ., Migagarâ e-mrâ Zélia.,

CONEC-FIN vír-PONT

Migagarâ anétã-ha eki.eê=i;

titá Zéha i-nág-ko Zélia."

âgeZé-akezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALeha ,

aquele-COM

Mâcâmâ
~

iiiârâ

Migagarâ áke Zéha.,

Tahukajá-te.,

titá i-cara.,

estar-CONT

ti tá- Zâpegine.,

ABL

tahukajá togopégine., t-uhi'-si i-héke.,

ABL

98

65

70

75

procurar-PASS 3-ERG

ére ipa., 80

ipá hori-jâ i-héke.,

lagoa encontrar-PONT

kuhikurú ipá-râ-ha hor{-jâ.

REL-ENF

"ànt:e kuk-itú anárâ".

aqul DUAL-lugar ficar PONT

d. Zepétâ ... tâ-té uUZâ-i.,

PASS-ir em volta-COP

ere-pe

DEIT-ex

tâ-hori-si i=héke,

encontrar-PASS

85
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-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtohinake-nân-ko

"ânte-ha

"ánte-ha

Zé'ha.

kuk-itú

kuk-itú'

"" -anaca;

anfirâ".,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

limpar roça-PONT-PL

e. Zepétâ tâ-té tâ-Umó-ina~

REFL-filhos-FIN

"kâgamúke~

crianças

ági kuk-i'tú 90

ági" •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .
"lcivêke-ha tiráti " .

DUAL ir IMP direto CAL)
-

is-i-nân-ko Zé'ha~

3-vir-PONT-PL

tiráti l.éha,

kuhikurú-na Zéha.

AL

ékâ Leha, Migagarâ iiíârâ léha~ Tahukajá otó-i .•

95

dono-COP

Tahukajá-te hóho iiíârâ~

LOC ENF

Migagar2: imrâ.

"Ént:e hoho u-i-cái" nârâ-ha i-héke.

ficar-PONT

aqui l-estar-INTC

"e".
"ire hóho.. ku-Umó aké hoho;

DUAL-f í Lhos COM

"tis-iguiZun-ta-tâh!irâ kuirt heke-ha;

100

lPLEXCL-cansar-VERB-PERF mandioca ERG-ENF

kum-inãgó héke-ha

DUAL-comida

"tâtâkigoki. kini.-ha hort-jâ-ha u-héke". (1)

devagar antes

"é", nârâ-ha 'i-héke.

l-ERG

105

(1)
As três linhas têm significado pouco cl.ar o, A traduç~o livre reproduz
a explicação dos informantes,
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te~lá béle.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ir-PASS

titá réle Migagar5 inárâ réle.,

Tahuka;já-te réle.

áiha.

IV

a. tiráti léha iFiân-kQ léha~

b. lépe tugá-ka tâ-te-ko"

âgua-AL PASS-ir-PL

110

kagá atii-i,

pe~xe TEMP-COP

kúhi titá~

kúhi.

"iipa", nârâ-ha i-héke~

intisâ ki-lâ"

filha dizer-PASS

"ápa"" tâ-eku-ni-hâle iré-i kuhi anân-ko-tú-i.,

115

INTER-mesmo-PL-MAS ficarPONT-PL-?-COP

tâ.

"t.à-eku-eokunl.ie kuhl: an'tin-ko-tú-i".
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" kâgamúke" ila-cáha ititâ-i i-cái" 120

lâ-ENF nome-COP

kuhikuru-i-câha i-cai.,

kuhikurú-i" nârâ-ha i-héke.,

is-uâ-ko ki-l'ti-câha.

3-pai-PL

c. lépe-ha

"igí.-ke., kuhikúru ititâ-i léhazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•.......• -

1.-nara"

ver-IMP

kúhi tugá urúpo". âlé heke-ha,
sobre J~ "'" i-héke.narazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d. lépe i-cara léha titá léha"

125

(1) b J'1 ••• ~ • d .
A palavra e t.e e de rara ocorrenci'a ; parece tratar-se e ma.i.s um morfema
aspectual cujo significado .ex.;ttonao consegui capturar. Aproximadame~
te, pode ser um t~po de enfat~co.



1 01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

âl~~iiia. ..• ({j~ir:a-tái hóho luále1 ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA130

CONEC-EIN INTR-chamar-TNTC

Ih.ikuiohii té-,ti

ir-PASS

ENF NEG

kumugketú-i'

criança-COP

kâgá-i rêle

adolescente-COP

is-i-nârã-ha

vir-PONT-ENF

réle-ha~

ainda-ENF

Ihikutáha atá-i rêle-ha~

TEMP-COPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
Mâcâmâ-ina-' 135

ané-tâ-ha ekisé-i~

chefe ele-COP
.•.

is-i-nârâ.

"mm, ..• ekt'se" nârâ i-héke ...•

"ix-e-huqio-t:e nikfile ku-liJnó áke e-i-cara iré-i

DEIT-parecido-LOC-INTER COM 2-estar-CONT

ire-l1ugú-te TI • 140zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e" .
tohinake-nârâ

tu=tuhl. ttu

léha"

ohinake-nÉrâ léha i-héke.

REFL-roça lugar limpar-PONT

áiha.

v

s. lepêne léha tê-lâ léha:3

t-otomó i.ti'ri

145

léha~

REFL-pessoal para buscar

Ihikutahá té:-lâ léha-

is-i-nârâ lêha"

titá léha iiiân-ko léha.
J •••

takék.o léha anetâ-i iiiârâ léha. 150

dois chefe-COP

(1)O narrador interrompe por um instante a estória pois não poderia pronun
eLar o nome IhikutáJza (tracajã), nome de um af íru, Resolve, todavia, pro
nunciã-lo por ser o afim defunto há bastante tempo e parente distante.-
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tât&kizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

devagarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~ -!'"-

enara Zéha
.,"" .'" .

1,-na~n1,-.•

gente chegar PONT rIN~l'L

is~icogone-n&n-ko .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)

Ob

kuré

tãtãki

i-cara .•

Zéha Zéha.

áiha. 155

VIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a.
k. - •. ~(2)ure han-z.-la···· léha .•

iria léha igi-ke s

ver-IMP
-

eté iriãrâ léha .•

aldeia

cekerâ-i

igt-ke .•

-léha eté inârâ. 160

áiha.

upârâ-ha iré-i.

E. kuhikurii-t:e,

I. titá Zéha i-carâ-ko Zéha.•

PL

igt'-ke .•

kuhikuru-te l.eha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

i-haga-sinâ-hârâ-tâha

Ob-ouvido-dor-PERF-ENF

Mâcâmâ haga-Bin&-hfirâ

- ..ere--z..•

iri-ogita-rã ari'-lã héke-ha .•

3-poste-REL

i-haga-situgki-p§.râ-ha oti

jogar-PONT ERG-ENF
- - . (3)
atamo heke-ha. .

-Ah. lépe ott arake-tâhârâ

dividir-PERF

niká-ha uay'ihâtã-i.

INTER-ENF COP

(l)Raiz verbal transitiva que significa o ato de alguém abandonar sua al-

deia para juntar-se a outro grupo.

(2)hani indica o processo de ass.embrament.ode pessoas que alcança um niime
ro suficiente para o surgimento de uma nova aldeia/grupo localzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(éte).-

(3)A . . 1 - d .~.. H Ldo" "d ". raa.z composta,cuj os e ementos·sao tra u.zrve.i.s corno ouvr o e or:J

se refere ao ato (transitivo) de ofender alguem, equivalente ao efeito
de uma "fofoca", acusação.
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1. ikim-pál'ã>-ko-câna; léha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s.obrar- J?ERF-PL-so

Ah. oti ik.iírt-pâr'â.

T. alacâki-.

certo

Ah. uar'ihãtâ-i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T. Ih-ikut.aha et-imoki'--lâ-cé-igúri .•

INTR-mudar-PONT-so-de verdadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-

Mâcâmâ et-imoki-lâ:'-cé-igúr'i.,

kuk-aki-E?â-igó r'italo-té-lâ léha i-heké-ni~

DUAL-palavra-REL-SUBS reto-ir-PONT 3-ERG-PL
-,

Lahatuá ótomo héke tâ-aki'--E?â r'italo-té-lâ titár'e .•

REFL direto

teló-i

outro-COP

léha kuk-ak/i-eã .•

Lahatuá aki-sâ iiíâr'â.
-,

te ló-i léha uar'ihâtâ itar'í.iíu iiíâr'â léha.•

fala

isamakÍ-'-lâ léha .•

3 cair-PONT

uarihâtá itar'tiíu iiíâr'â l.êha.•

isamaki:'-lâ-i l.eha,

3-caír-PONT-COP
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A VINDA DEMACAMA DE OTI

(ou)

O NOSSO Al'AR.ECIMENTO

(COMEÇO)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

(Cena introdutõria: A construção da Ifcasa grande"

Na aldeia de óti.

Protagonista apresentado: Mâeâm~)

a.A ví.nda deMâeâmâ dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAóti.

b. O pessoal de óti' estava construindo a "casa grande",

estava construindo a "casa grande",

Enquanto ~sso.

eles aprumaram os postes,

eles aprumaram os postes,

os postes da "casa grande".

Foi isso.

11

(Cena: Os precedentes da magoa de Mâcâmâ)

a. Havia um poste, porem,

(que) faltou,

um poste faltou.

