
' 

O movimento.da identidade 
indígena no Brasil é aqui tratado 
pelo estudo da sua materialidade 
lingüístico-discursiva. 
Buscam-se os processos de 
signific~áo que constituem as 
línguas indígenas, podendo-se 
assim ''melhor compreender o 
real do nosso 
portugues-brasileiro" e, pelo 
"aprofundamento de nossas 
diferen~, aprender urna 
convivencia menos injusta com 
essa cultura que é nossa 
história". 
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Discurso indfgena: a 
materialidade da /fngua e o 
movimento da identidade 
oferece um enfoque de duas 
línguas indígenas brasileiras -
Bakairi e Ti.kuna - em dois 
prismas: a materialidade da 
língua e o discursivo. 
Para o Bakairi sao tecidas 
considera~óes a respeito do 
sentido das· marcas temporais no 
ambito do discurso. o uso 
dessas marcas que, 
aparentemente, expressam um 
mesmo fato gramatical se define 
numa perspectiva ideológica. E 
o sentido que as mesmas 
instauram no texto 
autobiográfico em exame revela 
que a identidade Bakairi vem se 
constituindo num movimento 
contínuo de resistencia, 
instituído com processos de 
apagamento, denega~áo e 
contradi~áo. 
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PREFÁCIO 

Em urna reuniAo da ANPOLL, no Rio de Janeiro, em 1987, o Grupo de 
TrabaltlO em Análise de Discurso apresentou tr6s atividades principais: uma 
mesa-redonda sobre a rela~o entre o lingOístico e o discursivo, um painel 
sobre metáfora e um sobre discurso e trnguas indígenas. A intencAo já era a 
de poder ter uma visAo organizada dos trabalhos da área de indígena que 
procuravam compreender processos discurvlsos nAo sobre as trnguas indí
genas mas das trnguas indígenas. Os trabalhos apresentados nesse volume 
sAo o resultado dessa reuniAo e apresentam, de forma sistemática, resulta
dos de reflexOes inscritas na metologia da análise de discurso em línguas in
dígenas (Bakairi e Tikuna). 

Ao lado da nova contribui9Ao que um domfnio como o da Análise de 
Discurso pode trazar ao campo de estudos e pesquisa das línguas indíge
nas, o objetivo dessa publica~áo é também estabelecer patamares de co
nhecimento que sirvam como marcos para o desenvolvimento de pesquisas 
similares na área, para que nAo se esteja sempre comecando do "zero" co
rno se n!o existissem pesquisas já feitas no interior dessa metodología. Em 
suma, criar urna memória de trabalhos para que se possa avancar no co
nhecimento dessas lfnguas que, além de terem seus caracteres particulares 
A cultura indígena, fazem parte do quadro de constituicáo de nossa língua 
nacional. · 

Como a Análise de Discurso trata da dimensáo histórico-cultural da 
finguagem, ela permite apreender características importantes e crftlcas ao 
nosso etnocentrismo. 

Noc09s relevantes que estAo pressupostas e que passam a ser ob
servadas, descritas, explicitadas pela Anállse de Discurso - como a de su-
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jeito, contexto, historicidade, imaginário e ideología - permitem perceber re
la9óes entre campos lingüísticos diferentes, com suas especificidades, e 
conseqüentemente propiciam condic;óes teóricas favoráveis a compreensáo 
das histórias das lfnguas em contato. 

O conhecímento das línguas indígenas em sua materialidade específi
ca - que náo se resuma em observac;óes paras itárias a descric;áo das lín
guas •ocidentais" como paradigma - supóe a explícíta9áo dos processos de 
sígníficac;áo que as constituem. A compreensáo desses processos deriva 
necessaríamente de urna sua abordagem discursiva. 

Desse modo, compreender as trnguas indígenas em suas determina
c;óes lingüístico-histórico-antropológicas significa também estabelecer prole
gómenos para compreender a relac;áo entre oralidade e escrita, formas dis
cursivas em relac;áo, como lenda, história e mito, assim como configurac;óes 
particulares de produc;áo de sentidos na trngua portuguesa-brasileira que náo 
sejam apenas um reflexo da imaginária língua portuguesa da colonizac;áo. 

Um conhecimento aprofundado, pois, das línguas indígenas pode nos 
levar a compreender melhor o real do nosso portugués-brasileiro. 

Por outro lado, e náo com menor importAncia, a abertura de conviven
cia com línguas menos conhecidas em seus aspectos discursivos pode nos 
fazer apreciar funcionamentos discursivos que permanecem obscuros no 
quadro teórico da Análise de Discurso. 

Finalmente, a partir de um conhecimento mais real sobre as línguas, 
podemos, talvez, no aprofundamento de nossas diferenc;as, aprender urna 
convivencia menos injusta com essa cultura, que é nossa história. 

No caso presente, esses trabalhos, que aquí apresentamos, trazem 
urna contribuic;áo especial A noc;áo de sujeito que trabalha a Análise de Dis
curso. 

Procurando desconstruir filosofías espontAneas que sustentam des
cric;Oes lingüísticas, e que por sua vez se sustentam em posic;óes que ne
gam a possibilidade de se pensar o índio como sujeito, as análises discursi
vas que fazem parte desse volurne, ao se proporem pensar o sujeito índio, 
desembocam necessariamente em reflexóes sobre a :"deologia. 

Desse modo, podemos lembrar o princípio da Análise d~ Discurso que 
diz que "náo há discurso sem sujeito e náo há sujeito sem ideología". lsto 
porque o afeito ideológico elementar é o que produz o sujeito. Assim, nossa 
postura é a de que, pela Análise ca Discurso, se pode também desconstruir 
a •evidéncia", construída por certas teorías antropológicas e lingüísticas, de 
que o índio nAo tem ideologia. Em nossa perspectiva, se (se cónstitui como 
um su jeito que) tem linguagem, tem ideología. 
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De um lado, podemos pensar a forma-sujeito .fndio constituída por de
termina~s históricas ideológicas na sua rela~Ao com o simbólico, jé que a 
rela~Ao com a língua é necessariamente atravessada pelo imaginérlo (logo, 
pela ideologia). E, como o discurso é o lugar de contato entre llnguagem e 
ideologia, é nele que se pode apreciar a constitui~áo do efeito-sujeito. Por 
outro lado, aprendemos, ao mesmo tempo, que a ideologia tem outras fonnas 
rnateriais de constitui~Ao que náo apenas as apontadas nas formas instltu
cionais de nossa sociedade; outros grupos, com suas diferencas históricas 
e culurais, tém seus modos, suas fonnas materiais de constitu~áo que nos 
resta determinar e náo negar como é o hábito do desconhecimento produzi
do por teorias irnanentistas. 

Eni Puccinelli Orlandi 
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PERSPECTIVAS DE ANÁLISE 00 DISCURSO NUMA 
ÚNGUA INDfGENA: O BAKAIRI (CARIB) 

Rellexlo e proposta 

Tanía Conceí~áo C. de Souza 
Museu Nacional - UFRJ - PUCRJ . 

O estudo de lfnguas indígenas tem sido feito sob urna ótica tAo atomi
cista que, mesmo quando visa a análise de textos, a língua aparece bastante 
fragmentada. As análises desse tipo sáo, geralmente, pautadas por estraté
gias trazidas pela lingüística. 

O material lingüístico, no caso, é tratado isoladamente, por etapas que 
se voltam para si mesmas: os fatos da língua náo sAo pensados em termos 
mais amplos e náo nos remetem a nenhuma outra instAncia, a náo ser a pró
pria língua ou a nrveis lingüísticos em si. O processo é circular. 

Esses tipos de análise, que buscam delinear, por etapas, os sistemas 
lingüísticos, isolam a producáo lingüística do contexto social e histórico. Re
duzem a língua a um conjunto de fatos lingüísticos dados, cujo sentido e fun
cionamento sáo previstos aprioristicamente. A producAo lingüística, ao ser 
separada do contexto, fica também desprovida de sua historicidade, o que 
lhe relega um caráter único e universal. Essa universalidade, no entanto, po
de ganhar outras determinacoos, quando se admite urna relacáo constitutiva 
entre o dizer e a sua exterioridade. 

Essa outra possibilidade de análise, em que as condicOes de produ
cáo do dizer náo ficam excluídas, é oferecida pela Análise do Discurso, onde 
a língua, bem como as sistematicidades ar detectadas, sáo tomadas como 
material de base, como conclicáo de processos discursivos determinados 
(Orlandi, 1986). 
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Trabalhar o discurso significa, entáo, lidar com um conjunto de fatos 
que, além de material lingüístico, sáo também fatos de outra ordem: históri
cos, sociais, ideológicos. 

Cotejando-se as duas propostas de análise - a da Lingüística e a da 
Análise do Discurso - verifica-se que a língua, como objeto de análise da 
Lingüística, reflete pouco o processo de sua real constituic;áo. Essa consti
tuic;áo, na verdade, é pré-moldada a partir do recorte analítico. Ou seja, na 
maneira como se coleta, se descreve e se analisa o corpus já se configura a 
língua. A configurac;áo náo é resultado e, sim, um a ¡xiori da análise. Para a 
Análse do Discurso, a língua náo é um objeto fechado em si mesmo, mas 
material de base resultante da "rela9áo (historicamente determinada) com 
processos discursivos sedimentados· (Orlandi, 1986:114). Enquanto a Lin
güística se preocupa com o todo, enquanto produto, a Análise do Discurso 
se ocupa dos processos da constitu~áo desse todo. 

Trabalhar a partir do prisma da Análise do Discurso é, assim, urna ta
refa difícil e complexa, já que a análise náo se.dá de forma automática. Mais 
complexa ainda - porém desafiadora - parece ser a proposta de análise do 
discurso em lfngua indígena. 

A proposta de análise do discurso em trngua indígena pode representar 
um passo a frente no estudo das línguas indígenas brasileiras, 1 na medida 
em que urna abordagem nos moldes da Anáfise do Discurso dará tambéi'n 
urna contribuic;áo para a renova9á"o do estudo dessas lfnguas. 

Sendo assim, nos propornos, neste trabalho, a mostrar, a partir do 
exame da estrutura discursiva de um texto Bakairi, a rela9áo entre o empre
go e o funcionamento das chamadas marcas de tempo-aspecto em Bakairi 
com o conceito de polifonía, discutindo-se ainda questOes relacionadas a 
unidade do texto e dispersáo do discurso. Processos gramaticais, presentes 
no mesmo texto, como a intransitivizacáo, a indeterminacáo do sujeito e 
construcOes ergativas também seráo analisadas, visando-se, no caso, 
a questAo do apagamento do sujeito. 

É válido ressaltar ainda que, no desenrolar da análise, outras no96es, 
além das mencionadas até aqui, seráo discutidas e desenvolvidas mais de
talhadamente. 

Os 8¡ ..... ..... 
Habitam o Brasil Central, Mato Grosso, e estáo alocados em dois 

postos criados pelo antigo SPI: 
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1. Pasto Indígena Bakairi, antigo SimOes Lopes: localizado na con
fluéncia dos ríos Paranatinga e Azul, a 350 km a nordeste de Cuiabá. 

Atualrnente o grupo deste posto está dividido em faccOes: Aldeia Velha 
ou PakOera, Aldeia Nova ou Aturua e mais dois pequenos grupos que, re
centemente, se retiraram da Aldeia Velha e resolveram "fundar" suas pró
prias aldeias. 

Na Aldeia Velha o chefe é eleito ou, muitas vezes, "imposto" por pe
quenos grupos. O mandato, a princípio, é por tempo indeterminado. Entre
tanto, as constantes insatisfacOes no grupo provocam um sistema contínuo 
de "rodízio" na c'1efia da Aldeia. Esse regime de chefia é um dos fatores 
responsáveis pela atual e gradativa desagregacáo do grupo. 

' 

Nas pequenas faccóes que vem surgindo, a figura do cacique tem si-
do resgatada e a questáo da chefia, por enquanto, pretende ser definida pelo 
processo de hereditariedade. 

2. Pasto Indígena Santana: localizado no rio Novo. 

Como nas pequenas aldeias, o sistema de chefia fica a cargo do caci-
que. 

Os Bakairi somam um total aproximado de seiscentos indivíduos, dis
tribufdos pelos dois postos acima. Foram pacificados no comeco do século e 
desde entáo vivem nos postas governamentais e nas pequenas aldeias. Os 
grupos que vém se desagregando contam com trinta a quarenta indivfduos 
por grupo. 

Segundo a ctassificac;áo de Ribeiro (1957), a situacáo de contato dos 
Bakairi é de "integrados" a sociedade nacional. 

Pertence a ramificacáo Sul da família Carib. 

Cerca de 90°/o dos Bakairi sáo bilíngües, isto é, talantes do portugués 
e de sua própria lfngua, o Bakairi. Urna minoría náo-bilíngüe é formada por 
velhos e crianc;as. 

Von den Steinen (1892), Capistrano de Abreu (1895) e Wheattey 
(1964-1974) já se ocuparam de aspectos gramaticais da trngua. No entanto, 
gostarfarnos de ressaltar que as conclúsOes que oferecemos no Ambito da 
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,.. gramática do Bakairi diferem das dos referidos autores e sáo resultantes de 

nossa pesquisa. 2 

O corpus 

Perfaz um total de cerca de 26 horas, registrado num gravador UHER, 

modelo 4000 REPORT L, coletado em cinco pesquisas de campo.3 Nossa 

pesquisa se restringe a língua Bakairi talada em Simóes Lopes. 

Trabalhamos com oito informantes nativos, dentre os quais se encon

tra a pessoa mais velha da Aldeia, que tala apenas a sua língua materna. 

O material que compóe o nosso corpus é bastante variado. Consta do 
preenchimento de vários formulários de pesquisa4 e da coleta de inúmeros 
textos discursivos. Esses textos encerram relatos de fatos diversos, contos 
de rendas, explica9óes sobre o modo de vida da religiáo dos Bakairi, auto

biografías, diálogos, assembléias, etc. 

No presente trabalho nos deteremos em analisar5 um pequeno texto 

autobioQráfico. Para a transcri9áo desse texto nos valeremos de urna escrita 
ortográfica. 6 

Aanálse 

Marcas de tempo-aspecto em Bakairi: uma questáo de gramática? 

Há n:iuito ternos indagado sobre o emprego e a sistematiza9áo das 
marcas de tempo-aspecto em Bakairi. O simples arrolamento dessas mar

cas e a remissáo a um determinado tempo-aspecto que as mesmas possam 
sugerir desconhecem, na verdade, o real alcance dessas marcas a nfvel 

discursivo. 

A falta de perspectiva ex ata das marcas de tempo-aspecto (e de tan

tas outras) em Bakairi come9a a ser refletida nos próprios quadros sistema

tizados, por exemplo, por Wheatley quanclo este se propóe a fazer um estu

do mais detalhado da gramática Ba.<airi em contraste com o exame superfi
cial da língua feíto por Von den Steinen (1892:423), (cf. Wheatley, 1969:80). 
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Na abordagem em moldes tagmémicos de Wheatley, as classes de 
palavras sAo definidas em func;Ao das marcas que exibem em seu bojo. SAo 
classes morfologicamente condiciónadas. Ouanto A func;Ao (ou sentido?) 
dessas marcas sAo feitas afirmativas isoladas de um contexto mais amplo. • • 

O funcionamento deixa de ser atestado. O que é oferecido sAo longas listas 
de marcas agrupadas em n-classes, ilustradas por itens isolados. 