-
Para resolver isso, o filho de Mâcâmâ colocou um poste dos seus que

tinha sobrado,

no lugar do poste do outro,

foi o filho de Mâcâmâ.

Quando ainda estava à procura (do poste),

o dono ainda estava à procura

do poste que faltava,

no lugar daquele

o filho de Mâcâmâ colocou o seu próprio poste,

ainda (o outro) procurando,

enquanto ainda o outro (procurava).
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b , Depois que se foi,

quando jã o tinha colocado,

quando ele jã tinha colocado seu poste,

depois que se foi:

"Quem de fato, afinal,

colocou seu poste no lugar do meu pos te?" falou,

"Quem?"

"Bom, ele mesmo nosso filho" falaram para ele,

"Nosso filho, aquele mesmo,

foi quem colocou o poste dele no lugar do seu poste".

ItSim".

c. Depois que ele tirou (o poste),

o jogou fora,

o poste ele jogou fora,

aquilo o enraiveceu,

o enraiveceu.

Seu proprio poste colocou, enfim, no

lugar.

Foi isso.

111

(Cena: Mâeâmâ abandona a aldeia de õti, seguido por Migagárâ,

para Tahukája. Mâeâmâ continua procurando um lugar).

a. Ficou bravo,

ficou bravo,

o chefe,

aquele era Mâcâmâ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

° chefe.

Para resolver LSSO,

"Crianças" disse para eles,

para seus filhos,

"Crianças, lã vamos procurar nosso lugar,

lá vamos procurar nosso lugar,

abandonemos o pessoal".

"Sim" •

Quase o fez chorar o fato de ter jogado fora o poste do seu filho.
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b , Sim, vieram direto,

vieram,

de õti,

para Kunãrã,

ainda na beira. deste lado.

Lã fizeram roça,

fizeram roça lã,

em Kunãrã,

não muito longe.

c. Depois dele ter procurado seu lugar ...

em direção de Tahukãja,

ele encontrou Tahukãja,

lã era Tahukãja.

Lã fizeram roça, em Tahukãja,

ficaram em Tahukãja,

muito tempo ficaram,

lã em Tahukãja.

Para ele, bom. Migagárã veio,

ele era o chefe Migagárâ,

Lã ficaram,

com ele,
-MacâmâzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf i.ccu ,

com Migagárâ,

em Tahukãja.

La permaneceram,

de lã,

de Tahukãja, tendo ele procurado,

aquela lagoa,

encontrou a lagoa,

encontrou a lagoa de Kuhikuru.

"Aqui ê o nosso lugar".

d. Depois •.• que andou em volta,

que encontrou:

"Aqui e o nosso lugar,

- lugar" •aqu~ e o nosso

Limparam o mato.
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e. Depois que foi para seus filhos~

"Crianças, aquizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg Q nosso lugar,

aqui" •

"Simll
•

"Vamos emBora direto",

Chegaram,

direto,

para Kuhikúru.

Assim, Migagárâ ficou dono de Talmkãja.

ficou, em Tahukãja,

Migagãrâ f í'cou ,

"Aqui eu vou ficar" disse.

"Simll
•

"Aqui mesmo, com nossos filhos,

nos cansou o trabalho da roça,

o preparo da comida,

com cuidado, antes, eu encontrei".

"Sim" disseram para ele.

Foram-se embora.

Migagarâ todavfa ficou,

ffcou em Tahukaja.

Foi isso.

IV

(Cena: Mâcâmâ encontra seu lugar em Kuhikúru; Ihikutãha, ou

tro chefa,se junta a ele).

a. Chegaram direto.

b. Depois que se foram para perto d1agua,

quando tinha peixe,

haviazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúhi lã,

kúhi.

":Pai", disse para ele,

sua filha falou,

"Pa í , mas e mesmo kiihf que esta aqui?

O que e?
e mesmo kuhi que esta aqui".



108zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"S' '". rm ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc:r~ança, es.tes-er-a o nome,

sera mesmo Kulí.ikúru,

Kuhikúru" disse para ela,

o pai dela falou.

"Sim".

c. Depois,

"Ollí.a,Kulí.ikúru acabou sendo o nome,

kuki na ãgua" para ele falou,

disse para ele.

d , Depois foram ficando por lã•.

Para ele •.. (não posso dizer Q nome).".

llí.ikutãha,tendo ido embora,

ainda men~no,

quando Ihikutãha era ainda

adolescente,

veio até ele,

até Mâcâmâ,

ele era chefe,

ele veio.

"mm ... ele" disse para (Th.i.kutáha) ••.

"Serã que você estã pensando em ficar aqu~ com nossos filhos?

pensando em ficar aqui?"

"Sim".

Pronto, limparam o mato,

ele limpou o lugar de sua roça.

Foi isso.

v

(Cena: ma~s gente se junta em Kuhikúru).

a. Em seguida foi-se embora,

para buscar seu pessoal,

Ihikutãha foi-se embora.

Voltou,

por Ia fícaram de vez.

Dois chefes, enfim, ficaram.
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Aos, poucos a gente chegou ate eles,

abandonaramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAõti' e se.juntaram aos outros,

a gente foi ficando,

aos poucos a gente chegou.

Foi í.aso,

VI

(Cena conczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALus í'var a formação da nova aldeia, do novo grupo

local de Kuhikuru).

a. Se juntou bastante gente,

assim, olha,

a aldeia ficou,

olha,

grande, enfim, a aldeia ficou.

Foi isso•.

Este e o fim.

(Conversa que s.eseguiu àzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAakifiâ de Ijali)

B. Em Kuhikúru?

L Lã foram ficando,

olha,

em Kuhikuru.

Cansou seus ouvidos,
-

Ter jogado fora seu pos.temagoou Mâcâmâ,

o pessoal de óti o magoou.

Ah. Depois que õti se dividiu se tornou Uarihâtâ.

L Somente os que Ia permaneceram.

Ah. Os que permaneceram õti.

L Certo.

Ah. Se tornaram Uarihâtâ.

I. Os que permaneceram õti.

Ah. Ihikutâha se mudou de verdade,

Mâcâmâ se mudou de verdade,

eles fizeram andar reto nossa língua,
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Q pe.saoa LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Lahatuã fez anda r reto suas próprias palavras, direto,

eut r as , enf Im, nossas palavras,

as palavras de Lahatuã ficaram.

Outra ficou a fala de Uarihâtâ,

ca1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu,

ficou fala de Uarih~tâ,

caiu.
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reále-ha, 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O-ouvir-IMP tambem-EN'F

télozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»eàl.e-ha akacere

outro mesmo DEIT

akiriâ ekúY'u-ha i'r>é'-i.•

DEU-COP

TamakahÍ- e-pârâ-pe erikÍ-go ekúru akacére

matar- PERF-ex igual

kotâgk{iii.•

triste

kotãgkiiii ekúru akacére u-g-iha-nâmi-gó~i. 5

l-INT-mostrar-PONT-FUT-COP

I

(Cena: O amante entra na casa da mulher empenhada em seus tra

balhos domesticos e a convida insistentemente a ter.re

lações sexuais).

a. itaó kacu-ntárâ

mulher trabalhar-CONT sozinha-em-casa

i-heke .•

fazer-CONT 3-ERG

lisiií5: tâi-tárâ i-heke .•

itaó héke"

isuá-tâha"

seca-ENF

ikutahá epuincÍ--lâ háta.

15

tracaja bota-ovo-PONT TEMP

b. tâ-té-ti hiá mukéso-ha (2)..
3-amante PASS-irzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

el} ~ . . k....1 d b d 1°81-Gr-avaçao r-ealízada com Ja a u emezemro e. 2. "

(2)hiéú~'a,se ;ea,la,Lroni.zando de quem procura a,mulher para ter relações
sexuais fora do cas-amento.
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is,-ajózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA--enara,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vir-PONT

e-nara-ha~

entrar-PONT-ENF
'.- 'l;::'O) h ,. l~ ht-bnambazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU b-sa ogo- a

REFL- procurar-NOM-ENF

ekisé-i.

ele-COP

20

c. etimpé-la léha~

chegar-PONT

e-nara l.eha,
'"

"dnt:e réle nikâle

aqui ainda

i-cá-ke hóho

~
ere.•

•...
voce

u-ki~lâ".

O-ouvir-IMP ENF l-falar-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ire" u-ta-li$iiiá-ki'-gun-tárâ iré'~ill.

I-INT-mingau-INST-fazer-CONT

"únte-ma ó-no1/ nârâ i-héke.

25

LOC/INTER-INTER 2-marido

"kuirÍ- ánta »eâl-e",

mandioca AL
~

"tii-hdle e-te-ndi:" is-a;jó ki-lâ.

INTER-mas 2-ir-INTER/NEG

"lisiiiâ tâÍ-:...lâhokógo uré-i" H-lâ"

fazer-PONT em/volta eu-COP

"u-erecurr-tiird hoho, 30

l-estar/com/preguiça

amicáge u-te-tái" .

outra vez l-ir-INTC

"u-igáti hôho

l-deitado

eréte .•

venha

u-igáti eréte" .

"okiiqi. hoho.•

espera

u-tâ-lisiná-ki-gun-tái hoho iré-i .•
..I< :::... ••••••

u-ta-lisiíiã ura-nana 35

I-INT-mingau que~mar-

kéni.•

PONT-NEG

u-tã-lisiiíã ura-nãrà",

"(p'.