Um rápido olhar nessas listas é suficiente para se perceber que, na 
maioria das vezes, urna mesma marca pode ter diferentes fun~s. É o ca
so, por exemplo, do suflxo -ze que tanto pode significar presente, futuro ou 
infinitivo, ou ainda o aspecto continuo. Já o sufixo -i/eoo-dile pode ser o as
pecto continuo, ou marcar ac;Ao já acabada. As várias func;Oés dessas mar
cas sAo apontadas sem estarem calc;adas por restric;Oes de ocorrAncia. A 
análise nAo se sustenta. 

A inconsisténcia desse tipo de análise deve ser atribufda a urna possr
vel inadequac;Ao do método utilizado. Geralmente, parte-se de um modelo 
pronto, preestabelecido para o estudo de determinadas línguas, sem se 
questiooar a natureza das mesmas. O processo acaba sendo: o encaixe, 
onde se criam fórmulas ou classes para se adaptarem os dados, e a corre
lac;Ao com fatos gramaticais de lfnguas bastante estudadas, como o inglés, o 
portugués, e outras. A ~Ao. hoje em dia, ainda é a busca de modelos clás
slcos. 

A indagac;Ao a que oos referimos há pouco nAo vai estar volada, em 
particular, para a pr6pria sistematizac;oo, e sirn para o método que daí se de
preende. 

O método, no caso, é aquele que visa apenas A segmenta9Ao e A 
classificac;Ao das formas ou, ainda, A forrnalizac;Ao das regras. Enquanto a 
taxonomia é favorecida, o funcionamento e o sentido ficam A espera de defi· 
nic;áo, já que o sentido que se instaura no texto nao é abordado. 

o ideal é que se trabalhe todo o tempo com o conjunto e com as uni
dades !soladas, desde que o processo nAo seja unidirecional. É preciso per
correr o todo, mesmo que este esteja estruturado em diferentes nrveis, para 
se descrever o percurso das marcas isoláveis e chegar-se aos sentidos. A 
linha de análise, porém, nAo poderá ser verticalizada em um Cmico sentido 
pois, do contrário, estar-se-á reproduzindo o mesmo modelo de tantas outras 
metodologías. 

Voltando A questAo das marcas de tempo-aspecto no Bakairi, quere
mos mostrar que após analisar a estrutura discursiva do texto que segue, fi
cam muito mais visíveis a fun9Ao e o emprego dessas marcas. 
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(1) +- wega xira au- ge -le idijiem- pa 
1 p.sobre isso 1 p. falar aspecto muito -náo 

,, 

(2) k- ae -wá-le ani xera tera y- et+ -dapa iwa- pa-dope 
1 p.chegar-aspecto aquí este lá 1 p.aldeia -de tempo-náo-tem 

(3) aituo k- ohogü -+le ani tara 
aí 1 p. casar aspee. aqui aquí 

(4) iwera tara xidade -da w- id -+le sinku anu -be 
hoje aqui .cidade -em 1 p.morar-aspec. cinco anos -tem 

(5) +- táf o ká- enanáneho -ba ura 
1 p. língua 1 p/3ob.esquecer- náo eu 

(6) i- táfo t- utu -ze lela ura karaiwa eem ada- keze 
3p.língua agente-saber-aspecto também eu civilizado aquela intr. falar 

(7) alap+la ura alela márí alap+la +- pemugudo arawatae koenda 
também eu mesma indefinido 1 p.parentes se bem 

(8) lela ura eaga -mó y- et+ -anaji t- eta -ze ura 
também eu ficar-quando 1 p-aldeia-em ir eu 

(9) adi p+mre 
qualquer comida 

t- awT -ze ura idanara A wara 
comer eu todas bem 

(1 O) tera xira odai augele adi ká- utu -le A ara kula 
aquí isso dentro falei 1 p/3ob.saber-asp. só isso 

(11) alap+la A alap+la awera kuradomodo awera 
também outras pessoas outras 

(12) ananomódo alap+la y- ara alap+la idanara 
tribos 1 p-como todos 

(13) ala kula A ise augele 
só isso futuro falar 
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(1) Vou falar um pouco sobre mim. 

(2) Eu vim prá cá, lá daquela minha casa da Ald&ia, náo tem mu~o tempo. 

(3) Ar me casei aqui. 

(4) Agora moro aquí na cidade há cinco anos. 

(5) Da minha trngua, náo me esqueci. 

(6) A trngua dos Karaiwa, também sei falar. 

(7) Os meus parentes ficam muito bem quando ficam aqui na minha casa. 

(8) E eu também, se vou e fico na casa deles, fico bem. 

(9) Lá eu como de tudo que é comida. 

(10) Falei dentro disso o que sabia. É só isso. 

( 11) Mas também ... T ambém há outras pessoas por aquí. 

(12) De outras tribos, todas como el:J. 

( 13) É só is so que vou talar. 

' 

Logo de início, verifica-se que o texto é autobiográfico, revelando um 
pouco sobre a vida da autora, Sakumairo. Esse pouco é composto de fatos 
passados, como a vinda da Aldeia para Cuiabá - (2) kaewále ani xera tera 
yetkfapa iwapadope 'Eu vim prá cá, lá daquela minha casa da Aldeia, nao 
tem muito tempo' - e o casamento - (3) aituo kohogúile ani tara 'Aí me casei 
aqui'. O casamento se deu no passado mas ainda é um fato presente porque 
perdura até entáo. Também na linha do presente estáo o residir em Cuiabá
(4) iwera tara xidadeda widHe sinku anube 'Agora moro aquí na cidade há 
cinco anos'-, o náo-esquecimento da língua materna ao lado do domínio da 
língua dos Karaiwa7 - (5) e (6) itáro káenanehoba ura I itáfo tutuze lela ura 
kar~iwa eem adakeze 'Da minha língua, nao me esqueci I A língua dos Ka
raiwa, também sei talar'-, as constantes idas e vindas a casa dos parentes 
na Aldeia - (8) lela ura eagamó yeünaji tetaze ura 'E eu também, se vou e fi
co na casa deles, fico bem' - e o fato de a situacáo em si (o casamento com 
alguém da cidade e a moradia em Cuiabá) ser também vivida por outras 
pessoas índias e de outras tribos. 

Além dos fatos relatados por Sakumairo sobre sua vida, no texto ainda 
podem ser encontradas referencias ao momento da realizacáo do relato. 
Num futuro imediato coloca-se o próprio ato do relato, introduzido com a pri
meira frase - (1) .mega xira auge/e idjiempa 'Vou talar um pouco sobre mim' 
- e confirmado em (10) tara xira odai auge/e adi káutule 'Falei dentro disso o 
que sabia' - e em (13) ala [ - ara] kula ise auge/e 'É isso que eu vou talar'. 
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(\ Após urna primeira análise das formas verbais destacadas acima, po
de-se perceber que, embora os fatos ar arrolados sejam referendados a 
momentos distintos - presente, passado e futuro - , as marcas de tempo-as
pecto utilizadas nessas formas verbais náo parecem estar sendo emprega
das segundo urna possível correlayáo com a dimensáo temporal de presen
te, passado e futuro. Entretanto, na sistematizayáo do emprego dessas for
mas, há sempre remissáo ao fator tempo, urna vez que o aspecto é, geral
mente, o contínuo. A questáo do aspecto, por sua vez, parece complicar-se 
diante da disponibilidade na língua -de mais de urna marca relacionada a um 
mesmo aspecto, no caso. o continuo. 

Se o fator tempo náo ajuda na decifrayáo do emprego dessas formas, 
na medida em que elas náo se colocam numa linha temporal demarcada, nos 
voltamos, entáo, para outras categorías. As categorias de que lanyaremos 
máo fazem parte do escopo da T eoria da Enuncia9áo e dizem respeito a es
trutura discursiva do texto. 

A estrutura discursiva mostra, por exemplo, que no discurso podem 
estar presentes vários pontos de vista do locutor. Esses pontos de vista cor
respondem as intromissóes que o locutor pode fazer no seu próprio ato ilo
cucionário, apresent~se, assim, como outros enunciadores. Os diver
sos pontos de vista refletidos na enunciayáo imprimem ao dizer urna dimen
sáo polifónica. E é a partir daí que se sustenta a distin9áo entre locutor e 
enunciador. O locutor é aquele a quem deve ser imputada a responsabilida
de do enunciado e a quem ainda se referem as marcas de 1 ª pessoa do re
lato; aos enunciadores correspondem os diferentes pontos de vista expres
sos na enuncia9áo (Ducrot, 1987). 

No que se refere as chamadas marcas de tempo-aspecto em Bakairi, 
observa-se que seu emprego pode ser relacionado a presenca de mais de 
t.m enunciador, como procuraremos, mais adiante, explicitar melhor. 

Ainda no campo da ·enuncia9áo quanto ao tempo, propriamente dito, é 
preciso fazer distin9áo entre o tempo do relato enquanto um todo, isto é, o 
momento quando o relato é construfdo, e o tempo relacionado aos fatos que 
compóem o relato. 

O tempo do relato como um todo é de responsabilidade do locutor. 
Nesse caso, diremos que o tempo náo se delimita na rela9áo espaco-tempo
ral dos fatos e sim na relayáo espaco-temporal do momento da produ9áo do 
relato, como fica demonstrado com a análise das formas verbais destacadas 
a cima. 
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Traduzidas essas formas - (1) auge/e 'vou talar', (10) auge/e "falei' e 
(13) ise auge/e 'vou falar' - nota-se que a mesma forma auge/e pode corres
ponder em portugués a um verbo remetendo ao passado ou ao futuro. Essa 
constata9áo nos leva a afirmar que a marca -le presente nessas formas pa
rece apontar para urna neutralizayáo do fator tempo que se institui quando da 
produ9AO do relato. O tempo do relato é, em si mesmo, apenas o momento 
da produyAo e o sufixo -le, que ora é associado ao aspecto contfnuo ora ao 
tempo passado, parece indicar o agora do ato ilocucionário, isto é, parece 
marcar o tempo do locutor. 

A neutraliza9Ao do tempo do relato também é confirmada se analisar-
mos as mesmas formas acima do ponto de vista da gramática. · 

Em (1) augele •vou falar', a referéncia é o fato imlnente: 'Vou talar Lm 

pouco sobre mim'. Aqui a perspectiva de futuro parece plausrvel. 

O segmento seguinte, entretanto, (10) augele 'falei', marcaria o final do 
relato: o operador discursivo wenl 'assim', presente em (9), pode ser usado 
sempre que se fecha urna cláusula, um parágrafo, ou surgir apenas no fim 
de um texto. No texto acima, a cláusula com w~ teria sido o fecho caso 
náo tivesse acorrido a informante oferecer urna "reflexAo" sobre a sua situa-
9áo de índia moradora em cjdade grande. De qualquer forma, (10) augele 
'falei', no trecho em questáo, está se referindo ao que acabara de ocorrer: 
'Falei dentro disso o que sabia'. A remissAo ao passado também é coerente. 

Como se vé, as duas formas gramaticais presentes em (1) e (10) 
- auge/e - apesar de serem idénticas, podem estar relacionadas tanto a 
uma acáo que se inicia, quanto a urna a9áo acabada. 

Muito mais contraditória, porém, parece ser a locucáo (13) ise auge
/e 'vou talar', nos remetendo a tudo que tinha sido dito até entáo. A contradi-
9áo é flagrante já que urna marca gramatical específica de futuro, o auxiliar 
ise, foi empregada. 

Essa contradi9Ao que se instaura no plano do lingüístico pode náo 
estar instaurada no plano da enuncia9áo. O fato de se confirmar a neutrali
za9áo do tempo do relato, atribuída, no caso, ao locutor, nos leva a afirmar 
que o relato como um todo se caracteriza pela sua atemporalidade, apesar · 
de determinadas marcas gramaticais poderem estar assinalando tempo-as
pecto. No plano discursivo, as marcas perdem a sua fun9áo única imposta 
pelo lingüístico, adquirindo funyáo própria no processo histórico da constitui-
9áo do dizer. 

A rela9áo estabelecida entre o locutor e a dimensáo atemporal do re
lato se aproxima mais ou menos da rela9áo sublinhada por Ducrot (1987) 
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" entre o narrador e o tempo da narrativa:ª o tempo gramatical pode náo ter 
como referencia o momento em que o autor escreve e sim aquele em que o 
narrador relata. Sendo assim,. é possível que urna narrativa passada num 
futuro distante possa ser narrada em tempo presente. 

A possibilidade de se redimensionar um fato passado em determinada 
época em termos de um outro momento é o que estamos chamando de 
"neutraliza9áo do tempo" pois a no9áo de tempo propriamente oita náo cor
responde as marcas gramaticais que expressariam o tempo. 

Assim, nos textos Bakairi a marca -le, no plano discursivo, náo signifi
ca a remissáo a um tempo-aspecto preestabelecido: -le estará sempre rela
cionado a neutralidade temporal do r~lato e corresponderá a voz do locutor 
(L), a voz de quem relata. A marca -le, por conseguinte, representa urna das 
marcas do ºeu" do discurso. 

Enquanto a dimensáo temporal do relato é de responsabilidade do lo- · 
cutor, a redimensáo do tempo-aspecto no relato parece ser de responsabili
dade de outro enunciador (E-1). lsso pode ser verificado no trecho 

(2) Kaewále ani xera yetidapa iwapadope 
'Eu vim para cá, lá daquela minha casa da Aldeia, náo tem muito 
tempo.' 

do qual destacamos a forma kaewále 'eu vim', marcada pelo morfema -wá 
que detém a noc;áo de passado remoto. 

No Bakairi há a op9áo de se marcarem tres aspectos no passado: o 
remoto, o recente e o imediato. O remoto, por ser definido como o náo-re
cente, é a marca adequada, do ponto de vista gramatical, para caracterizar a 
ac;áo contida em kaewále. O passado recente aqui seria agramatical pois 
o fato - a saída da Aldeia - se coloca num plano náo-recente. 

O remoto é também a marca de passado encontrada nas lendas que 
nos remetem a tempos táo distantes que os fatos ar propalados jamais se
riam atestados. 

Na linha temporal, o remoto das lendas e o remoto de fatos que pude
ram ser atestados se opóem categoricamente. E essa oposi9áo está refleti
da, por exemplo, no trecho acima quando, paralela ao emprego da forma de 
passado remoto -wá, está a expressáo iwápadope 'náo tem muito tempo'. 

O emprego da expressáo i11apadope 'náo tem muito tempo' junto de 
urna forma no passado remoto pode, por certo, ser contraditório no eixo da 
gramática. Mas esse tipo de construc;áo aponta a possibilidade de se relati-
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vizar a noc;áo de remoto. Essa relativiza9áo parece representar o ponto de 
vista de um enunciador diferente de L, já que o locutor (L) é responsável pelo 
efeito de atemporalidade do relato enquanto produc;áo e náo pelo tempo dos 
fatos no relato. 

A redimensáo temporal dos fatos no relato é urna questáo de interfe
rencia do locutor no seu próprio dizer, apresentando-se como um outro 
enunciador. Note-se que a forma verbal onde está contido o morfema -wá 
'passado remoto' vem acompanhada das marcas do locutor: a 1ª pessoa ka
e o sufixo -le. A noc;áo de remoto aí contida será todavia relativizada, caben
do a um outro enunciador contrapor esse uso de -wá 'passado remoto', im
posto pela gramática, com a expressáo iwapadope 'náo tem muito tempo'. 

Logo, no desenrolar do texto, essas duas vozes - locutor e enuncia
dor-1 - poderáo ser detectadas através do jogo que se trava entre o uso 
determinado pela gramática face ao sentido instaurado com as posic;óes 
enunciativas presentes no texto. E, desse jogo, acabam se definindo dois 
sentidos para o tempo: um tempo parado, de observac;áo, que está em com
passo de espera a medida que os fatos desfilam em retrospectiva - o tempo 
do locutor - e um tempo que corre e faz perdurar os fatos - o tempo exterior, 
o tempo real - concebido de urna perspectiva diferente da do locutor instala· 
do na posi9áo de mero espectador. 

Essas duas perspectivas de tempo-aspecto, atribuídas a mais de um 
enunciador, perpassam por todo o texto. Observe-se, por exemplo, o uso da 
palavra (4) iwera 'hoje' ao lado de widile 'moro'. A marca-dileoo-i/e pode cor
responder ao aspecto contínuo imediato, isto é, aquele que assinala o agora, 
o exato momento, o que autorizaria a depreender que o sentido de widile é 
'estou morando agora'. A palavra Bakairi que corresponde a agora, no en
tanto, é iwelalalá e náo iwera que foi usada no texto: iwera significa 'hoje'. Se 
tormos nos pautar pela associa9áo estabelecida pela gramática de que a 
-dile corresponde o agora iwelálalá, o emprego de iwera 'hoje' poderia pare
cer indevido pois náo assinalaria o fato imediato. Porém, iwera corresponde 
no trecho acima a um sentido diferente do sugerido µE;la gramática: o uso de 
iwera junto a forma widile, marcada pelo aspecto contínuo-imediato, significa 
que o ato de morar na cidade, além. de ser um fato agora, é também um fato 
que perdura 'há cinco anos'. O emprego dessas duas formas, iwerá e sinku 
anube, permitem, na verdade, assinalar toda urna perspectiva temporal - re
sidir na cidade desde o casamento até hoje - e deslocar a rígida no9áo de 
continuidade que poderia estar contida no sufixo -di/eoo-ile 

Mais urna vez, a relativiza9áo do tempo-aspecto no relato pode ser 
imputada a um outro enunciador (E-1) que náo seja o locutor: um enunciador 
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responsável pelo equilibrio entre o sentido previamente estabelecido pela 
gramática e o sentido constituido na enuncia9áo. As duas no9óes de tempo 
- um tempo estático e um tempo dinamico - , já referidas anteriormente, tam
bém podem ser aqui retomadas. O tempo estático, refletindo as formula9óes 
contidas na gramática, seria o tempo neutro, apenas presenciado. O tempo 
dinamico, correspondendo a um ponto de vista isento de neutralidade, repre
sentaría a perspectiva de quem vivenciou e conhece a extensáo exata dos 
fatos. E a no9áo precisa de durabilidade e de continuidade dos aconteci
mentos só se define na rela9áo de contraponto existente entre as vozes do 
locutor e do enunciador-1. 

Além da marca -df/eoo-i/e que expressa o aspecto continuo, o Bakairi 
também apresenta o sufixo -ze, aparentemente coma mesma fun9áo. O uso 
do sufixo -ze, na versáo de Wheatley (1969), seria mais abrangente, abar
cando o presente, o passado ou frases no infinitivo, enquanto que -dileoo-ile 
marcaría apenas a continuidade imediata. Acrescente-se ainda que todos os 
verbos em Bakairi, a princfpio, tanto podem vir marcados por -i/eoo·dife ou por 
-ze, o que descarta a possibilidade de se tentar discriminar essas marcas 
através da divisáo em classes morfologicamente condicionadas. A dificulda
de que entáo se coloca é como prever quando será empregado o sufixo -ze 
ou o sufixo -dileoo.ile, ambos relacionados ao aspecto contrnuo. 

A no9áo de continuidade impressa nas marcas pode, de fato, vira ser 
confirmada como emprego das mesmas em textos Bakairi. Essa no9áo de 
continuidade, porém, é, além de muito ampla, bastante imprecisa. Quando 
essas marcas sáo analisadas num contexto amplo, pode ser constatado que 
elas correspondem a várias outras no9óes se, na análise do contexto, le
varmos em conta a visáo de mundo dos Bak_airi e as condi9óes de produ9áo 
do discurso. 

Na concep9áo dos Bakairi, o fazer, o agir, etc. podem ser definidos em 
dois planos: aquilo que é natural e aquilo que é adquirido, aprendido. O natu
ral está próximo aoque é contumaz, aoque acontece quase que esponta
neamente. Saber costurar, por exemplo, é um saber adquirido; saber o nome 
das pessoas que habitam a mesma aldeia, no entanto, é um saber náo-bus
cado. 

Portanto, os saberes, os fazeres, e tudo mais podem ser caracteriza
dos a partir dessa biparti9áo, a qual correspondern as formas -die oo -ile, ex
pressando o que se faz ou se aprende "sem esforc;o", e a forma -ze, que 
abrange tudo que resulta de esforc;o próprio. O conceito do que venha a ser 
"natural" ou "adquirido" só se sustenta no texto. lsto é, náo há no léxico urna 
caracteriza9áo prévia ou única do que seria "natural" e "adquirido", daí re-
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sultando a impossibilidade de redistribuir essas marcas em termos de clas
ses. 

No texto de Sakumairo, por exemplo, (3) kohogúile 'me casei' e (4) wi
dile 'moro' se colocam no eixo do que é natural: casar e morar sáo etapas 
previstas na existéncia de qualquer pessoa. No mesmo eixo se encontram 
(1 O) káutule 'eu sabia' que nos remete a tudo que foi dito até entáo. Saber 
falar sobre a própria vida é, sem dúvida, um saber náo-adquirido. 

No outro plano, onde os fatos fogem a linha do que seria natural, estáo 
(6) tutuze adakeze 'sei talar', (8) tetaze 'ir' e (9) tfwfze 'comer'. 

(6) tutuze adakeze 'sei talar' é náo-natural porque o objeto do saber 
é e! m karaiwa itá; o •aquela língua dos Karaiwa', que se aprende por esfor90. 
Embora os Bakairi desde que nas9am convivam tanto com a lfngua materna 
quanto com o portugués, o domínio do portugués, na visáo de Sakumairo, 
náo se coloca no plano do saber sem esfor90 e espontAneo. 

Ouanto a (8) tetúe 'ir' e (9) tcfwfze 'comer', estes estáo no eixo náo
natural porque as constantes idas a Aldeia, o fato de se sentir a vontade na 
casa de parentes, comendo comida de Ba.kairi, que é diferente da comida 
que se come na cidade, representam atitudes intencionais: a inten9áo, no 
caso, é reafirmar a identidade etno-social. Apesar de Sakumairo estar levan
do um tipo de vida diferente do que levaria se residisse na Aldeia, ainda se 
vé como Bakairi. A necessidade de identifica9áo racial, longa de urna convi
véncia com o povo de origem, faz com que as a9óes contidas em (~) tetcf
ze 'comer' sejam consideradas como fatos náo-naturais, mesmo que estes 
aconte9am com freqüéncia. Assim, os critérios que váo determinar o empre
go de -ze ou -dile escapam a esfera da gramática e até a esfera do discursi
vo. Sáo as condiyóes de produ9áo do dizer que indicamos caminhos.9 

Diante da possibilidade de se definir o sentido a partir das condi9óes 
de produ9áo do dizer - proposta da AnáJise do Discurso - , é válido recolo
car aqui a questáo do significado tace a Pragmática e a Análise do Discurso. 

Para a Pragmática Referencial, com base na SemAntica Lógica, a re
la9áo entre os signos e seus usuários se evidencia a partir da necessidade 
de se atribuir um valor de verdade ou falsidade ao que é dito, sendo o con
texto determinante no valor da verdade. 

Em outra visáo, a dos behavioristas, a rela9áo linguagem/usuário 
parte da utilizac;áo do signo pelo usuário. lsto é, o valor do signo é apreendi
do com a convivéncia do intérprete com a situa9áo do uso do signo. 

Já na Pragmática Conversacional, o usuário é pensado em sua condi
c;áo de interlocutor em urna situa9áo de comunica9ao, sendo o reconheci
mento pelo ouvinte o elemento fundamental do significado. 
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Ainda considerando a relac;;áo de interlocuc;;áo na questáo do significa
do, apontam-se duas outras vertentes: a Pragmática llocucional e a Seman
tica da Enunciac;;áo. Na primeira, a linguagem é tida como urna forma de 
ac;;áo - informar, perguntar, ordenar, prometer, etc. - e a func;;áo primordial da 
linguagem, af, é a de informar. Na segunda vertente, a linguagem também é 
vista como urna forma de ac;;áo mas, além disso, a significac;;áo é definida 
como fundamentalmente dialógica. 

Com a proposta da Análise do Discurso, ratifica-se que a relac;áo lo
cutor-ouvinte é essencial para a significac;áo. A Análise do Discurso vai além 
dos limites da interlocuc;áo, ressaltando a necessidade de se pensar essa 
relac;;áo locutor-ouvinte dentro das condic;óes de produc;áo do discurso: o ta
lante, o ouvinte, o contexto de comunicac;;áo e o contexto histórico-social 
(ideológico) (Ortandi, 1986:61 ). 

· Assim, embasados na concepc;áo da Análise do Discurso no que se 
refere A significac;áo, podemos, entáo, aventar que o conjunto das formas 
ora terminadas em -dile--ile,ora termiladas em -ze, imprimem ao dizer um 
sentido que extrapola aquela significac;áo prevista em termos semantico
pragmáticos, urna vez que a definic;;áo dos fatos como natural e náo-natural 
depende de um dos pontos de vista de onde se fata. Nesse caso, a escolha 
dos fatos a serem determinados por-dile--ile e -ze, isto é, a definic;;áo do 
que vem a ser entendido como fato natural e náo-natural, pode representar 
também o lugar de enunciador (E-1) diferente do lugar do locutor. A voz do 
anunciador aqui, porém, náo significa apenas um contraponto a gramática. 
Além de significar um contra-argumento a urna rígida e prévia sistematizac;;áo 
no ambito do semantico, a voz do anunciador explicita ainda toda urna rela
c;;áo imaginária da linguagem com o mundo. A func;;áo e o real alcance das 
marcas de tempo-aspecto em Bakairi náo se explicam, portanto, com para
digmas gramaticais preestabelecidos. 

Finalmente, gostaríamos de pensar um pouco mais as duas noc;;óes de 
tempo localizadas no texto analisado. 

A distinc;;áo de duas variantes de tempo - urna relacionada ao tempo 
do locutor e outra relacionada ao tempo real dos acontecimentos - nos leva 
a refletir sobre as características do texto em questáo, características essas 
que o definiriam quanto ao genero discursivo propriamente dito. 

Os relatos realizados em primeira pessoa náo costumam ser identifi
cados com o discurso relatado. O texto que analisamos, por se tratar de um 
relato autobiográfico, é todo ele realizado em primeira pessoa. Sendo assim, 
poderia estar longe a possibilidade de nomeá-lo discurso relatado. 
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No entanto, a questáo do tempo e a presenc;;a de expressóes com
postas por verbos discendi nos levam a considerar a probabilidade de se re
pensar o texto em análise, considerando-o um discurso relatado. 

O discurso relatado tem como principal característica a de informar l.l'Tl 

discurso efetivamente realizado, estando nele contidos os termos de um dis
curso suscetfvel de ser realizado por um locutor diferente daquele que faz o 
relato (Ducrot, 1987:166). 

O texto do qual estamos tratando náo contém um discurso efetiva
mente realizado. Mas a perspectiva em que se coloca a realizac;áo iminente 
do discurso - um futuro imediato - indica que o texto contará um discurso 
ainda por se efetivar. Assim, ao invés de, como no discurso relatado, se 
apresentar o dito para, em seguida, identificar a pessoa responsável pelo 
que foi dito, no texto citado, há um lo~utor que náo só anuncia o seu discurso 
- (1)iwéga xira auge/e idjiempa'Vou talar um pouco sobre mim' -, como 
também, num determinado momento, o encerra - (10) tera xira odai auge
/e adi káutule .. ara kula 'Fa/ei dentro disso o que sabia. É só isso' - para, 
após retomá-lo, fechá-lo definitivamente com a última frase do relato - ( 13) 
ala kula ... ise auge/e 'É só isso que vou fa/ar'. A referencia a pessoa res
ponsável pelo relato sáo as marcas de priry¡eira pessoa presentes nos ver
bos discendi. 

Essa organizac;áo desse texto autobiográfico é a mesma encontrada 
nos discursos relatados propriamente ditos, onde estáo contidos os termos 
de um discurso realizado por um interlocutor diferente daquele que faz o re
lato. 

A única diferenc;;a entre esse texto e os discursos relatados em Bakairi 
sáo as marcas de pessoa presentes nos verbos discendi. No caso de o lo
cutor estar relatando o discurso já efetivado por outrem, ele tem a opc;áo de 
marcar no verbo discendi a terceira pessoa - ugele 'ele disse', ugelémó 'eles 
disseram' - ou omiti-la - kele 'disse' , kelémó 'disseram' - quando náo 
atesta o que está sendo dito, isto é, quando náo ouviu o conteúdo do relato 
do próprio autor do discurso e sim de urna outra pessoa. 

Assim, esse texto autobiográfico, ao se apresentar com as mesmas 
características do discurso relatado, satisfaz também a segunda parte da 
definic;;áo deste género discursivo - discurso suscetível de se realizar por 
um locutor diferente daquele que faz o re1ato. Nesse caso, estarnos diante 
da possibilidade de afirmar que no relato em foco há a presenc;;a de dois lo
cutores diferentes, observando-se, porém, que esses dois locutores se 
.apresentam como o "eu,. do discurso. 
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" A presen9a de dois locutores num mesmo discurso também é prevista 
por Ducrot, quando este assinala "no interior da no9áo de locutor 'o locutor 
enquanto tal' (por abrevia9áo, L) e o locutor enquanto ser do mundo ('A')" 
(Ducrot: 188). 

Os dois locutores, L e A, no discurso analisado, se assomam mais 
evidentes quando distinguimos o efeito de atemporalidade do relato como 
produ9áo - imputada a L - e a temporalidade dos fa tos contidos no relato de 
responsabilidade de um outro locutor - A-, que se apresenta como "ser do 
mundo". 