(l)E o peixe encontrado com facilidade e rapidez durante uma pescaria.
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"Qkági·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhQho,

ti~soté u-héke., tiki.gi~ha u~te-Zâ-igQ 40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tirar-TEMP l-ERG depois-Em' l-ir-PONT-FUT

e-igáti".

2-deitado •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"e".,
.•..

nara

"jahé atái'-ha eY'éte 11.,

rápido

ÍE;-itita-hóga

3-.,.na/rede-LOC

L=ca l.eha titá.,
estar-CONT

ahâtâ.

nada

"ig{-ke apa jahé., 45

ver-IMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- -
"kârâkârâ te-húqu",

ficar/pronto-parecido

áiha.

II

(Cena: O amant;e esgota a paciência da mulher, que acaba

reagindo e.o fere com urnapá de vírar beijú. O

homem corre para sua casa, onde espera a

da esposa da roça fingindo dormir),

volta

a. "iiahé atái-ha"., nm.â i-héke,

"jahé atái-ha., e-helci=nioi:" ..

2-acreditar-INTER/NEG

"okáqi. apa hôho; 50

u-kacun-tiirã hoho iré...,.i".

ahâtâ.. ikukine-tárâ áZe hâZe i-héke.,

nada chamar-CONT

a{nte-gapóha is-ajõ igukuri-táY'â

reclamar-CONT

"j ahé atái-ha" .

i-héke.

b . âZé-hine i t{ri t-et-ikain-si .• 55

CONEC-para/não para/buscar PASS-INT-levantar
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"jahé at.ài=ha"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"

inakurulá kutirú atái" ilá"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

na/mão pa TEMP

lisiiiá tâi-lâ háta"

"takúle e-helci=nici ",

âlé-hine t-intahucuri-si i-héke" 60

PASS-bater/na/testa

"okági hoho u-ki-tárâ tiná-ha eré-i"

l-falar-CONT antes-ENF

tâ-haga-ki-

REFL-ouvido-INST

-mpdçd",

NEGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

imâtâ kuhi-jâ léha i-héke.

rosto molhar-PONT

c. mm"atáge-ha iria léha impe-nârâ

direto asszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim proteger

atáge-ha t-âgáti Leha té-lâ"

REFL-para/casa ir-PONT

iria létâha impe-nârâ Leha i-héke t-iiiatârâ-ki.

i-héke t-iiiatârá-ki"

REFL-mão-INST

65

d. [Eu"tu" t8 t-âgáti Leha té-lâ"

"a-haga-hâgú akul.àl.e", is-ajó u-i:
2-ouvido-NEG

léha.

ugu acapi-jâ i-héke léha.

-~ ~
enara"

sangue derramar-PONT
•..

titaré ekúru t-âgkâ-lâ-iiia. 70

vir-PONT direto mesmo REFL-dormir-PONT-FIN

J

e. is-âg kâ-lâ Leha:

3-dormir-PONT

âlé háta Leha i-hicâ etimpé-lâ ~i ti ti,,]

CONEC TEMP 3-esposa chegar-PONT

kuiri antalâpégine"

mandioca ABL

i-hic2 etimpé-lâ. 75

"ékâ"" nârâ i-liéke"
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ahátâ.•

etâgkâge-tá-ha eré-i.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fingir/de/dormir-CONT

uhu-tâigi narocun-tárâ.

saber-FINNEG roncar-CONT

áiha.

III

(Cena: A esposa e enganada sobre a origem do ferimento, mas

não demora descobrir a mentira, já que seu ajó lhe

conta o que realmente aconteceu,num encontro na bei

ra da lagoa).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a. et.impê-Lii-ha .• 80zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J

âlé-hine i-hicâ enara.•

CONEC-para/não 3-esposa vír-PONT

etâgkâge-tárâ.

fingir/de/dormír-PONT

"ékâ.,ékâ"" te-ti i-niréga.,

ir-PASS 3-d%utro/lado/da/parede/da/casa
,,~ - -TI
e., e, e .,

t-et-ikain-si uh-iceke ~okJ,

PASS-INT-levantar s.em/olhar

85

uhakil káega ~ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkl,
poste LOC

"k::' (1)
a am.•

J.

âlé imbucuri-jâ-ina t-et-ikain-si.

bater-PONT-FIN

uatinile u-âi-lâ e-héke eré-i.•

lNTER

tânile

l-fazer-PONT 2-ERG
J

tâkâki u-impaki-núi e-heke" ..

INTER devagar 1-acordar-INTERNEG

nârâ i-héke.,

"tânile kuré igepâ-gúi e-héke e-igete-rómi". 90

gente chamar-INTERNEG 2-descarregar-FIN
J

"tiinimpál-e" .,

INTER/mas

(1) - ~ .. .Expressao de dor f1.s1.ca.
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heino-gó-ki t-igâ-té i-héke~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

esquerda-NOM-INST-PASS-descarregar

ugu acapi-jâ zéha.

sangue derramar-PONT

C[dul] eis té-Zâ~ uhaku káega)

"iiama e-i-nárâ"" i-hicázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkt- zâ. 95

2-ficar-PONT

"u-âgkâ-Zâ háta tal.enei., u-impaki-tárâ e-heke,

l-dormir-PONT TEMP l-acordar-CONT

uirúpi taZeréi u-atiii., u-impaki-tárâ e-héke3

adormecido l-TEMP

uhakil-hoqa eré-,i u-té-Zâ".

poste-AL

"tiiheiqlci ,

rápido

l-ir-PONT

Lepene tikigi-ha k-ag-kasi-tái3 100

depois DUAL-INT-trabalhar-INTC

ken-rimpu ta-te-rái".

1+2-remedio-ir-INTC

b, atáge-ha i-hicá tugá-ka •.

direto-ENF água-AL

. . - h -k . k - . (1)'l-s-aJo e e t=ioa e-t.i., ..

PASS-cortar

ihakt-Za tugá héke,

longe-NEG água ABL

et-impe-La [zo] tugá-kwa áti. 105

água-LOC LOC

"uàke e-i-cárâ"
3

is-ajõ ki-Zâ-ha3

TEMP 2-estar-CONT

"uani.l.e éka i-cárâ".

INTER INDF estar-CONT

"i.lapane=tard uco u-heke,

assustar-CONT

~ug ~hakú kàeqa te-tárâ".

"e nikàl-e, aururi-tià eré-i"3 is-ajó ut-is-t«,

mentir-CONT

no

"aurun=tà eré-i~

(1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo amante "corta", em termos figurados, o caminho do g.8U parceiro, ap_ua
rec~ndo de repente do seu esconderijo para surpreende-lo em algum 1:
gat afastado da aldeia e da vista dos outros.
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tacenile iré-hugu ikeni-kâmi e-héke~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTER DEIT-parecído acredítar-PONT

ékâ hále intahucuri-ni kut.irii-lci ,

õater/na/testa-NOM pa-INST

kutÍ--ki.

lépe hále eré-i té-lâ kakáho t-âg-áti 115

depois ir-PONT correndo REFL-casa-AL

t-âgkâ-lá-iiia~

REFL-dormir-PONT-FIN
J'

etâgkâge-tárâ hâle eré-i".

fingir/dormír-CONT-maszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

i-hicâ ikâú-lâ léha i-héke.

enraivecer-PONT
~

"mpesinârâ héke eré-i u-igkuri-nálâ~

idiota ERG l-enganar-HAB

i'-lâ-Í-go-ha eré:-i u-héke~

õrigar-PONT-FUT

u--iadho n-i-tái". 120

l-na/chegada 1+3-õrigar-INTC

i-hicâ oa-ts léha i-héke~

sex-PONT

is-aki-ha-p§râ ihipárâ Leha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1)

3-palavra-fazer-PERF pagamento

c. atiiqe-ha tâ-kot-alé l.éha isi-narâ.

REFL-õravo-TEMP chegar-PONT

rraká~akd", kàci. léha inó ikacun-târâ~

forte 3-marido gritar-CONT

tinile u-impaki-lâ e-héke~"tâ-tómi 125

INTER-FIN l-acordar-PONT

u-ilapaneta-tomi

l-assustar-FIN

ekilx-u ti}Jfl~

kã# kãJ ká"a ~ a ~ a .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(l)E o "pagamento" da informação dada pelo amante (V. Parte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV, Seção n).
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d.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf!.i ti t~ ati=ha i-hicázyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAetrimpe-Lá,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

perto-ENF aká napa acage ekútâha ikacú háta.

gritar TEMP

"iiahe", i-hicâ kt-lâ~

"aurun-tiirà-ha ekuàl e eré-i~

2mentir-CONT-ENF-mesmo

u-inkuri-nálâ-ha ekual.e eré-i.,

130

l-enganar-HAB-ENF
~

ekâ héke eré-i

ERG

e-i.ntohucux-i=pàx-à kutirú-ki.•

2-bater/na/testa/PERF pã-INST
~

âlé hâle eré-i egigkuci-lâ-i eré-i.•uhakú káega".

mas machucar-PONT-COP

i-tâhâgki-nárâ léha.•

3-ficar/quieto-PONT

135zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

i-tâhâgki-nârâ léha.

"tâma kuk-Lqkux-i=nà,

INTER DUAL-enganar-HAB
J

tâma kuk-igkuri-ná~

tâhâgkt-ti áta e-i-cerro

ficar-quieto-NOM 2-ficar-IMP

i-tâhâgki-nárâ.•

i-hicâ otâgki-hó-lâ háta tâha i-héke.

entristecer-IR-PONT TEMP

140

áiha.

upàvà-ha iré-i.
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ESTÔRIA FEIA

Escuta também,

outra de verdade (era) aquela (estória),

estória de verdadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé esta,

como a morte de Tamakahí é triste de verdade,

triste de verdadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAê a que vou contar.

I

a. A mulher estava trabalhando sozinha em casa.

estava preparando o polvilho para a bebida,

estava preparando o mingau,

a mulher,

na época da

seca,

-na epoca em

que as tracajá

botam ovo.

b. O amante dela foi para namorá-Ia,

o amante dela veio,

entrou,

ele foi quem demorou pouco para encontrar sua presa.

c. Chegou,

entrou,

"Você está aqui mesmo?

Escuta o que falo".

"Sim, estou preparando o raímgau'",

"Onde está seu esposo"? falou para ela.

"Na roça também",

"Por que voce não foi"? disse seu amante.

"Eu estou ocupada em preparar o mingau" disse,

"Estou sem vontade de ~r,

irei outra vez".

"Venha logo deitar comigo,

venha deitar comigo",
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"Espera!

Estou preparando o mingau,

nao posso deixar queimar meu mingau,

deixar queimar meu mingau".

"Sim".

"Espera!

Quando eu o tirar (do fogo), depois irei deitar com

você".

"Sim", falou para ela,

"Venha depressa!",

estã balançando na rede,

lã,

nada.

"Olha~ Depressa minha cara",

"O polvilho estã ficando quase pronto".

Foi isso.

II

a. "Depressa então", falou para ela,

"Depressa então, porque voce nao

. f?/IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
acr ed i ta'[,

"Espera meu caro!

"Estou trabalhando.

Nada, mas ele continua convidando-a,

"Depressa então",

E ficou ai reclamando da amante.

b. Revoltada com isso, se levantou para buscar,

"Depressa então",

quando estava com a pa na mao, lã,

na hora em que estava preparando o

mingau,

"Por que voce nao acredita?"

revoltada com isso ela golpeou-no na testa,

"Espera, estava falando antes,

sem ouvidos!"

Ela fez escorrer sangue no rosto dele.



1 21

é.:. rtun,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdireto ass~m ele se protegeu com sua propria mao,

direto foi para sua propria casa,

assim ele se protegeu com sua propria mão.

d. Foi para sua propria casa,

"Você ê surdo mesmo", disse sua amante.

Ela fez derramar o sangue.

Ele veio, direto mesmo para dormir.

e. Dormiu.

Enquanto ~sso, sua esposa chegou,

vindo da roça,

sua esposa chegou.

"Hei", disse para ele,

nada,

esta fingindo dormir,

esta roncando para (ela) não saber.

Foi isso.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III

a. Chegou,

a fim de evitar isso, sua esposa veio,

ele estava fingindo dormir.

"Hei, hei", foi para perto dele do outro

lado da parede da casa,

"Sim, sim, sim",

levantou-se sem olhar,

contra o poste,



122zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

para chocar-se contra este

levantou-se.

"Ahi, o que você acabou de fazer comigo,

porque voce não me acordou devagar"?

falou para ela,

"Por que voce não chamou as pessoas para

te ajudar a descarregar?"

"Mas o que aconteceu?"

Com a mao esquerda ajudou a descarregar,

o sangue derramou enfim.

(lá se foi, contra o poste)

"Como e que você ficou?" a esposa dele

falou.

ifEnquanto eu dormia, voce me acordava,

i/Enquanto eu estava adormecido, voce me

acordava,

~u fui contra o poste".

"Rápido,

aí depois eu vou ~uidar de voce,

eu vou dar-lhe remedio".

b. Direto a esposa dele se foi para o banho.

Seu amante cortou-lhe o caminho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
nao longe da agua,

chegou ate dentro da água.

"o que voce estava fazendo há um tempo atrás?",

seu amante falou,

"E o que aquele está

fazendo?"

"Aconteceu que eu o assustei,
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ele foi contra um poste".

"É mesmo? Est.a mentindo", o amante dela falou,

17Estã mentindo,

e assim então que você acreditou?

Mas foi aquela outra quem o golpeou na testa comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a pa ,

com a pa.

Depois, então, ele foi correndo para casa dormir,

mas estava fingindo dormir".

A esposa dele ficou com ra~va,

"Aquele idiota continua me enganando,

eu prigarei com ele,

quando voltar vou brigar com

ele".

Com a esposa dele, com ela ele fez sexo,

como pagamento do que ele tinha

contado.

c. Direto, enraivecida, chegou.

"Ahi, ahi~" seu esposo estava gritando bem forte,

"Por que você me acordou?

Para assustar-me com

certeza,

Ahi , ah i, ah i" .

d. Bem perto sua esposa chegou,

exatamente na hora em que ele estava

gritando "Ahi!"

"Depressa aqui!" sua esposa falou,

"Você estã mentindo mesmo,



Ele ficou quieto,

Foi isso.

EstezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe o fim.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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continua. mes:mo :me enganando,

foi aquela que golpeou você na testa com uma pa,

foi isso que voce bateu contra o poste".

Ele ficou quieto,

ficou quieto de

vez.

IIPor que continua me enganando?

Por que continua me

enganando?

fique aí bem quieto".

na hora em que quase tinha conseguido magoar de vez

sua esposa.



125zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ANETÁzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAITARINu(l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

chefe conversa

(Sequêncía dos díscursos cerímoníais do Kwarup)

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(huró-mpo kuk-apaki'-tóho kuk-itarin-ále etiiiâ-i ku-te-róte)

meío-LOC DUAL-aparecer-feíto/para DUAL-conversar-TEMP pareat-COP DUAL-ír-

TEMP

ou

(etinâ kuk-apak.i=toho)

pareat DUAL-aparecer-feíto/para

1. gigokú-na pohéee kâgamúke.•

pareat-ALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA? críanças

(repete),

(repete).

2. ilá-ha talóki gigóku acaku-ratiii. kâgmúke.•

1ã-ENF por/nada correr-INTC

3. tâ héke ósi-ma gigókú

INTER ERG bom-INTER

kurini-tómi.•

recepcíonar-HORTFIN

gigóku acaku-ratái réle uàke .•

aí.nda ant í.g,

4. (repete 3)

5. kuk-otomà-ko hainti-pârâ kàeqa atái hâle uàke.•

6. gigóku acaku-ho-tárâ atái hâle uáke.•

correr-HIP-CONT TEMP mas

7. i-kurini-tõmi atái hâle uáke.•

3-recepcionar-HORTFIN

8. is-arare-go-i-la gigóku acaku-ratái réle uáke.•

3-ígual-SUBS-COP-NEG

(l)Gravado em 23.10.1981.



126zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi-kuriiíi-kârâ-toho-i-la gigóku acaku-ratái réle-ha uáke.•

3-recepcionar-PERF-feito/para-COP-NEGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. (3)

11. (3)

12. kuk-otomó-ko káega atái hâle uáke.•

13. gigóku acaku-ho-tárâ réle uáke"

14. tâ-gigo-kt-iíâ acaku-ratái atáizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhdl-e uáke"

REFL-pareat-INST-ATR

15. (7)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~
16. kuk-otomó-ko atái hâle uáke.•

17. talóki réle-ha gigóku acaku-ratái réle-ha uáke"

18. i-kuriiíi-tomi-gó-a gigóku acaku-ratái réle-ha uáke"

3-recepcionar-FIN-SUBS-como

19. tâ héke ósi-ma gigóku kuriiíi'-tómiuáke.•

20. (17)

21. (1)

(repete)

22. tâ héke ósi-ma i-kuriiíi-tómi"

23. (2).
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IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(etiiiâ rekagki-tóhoJ

pareat sentar-feíto/para

1. ósi papa kâgamúke~ ósi-ha ósi-ha ósi-ha

está/bom crianças

2. jahéji-ha gigóku te-tái kâgamúke~

logo pareat ír-INTC

jahéji-ha gigóku te-tái.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

õ , k-ukahaha-ntú-hâgâ akii>e~

DUAL-sentír/preguíça-?-NEG mesmo

akané-i-ha iré-i" akané-i gigokú

sentado-COP-ENF DEIT-COP

g-âi-tarâ-i ire.

INTR-fazer-CONT-COP

4. t-uhú-ti akága kupehé-ni akané-i' itúgu.

PASS-saber mesmo DUALERG-PL dor

TIl

(etiiíâ itarimpaki-tõho)

pareat recepcíonar-feito/para

1. aiiâkâ.,

filho

ilá-ina e-ihati-ke.

lâ-FIN 2-saír-IMP

2. a., ku-gigokú-ru ku-n-cui-iiii=tómi.,

DUAL-pareat-REL aqul DUAL-INTR-receber-HORTFIN

(repete)

3. tâ-káega-hâgâ maga gigokú acakú-lâ atéhe.,

INTER-AL-NEG? CORRER-PONT CAUSA

4. kúre-ha iré-i uáke~

gente-ENF antigamente
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kiix-e-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhdnék.e-ha (1) iré-i uáke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. gigókuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-~

e-nara tikugú-i múke-ha iré-i uáke.

assim vir-PONT de/verdade-GOP

6. kuk-otomó-ko
~

hainti-pârâ káega atái hâZe uáke.

DUAL-pessoal-PL envelhecer-PERF AL TEMP mas

7. tâ-gigo-ki-ii5 acaku-ho-tárâ atái hâZe uáke.