O efeito de atemporalidade do relato se confirma quando verificamos 
que o sufixo -/e se apresenta neutro quanto a possibilidade de remissáo a 
qualquer urna das perspectivas de tempo, presente, passado e futuro. Essa 
nuance de atemporalidade presente na marca de tempo-aspecto (o sufixo -
/e), caracterfstica dos verbos discendi, parece apontar a confirma9áo de se 
poder considerar o texto autobiográfico aqui referido como discurso relatado, 
na medida em que a afirmativa "no discurso relatado é informado um discur
so efetivamente realizado" também fica neutralizada diante da neutralidade 
aspecto-temporal verificada nos verbos discendi Bakairi. · 

Quanto a defini9áo de duas no9óes de tempo - um estático e outro di
namico - observadas durante a análise do texto, é válido ressaltar que elas 
se constituem através das vozes do segundo locutor (A) - aquele que ape
nas observa o tempo e se atém a "rigidez" do uso das marcas de tempo-as
pecto imposto pela gramática - e de ·um enunciador (E-1) - que, como urna 
voz-contraponto de A, imprime aos acontecimentos urna perspectiva tempo
ral verdadeira, urna perspectiva, no caso, distante daquela que poderia estar 
sendo trazida pelas marcas de tempo-aspecto empregadas no relato. 

Assim, a análise do emprego e funcionamento das marcas de tempo
aspecto em Bakairi, longe de revelar urna fechada sistematiza9áo, deixa 
antever que a constitui9áo do tempo e do aspecto pode ser melhor definida 
no domínio da enuncia9áo. 

Marcas e consll~ 91anaticais no Discurso 

Instaurada a discussáo (Foucault, 1968 e 1969) entre aceitar o discur
so enquanto unidade ou dispersáo, a dispersáo é estabelecida em detri
mento a unidade sob a rejei9áo de quatro hipóteses que poderiam levar a 
defini9áo do discurso como unidade. 
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Segundo Foucault, nao é o objeto de um discurso que o caracteriza 
como unidade, já que o objeto é resultante de um conjunto de formula9óes. 
Nem tampouco a forma de organiza9áo de um discurso, o encadeamento ou 
o estilo, o que lhe confere a unidade, dada a heterogeneidade dos enuncia
dos. A unidade de um discurso também náo é encontrada no interior de um 
sistema fechado, na medida em que é preciso explicar o aparecimento de 
novos conceitos. E, por último, o tema náo é um parametro para se buscar a 
unidade do discurso: um mesmo tema pode estar contido em diferentes dis
cursos e vice-versa. 

Os discursos sáo, assim, definidos como um sistema de dispersáo. 

Analisar um discurso corresponderá, entáo, a urna análise da disper
sáo. O objetivo será a busca de regularidades que levem a dispersáo. É 
preciso descrever as condi<;óes de existencia do discurso, ou seja, "as re
gras de 1orma9áo". Tais regras váo contribuir para a descoberta das regula
ridades do discurso: as "forma9óes discursivas". 

Por sua vez, as regras que individualizam os discursos representam 
um sistema de rela9óes nos quatro níveis acima mencionados: objeto, enun
ciado, conceito e tema. O estabelecimento dessas rela9óes facilita o cami
nho da dispersáo até a regularidade. 

A partir da análise dos discursos é possível chegar ao jogo dessas 
rela9óes. A análise, no entanto, náo pode ser realizada nos limites do dis: 
curso. É necessário instituir urna série de articula9óes entre o acontecimentd 
discursivo e o náo-discursivo, entre as forma9óes discursivas e as nao-dis
cursivas. Enfim, é preciso articular os discursos com a sua exterioridade, 
estabelecendo correla9óes com acontecimentos de outra ordem, institucio
nal, social, política, económica, etc. 

A articula<;áo entre forma9áo discursiva e náo-discursiva se configura 
com a análise do conjunto de enunciados que constituem o discurso. 

O enunciado mantém ainda urna estreita rela9áo com o sujeíto, res
ponsável por aquele. Quando se determina um conjunto de signos enquanto 
enunciado, determinam-se também as diferentes posi9óes do sujeito no 
texto (Foucault, 1969). 

Essas considera9óes nos levam a concluir com Orlandí (1988:53) que 
o "discurso é caracterizado duplamente pela dispersáo: a dos textos e a do 
sujeito". 

Enquanto o discurso se constitui com a dispersáo do texto e do sujei
to, o texto, em termos de estrutura, pode ser ·definido como urna superffcie 
fechada, com início, meio e fim. O texto é unidade de análise mas náo é uni-
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dade de constru9áo do discurso. A unidade de constru9áo do discurso é o 
0 enunciado, mas este é referido ao texto para que possa ser apreendido no 

processo de constru9áo do discurso (Ortandi, 1988). 

Apesar de o texto ser caracterizado como unidade, é no texto que tra· 
balham significativamente as diferentes posi9óes do sujeito. Essas posic;óes 
representam as dimensóes dos recortes enunciativos, na medida em que 
a forma9áo do texto, do ponto de vista ideológico, náo é homogénea. "O re· 
corte é urna unidade discursiva." Sáo "fragmentos correlacionados de lin· 
guagem·e·situa9áo" (Orlandi, 1984:14) e porque estáo contidos no ambito do 
texto, a unidade deste vai se configurar com o conjunto dos recortes efetua
dos. 

E ssas considerac;óes teórico·metodológicas nos servem de base para 
voltarmos ao texto da se9áo precedente, analisando·o enquanto "objeto dis
cursivo" sob o angulo da rela9áo entre unidade e dispersáo. 

Comecemos pela estrutura discursiva. 

Retomada a análise do texto citado, observa-se que a defini9áo do as
pecto e do tempo no relato se efetua através do confronto das vozes do lo
cutor (A.) e do enunciador· 1. É como se a voz do locutor representasse urna 
voz geral, pautada pelos usos da gramática. Já a outra voz, contraponto do 
locutor, corresponde a voz de um enunciador particular, capaz de imprimir 
ao relato a dimensáo dos acontecimentos, sendo responsável pela enuncia-
9áo. 

A presen9a dessas vozes, além de confirmar o caráter polifónico da 
enuncia9áQ, pontua o texto com distintos recortes enunciativos. O recorte, 
fragmento de situa9áo lingüística, contribui para a definic;áo do sentido das 
marcas apontadas. Dado esse enfoque, os sentidos sáo constituidos "nos e 
pelos recortes discursivos, ou seja, na instancia de discurso", náo se expli
cam, pois, automaticamente. 

Além desses recortes enunciativos relacionados ao sentido das mar
cas de tempo-aspecto no texto em análise, detectamos, ainda, um outro tipo 
de recorte voltado para instaura9áo do sentido em outra esfera diferente da 
do tempo-aspecto. 

Trata·se de um recorte instituído como trecho 

( 11) alap+la A alap+la awera kuradom6do awera 

(12) ananomódo alap+la +ara alap+la idanara 
( 13) ala kula A ise augele 
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( 11) Mas também ... T ambém há outras pessoas por aqui 

(12) De outras tribos, todas como eu. 

(13) É só isso que vou falar. 

que deve ser tomado como um tra90 de heterogeneidade discursiva, distinto 
do trecho discursivo presente em (1)·(10). .. 

A razáo para identificar o trecho acima como um outro fragmento dis
cursivo se apóia em dois fatos: o uso do operador discursivo (9) werá 'as
sim', 'entáo', e a possibilidade de remeter o trecho em pauta a urna outra 
forma9áo discursiva, diferente daquela a que se remete todo o trecho ante
rior a este. 

O operador discursivo wera é usado em Bakairi como fechamento de 
urna série de idéias ou fatos interlig?dos. Assim, este operador pode ocorrer 
em final de período, separar proposi9óes, delimitar parágrafo ou encerrar 
qualquer tipo de relato. Ouando wera marca o encerramento do relato, vem 
seguido por um operador de fechamento - (1 O) ara kula 'É só isso' - cuja 
fun9áo é ratificar e delimitar o final do relato previamente anunciado por werá. 
Entre werá e ara kulá, normalmente, ocorre um breve resumo remetendo ao 
tema do relato, ou ocorre urna breve retomada do que tora anunciado no co
me90 do relato. No texto em pauta, essa retomada é expressa em 

(1 O) tera xira odai augele adi káutule ... 
'Falei dentro disso o que sabia .. .' 

onde o locutor confirma o que se propusera a realizar: talar um pouco a res
peito de si próprio. 

A nível da esfrutura discursiva, a delimitac;áo entre os dois trechos (1)
(10) e (11)-(13) torna·se nftida a partir da descri9áo do funcionamento dos 
operadores de fechamento werá 'entáo' e ara kula 'É só isso'. 

· Analisando-se, ainda, o trecho (11 )-(13) enquanto recorte enunciativo, 
esse segundo segmento pode ser' remetido a urna outra voz, a do enuncia
dor-2, a quem se atribui, no caso, urna reflexáo sobre os fatos contidos no 
primeiro segmento (1)-(10) do texto: a sarda da Aldeia, o residir na cidade e a 
manuten9áo do contato com o povo de origem sáo fatos comuns a outras 
pessoas índias. 

Note-se, porém, que essa voz ta.mbém se destaca, no trecho em 
questáo, das vozes dos dois anunciadores L e A., presentes por todo o rela· 

27 



~ 
to. A voz de L está relacionada, no caso, ao trecho (13) ala kula ise augele 
'É só isso que vou talar' e a voz de A, a locu9áo (12) yara 'como eu'. 

Vejamos, agora, o que sustenta a afirmativa de que o texto analisado, 
ao ser dividido em dois fragmentos, revela dois funcionamentos discursivos 
distintos. 

A' defini9áo de discurso introduzida anteriormente - onde discurso é 
tomado, analiticamente, como um conjunto de enunciados ligados a urna 
forma9áo discursiva em comum - aponta o caminho para se constatar que 
nos dois trechos que compóem o relato como um todo há duas forma9óes 
discursivas em jogo. 

Para se individualizar urna forma9áo discursiva, é preciso definir o jo
go das relac;óes discursivas e náo-discursivas que sustenta as condic;ó~s 
de existencia da func;áo enunciativa (Foucault, 1969). Ou seja, é necessáno 
instituir para cada um dos recortes enunciativos - que expressam as fun-
9óes enunciativas do sujeito - urna forma9áo discursiva determinada. 

Assim, o primeiro fragmento .(1 )-(1 O) do texto analisado, correspon
dendo a formac;áo discursiva-1, revela a necessidade de reafirmac;áo da 
identidade etno-social do sujeito-falante: Sakumairo, ao fazer um relato auto
biográfico, mostra a preocupac;áo de se identificar com seu povo porque, no 
momento, casada com homem da cidade, náo vive mais na Aldeia e náo 
compartilha dos hábitos de origem. 

O sentido mencionado acima parece refletido no paralelismo estabele
cido coma descric;áo de duas situa9óes. Num primeiro momento, é configu
rada a situac;áo tora da Aldeia: a moradia ecn C uiabá e o casamento com um 
homem náo-índio. Logo em seguida, é colocado como contraponto a essa 
situac;áo o náo-esquecimento da língua materna apesar do domínio e uso 
constante da língua dos Karaiwa. A partir de entáo, urna outra situa9áo é 
descrita: o acolhimento dos parentes na casa da cidade, as constantes idas 
e permanencias na Aldeia, comendo comida que náo come na cidade, e o 
bom entrosamento dessa duplicidade de situac;áo, urna vez que tanto Saku
mairo quanto. os parentes sentem-se a vontade na cidade ou na Aldeia. As 
duas situac;óes sáo assim colocadas em planos paralelos. 

Com relac;áo a alusáo feita as comidas Bakairi e ao bem-estar na casa 
de parentes, se coloca urna questáo que pode ser melhor entendida quando 
verificadas as condic;óes de produ9áo desse texto. 

É hábito entre alguns Karaiwa o repúdio pelas comidas e costumes 
dos índios em geral. Com os Bakairi, esse repúdio, por diversas vezes, já se 
tornou um fato atestado. lsto é, vários individuos ná~-índios expressaram 
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atitudes de repulsa e mal-estar quando ;,;m convivio com os Bakairi na Al
deia. Esse fato, motivo de indigna9áo entre os Bakairi, tem sido muito co
mentado, ou referido, sempre que é oportuno. 

A identificac;áo de Sakumairo com o seu povo passa, entáo, pela náo
reproduc;áo de atitudes dos náo-Bakairi. Nesse caso, a inten9áo parece ser 
a de igualar o "eu" do relato ao eu-Bakairi, mesmo que os parámetros para 
essa igualdade sejam referidos as atitudes dos "Karaiwa". 

A formac;áo que se configura nesse primeiro fragmento é a afirma9áo 
de certos aspectos da identidade. Essa afirma9áo pode estar refletindo um 
conflito instaurado pela relac;áo instituída com o contato entre indios e civili
zados. 

Além do tipo das práticas significativas, mencionadas acima, resul
tantes do relacionamento dos Bakai~i com pessoas da cidade, outras práti
cas, no caso oficiais, podem também estar contribuindo para esse conflito. 

Muitos órgáos oficiais, por exemplo, costumam ter como critério de in
digenismo o domínio da lingua materna, a efetua9áo de prátic.as de origem, o 
uso de aderec;os, etc. Apesar desses critérios, há indios que náo dominam a 
língua materna (há grupos que até já perderam o idioma), que vivem em ci
dades sem retornarem a Aldeia, que se vestem com roupas "civilizadas", 
enfim, que vivem totalmente apartados de possíveis hábitos e práticas indí
genas e que, mesmo assim, multas vezes, querem (e devem) ser reconhe
cidos como indios que sáo. 

Desses critérios, resultantes do contato interétnico, surge o conflito 
que, no texto de Sakumairo, pode ser percebido a partir do confronto entre 
os dois trechos que compóem o texto: a vontade de expressar que, apesar 
da situac;áo, náo se identifica com o civilizado versus a justificativa pautada 
pela situac;áo idéntica a de outros indios, contida no segundo trecho 
(11)-(13). 

A adversidade de posic;óes expressa no segundo segmento do texto 
permite a remissáo a urna outra formac;áo discursiva q~e singulariza este 
fragmento tace ao primeiro. Enquanto o primeiro fragmento parece voltado 
para a reafirmac;áo da identidade, o outro revela urna contradic;áo dessa 
identificac;áo diante da necessidade de justificar aquelas duas situac;óes re
feridas anteriormente: 

(11) alap+la A alap+la awéra kuradomódo awéra 
(12) ananomódo alap+la yara alap+la idanara 
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(11) 'Mas também ... Também há outras pessoas por aqui 
(12) De outras tribos, todas como eu' 

Essa justificativa, no entanto, guiada por critérios estabelecidos por 
um outro povo, no caso o dominante, permite colocar em xeque a real ne
cessidade da identificac;áo étnica pretendida. A necessidade de identificac;áo 
parece que se contradiz diante dos fatos que a sustentam, na medida em 
que esses ·fatos sáo instituídos nas relac;óes entre o indio e o náo-índio e náo 
no interior das relac;óes etno-sociais do próprio grupo. 