REFL-pareat-INST-ATR correr-RIP-GONT

IV

(kuk-erika-tóho)

a.

1. - ahátâ eku-Záka uré-La,e~

NEG mesmo eu-NEGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

héke hóho kÍ--ce.aro

eles ERG ENF falar-IMP

2.

3. igkomporÍ-nu eku-letále u-héke~

sem/coisas l-ERG

4. ahâtâ u-ttiia igkó tâ"'-hori-si'-Zai'-cara u-héke •

NEG I-FIN co~sa PASS-encontrar-J'ASS-NEG l-estar-CONT I-ERG

b.

1. amaro~

voces

- . leu-a-i k -.~ - k (2)08'1-- papa u-g'l--gou-ru 'I---sepo-ga-rrrpa-.e.,

3-perto-AL~VERB-IMP

(1)A posposí çao hânéke é. usada com verõos como otonu, "sentir
falta":
u-otonu-ntárâ
I -GONT

saudade/

u-no hânéke
l-esposo

"estou com saudade do meu esposo".

(2)A expressão _ literalmente algo como "ficar ao lado" - significa a a
ceitação de desempenhar o papel de representante oficial do ótomo co~
vidado e, com isso, arcar com a responsaõilidade de fornecer os õens
valiosos que serão oferecidos aos mensageiros.
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c.

1. ósi papa ku-gigokú-ru-ha n-cepo-ga-mpa-tái.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INTR-perto-AL-VERB-INTC

d.

1. gigóku~ gigóku~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J J

2. erekaná acaku-tarâ héke anarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ima-Làa,

pareat correr-CONT ERG eles caminho-como/NEG
J

anetaó ima-lâa.

chefe

3. gigóku gigóku.

e.

1. e~ ure acakic-t.arà héke,

eu correr-CONT ERG

2. arigó héke u-ahekehe-tâhárâ(l) ese heke •

igual ERG l-pegar/pelo/braço-PERF ele ERG.

v

1. talóki réle-ha acaku-ráke gigóku~

por/nada ainda-ENF correr-IMP

2. euta-nâmi réla-ha eura-táke gigóku,(2)

PONT IMP

3. ânaró ima-lâa eura-táke gigóku~

eles caminho-como/não

J

4. anetaó ima-lâa réle-ha eura-táke gigóku~

chefes

(l)"pegar pelo braço" e o gesto que indica a escolha dos mensageiros por
parte do "chefe" da aldeia que realizará a "festafl (no caso, o Kwarúp).

(2)Os predicados eura e euta não ocor-r-em frequentemente na fala ordzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí nàr i.a ;

a tradução dada pelo informante foi, respectivamente: "não encontrar o
caminholl e "errar",
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5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinté-la atái hálezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuáke,

aqui-NEG TEMP mas antigo

acaku-ho-tárã atái hàle uáke gigóku"

6.

correr-HIP-CONT

agahukú(l) kaéga atái

LOC

~

hâle uáke"

~

acaku-ho-tárâ atái hâle uáke gigóku"

7. iceké heke réle-ha iré-i uáke,

kuk-ihurú irera-tâhârâ atéhe-ha iré-i uáke"

DUAL-antigos levar-PERF causa-ENF

8. tâ-ima-râ aporú-i réle-ha iré-i uáke"

REFL-caminho-REL seguindo-COP

9. ahâtâ-ha ku-kúre tâ-hirâmpâki'-la gigóku"

NEG-ENF DUAL-gente-REFL-com/neto-NEGzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10. kuJaici-ha tâ-hirâmpâkt-la gigóku,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. âgélé hirâmpárâ káega
~

atái hâle uáke"

ele com/neto

acaku-ho-tárâ

LOC

atái hâle uáke gigóku"

12. talõki réle-ha eura-táke gigõku,

13. (2)

14. (3)

15. (4)

16. ecuhehece-lâ-i ecuhehece-ráke gigóku" (2)

PONT-COP IMP

17. (9)

18. amatuárâ-ha tâ-hirâmpâkt- l.a gigóku"

19. agoló atái hâle uáke,

verdade

20. (11)

(l)Antigo terr~tor~o Nahuquâ nas cabeceiras do r~o Burití, proximo ã aI

deia originária de óti (Vide Capo II, Seçoes 2 e 3),

(2)Expressão definida como "palavras de chefe", língua especial do dis-

curso cerimonial.
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21. (12)

22. (13)

23. (14)

24. (15)

25. (16)

26. (17)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27. akueá tâ-hirâmpâki-la gigóku~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(repete o segmento 19-26),

36. ogosara tâ-hirâmpâki-la gigóku-,

(repete o segmento 19-26).

45. mâcâmâ-ha tâ-hirâmpâkt-la gigóku~

(repete o segmento 19-26),

54. tuha/i-ha tâ-hirâmpâki-la gigóku,

(repete o segmento 19-/.6).

63. ihikutáha tâ-hirâmpâki-la gigóku~

(repete o segmento 19-26).

72. ahâtâ-ha itagkó tâ-hirâmpâki-la gigóku~

NEG-ENF chefes/mulheres

73. tâhagakú-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ h' - ~1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 1ta- {rampaK.1..'-t,.agigóku~

74. (19)

75. (20)

76. gigóku gigóku,

?? erekanà acaku--tard heke ânaró ima-l.da,

pareat correr-CONT ERG eles caminho-como/não

anetaó ima- lâa,

chefes

78. gigóku, gigóku.



VIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgigópe gigópe.•

parent

2. ku-limó iré-lâ akae{re u-héke

DUAL-filhos levar-PONT mesmo I-ERG

3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe.. talóki réle-ha uáke.•

4. u-limó
~ ~

t-gt--naratikugú-i réle-ha

l-filhos trazer-PONT de/verdade-COP

5. anaro e-t-uhi-eéke réle-ha tre uáke.•

eles 2-INTR""'procurar-IMP

6. u-egiko-rú

l-coisas-REL

.Y'éle-hatikugú-i

7. repo-ga-rrrpá-lâ tikugú-i réle-ha

perto-AL-VERB-PONT

8. okurú óto káe-ga tâle uàke.•

bebida dono AL

9. lepé irrrpé-lâhéke tâle uáke

depois trazer-PONT

10. t-uhi-ií{-rrrpâgâkáega tâle uáke.•

REFL-procurar-NOM-SUBS

aikakú tále uáke.

kâraja?{ tâle uáke.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

Kujaie{ tâle uáke,

iiíasá tâle uáke.•

a)
J

1. ieaginâ h{ra.

chefe neto

iré-i' uáke.•

uáke

uáke

u-héke ire

u-héke

132

uake .•

uáke.•
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b)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqiqohiimpe ,

{re-ha iré-ke múke e-gikorrrporohó-i.

DEIT-ENF levar-IMP

2. tâ uhi-cóho-ha(l)

2-coisas!para/presentear COP

iré-i"

INTER procurar-feito/para-ENF

uhi-cóho akacére e-g-igi'-nâmi'.

mesmo 2-INTR-trazer-PONT

b)

1. okági hoho,

espere ENF

ku-m-hori-cái' hóho"

DUAL-INTR-encontrar-INTC

ku-m-hori'-cái hoho,

2. a{nte-ha iré-i ire-Zâ-{go u-héke tâmict-Za u-hori-sóte.

aqui-ENF levar-PONT-FUT l-ERG longo-NEG l-encontrar-TEMP

a)

1. kiréke.

podem ir

(l)uhi-Cóho" "fato para procurar" ou "feito para os que procuram", se re

fere aos objetos que o chefe representante da aldeia convidada deve
oferecer aos mensageiros da aldei'l patrocinadora da "festa",
f: considerado uma espêc í e de ihipârâ" "pagamento", concretização de uma
troca.
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CONVERSA DE CHEFE

(Sequêncía dos discursos cerimoniais do Kwarúp)

I

(Discurso para quando nos aparecemos no meio por ocasião da

nossa ida ao encontro dos mensageiros)

ou

(Discurso para quando nos aparecemos diante dos mensageiros)

1. Vamos ao encontro dos mensageiros, crianças,

(repete),

(repete) ,

2. LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAã toa os mensageiros correm, crianças,

3. Quem, vamos, ira receber os mensageiros?

Os mensageiros' correm ainda

como antigamente.

4. (repete 3)

5. Para nossa gente antiga, todavia, como era antigamente,

6. oS mensageiros deveriam correr, todavia, como era antigamente,

7. para poder recepciona-10s como era antigamente.

8. Não ha mais ninguém igual, mas os mensageiros correm ainda como

antigamente,

9. não ha mais quem saiba recepciona-10s mas os mensageiros correm ainda

como antigamente.

10. (3)

11. (3)

12. Para nossa gente, todavia, como era antigamente,

13. os mensageiros deveriam correr, como era antigamente,

14. aquele que enviou seus mensageiros corre como era antigamente,

15. (7)

16. para nossa gente, todavia, como era antigamente,

17. ã toa os mensageiros correm ainda como antigamente,
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18.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
...., - . - -

nao e a mesma pess.oa que a.ra recepciona-los, mas os mensageiros

cOrrem ainda como antigamente.

19. Quem, então, irá recepcionar os mens·ageiros como antigamente?

20. (17)

21. (1)

22. Quem, entao, irá recepcioná-los?

23. (2)

11

(Discurso para os mensageiros. sentar diante da casa dos

homens)

1. Vamos, crianças, vamos, vamos, vamos!

2. Logo os mensageiros irão embora, crianças,

logo os mensageiros irão

embora.

3. Não podemos ficar com preguiça,

este permanecer sentados·, é este permanecer sentados que aflige os

mensageiros.

4. Todos nos conhecemos bem a dor de permanecer sentados.

III

(Discurso feito para recepcionar os mensageiros)

1. Meu filho,

saia para fora!

2. Venha para que nós recebamos nossos mensageiros,

(repete)

3. Será que não há ninguém que seja a razao pela qual os mensageiros

correram?

4. Nossa gente de antigamente,

nossa saudosa gente de antigamente,
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5. assim QS mensageiros cheg?vam de verdade como era antigamente.

6. Para nossa gente antiga ainda como antigamente,

7. aquele que enviou seus mensageiros deveria correr ainda como

antigamente.

IV

(Discurso feito para concluir a recepção)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)

1. Sim, não posso mesmo ser eu,

2. fale para os outros!

3. Eu não possuo realmente nada,

4. eu não consegui encontrar nada para mim.

b)

1. Vocês,

vamos, sentem ao lado dos mensageiros:!

c)

1. De acordo, irei sentar ao lado dos mensageiros.

d)

1. Mensageiros, mensageiros,

2. os mensageiros não es:tãocorrendo pelo caminho apropriado,

caminho de chefes.

3. Mensageiros, mensage~ros.

e)

1. Sim, para isso foi o meu correr,

2. aquele que me pegou pelo braço ê igual a voce.

v

1. Novamente ã toa corram, mensageiros!

2. Novamente, não tendo encontrado ° caminho, vocês errarão, mensageiros,

3. novamente não e o caminho de chefes, voces errarao, mensageiros.
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5. Aqui não ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmar,s como era antigamente,

vocês:deveriam correr ainda como antigamente, mensage í ros,

6. como fosse para Agahiiku , ainda.como antigamente,

deveriam correr ainda como antigamente,

7. porque antigamente os demônios.

levaram nossos antepas.s.ados,antigamente.

8. Seguindo seu proprio caminho ainda como antigamente,

9. não há mais descendentes de chefe, mens.age iros,

10. não há descendentes de Kujaicl, mensageiros,

11. para os descendentes dele ainda como antigamente,

deveriam correr ainda como antigamente, mensageiros.

12. Ã toa vocês errarão de novo, mensageiros.

13. (2)

14. (3)

15. (4)

16. e um equívoco voces v~rem ate aqui, mensageiros.

17. (9)

18. Não há mais descendentes de Amatuárâ, mensageiros,

19. mas havia de verdade antigamente.

20. (ll)

21. (12)

22. (3)

23. (14)

24. (15)

25. (16)

26. (17)

27. Não há mais descendentes de Akúsa, mensageiros.

(repete o segmento 19-26)

-36. Não há mais descendentes de Ogosârá, mensageiros.

(repete o segmento 19~26)

-45. Não há mais descendentes de Mâcâmâ, mensageiros,

(repete o segmento 19-26)
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54. Não há ma1S descendentes de Tuhái, mensageiros,

(repetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO segmento 19.26)

63. Não há mais descendentes de Ihikutáha, mensageiros,

(repete o segmento 19-26)

72. Não existem mais descendentes de chefes mulheres, mensageiros,

73. não malS descendentes de TâIiagakú,mensageiros,

74. (19)

75. (20)

76. Mensageiros, mensageiros.

77. Os mensageiros não estão correndo pelo caminho apropriado,

caminho de chefes..

78. Mensageiros, mensageiros.

VI

1. Mensageiros, mensage1Xos,

2. eu levei mesmo meus filhos, mensageiros.

3. Sim, ã toa ainda como antigamente,

4. eu trouxe meus filhos de verdade ainda como antigamente,

5. procurem os chefes ainda como antigamente.

6. Trouxe minhas coisas aqui, ainda como antigamente,

7. sentei ao lado para recepcionar os mensageiros de verdade, ainda

como antigamente,

8. diante do dono da bebida, como antigamente,

9. aí ê que conduzi minha gente como antigamente,

10. para quem procurou ate nós, como antigamente.

Trouxemos" os colares de Aikakú como antigamente.

Trouxemos o arco preto como antigamente.
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Trouxemos as facas de Kujaic! como antigamente.

Trouxemos os colares de rnasã como antigamente.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Neto de chefe!

b)

1. Sim.

a)

1. Embaixador,

leve então os presentes que você. trouxe.

2. Que ofertas para os mens-age í.ros,

que ofertas voce trouxe?

b)

1. Espere

eu irei buscar para você,

eu irei buscar para você,

2. aqul eu as levarei em breve quando for buscã-Ias.

a)

1. Podem ir embora.
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KABAIH~ 6TO ITABINu(l)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

caraíba dono conversa

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
;

e-hisâ-ko
. ~~; (2)
1--ta-caete" .

2-irmão-PL responder-IMP

2. kuk-ÚY'upâi-ga-t§gi,,(3)

DUAL- HAE-RORT

3. igkómunta-ha iré-i ku-taâpâaó-ko héke kuk-irâkuri-lâ-kó-igo .•

ENF DEIT-COP DUAL-avos-PL ERG DUAL-mudar-PONT-PL-FUTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. kuk-agu-ntâgi .•

dançar-RORT
-

kuk-ailu-ntâgi .•

festejar-RORT

5. igkómunta-ha iré-i isiniiíâ ku-taâpâaó-ko notóho etimpe-lâ-igo .•

dor doença chegar-PONT-FUT

6. âlé irakáho kuk-ailu-ntâgi-ha .•

CONECT antes

7. e-hisa-ko hoho itâ-câéte .•

8. âle-cârá-i akagÍ-re kuk--ai. lu-ntárâ-ha.

ú1timo-COP mesmo

9. e.. égâ ....kuk.-otiomo=ko ai.Lohõ-pe akanl.re iré-i.•

DUAL-pessoa1-PL festa-ex

10 k ., ~ k- ,. h (4). u-n-1--r1--mo-tara-0-1---a.•

DUAL-INTR-errar-CONT-PL-COP-ENF

(l)Gravado em 23.10.1981.

(2) - d i , i.d - 1h "d "Exortaçao lrlgl a as mu ·eres para que respon am aos cantos
1inos, desempenhando seu papel de voz complementar na "festa",

(3)Dif'icila tradução da raiz urupâi. Se tomarmos seu significado
queiro, significa um ato formal da despedida, frequentemente
nhado pelo oferecimento de peixe e beijú ao viajante.
Pela explicação do ajudante tradutor, parece ser metáfora de um
ro incerto.

(4)irimo (transitivo) se diz de quem
pa1hando-se como uma criança.

mascu

corrl
acomp~

futu

-nao sabe executar uma tarefa, atra
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11. ornpogiga-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuáke ere-t:e uàke igi-Y'ókomi.,

?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAantigamente la-LOC ant. ver-RORT FIN PL

12. kuk-otornó-ko ailu uáke igi-rókomi.,

13. ku-taâpâaó-ko ptla Y'éle-ha atái.,

sem ainda-ENF TEMPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
14. is-aY'aY'é-la éku léha ánte lé'ha kuk-a-tâhâY'~

2-igual-NEG mesmo hoje DUAL-ficar-PERF

tikagóki' Léha kuk-a-tâhâY'5-ko Léhá,

misturado

15. iria léha eY'é Y'itáti ku-taâpaâó-ko

assim igual no/meio

eré ritáti léha tuhujánti-,

misturado

akáro tuhujánti-,

aqueles

16. ilá éku léha tikiiiâ a-tâhárâ ánte léha

outra/gente

tikagóki léha
J

kuk-a-tâhârâ l.eha,

17. ailu-nteke-té-câha-,

festejar-IMP-ir-ENF

18. ahátâ akacáge hóho tipaki ku-taâpâaó-ko igâ ipoin-jâ-la

NEG sempre roupa carregar~PONT-NEG

e-heke-ni.,

2-ERG-PL

19. kuk-et-igugki-gi-kârâ-kó-câha-,

DUAL-INTR-pensar-NOM-PERF-PL-ENF

2 O • etekuri-dâ-ko-odha,

passar-urucum-PONT-PL-ENF

21. er-ikuce-lâ-kó-câha-,

INTR-pintar

at-arihisute-lâ-kó-câha.,

INTR
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at-arihisute-Zâ-ko

muké-cdha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22. iZá-eâha iiiârâ-kó-eâha kâgamúke.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fícarPONT-PL-ENF crianças

éni hàho

?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J

kuk-iiiârâ-ko-ha.,

23. óJo ku-taâpâaó-kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-#" .-1..-ga - ~.(l) J ••apepo-Za " . hoho e-heké-rii. kdqamiike;

roupa

24. áJa kuk-alcir-tôho iré-i.,

cansado DUAL-palavra-feito/para DEU-COP

25. ihesiiiâ eré-i ku-taâpâaó-ko igâ ampa-Zâ-.ti tipáki e-i-iiaZâ-ko

feio vestir-PONT-DES sempre 2-estar-HAB-PL

kàqamiüce,

26. inte múke reZé-câha ku-te-ga-tâgi-eâha kâgamúke.,

DUAL-ir-HAB-HORT-ENF

NEG

-e-te-lâ-ko-Za.,

2-ir-PONT-PL-NEG

27. ahâtâ hóho

úzte hôho e-i-cae ti-hÚJa.,

2-estar-IMP lPLEXCL-no/meio

28. ke-te-ró
..