A descric;áo dessas duas formac;óes discursivas - a reafirmac;áo da 
identidade e a contradic;áo dessa identificac;áo- confirma, assim, a constru-
9áo do texto em foco por dois mecanismos discursivos distintos, conferin
do-lhes caráter de unidade quando individualizados. 

Os dois mecanismos estáo, porém, inseridos numa mesma superffcie 
lingüística- o texto-que se apresenta como urna unidade fechada com ini
cio, meio e fim. É também o texto que se constrói com diferentes pontos de 
vista que representam as várias func;óes enunciativas do sujeito. O texto se 
configura, entáo, através de recortes que, por estarem assinalando as diver
sas dimensóes do sujeito, estáo relacionados a formac;óes discursivas dife
rentes. 

Ouanto a liga~ dos dois segmentos discursivos assinalados no cor
po do texto, esta se define no modo como a estrutura discursiva é construi
da. A construc;áo em si explicita o funcionamento dos operadores discursi-
vos e do papel do locutor. · 

Os operadores discursivos que analisamos assinalam as divisas es
truturais do texto, ou seja, os recortes textuais. 

No texto analisado, o operador (9) wera •assim', •entoo', anuncia a pro
ximidade do fim do relato, o que vem a ser confirmado com o operador , 
(10) ara kula 1E só isso'. Entretanto, como prosseguir do relato - o que, ne-
cessariarnente, náo implica o prossegui'nento do mesmo segmento discursi
vo - pode-se lanc;ar máo do operador (11)a/api/a •também'. Este operador, 
ao desempenhar urna func;áo fática, permite que se realimente o texto, ou o 
diálogo, sempre que se quer mudar o foco narrativo, o assunto, etc. Funcio
na também cano um índice, pois, num primeiro momento, ele ocorre sozilho 
comoem 

( 11) alap+lá.. A 

'Mas taTibém •• .' 
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indicando a mudanc;a de tópico discursivo, para, em seguida, após urna pau
sa entonativa (assinalada pelo símbolo (A)), tornar a ocorrer introduzindo o 
novo segmento que passará a fazer parte do texto 

(11) [ ... ] ... alapila awera kuradomódo awera 
'T ambém há outras pessoas pof aqui' 

O outro fator que garante a unidade estrutural do texto sáo as marcas do lo
cutor (L) que perpassam por toda a superffcie textual: 

(1) iwega xira augele idjiempa 

'Vou talar um pouco sobre mim' 

que introduz o relato, 

( 1 O) tera xira odai augele ádi káutule ... ara kula 
'Falei dentro disso o que sabia. É só isso.' 

que assinala o fi'!l do primeiro segmento e 

( 13) ala kula A ise augele 

'É só isso que vou talar' 

que encerra o texto integrando o segundo fragmento ao primeiro e engloban
do á nível textual os dois fragmentos discursivos. 

No eixo da enunciac;áo, o texto se caracteriza pelo conjunto de enun
ciados que podem assinalar as diferentes posi9óes do sujeito. Ou seja, o 
texto reflete a dispersáo do sujeito. 

Considerando-se, porém, que a rela9áo entre sujeito e linguagem náo 
é definida na associac;áo automática entre liriguagem e situac;áo (o discurso 
náo retrata a situa9áo, nem a situa<;áo determina, mecanicamente, o discur
so), pode-se concluir que os mecanismos enunciativos que assinalam as 
diferentes posi<;óes do sujeito sáo, na verdade, constru<;óes discursivas 
com efeitos de natureza ideológica. E sáo essas formas de assujeitamento 
(apagamento) que sustentamos mecanismos enunciativos. 
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Assim, descrevendo-se os mecanismos enunciativos que produzem 
" esse apagamento, descreve-se também como o processo de produc;áo da 

autoria confere unidade ao texto no eixo da enunciac;áo. 

Dessa forma, ao autor, ao lado do locutor e do anunciador, também 
sAo atribuídas func;óes enunciativas: identicamente ao locutor e ao enuncia
óor, o autor se apresenta como uma das dimensóes do sujeito. 

o autor se apresenta ainda como princípio de agrupamento do discur
so, limitando-lhe o acaso pelo .. jogo de uma identidade que tem a forma da 
irdvidualidade e do eu" (Foucault, 1971, op.cit., em Orlandi, 1988). O autor 
é, portanto, o responsável pela coerencia e coesáo no discurso. O efeito de 
coerAncia tem por origem esse "eu" (autor) produtor da linguagem. 

·Nos dois segmentos discursivos focalizados, esse efeito de coeréncia 
e coesáo parece manifestado através do modo como foram empregadas as 
chamadas marcas de tempo-aspect> - -dile--1/e e ·ze - e outros processos 
gramaticais como os processos de indetennina~o. de intransitivizac;áo ver· 
bale as cons~s ergativas. 

No primeiro fragmento do texto (1)-(10) pudemos observar que, a partir 
da disttibuic;io das marcas -di/eoo-i/e e -ze, os fatos e ac;6es puderam ser 
determinados em termos de natural e náo-natural. Assim, (3) kohogDl/e 'me 
caser (4) widi/e 'estou morando' e (10) káutule 'eu sabia' foram agrupados 
como' fatos que decorrem naturalmente, enquanto (6) tutuze 'sei', adakeze 
1alar', (8) tetAze 'vou', (9) fjwiZe 'eu como' estlo num outro grupo onde. fo
ram reunidos os fatos assinalados como atitudes intencionais, náo-natura1s. 

Essa oposic;áo instaurada com a comparac;áo dessas formas se apre
senta como recorte enunciativo, representando um ponto de vista do locutor 
~ No en1anto, por detrás desse reeorte parece haver a preocupac;Ao de co~ 
réncia do auiOr a partir de um determinado Angulo. A coeréncia, no caso, d1z 
respeito a iniciativa do autor de colocar no plano de práticas náo-naturais ? 
domínio da língua do civilizado e o convívio intencional com o povo de on
gem. Essa prática coerente, entretanto, parece revelar o ai>a:game~ ~ 
sujeito, pois, no instante em que esses fatos se rotulam como 1ntenciona1s, 
ficarn também explicitadas as relac;Qes do índio com o civilizado. . 

o exame das condic;Oes de liroduc;áo do discurso em questáo nos in-
dica que a razáo existente para assinalar aquelas prátic~s. c~mo intencion~i~ 
era 0 reftexo de "atitudes" do náo-índio, no caso, a re1e1c;ao pelo~ Baka1n. 
Logo, podemos compreender que o que leva Sakumairo a buscar o seu povo 
náo é apenas a sua identificac;áo comos Bakairi-embora essa ~desse ter 
sido a sua intenc;áo - mas sobretudo a necessidade de ter que d1zer que é 
Bakairi porque náo age como Karaiwa. 
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Essa aparente coerencia, buscada pelo autor, se revela, na verdade, 
como urna contradic;áo e, verificada a contradic;áo, pode-se detectar os pro
cessos de apagamento do sujeito nesse discurso Bakairi. 

Ainda nesse mesmo fragmento (1)-(10), observemos de que maneira a 
construc;áo do trecho 

(5) +táfo káenanánexoba ura 
(6) itáfo tutuze lela ura karaiwa eem adakeze 
(5) 'Da minha língua, náo me esqueci. 
(6) A lfngua dos Karaiwa, também sei falar.' 

pode ser tomado também como urna das formas de apagamento do 
sujeito. 

De imediato, o que chama a atenc;áo no trecho acima é a dupla topica
lizac;áo da palavra itáf o 'língua'. 

A topicalizac;áo de itáf o 'lfngua' na primeira orac;áo, referindo-se ao Ba
kairi, ao colocar o tema em evidencia, póe em relevo a língua materna nao 
esquecida. 

Na orac;áo seguinte, a topicalizac;áo de itafo 'língua' também coloca 
o tema em evidencia, entretanto, a referencia é aquela 'língua Karaiwa'. 

Antes de se tecerem considerac;óes sobre esses dois processos de 
topicalizac;áo, é preciso esclarecer alguns pontos sobre a sintaxe do Bakairi 
e o tipo de construc;áo presente na forma tutuze 'sei'. 

O Bakairi apresenta várias construc;óes gramaticais que sáo melhor 
entendidas quando se analisa o Bakairi como língua ergativa. 

Urna construc;áo é ergativa quando nela é assinalado o objeto-sintático 
da mesma forma que o sujeito-sintático dos verbos infransitivos. No caso do 
Bakairi, que parece ser uma língua sintaticamente ergativa, e náo apresenta 
marcas nominais de caso, a ergatividade é expressa, por exemplo, através 
do sistema de marcadores de pessoa. O Bakairi tem um sistema de marca
dores de pessoa onde as marcas do sujeito dos verbos intransitivos sáo 
iguais as marcas dos clfticos que se referem aos objetos dos verbos transi· 
tivos. Já as marcas de sujeito dos verbos transitivos compóem um elenco a 
parte, sendo totalmente diferenciadas das marcas do sujeito do verbo intran
sitivo. Esse sistema é problemático para as construc;óes com correferencia
lidade: um sujeito de um verbo intransitivo, por exemplo, náo pode ser a um 
só tempo, do ponto de vista sintático, sujeito de verbo transitivo: a trngua ao 
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equiparar o sujeito dos verbos intransitivos ao objeto, diferencia aquele do 
sujeito de verbo transitivo. 

O impasse causado com a correferencialidade pode, em Bakairi, ser 
resolvido de duas formas. 

Pode-se lan9ar máo de um morfema intransitivizador que é usado 
junto a urna raiz transitiva. Com a intransitiviza9áo o problema da correfe
rencialidade fica eliminado, permitindo que o sujeito de um verbo intransitivo 
possa ser o mesmo de um verbo transitivo no plano sintagmático: Ao mesmo 
tempo, o objeto-sintático fica promovido a condi9áo de chómeur. 

A outra forma de se lidar com a correferencialidade é a utiliza9áo de 
constru9óes com o prefixo t- preso a raíz verbal. Este prefixo faz com que a 
forma verbal fique impessoalizada gramaticalmente: t- nos remete sempre a 
um agente, independente da flexáo de pessoa do sujeito-sintático a que esse 
agente se refere. Logo, o sujeito-sintático correferenciado fica isento de mar
cas gramaticais que o identificariam como sujeito de verbo transitivo. 

A respeito da ergatividade, acrescente-se ainda que nas constru90es 
ergativas, o objeto-sintático estará. sempte em evidéncia já que nas formas 

verbais há urna marca que lhe é co-indexada.1 o 

Assim, a forma tutuze 'sei' {~egmentada em t- utu - ze) serve para 
ilustrar o tipo de constru9áo que estamos chamando de impessoalizada, e o 
emprego {e funcionamento) de tutuze parece ser melhor entendido conside
rando-se os processos de intransitiviza9áo e impessoalizac;áo aqui citados. 

Os processos de intransitivizac;áo e de impessoaliza9áo, numa lfngua 
ergativa, contribuem para a possibilidade de se pOr em destaque os termos 
que detém o papel temático de agente, urna vez que a nível da sintaxe o ob
jeto sintático já é referenciado devido a ergatividade. Do ponto de vista dis
cursivo, a intransitiviza9áo/impessoaliza9áo e a topicaliza9áo parecem divi
dir entre si a fun9áo de instituir o recorte temático: a topicaliza9áo póe o fato 
em foco pelo deslocamento estrutural, a intransitivizac;áo/impessoaliza9áo 
colocam o fato em evidencia através de indicadores sintagmáticos. 

Nas duas orac;óes onde sáo citados o náo-esquecimento da língua 
matema-(5) +táfo káenanánehoba ura-e o dominio da língua Karaiwa-(6) 
+tá'fo tutuze lela ura karaiwa eém adakeze-, itáf o 'língua' entra em evidencia 
pelo deslocamento estrutural via topicaliza9áo. Quanto ao agente ura 'eu', 
este é referido na primeira ora9áo, através da marca que lhe corresponde 
(ka-), presente na forma káenanánehoba 'náo esqueci', e omitido na segunda 
orac;áo através do processo de indetermina9áo via prefixo·t-. 
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O fato de a palavra itáf o 'língua' aparecer topicalizada nas duas ora
c;óes acima, ora associada a língua Bakairi ora associada a língua Karaiwa, 
poderia nos levar a afirmar que a ambas as línguas foi dada a mesma im
portancia através da posic;áo estrutura1.11 A análise da forma tutuze 'sei', no 
entanto, parece permitir a constatac;áo de que saber a língua Karaiwa está 
num nível adma do de saber a língua materna por duas razóes: primeiro por
que saber a língua Karaiwa-(6) itáfo tutuze lela ura karaiwa eém adakeze -
foi colocado na condic;áo de saber adquirido por esforc;o, um saber buscado, 

o que é revelado coma opc;áo pela marca-ze e, segundo, porque a preserr 
c;a do sufixo t- esconde a referencia ao sujeito-sintático desse saber, a es
colha pelo processo gramatical que favorece a omissáo do sujeito-sintático 
pode talvez estar ocorrendo em detrimento da importAncia dada ao objeto de 
um saber adquirido, sendo este objeto a língua Karaiwa. 

A possibilidade de se chegar. ao sentido de que ao dominio da língua 
Karaiwa foi dada urna importancia maior do que o domínio da língua materna 
se instituí a partir da observac;áo dos efeitos presentes contextualizados na 
relac;áo dissimétrica entre duas civilizac;óes: urna dominante e outra domina
da. Sem esquecer que, em termos do contexto de enunciac;áo, trata-se de 
urna relac;áo de linguagem que mantém essas características: o observador . 
(branco) e o observado {índio). 

No instante em que tutuze 'saber' foi determinado como um saber re
sultante de esforc;o próprio, o agente deste saber poderia estar sendo colo
cado em destaque. No entanto, pode-se dizer que isso náo ocorre: o que pa
rece caracterizar o saber como algo que se adquire por esforc;o é a impor
tancia do objeto do saber - a língua dos Karaiwa - e náo o valor do agente _ 
desse saber- a pessoa Bakairi. 

Por outro lado, a referencia a língua materna, antecedendo a referencia 
a língua Karaiwa, representa sem dúvida urna introduc;áo a justificativa da 
situa9áo em si: o afastamento da Aldeia. Sob essa justificativa se abriga a 
pretensa reafirmac;áo de identidade. 

Na busca dessa identidade, porém, é que parece se delinear melhor o 
apagamento do sujeito, tace ao confronto entre um sujeito que se ressente 
da situa9áo do contato entre duas civilizac;óes táo distintas e um sujeito que 
reproduz a condir;;áo inferior de dominado: o que é estabelecido como valor 
reflete o lado dominante. 

Observa-se essa contradit;;áo ideológica por todo o texto. 