acaqe ,

IMP NEG-ir-PL

2g. unama ku-te-naZâ-ko.,

INTER DUAL-ír-HAB-PL

..
30. ku-taâpâaô-ko iiiakuruZáti iré-i kuk-a-nârâ-ko atehé-tiha.,

nas/mãos porque

31. u-ki-gáZâ ere arare .•

l-falar-HAB igual

hunái inakuruZá-ha iré-i kuk-a-nârâ-ko atéhe.,

FUNAI

(1)O informante parafraseou o sentido deste t.e.rmocom as palavras segui~
tes:
"Mesmo que o peixe não esteja cozinhado, voce pega um pedaço ê come-o,
não aguentando a fome", Aqui ê metáfora da incontinência dos jovens
em adotar os costumes caraíba, como o de usar roupa.
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ere áti-ha u-ki-tárâ-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEIT l-falar-CONT-ENF

e-heké-ni

2-ERG-PL

32. atâtâ-i-ha ku-te-ga-tâgi muké-câha •.. iré húnte.•

bonito-COP-ENF DUAL-ir-HAB-HORT DEIT LOC

33. ahâtâ-câha kuk-et-igka-nârá-ko-lá-câha .•

DUAL-TNTR-acusar-PONT-PL-NEG-ENF

ere áti-ha u-ki-tárâ

e-heké-ni-ha.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34. (repetezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA32)

35. (repete 33)

36. titáre-ha ku-camini

direto DUAL-ficar INTC PL

37. kuk-akda-ntamirii-ha .•

crescer-INTC PL-ENF

38. ku-m-hune-tâgi kuirinu.•

DUAL.-INTR-aumen tar-HORT po1vi lho

39. ihúki múke léha ku-te-rarâ-ko léha múke rice tikiná nta léha.•

parecido DUAL-ír-CONT-PL na/boca

40. u-ki-tárâ múke léha rtce iré-,-i-hae-heké-ni.

41. ailu-nteké-câha.•

42. âZ.é-tomi akire iria áráre-ha kuk-igantsú-ko muke.•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

irta árare múke aki"-sâ ta-pârâ

palavra-REL-escutar-PERF

múke Z.éhakupehéni.•

DUAL-ERG-PL

43. iria arare múke-ha.. iria aráre-ha

iria aráre-ha kuk-ailohó-ko-ha i-cómi-ha.•

DUAL-festa-PL estar-HORT-FIN
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44. kurézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuqkiiruzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1) ePÍki akacàqe-ha iriiíótoihata-tàrâ-hazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

gente pequena igual dono/deJcanto contar-GONT-ENG

uáke kuk-otomó-ko héke uàke,

45. iria aráre-ha kuré uqkiiru;

igi-ke apa kuré ugkÚ1'u-ha ukihonté-7;â.,(2)

ver-IMP seguir-PONT

iriiíótohéke ukihont é-Là,

46. cts uáke kuk-otomó-ko héke i'riiíótomo iha-tárâ múke uake ,

donos/dei canto

47. kuré uqkicru et-uh:t'-jâ.,

INTR-procurar-PONT

48. is-araré reáZe irinóto t-et-uhi-si reáZe.,

3-igual também dono/de/canto PASS-TNTR-procurar-PASS

49. nâmpéke akaaáge uáke kuk-otomó-ko ~-cara.,

assim mesmo ant. DUAL-pessoal-PL estar-GONT

50. u-curihâte-nú kurónta múke-tiha.,

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?

51. u-cux-ihiite-pdrà atái múke-t iha, (3)

1 PERF TEMP

52. iria arare muké-tiha.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J k 1 J-, h h" ~ 04 (4)ante mu e- eta&e- a u-nta aJat~-cara-~go.,

agorazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1- GONT-FUT

(l)"pequeno/filhote de kúre" é apelido de filhos e netos de "chefes".

(2)"Contam que antigamente cantador era como chefe; assim como o pessoal
segue os chefes para outra aldeia, o cantador tinha sua turma que o a
companhava". O orador destaca o papel de "dono de canto", protagonis
ta imprescindível do ritual, talvez outrora mais prestigiado e, ao
mesmo tempo, indiretamente, engrandece a si mesmo e a seu saber de
iriiíÓto.

(3)Linhas de dificil tradução. O meu ajudante expressou-se em português:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ainda doença não me pegou,
(-nu.,"ainda não"),

2. Quando eu morrer (quando doença me pegar),
(4) .•. - -

"Voces vao falar que eu era um bom cantador e vao ficar com saudade
de mim": ntahajati.
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5;) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu-a-n5râ at.ehe-ha,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l-estar-PONT porque

âlé atéhe iré-italóki-ha iré-i e-igkuri-

CONCET porque p9r/nada-ENF 2-enganarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-nal.à-ko u-heke,

HAB-PL l-ERG

54. kuk-otomo-ko-iiíá-tiha u-pagauntisa-tâh5râ atehé-tiha~

DUAL-pessoal-PL-FIN-ENF l-prestar/ouvido-PERF porque-ENF

55. ir{;a arare talóki muké-tiha i'ré-i u-ki-gálâ e-heké-ni.

l-falar-HAB 2-ERG-PL
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CONVERSA DE CARAÍBA

1. Respondam aos seus irmãos~

2. Es.tamos nos afastando (do nos.somodo de ser)?

3. Mais cedo ou mais tarde nossos avos (os brancos) irão nos transformar.

4. Dancemos,

façamos festa!

5. Mais cedo ou mais tarde a dor, as doenças:dos nossos avos chegarão.

6. Antes disso, façamos festa!

7. Respondam aos seus irmãos!

8. Esta ê a última vez mesmo que estamos fazendozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf est.a,

9. Sim••• esta e mesmo como eram as festas.da nossa gente,

10. -somos nos que estamos errando.

11. Queria que vissem como era antigamente, lã antigamente,

12. queria que vi.ssemas festas antigas da nossa gente,

13. quando ainda não existiam nossos avôs.

14. Diferentes mesmo estamos ficando hoje,

estamos ficando mí.s-tur ados-,

15. assim, desta manei ra aí no me.i,onos.aoaavos estão ficando,

aí no meio todos juntos,

eles juntos.

16. Hoje estã mesmo aí gente diferente,

estamos ficando misturados.

17. Venham fazer festa!

18. Vocês nao devem vestir sempre a roupa dos nossos avôs,

19. somos nôs que devemos pens-a.r,

20. Vocês passam urucum,
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21.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvoces se pintam,

passam urucum na.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt esta das mulheres,

passam urucum na

testa das mulheres.

22. Esta e a situação de voces, cr-í.anças,

esta ê a nossa situação,

23. nao desejem a roupa dos uos sos avôs, crianças,

24. cansei-me dos nossos discursos,

25.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé feio vocês desej arem semp re de vest í.r a roupa dos -nossos avos,

crianças.

26. Assim ainda vamos indo, crianças,

27. não vao embora!

Aqui permaneçam no me~o da nossa gente!

28. Não podem ir,

29. para onde voces estao indo?

30. ~ que nos estamos nas mãos dos nossos avos,

31. assim. eu estou falando,

ê que nos est.amos nas m aos: da FUNAI,

por causa disso estou falando para

voces.

32. Bonito comportemo-nos, no nosso lugar,

33. não podemos nos acusar uns aos outros,

por ~sso estou falando para

voces.

33. (repete 32)

35. (repete 33)

36. Comportemo-nos direito,

37. nos vamos crescer,
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38. aumentemos o polvilho.

39. Continuando assl.m, já estaremos correndo pelas bocas das outras

aldeias,

40. estou falando para voces uma última vez.

41. Façam festa!

42. Por isso mesmo as.si.mlembrem de nossa irmã,

devemos nós todos escutar suas palavras.

43. Assim mesmo, assim,

assim continuem sendo noasas Eestasl

44. Nossa gente contava que antigamente o dono dos cantos era igual aos

descendentes de chefe,

45. assim igual aos descendentes de chefe,

veja, tinham seu séquito como os

descendentes de chefe,

os donos de canto tinham seu séquito.

46. Assim antigamente nossa gente contava dos donos de canto, antigamente.

47. Descendentes de chefe sao necessários,

48. do mesmo modo também donos de canto são ainda necessários,

49. e assim que nossa gente vivia antigamente.

50. Ainda não fui pego pelas doenças,

51. mas quando eu tiver caído doente,

52. assim entao,

eu serei lembrado com saudade como um bom cantador,

53. porque quando era vivo,

sera por causa disso, eu enganava muito pouco

voces.,

54. porque eu era quem prestava ouvidos a nossa gente,

55.
.•..

Assim, novamente, fui falando para voces-,
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chefe conversar-CONT

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiiiâlâ gapâle tikinâ kt-Iâ e-heke-ni ,

NEG outra/trióo dizer-PONT 2-erg-PL

2 h
J J .~' ~ (2). La atua otomo ot-o~n-eara,,' .

pessoal INTR-amarrar-CONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

õ : Lahatuá ótomo héke i8ilú hu-,tárâ,

ERG trovão desenhar-CONT

4. Lahatuá ótomo iiialq,i~euht-ko-i~

3-roça-PL-COP

inálâ iiiagó-ko-i~

comida-PL-COP

5. ójo-ha kuiri e-gálâ e-héke-ni"

NEG-ENF mandioca matar-HAB

6. kuk-ikijahi-iialâ-ko léha i-heké-ni~ tikiná héke~

DUAL-falar/mal-HAB-PL 3-ERG-PL

7. ójo-ha kurihé óto héke kuk-oin-iiâlâ~

feitiço dono DUAL-amarr ar-HAB

8. cue u-igugkigu -nâl.à,

muito l-pensar-HAB

9. kotâ-hágâ léha u-i-iiálâ~

alegre-NEG l-estar-HAB

tikiiiâ ki-róte~

dizer-TEMP

U~ravado em 03.11.1982.