No segundo segmento (11)-(13), por exemplo, a questáo da procura 
da identidade se repete em termos mais amplos: enquanto no segmento an-
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º terior a tentativa de identifica9áo era com o povo de origem, neste trecho a 
preocupa9áo parece ser a de se igualar com outros povos indios que parti
lham de situa9áo semelhante. Mais urna vez, a tentativa de defini9áo de 

identidade-no caso, urna identidade étnica-se evanesce. 

O segmento 

(11) alaptla .. alaptla awera kuradomódo awera 

( 12) ananomódo alap+la yara alap+la. idanara 

(11) 'Mas também ..• Também há outras pessoas por aqui 

(12) De outras tribos, todas como eu' 

onde Sakumairo se iguala a pessoas indias de outras tribos representa o fe
cho de urna série de justificativas que pontuam o relato. Neste ponto, entre
tanto, parece ficar mais claro porque Sakumairo acha que ainda deve ser 
vista como india face a própria situa9áo: se outros indios levam um tipo de 
vida parecido e se dizem indios, certamente, ela pode se valer dos mesmos 

direitos. 

Assim, no plano onde Sakumairo se coloca em condi9óes de igualda
de com outros povos se observa novamente o apagamento do sujeito. O 
apagamento de um sujeito que, ~o tentar definir o perfil de urna identidade, 
revela o. recalque trazido por urna longa história de contato. 

Buscar, entáo, definir o su jeito Bakairi implica a taref a de se delinear 
toda a história do contato. As marcas deixadas por essa rela9áo dolorosa e 
sofrida, muitas vezes enrustidas na fala, fatalmente, acabain sendo mostra
das na materialidade da língua através do discurso, quando se desvela o 

apagamento do sujeito. 

No caso dos dois fragmentos analisados, pudemos verificar que o su
jeito Bakairi, ao procurar, através das voz es do locutor - ~ e dos enuncia
dores (1 e 2), reafirmar a identidade do índio, projeta urna descaracteriza9áo 
(ou identifica9áo) da identidade enquanto povo - Bakairi - e enquanto raga -
indio. E embora o objeto aparente dessas vozes seja a proje9áo de alguém 
que se diz indio, no discurso Bakairi acaba sendo constituida urna identidade 
que, para se valer, aparece sem contornos precisos, sem identidade. E o 
autor, preocupado com a coerencia e sustenta9áo do discurso, se toma o 
responsável pelo apagamento das várias dimensóes heteróclitas do sujeito, 
conferindo-lhe, assim, um caráter de unidade. Todo esse processo de apa
gamento que se instaura através do texto, processo constitutivo da defini9áo 
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de identidade, poderia nos levar a concluir que a identidade Bakairi acabaria 
por revelar um náo-Bakairi. Entretanto, é no bojo das contradi9óes pres~ntes 
no acontecimento discursivo que se instala a resistencia. E nos recortes 
enunciativos, lugar onde se institui o apagamento, fica evidenciado que a 
constitui9áo da identidade se dá por movimentos: movimento de apagamen
to, de reafirma9áo, de denega9áo, etc. Movimentos de resistencia. Ou seja, 
a partir desse ciclo de movimentos a identidade Bakairi (ou da raga) parece 
náo apontar contornos precisos, mas é nessa aparente falta de precisáo que 

se constitui a identidade como um todo. 

Pensar, finalmente, o lugar de onde tala o sujeito Bakairi é assinalar 
que este se encentra no meio da arena onde está instaurado o conflito: o lu
gar (que lugar?) da sociedade indígena no Brasil. 

Reftexao e conclusáo 

O conjunto de observa9óes até entáo apresentadas nos leva a tecer 
algumas considera9óes finais a respeito de tres tópicos - sistema, método e 
sujeito - que consideramos relevantes para a explicita9áo dos procedimen
tos oferecidos pela Análise do Discurso e, em particular, para o discurso em 
lfngua indígena. 

A análise desenvolvida no corpo deste trabalho - abrangendo o exa
me da estrutura discursiva e a análise dos funcionamentos discursivos pre
sentes no texto. enfocado - resultou na apreensáo de um sistema de regras 
e regularidades cuja meta foi delinear as formai;:óes discursivas do texto em 
pauta. 

O sistema de interpreta9óes que se instituiu para o referido texto náo 
deve, porém, ser tomado como o tipo de sistema que se supóe para a análi
se das estruturas gramaticais ·da língua. O sistema que se depreende com a 
Análise do Discurso tem por objetivo imediato a individualiza9áo de um dis
curso dentre outros e, nesse caso, o sistema será único e individualizado da 
mesma forma que o discurso delimitado por esse sistema, dada sua histori
cidade. 

Sendo assim, o sentido instaurado a partir da análise dos enunciados 
- que se caracterizaram pelas marcas de tempo-aspecto ou foram constitui
dos pelo processo intransitiviza9áo/indetermina9áo - deve ser entendido 
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como constitutivo do texto examinado nas condi9óes em que foram produzi-
dos. lsso equivale a dizer que as formula9óes de sentido que oferecemos 
para as marcas e os processos gramaticais analisados náo devem ser to
madas como únicas e definitivas e serem aplicadas mecanicamente. Náo 
devem, portanto, ser tidas como premissas para a análise de todo e qualquer 
texto Bakairi. Dependendo das condi9óes de produºáo de cada discurso, as 
mesmas marcas e processos gramaticais poderáo instaurar outros sentidos 
diferentes dos do texto analisado. 

O dispositivo da Análise do Discurso, por ocasiáo ao sistema da Lin
güística, tem sua elaboraºáo em aberto e se constituí a partir das relaºóes 
instauradas entre as formar;óes discursivas e náo-discursivas. Entretanto, 
observada a noyáo de sujeito-empírico - aquele que detém o conhecimento 
das sistematicidades da língua -, cabe frisar que é na análise do discurso 
que pode- se evidenciar a relar;áo entre o lingüístico e o ideológico. A Análise 
do Discurso permite r~tomar o processo de materializar;áo do ideológico 
presente no lingüístico, sendo o discursivo o lugar desse contato. 

A determinar;áo desse jogo de rela9óes onde acontecimentos da or
dem do discursivo e do náo-discursivo se correlacionam na produ9áo do 
discursivo náo se dá, porém, de maneira automática e predeterminada. Esse 
jogo de rela9óes é sempre buscado a cada análise de discurso, na medida 
etn que nesse jogo entram em cena o social, o político, o económico, etc., 
lugar onpe se trava o confronto do discursivo com o náo-discursivo, em sua 
especificidade. Lugar em que se particularizam os processos de enuncia-
9áo. 

Ouanto a automaticidade verificada no método da Lingüística, é preci
so ressaltar que essa automaticidade náo vem, necessariamente, oferecida 
na Ciencia propriamente dita. A automaticidade das análises lingüísticas pa
rece decorrente da forma de rela9áo instituída entre os analistas e a ciencia: 
o analista faz do corpus o reflexo do modelo por náo questionar este último. 

Para a Análise do Discurso náo há dados mas fatos de linguagem 
produzidos de urna maneira específicamente determinada. 

Essa automaticidade de análise, no entanto, náo vem a ser especifica 
da análise lingüística. Ela também pode, por exemplo, vira ser praticada com 
a Anáise do Discurso, quando se tentar aplicar, no interior desta, estratégias 
e n~óes deineadas de tal forma que náo a previnam do mesmo tipo de au
tomaticDade. 

Em nosso campo de interesse, podemos observar que o processo de 
desvincula9áo de estratégias e de ~9óeS rígidas se torna mais evidente 
com a análise do discurso de urna língua indígena. 
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A no9áo de sujeito, por exemplo, tendo como urna de suas defini9óes 
aquela que identifica o sujeito interpelado pela ideologia como o sujeito jurídi
co que, historicamente, C(_)rresponde a forma-sujeito do capitalismo, basica
mente, náo precisa ser a única acep9áo de sujeito a ser considerada. 

Atribuído o status de Ciencia a Análise do Discurso, pode-se partir do 
princípio de -que sujeito é um "fenómeno" que se manifesta no discurso. 
Considerados os diferentes processos históricos de cada civilizar;áo, cada 
povo, cada raºª' a manifesta9áo do su jeito - _e até mesmo da ideología -
deverá atender a forma particular de cada urna dessas histórias e de cada 
urna dessas civiliza9óes. 

Logo, ao se considerar que na análise do discurso de urna língua indí
gena náo se pode talar em sujeito e ideología - dada a impossibilidade de 
historiar o desenvolvimento do capitalismo numa civiliza9áo indígena - cor
re-se o risco de se atribuir a Análise do Discurso um reducionismo simplista 
e universal. Um reducionismei do mesmo tipo que se tem instituído com as 
análises lingüísticas quando, geralmente, o objetivo dessas análises é ape
nas "catar" os itens que ilustraráo os conceitos e preceitos da Ciencia, se se 
aceita a Ciencia como verdade inquestionável. 

Esse tipo de reducionismo, por certo, jamais daría lugar a ruptura, o 
que, conseqüentemente, náo favorecería o fazer-ciéncia. 

Assim, partir do princfpio de que a no9áo de sujeito teria urna acepºáo 
única seria deixar de pór em prática um dos principais princípios da Análise 
do Discurso: considerar o discurso como objeto ao mesmo tempo integral
mente lingüístico e integralmente histórico. Seria deixar de se historiar os 
processos de sentido a partir das funºóes enunciativas do sujeito e ignorar 
que o sujeito é apenas urna posi9áo que "diferentes sujeitos podem ocupar 
quando formulam o enunciado" (Foucault, 1969:126). Seria náo talar em for
mas-sujeito. Seria náo buscar também a relaºáo como histórico, o social, o 
religioso, etc. Enfim, seria náo perceber que a história do contato entre civili
zados e indígenas está, acima de tudo, ancorada nas rela9óes com urna so-

' ciedade capitalista fundamentada na rela9áo dominante-dominado. 

Negar - e agora por motivos "científicos" - que no discurso do índio 
há sujeito é negar ao índio o direito (dentre tantos já negados) a sua própria 
ideología. É calar o discurso do índio. 

Aceitar os pressupostos teóricos da Análise do Discurso na análise do 
discurso em língua indígena se constituiu, assim, em um primeiro passo para 
que este trabalho pudesse esboºar as posi9óes ocupadas pelo sujeito do 
discurso Bakairi. 
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Concretizar a análise do discurso Bakairi, entretanto, poderá significar 
o estabelecimento de ruptura no estudo de línguas indígenas .• ao buscarmos 
explicitar pelo discurso Bakairi o confronto de ideologías de dois mundos: o 

mundo Karaiwa e o mundo Bakairi. 
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NOTAS 

1 A análise de textos em línguas indfgenas soba 6tica interdisciplinar da Teoria da Enun
cia9áo e da Análise do Discurso já foi posta em prática em trabalho nosso anterior 
( cf. Souza, 1986a). 

2 No que se refere ao estudo da língua Bakairi, já realizamos tres trabalhos em Fonologia 
- Regras de acentua9áo em Bakairi: uma questáo semántica, 1986b; A harmonia con
sonantal em Bakairi e a impossibilidade de previsáo de um nivel fonemico, 1986a; The 
case of consonantal hamony in Bakairi Language (Carib), 1988b - e um trabalho em 
sintaxe -Aspectos da ergatividade numa língua Carib: o Bakairi, 1984 (inédito). 

3 Pesquisas feitas em janeiro de 1984, fevereiro e julho de 1985, julho de 1986 e agosto 
de 1989, patrocinadas pelo CNPq e Fapesp. O estudo do Bakairi está voltado para a 
execu9áo do Projeto de Tese no Programa de P6s-Gradua9áo da Unicamp sob orien
ta9áo de Eni Ortandi. 

4 Faz parte do nosso corpus o preenchimento de vários formulários de pesquisa. O pri
meiro formulário utilizado intitula-se Formulário para pesquisa tipológica em línguas in
dfgenas brasileiras, 1980 (Monserrat. Soares & Souza). Os demais formulários foram 
~riados a partir da necessidade detectada com a análise do primeiro, visando, portanto, 
ao preenchimento das várias laculas apresentadas no corpus. 

5 A análise de todo o corpus coletado no desenrolar da pesquisa integra os estudos que 
vimos fazendo sobre o Bakairi, que culminaráo com a consecu9Ao do projeto de Tese. 

6 Para o Brasil existe urna proposta de ortografía elaborada por Monserrat (1977). Esta 
tem sido utilizada no material didático elaborado pelo SIL e na alfabetiza9áo na Escola 
Bakairi. Preferimos, porém, criar urna outra ortografía para uso exclusivo em nossos 
trabalhos. Tomamos por base a realiza9áo fonética dos sons, urna vez que a oferta de 
urna escrita fonémica esbarraria nos problemas apontados em Souza, 1988a e 1988b. 
A defini9áo dos fones consonantais em termos fonémicos é bastante problemática devi
do ao fenómeno da harmonia consonantal que abrange todo o léxico da língua. A dis
tribui9áo dos tra9os surdo/sonoro é imputada a harmonía, o que dificulta a determina
~º da entidade fonémica. 
Segue abaixo a chave de transcri9áo dos símbolos utilizados: 

[ a ] a [ ::> ] o [ T ] T [ t ] tw [ '\ ] nk • 
[ e ] e [ u ] u [ ü ] ü [ "t ] nt [ g ] 9 

~ ~ : : ~ : 1
1 ~ ~ ~p ~ ~p ~ ; ~ :w ~ \ ~ ~; 

[ i ) [ 3 ] á [ b ] b [ "d ) nd ( m ] m 

[ 1 J [ e J e ( "'b J mb [ k J k [ n J n 

[t 1 t [~] ó (t] t [k] kw (1 1 • 
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[ 1 ] r 

[ 1 1 f 

[ s 1 s 
[ z 1 z 
( I 1 X 

e ª 1 j 
[ X ) h 

e V 1 g 
[ ~ 1 w 
( w 1 w 
( y ) y 
( y ) y 
[t¡ 1 tx 

e da 1 di 



~ 7 Karaiwa é a denomina9áo usada pelos Bakairi para o náo-índio. 

6 Entre dizer e na"ar costuma ser feita urna distin9áo formal (cf. Ducrot, 1967) que pres
supóe o locutor enquanto aquele que realiza o ato ilocucionário e o na"ador enquanto 
responsável pelo ato de escrever. Essa disti~áo tem sido repensada por nós, dado 
o fato de o Bakairi ser urna língua sem tradi9áo de escrita. Fica difícil assinalar o limite 
entre o dizer e o na"ar no caso das línguas ágrafas: no nível do dizer acontecem len
das, histórias, tramas e enredos, mantidas as devidas propor9óes entre a oralidade e a 
escrita. Como situar, entáo, as landas e as narrativas míticas? Seráo narrativas apenas 
o dizer cristalizado em forma de escrita? E as tramas e enredos? Todo esse questiona
mento tem a ver com a observayáo feita no corpo do trabalho sobre a possibilidade de a 
rela9áo do locutor com o tempo do relato ser próxima a do narrador com o tempo da 
narrativa. 

9 Muitas vezes, essa biparti9áo semantica nos traz a perspectiva generalizado versus 
náo-generalizado. A noyáo de generalizayáo ou náo-generaliza9áo também depende 
do ponto de vista de quem relata. O locutor pode dissertar sobre um assunto de forma 
abrangente náo se vendo, necessariamente, individualizado nos fatos relatados e, 
nesse caso, as formas verbais se caracterizam pelo sufixo -ze. Quando o locutor quer 
deixar explicitada a sua participa9áo, o fato de estar relatando, utiliza as formas verbais 
marcadas tanto pelo sufixo -dile oo. +fe quanto pela .marca de pessoa correspondente a 
primeira pessoa do plural. 

1 O Em Bakairi, há, inclusive, um tipo de constru9ao verbal onde só existe a marca do ob
jeto, como por exemplo em ugondo udodo n- á -tai (homem on9a 3~ obj-matar-passa
do) 'O homem matou a o~a·. 

11 eremos qué a inten9áo de dar a língua materna a ·mesma importancia dada a língua 
Karalwa náo deve ser de todo descartada considerando-se que o interlocutor de Sa
kumairo, no texto eni foco, somos nós - um Karaiwa. A pessoa desse interlocutor pode 
estar causando algum tipo de embara90 ao locutor que, ao mesmo tempo que vai talar 
de si próprio - Bakairi -, náo escapa as condi9ées de produ9áo do seu discurso: a pre
se~a do Karaiwa. 
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ASPECTOS SUPRASSEGMENTAIS E DISCURSO EM TIKUNA * 

Man1ia Facó Soares 
Setor de Lingüística 

Museu NacionaVUFRJ 

Neste trabalho, em que lidamos com a língua Tikuna 1, pretendemos 
focalizar a rela9áo entre intensidade, altura e dura9áo entre si e a articula9áo 
desses aspectos suprassegmentais com aspectos discursivos da língua 
estudada. 

Em Soares (1984b), ao trabalharmos coma hipótese de que padróes 
rítmicos teriam um papel explicativo na fonologia da língua no sentido de 

constituírem eles dominios de atuac;áo de processos fonológicos ou de se
rem eles próprios elementos detonadores de processos fonológicos, chega
mos a determinar faixas temporais em que se moveriam determinados pa
dróes rítmicos. Em Soares (em andamento), a maneira com que trabalhamos 
os dados nos permitiu avaliar o papel desempenhado pela freqüéncia funda
mental na percep9áo da altura, identificar um tipo de intensidade para o qual 
a contribui9áo da freqüéncia fundamental é pequena e discutir sobre urna 
percep9áo de intensidade desvinculada da freqüencia fundamental. O traba
lho com a intensidade e a altura, se colocado em urna perspectiva temporal, 
pode ser vinculado a padróes rítmicos e essa vincula9áo, por sua vez, abre 
caminho para urna busca de regularidades no domf nio discursivo. 

Os textos (superficies lingüísticas) que estamos considerando sáo, 
basicamente, um discurso "autobiográfico" de urna das lideran9as Tikuna e, 
como contraponto, um texto mítico narrado por urna antiga e exímia contado-

* Este trabalho se encontra vinculado ao projeto O suprassegmentaf em Tikuna e a teoria 
fonofógica(patrocfnio CNPq) e foi apresentado no 11 Encontro Nacional da ANPOLL, Fa
culdade de Letras/UFRJ, maio de 1987 
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,.. ra de histórias. Ao considerar esses textos, estamos colocando como ne
cessária e primordial a articulac;áo dos aspectos suprassegmentais comas 
propriedades dos discursos focalizados. 

1 O texto que constitui aqui o objeto principal de nóssa atenc;áo já foi, 
por mais de urna vez, mencionado como sendo um discurso autobiográfico. 2 
Durante a sua gravac;áo foi, inclusive, pedido e sublinhado ao informante que 
esse contasse a história de sua vida. Ele o fez. O discurso tema durac;áo de 
cerca de quarenta minutos e nele estáo fatos, "peripécias"3 referentes a 
momentos cruciais de sua vida, tais como esses se deram, na visáo do au
tor, até o momento da produc;áo do texto. Mas há elementos, há enunciados 
que permitem apreender posic;óes, assumidas pelo sujeito que enuncia, que 
transportam o texto total para um outro nivel, dele retirando o caráter de 
"história de vida" e colocando-o no nfvel de um texto político.4 

Em primeiro lugar, vamos colocar aqui elementos que circundam e que 
interferem no texto, gravado na aldeia Vendaval, em janeiro de 1983, e 
com o dado circunstancial de que a pessoa que conduzia a pesquisa, no ca
so eu, era o único espectador presente. 

O autor do texto é Pedro lnácio Pinheiro (Ngematücü)S, capitáo de 
Vendaval - aldeia Tikuna situada na boca do lgarapé Preto. Além da qualifi
cac;áo de capitáo, Pedro se caracterizava, no momento da produc;áo do tex
to, por ser líder religioso de urna das facc;óes da lrmandade da Cruz na al
deia. 6 Sua posic;áo esta va bastante fortalecida dentro da aldeia naquela oca
siáo. 7 Acrescente-se a is so o fato de ter conseguido sobrepor ao seu título 
de capitáo mais um título: um dia antes da gravac;áo, em reuniáo ocorrida 
dentro de Vendaval e em meio a capitáes de outras aldeias, Pedro foi esco
lhido capitáo geral, para tratar dos assuntos da terra junto ao governo. 

Cada um dos dados apontados acima envolve representac;óes que 
convém explicitar.a 

Ser capitáo. Ser capitáo, entre os Tikuna, implica um reconhecimento 
de autoridade por parte do governo brasileiro, através de um seu represen
tante na área. O capitáo deve traduzir e divulgar junto ao grupo indígena as 
posic;óes/ordens do órgáo oficial que os tutela. Também pode arbitrar confli
tos, punindo, premiando, distribuindo responsabilidades. Em reunióes, quan
do sáo tomadas decisóes, náo há lugar para o dissenso, a náo ser muito ra
ramente. O candidato a capitáo, apresentad<? como urna alternativa ao con
junto de seus eleitores pelo representante do órgáo tutor, é escolhido em 
urna reuniáo pública, cujas func;óes sáo a de investidura no cargo, a da di
vulgac;áo dessa investidura e a de manifestac;áo de apoio a essa mesma in-
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vestidura. Por meio da reuniáo na qual é 'investido, o escolhido adquire publi
camente direito ao cargo, tornando visível para os demais a sua condic;áo de 
~~t~. . 

Na cultura Tikuna náo havia um sistema político centralizado, com pa
péis hierarquizados.9 A necessidade de centralizac;áo do poder é urna ca
racterística da nossa sociedade. A tace visível do órgáo tutor na área, ao se 
defrontar "com sociedades desprovidas de quaisquer formas embrionárias 
de Estado ou de centralizac;áo",1º tende a detectar nessas sociedades, "em 
urna clara projec;áo e imposic;áo, a existencia de papéis unificadores, indis
pensáveis a institucionalizac;áo da dominac;áo de fato sobre elas exerci
da" .11 Na busca de alguém que pudesse vir a desempenhar um papel unifi
cador, a administrac;áo do órgáo oficial tanto póde encontrar um líder nativo 12 

e investi-lo na condic;áo de capitáo, quanto póde lanc;ar máo de um nativo 
que fosse apenas um produto da própria administrac;áo, quer ele fosse um lí
der ou náo.13 A par disso, a formác;áo de facc;óes religiosas também póde 
estruturar grupos de apoio a um capitáo, conferindo-lhe legitimidade. A exis
tencia de grupos de apoio sornada a expectativas em termos da consecuc;áo 
de anseios sociais próprios-anseios que podem encontrar respaldo na pró
pria tradic;áo-terminam por justificar, para os próprios indios, o papel de ca
pitáo. 

Ser capitáo é representar o governo brasileiro. O governo está ligado 
ao-·mundo dos brancos, mas aqui cabem algumas considerac;óes, porque 
náo há urna representac;áo homogénea construida pelos Tikuna tace aos 
brancos. Há brancos e brancos. 

Há o branco representado pelo patráo seringalista, que se valia inclu
sive do uso da violencia física para manter o seu domínio económico, domi
nio que se processava através de um sistema de troca: os indígenas entra
vam com o seu trabalho, monopolizado pelo patráo, e em troca recebiam seu 
pagamento apenas em mercadorias, inserindo-se em urna cadeia de endivi
damentos e obrigac;óes constantes. Dado o fato de o patráo seringalista ter 
empregado contra os Tikuna um alto nivel de violencia, o temor por ele des
pertado chegou a fazer com que viesse a adquirir urna condic;áo que o afas
tava do humano e o aproximava do U 'bicho que mata o homem, mas IJ:}O 

que o homem náo mata; diabo'.14 

Há o branco considerado como bom, por ter introduzido alterac;óes na 
cadeia económica introduzida pelo seringalista.15 Esse branco, um funcioná
rio do SPI, comprava a produc;áo já empenhada a um patráo seringalista e, 
em troca, fornecia mercadorias e pequenos saldos; organizava roc;as, com 
remunerac;áo através de diárias e alimentac;áo; pagava em dinheiro quando 
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" solicitado; náo manipulava pre9os e mercadorias; náo impunha mercadorias 
aos seus fregueses. Esse branco é o bom patráo. 

Há o branco regional, "civilizado" que marginaliza e interioriza os Tiku
na, o branco para quem ser Tikuna é urna ofensa. 

Há o branco que representa o governo. Nessa classe estáo incluidas 
pessoas que vem de tora e tem um valor especial para os Tikuna.16 Essas 
pessoas procuram pelos Tikuna, desejam aos Tikuna urna vida melhor e os 
ajudam na realiza9áo de um projeto coletivo de salva9áo. Essa classe en
globa pessoas que portam mensagens náo necessariamente coincidentes. 
Ela abarca, por exemplo, um funcionário do SPI que vía nos Tikuna cidadáos 
brasileiros, que por eles tinha simpatía e que os defendia dos civilizados, 
mas que náo colocava empenho na preserva9áo de suas tradi9óes; 17 ela 
abarca um pesquisador como Curt Nimuendaju, podendo abarcar ainda ou
tros pesquisadores ou outros representantes do governo federal. O que une 
essas pessoas em urna classe especial e as faz serem tratadas como go
verno ( aégacü [ ~~g~kr ] ) é o fato de que na cosmologia Tikuna 
existe um lugar para brancos especiais, brancos que sáo enviados de Yoi 
( d ~~ )- o herói cultural que realiza atos sem precipita9óes, raiva ou desa-

i:.01 certo-e dos outros personagens míticos que náo sáo atingidos pela mor-
te.18 Esses brancos sáo capazes, em razáo disso, de conduzir de maneira 
acertada as a9óes dos Tikuna para urna vida melhor. Na questáo do papel 
de capitáo, como esse papel náo pode ser pensado separadamente da ad
ministra9áo que o produz e como essa administra9áo é a tace visfvel do go
verno, do branco especial ligado ao equilíbrio de Yoi, ser capitáo significa re
presentar o governo, o que é positivo. Mesmo que os atos dos funcionários 
do órgáo tutor sejam criticados pelos Tikuna ou mesmo que o órgáo tutor 
decepcione, convém conservar a cren9a na instancia última,·. no governo, 
isto é, nos brancos especiais enviados de Yoi, porque assim o determina a 

tradi9áo. 
Ser da lrmandade da Cruz.19 Ser da lrmandade da Cruz significa inse

rir-se em um movimento de cunho salvacionista, e movimentos salvacionis
tas náo constituem novidade entre os Tikuna.20 A novidade está em certas 
modifica9óes ocorridas no modo de vida dos Tikuna a partir do movimento 
da Cruz, cuja figura central era o irmáo José. Urna das mensagens domo
vimento mais fortemente captada pelos Tikuna era a de que o fim do mundo 
estava próximo e de que somente aqueles que morassem próximos a urna 
Santa Cruz seriam salvos. O cult1 da Santa Cruz envolveu tanto brancos 
quanto Tikunas. No caso dos brancos, para um deles, o patráo seringalista, 
especialmente interessado em manter sua autoridade e em contornar urna 
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~rise econ.?mica, foi ?rovidencial urna insi.Jr9áo no movimento: patróes eram 
sagrados ~elo lrmao José como diretores das lrmandades, passavam a 
celebra~ a m1ssa da. Santa Cruz, a se valer da Bíblia, a pregar. Além disso, 
os patroes con~egu1am introduzir modifica9óes em sua imagem, melhoran
do-a para os T1kuna. Pa!a estes, habitar próximo a urna Santa Cruz signifi
cava obter urna sensa9ao de seguran9a, que deveria ser completada com 
urna boa conduta. ~ boa co~duta envolvía .náo prosseguir com a ado9áo de 
maus costumes, t~1s como 1ogar, ter mais de urna mulher, beber cachac;a, 
ter contato com co1sas ou pessoas consideradas imorais, vestir-se ou andar 
de maneira inadequada, as mulheres trajando vestidos curtos, roupas com 
mangas curtas, os homens usando cabelo comprido. Na boa conduta esta
vam incluidas ainda a proibi9áo do fumo, das festas, do uso de enfeites. E as 
infrac;óes passaram a ser autocontroladas pelos Tikuna seguidores da Cruz. 
Se, por um lado, essa boa conduta leva os Tikuna a um afastamento de 
costumes tradicionais, por outro, pertencer a lrmandade da Cruz representa 
urna possibilidade de nivelamento dos Tikuna tace aos regionais, que no 
context~ específico das representac;óes ligadas ao movimento da Cruz po
dem de1xar momentaneamente de ver nos Tikuna seres marginais e inferio
res. Por outro lado ainda, o movimento representa, sobretudo, o surgimento 
de urna nova unidade política entre os Tikuna, urna unidade articuladora de 
interesses mais amplos e específicos que os de um grupo loca1.21 

A lrmandade da Cruz, enquanto movimento que leva a existencia de 
urna unidade política mantenedora de vínculos mais amplos de solidariedade 
e interesses, dá suporte ao discurso do capitáo, na medida em que este de
sempenha um papel de relevo na lrmandade. Na lrmandade, que é um grupo 
corporado com papéis explícitamente definidos, há diretor, presidente, se
cretário, tesoureiro, pode haver fiscal, além de haver individuos cuja func;áo 
é impedir que as pessoas ofendam a Santa Cruz-os guardas. Quanto mais 
alto o papel de urna pessoa na hierarquia da lrmandade, maior se torna a sua 
capacidade de aceitac;áo e mobiliza9áo. Sendo essa pessoa o capitáo, seu 
d~scurso adquire densidade e consistencia para um conjunto de aliados pre
viamente assegurados. Paralelamente, a constituic;áo de irmandades permite 
urna caracteriza9áo e identificac;áo imediata das unidades em conflito e 
acentua a separa~áo e a independencia dos grupos constituidos tace aos 
estranhos-trac;os identificadores de todo Tikuna e que já estavam organi
camente presentes nos grupos vicinais. 