(2) oin é verbo transitivo que s-í.gn.LfLca o ato do feiticeiro amarrar com uma
corda ou um fio a imagem de cera que representa seu feitiço: um porco do
mato que destrua as roças:,o raio que incendie uma casa, um feto que cau
sara a morte da mulher ao parir. hu, outro verbo transitivo, ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° ato de
moldar a figura, tornando-a com isso imediatamente capaz de "chamar" co
mo dizem os ku i.kirr o,de evento de ser representado, uma espécie de perfor
mativo não veróal, uma íeone com uma eficácia simbó li.c.a inerente. -
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10. kâgamuké ege-gá~él) isi~ú héke~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

crianças comer-MB trovao ERG

11. itaó ege-gá~â isaúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhéke,

mulheres

12. tatúte kuk-ege-ga~§-ko i-héke~

todos

13. iná~â-ma igun-ti-n{ tatúte~

suportar-NOMzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

kuk-eqe-çalã-ko isilú heke,

14. titómi-ma iré-hugu hu-ná~â e-heké-ni. iré-i~

porque DEIT-parecido desenhar-MB

15. atâtâ-i-ha kun-a-tâgi~

bom-COP-ENF DUAL-ficar-HORTPL

-
16. kuiri-pe- eku-ga~â-ko iré-i heú héke~

mandioca-ex comer-HAB-PL DEIT-COP porco ERG

e-m-hu-tâhârâ-ko héke~

2-INTR-desenhar-PERF-PL ERG

17. inanrpa-tái nipa kupehe-ni,

DUALERG-PLalimentar-INTC

18. ójo-ha ugké hanaterá-~â

feto colocar-PONT

e-heké-ni~

-
atâtâ-i itaó imaru-na-tái~

bem-COP mulher parir-HAB-INTC

19. ahâtâ u-akit{-la

NEG l-gostar-NEG

ugké hanaterá-lâ e-heké-ni.

20. ánte-ha iná~â-ma
z: • (3)

aneta--z- .
"

21, tâ itannu ta-gá~â kupehé-ni~

INTER conversa escutar-HABzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) eqe , "comer" e "as.sus-tar-" - Homônimos ou uma metáfora?

(2)Ate a linha 26 o orador assume uma tipica postura de humildade e
to-depreciaçao, devido, também, a sua jovem idade.

au-
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22. iiiáJâ -mhq hqigo-i inte .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jQve:m..-cOPLOC

~
23. anétâ hâle agólo-,

chefe :mas verdade

kutaâpâaó-ko n5:le anétâ nfile agolo.

24. is-araré réle-ha

3-igual aínda-ENF

iré-i "" ""u-aurun-tara .•

l-mentfr-CONT

u-·itarinu-na-tohó-i

l-conversa-HAB-feíto/para-COPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7~ ••• (1)
a-fiaga-tat~-n~ -'

2-ouvido-LOC-PEL

25. tâ itaniiu-na lá-ma kU-l?aga-tat{:-ni~

INTER convers'ar-HAR-INTER DUAL-üuvido-LOC-PL

,

26. iiiálâ-ma hehii-L t-itarini-iiâ-i.

velhos-COP conversar-ATR-COPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27. egâ-nãna igkómunta-nâna kuré e-lâ-igo e-heké-ni .•

não/sei gente matar-PONT-FUT

is-oin-jâ-igo e-heké-ni .•

3-amarrar-PONT-FUT

28. âle-róte léha i-hisuâ-râ héke léha e-lâ-kó-igo .•(2)

CONEC-TEMP 3-irmão-REL ERG matar-PONT-PL-FUT

i-hisuâ-râ

kotu-tgo léha.•

bravo-FUT

29. âlé atéhe
J

atâtâ-i huii-a-tâgi .•

CONEC causa bom-COP DUAL-ficar-HORTPL

30. atâtâ-i ku-câgi s

DUAL-HORTPL

(1). 1 11 d d .d 11 •Lí tera mente conversar para entro os,OUVl.,os , ou seja, aconselhar,
admoestar, dirigir pela palavra no caminho da retidão dos verdade i

ros kúre; ê a função do discurso do chefe.

(2) f . - C' _. ) d -. d .Re ere-se ao l.rmao metom1.nia por parente em geral a Vl.tl.ma o fel.
ticeiro; ele vingar-se-ã caso o doente acabe morrendo.
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u-ki-ga-tQhQ-i e-heké-ni.

l-dizer-HAB-feito/para-COP

31. inálâ-ma kucihé óto uhu-ndmi: kupehe-rii;

feitiço dono saner-PONT

32. âgéle hiil e t-ârâgú hokógo~

aquele mas ATR-doença-ATR
~,

uhu-nârâ léha i-héke-,

saõer-PONTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33. akuga-r2 Z-élia

alma-REL voltar-PONT COMPL3FINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~

is-oin-n-í-lia e-igi-ga l.ã-ko i-héke iré-i-,

3-amarrar-NOM-ENF 2-ver-HAB-PL.•,
e-uhu-târã-ko i-héke iré-i .,

2-saóer-CONT-PL
~

e-uhu-naZ-â-ko i-héke iré-i.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34. kum-inagó e-cóte-ha.,

DUAL-comidachegar-TEMP-ENF

kuir{ e-cot-e,

mandioca

kaga-ki-tó te-róte.,

peixe-INST-SUBS ir-TEMP

ikiné igkat{-Z-â e-heké-ni huro-mpóga-,

beijú partilhar-PONT 2-ERG-PLmeio-AL

kagá i'gkati-róte e-heké-ni.,

peixe partilhar-TEMP

a{-câha taharâ igi-nârâ e-heké-ni.,

beijú trazer-PONT

ekisé hékezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC2) ikiné igkat{-Z-â.,

ele

ekisé héke kagá igkat{-Z-â.,

iZa-cânipa kun-a-tam{ni.

DUAL-fícar-INTCPL

(l)Duplo/sombra e princl-pl-o vital, suht r a.i'do por um flespírito", o akiuja po

de ser recuperado através do ritual da paj elança e r-ecouduz Ldo ao Itdoente".

C2)Refere-se ao parente do "doentell restaóelecido. Ao patrocinar a "festa"

ligada ao "espírito" que se marrí.f es-t.ou no transe ou nos sonhos da v i t a

ma, ele providenciará be í.jii e peixe para distríó.uição cerimonial coletT

va, apaziguando, ao mesmo tempo, os' icéke e os conflitos que dividem a
unidade da aldeia.
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACHEFE CONVERSA

1. Que outras aldeias não falem para vocês,

2. o pessoal de Lahatuã es,tãamarrando (feitiço),

3. o pessoal de Lahatuã estã desenhando trovao,

4. o pess.oal de Lahatuã não tem roça,

não tem comida •.

5. Parem de matar a mandioca,

6. eles continuam a falar mal de nos'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt odos, as outras aldeias,

7. que os feiticeiros parem de.nos amarrar,

8. estou pensando muito,

9. continuo a ficar triste,

quando as outras' aldeias comentam •.

10. Trovão assusta as crianças,

11. trovao assusta as mulheres

12. ele sempre assusta a nós todos,

13. ninguém suporta ma~s,

trovao sempre nos assusta,

14. Por que voces.desenham coisas desse tipo?

15. Fiquemos bem.

16. Porcos continuam a comer a mandioca,

aqueles.que voces desenharam,

17. vamos todos buscar comida.

18. Parem de colocar feitiço de feto,

deixem as mulheres parir em paz,

19. não gosto que voces coloquem feitiço de feto.

20. Agora não há chefes,
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21. As convezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArs.asde quem podemos continuar a ouvir?

22. Hoje não tem mesmo jovens (che.fes:).

23. mas. chefes de verdade,

ao contrario, verdadeiros eram os chefes dos

nossos antepassados,

24. estou mentindo aqui fazendo igual a eleS',

minha conversa feita para

os ouvidos de voces.

25. Quem continuara a discursar para nossos ouvidos?

26. Não ha velhos que saibam discursar.

27. Assim, não sei quando e porque voces matarão gente,

vocês os amarrarão,

28. quando isso acontecer, o irmao dele matara vocês,

o irmão dele ficara

com raiva.

29. Por 1.Sso fiquemos.'em paz,

30. Sejamos bons.,

e meu dizer feito para voces-,

31. Nos. - sabemos. de donos. de feitiço,nao

32. so aquele que caiu doente,

ele sabe tudo,

33. sua alma voltou para ele,

aquele que foi amarrado continua olhando
....

para voces,

ele es.ta s.abendo de vocês.,

ele continua sabendo de vocês..

34. Quando chegar nossa comida,

quando chegar a mandioca,

quando os pes.cadores.partirem,

voces dis.tribuem o beijú no me1.O,

quando vocês. distribuírem o peixe,
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entao VQcês. trazem o beijú para o peixe

cozido,

ele distribui o beijfi,

ele d í s-tr í.buí' o peixe,

vamos fazer assim.
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