O autor do texto a ser focalizado é Pedro lnácio Pinheiro (Ngematücü) 
capitáo de Vendaval, líder religioso de urna das fac~óes da trmandade d~ 
Cruz na aldeia, recém-tornado capitáo geral. O conjunto dos elementos 
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,. mencionados nos parágrafos anteriores dá um conteúdo específico aos atri
butos com que Pedro lnácio foi por nós apresentado. E é de posse desses 
conteúdos que vamos passar ao texto. 

2 O texto sob considera9áo possui cerca de quarenta minutos e já cir
cula informalmente há alguns anos no interior da comunidade constituída por 
pessoas interessadas em línguas e grupos indígenas. Está ainda arquivado 
no Setor de Lingüística do Museu Nacional e é posse, juntamente com a 
grava9áo que o acompanha, de alguns talantes Tikuna. O texto divulgado 
corresponde integralmente ao tex~o gravado: nele náo há omissóes, acrés
cimos ou qualquer modifica9áo em rela9áo ao material produzido. Além dis
so, a tradu9áo que o acompanha segue, passo a passo, o que é dito em Ti
kuna, procurando afastar-se o menos possfvel dessa língua. Apenas um tre
cho do texto considerado será aquí materialmente exibido, 22 sendo sumaria
da a totalidade dos acontecimentos nele relatados. Antes de justificar, po
rém, a utilidade de tal sumário, devo registrar que resumos feitos de textos 
produzidos por integrantes das muitas vezes chamadas sociedades "primiti
vas" náo sáo apenas um trac;o comum a obra de etnógrafos preocupados 
unicamente em compreender de maneira intuitiva um dado. fenómeno cultu
ral. T ambém náo sáo eles só o resultado de urna prática necessariamente li
gada a urna antropologia que, por ver os fenómenos culturais como signos, 
mensagens, textos, é colocada como ciencia interpretativa. Resumos náo 
precisam ser sempre fruto das intui9óes de um pesquisador que, imbuído do 
desejo de se fazer compreender .e de fazer chegar ao seu leitor urna maneira 
de ver as coisas, termina por ajustar a pretensáo de objetividade a expres
sáo de considera9óes subjetivas. Um resumo, enquanto busca de urna re
presenta9áo fiel ao seu objeto, pode estar sujeito a urna corroborac;áo ou 
refuta9áo decisiva quando comparado a esse mesmo objeto. E o que dize
mos do resumo é extensfvel a urna forma lingüística muitas vezes presente 
em resumos e tida como veículo habitual de interpreta9óes: o discurso indi
reto. Ouando sáo urna variac;áo da cita9áo através do uso de recursos gra
maticais, quando sáo o local da expressáo do julgamento do locutor-e náo 
daquele que relata- ou quando ainda náo sáo eles o local escolhido para a 
veiculac;áo de elementos ausentes do seu enunciado de referencia, os dis
cursos indiretos podem permitir a reconstitui9áo do original. Utilizados sem 
perder de vista a fidelidade a um original, tanto o discurso indireto quanto o 
resumo que o contenha podem ser liberados de seus riscos interpretativos e 
passar a apresentar urna utilidade ~m outro nivel. No caso do texto que ser
ve aqui de referencia, acho conveniente e útil, com relac;áo a urna análise 
realizada a partir de recortes,23 sumariar os acontecimentos relatados, res-
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peitando a sua ordem de aparecimento e a seqüéncia de informa90es atra
vés das quais esses acontecimentos foram representados para os destina
tários do texto produzido. A utilidade desse sumário está, a meu ver, em 
permitir que se avalie náo só a vincula9áo dos acontecimentos entre si, em 
termos de um índice temporal e de um índice de causalidade, mas também a 
diferen9a e a interliga9áo dos recortes que seráo posteriormente estabeleci
dos. 24 

A história de Pedro, por ele chamada de "Minha luta por meu povo", 
come9a quando, em um tempo antigo, para ele existia o seu pai. Juntamente 
com a existencia primeira desse pai, sáo passadas as informa9óes de sua 
origem, de sua cria9áo: o lgarapé Preto25 e, nele, o Evare, local mftico de 
origem dos Tikuna, que surgiram pescados por Yoi. Passadas essas infor
ma9óes, Pedro se localiza no tempo presente, referindo-se a sua idade no 
momento da produ9áo do texto (38 anos) e volta rapidamente ao tempo anti
go, tempo em que muitas coisas faltavam, entre elas um pai que lhe desse 
conselhos. Na falta desses conselhos, ele se dirige para o mundo dos bran
cos, onde cresce adotado por um deles, um branco que se sabe ser, através 
de outros textos, um seringalista, um patráo. Pedro coloca explícitamente o 
desejo de, na época, náo querer saber mais do pai em fun9áo da sua per
manencia no mundo dos brancos, tala do seu orgulho sem motivo em passar 
a ser um civilizado, ao deixar a sua condi9áo de pessoa, isto é, de Tikuna. O 
homem que o cria o faz conhecer Manaus. Pedro continua talando do seu 
desconhecimento do pai, do seu desconhecimento de como seria a vida de
pois, do seu desconhecimento da história como ela se processa no tempo 
da enuncia9áo. 

Naquela época, o seu desconhecimento com relac;áo ao agora (tempo 
de enuncia9áo) e ao antigo é total, ao mesmo tempo em que seu conheci
mento das coisas dos homens é pleno. Ele era afilhado da mulher do patráo, 
estava sendo criado como filho deles e estava sujeito a urna série de restri-
9óes, entre elas náo ir na brincadeira, náo ir no jogo de bola, náo fumar, náo 
ir a festas, náo beber cacha9a. E ele comenta que desde entáo está acos
tumado a isso. O pai o leva de volta a casa e lhe dá urna esposa. Pedro 
também desconhece o que é ter urna esposa para um Tikuna. Em decorrén
cia disso, ele a abandona muitas vezes, voltando para o meio dos civiliza
dos, embora esteja sempre chegando de volta. Diz também que a esposa ia 
atrás dele. Aos 23 anos, Pedro está na ColOmbia e lá fica trés anos no meio 
dos civilizados, até o momento em que é alcan9ado pelo que ele diz ser "a 
religiáo no meio da qual é a vida agora" (a religiáo é a da lrmandade da 
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.. Cruz). A notícia da chegada dessa religiáo, em 1972, o fez retornar, chama
do que tora pelos tios da família de sua esposa. Pedro volta a f alar do lgara
pé Preto, do .seu afastamento desse lugar e de sua chegada de vez a esse 
mesmo lugar. Apesar de ter voltado, ele continua a náo ter conhecimento, ao 
mesmo tempo em que conhecia todas as coisas contadas pelos homens. 
Ele também desconhecia a palavra do governo e comenta que "agora no 
meio dela é a vida". Ele náo era nada, náo passava de um morador. Subita
mente, o patráo é chamado a narrativa, juntamente com seu filho Benedito 
Mafra, sendo ambos tratados como "donos da propriedade". O patráo planta 
urna cruz e se faz chefe da religiáo da lrmandade da Cruz, nomeando Pedro 
seu guarda. As proibi9óes sáo feitas: náo sáo permitidos na igreja vestido 
curto, homem de cabelo comprido, brinco na orelha, grampo no cabelo, boca 
e unha pintadas. O guarda acata as proibi9óes e as torna extensiva a todos, 
o que o faz colidir com o patráo, que desejaria abrir exce9óes para seus pa
rentes civilizados. Pedro discute e é expulso, o que o faz assumir a sua 
condi9áo de pessoa; mas urna pessoa que ainda nao havia ultrapassado a 
sua condi9áo de morador. Ele ainda náo tinha conhecimento e náo tinha co
nhecimento porque naquele tempo ainda náo havia a Funai. Mas eis que cor
re a noticia do governo que briga pelos indios, o governo dos índios existia. 
Pedro procura por esse govemo e o govemo o encontra, o governo que até 
entáo s6 existia na terra de Umaria9u. 

A. Funai chega em 197 4, isto é, é o governo que chega em 197 4. Pe
dro procura por esse governo; as pessoas de Vendaval fazem urna reuniáo 
e "deixam entrar" Ángelo na condi9áo de primeiro capitáo. As pessoas ficam 
olhando Ángelo; esse faz reuniáo, "conta palavra" para as pessoas, mas 
nunca faz nada. Entáo, Ángelo convida Pedro para ser o segundo capitáo. 
Há urna troca de palavras entre as pessoas e Pedro, o que desperta urna 
rea9áo por parte de Ángelo. Pedro, por náo ter estudo, faz o que as pessoas 
querem. 

O trabalho da Funai chega de vez e um homem, trabalhador da Funai, 
encosta com Pedro. As pessoas, naquele tempo, também náo tinham co
nhecimento e ignoravam o que iria se passar. 

Benedito Mafra, o Birota, se sente descontente com o que Pedro conta 
para o governo. Birota briga com Pedro e este desafia o patráo, no sentido 
de que nenhum Tikuna irá mais vender-lhe aquilo que produz. O patráo faz 
amea9as e Pedro náo cede. Há pessoas, isto é, Tikunas que fieam do lado 
do patráo e urna dessas pessoas, Maitü, quis matar Pedro, chegando a pro
vocá-lo para urna briga na casa desse último. Mas Pedro náo é pessoa de 
ter brigas e agüentou muitas coisas naquele tempo e vem agüentando desde 
entáo. 
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Levanta-se a aldeia nova, o que é resultado de ruta e o que leva ao 
costume da ruta e da dor. As pessoas matam os bois, os cavalos do homem, 
há mortes. O homem-o patráo-quer punir os Tikuna e, para isso, "corre" a 
T abatinga, a Sáo Paulo de Olivern;a e mesmo a Manaus; tenta amparar-se 
juridicamente, recorrendo ao "advogado". O "advogado" náo chega, mas há 
pessoas que ainda estáo do lado do patráo. O patráo fica pobre, as coisas 
acabam para ele. E isso se dá porque Pedro procurou por urna coisa verda
deira. Por isso, no momento atual, Pedro e seu grupo náo tem medo. As 
amea9as náo surtiram resultado. Pedro náo morre por mulher, por roubar fi
lho de outro; mas rnorre pelo seu povo, a quem falta dinheiro e conhecimen
to; pela terra e por todas as coisas que acontecerem. 

O posto da Funai demorou a chegar, mas ficou pronto em Vendaval no 
ano de 1977. Pedro náo sabia-como sabe "agora"- o que era fazer reuniáo. 
~avia capitáes na área desde que ele era pequeno, mas esses capitáes an
t1gos nunca souberam procurar a palavra do governo nem a palavra de 
Deus. E por isso as coisas nunca estavam prontas. De repente, vem do sul 
a notíci~ de urna reuniáo a qual Pedro compareée. Viaja até Manaus de re
creio ("um grande vapor"). Lá embarca em um aviáo ("aquele grande lá no 
céu, azoada dele é como trováo e ele faz caminho de fuma9a"). A reuniáo é 
grande e nele Pedro ve como os outros indios de outras na9óes fazem para 
procurar a terra. Nessa reuniáo as palavras foram taladas na língua dos civi
lizados para que todos pudessem escutar e Pedro teve o conhecimento de 
tudo. Volta aterra e faz reuniáo, chama a todos os capitáes e conta a notfcia 
sobre a terra, fala da existencia do direito das pessoas. A reuniáo foi em 
1980; Pedro fez a abertura da reuniáo e abriu, para todos os capitáes, urna 
palavra e um saber. Mas nenhum capitáo pensou como é que eles iam fazer. 

Em 1981 chega Lm que procura pelos fndios Tikuna, Joáo Pacheco.26 
Ele chega, juntamente com o capitáo Felipe de Umaria9u, fala com Pedro e 
es se. vé seu entendimento aumentado, tendo em vista a sua participa9áo 
~nte.nor naquela grande reuniáo. Há urna outra reuniáo, com muitos capitáes. 
E fe1to um mapa, o documento da terra. Saem tres homens, que falam com o 
presidente pela notf cia da terra. Naquele tempo os capitáes náo sabiam co
mo ia ser. E feita urna outra reuniáo, para a qual é convidado um homem de 
outra na9áo-Lino, um Miranha-para dizer como é que era. Lino fala e as 
pessoas entendem um pouco. 

_ - Há urna comissáo e há tres homens. Existem Pedro e Adércio ( capi-
tao de Campo Alegre) e urna pessoa originária de Feijoal, José Demétrio. 
Eles váo a Brasília ter com o presidente: ped~m pela terra, pela demarca9áo 
da terra. Marca-se o dia para a chegada dos trabalhadores do presidente. 
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Em janeiro de 1982, a comissáo chega a terra, visita as terras com Pedro 
" e faz perguntas aos Tikuna. A comissáo vai ·embora levando o mapa. É mar

cado o mes de marco para existir "o endireitamento da delimitacáo". Em ju
nho, os capitáes estáo em Manaus a pedido do presidente. Esse entrega o 
mapa e a portaría, os documentos da terra. O mapa é apanhado e existe, 
entáo, para todos os capitáes. Pedro diz que fez essas coisas e que um 
pouquinho estava pronto. 

Entretanto, há muitos primeiros capitáes velhos, velhíssimos mesmo. 
Eles náo procuram, só contam a fama dos outros, náo tem amor pelas pes
soas, náo tem pena dos parentes. E fazem as vezes mais torca para os 
brancos e só aos brancos procuram. Pedro está nesse tempo e um pouqui
nho está pronto. 

Vem a fama de outra reuniáo, que é em Brasília. E lá existe para Pedro 
mais entendimento, o entendimento de como é urna luta, a luta pela terra. Os 
brancos estáo devendo aos índios há muito tempo, e o governo quer só en
tre indios os próprios índios. E os índios, diz Pedro, fazem torca para si, aju
dam-se uns aos outros, tem amor uns pelos outros. Falam urna só língua, 
e todos sabem, todos pensam. Por isso aq~ele trabalho de Pedro está 
pronto até aquele momento. Há trabalhadores da Funai contra ele, mas ele 
nunca roubou a esposa ou a filha deles. Pedro náo vai morrer pelo roubo, 
pelo roubo do filho de um outro, por fugir com mulher de outro, por ir a festas; 
mas vai morrer pela melhora das pessoas, pelo amor de uns pelos outros, 
pela crenca na palavra do governo e pela crenca em Deus, já que ambas as 
crencas sáo a mesma coisa. Mas há pessoas que querem ser irmás do 
branco, fazendo torca pelos brancos. Por isso, no día 21 de janeiro [de 1983) 
houve urna reuniáo em Vendaval na qual quatorze capitáes náo queriam que 
houvesse capitáo de Tikuna que faz torca e náo queriam que houvesse ca
pitáo geral. Mas também houve muitos, quatorze capitáes, que -~ueriam que 
houvesse capitáo geral porque, do contrário, náo ia ficar melhor e náo ia ter 
terra. E é por isso que Pedro está nesse trabalho. O seu pagamento náo é 
em dinheiro, o seu pagamento só existe com Deus. Pedro agradece, sua 
palavra termina ar. Encaminha o final do texto, ao dizer que assim foi sua in
fAncia, ao dizer como encontrou o trabalho em que está e como é isso que 
as pessoas fizeram existir para ele, o cargo de capitáo geral. Afirma que só 
Deus sabe como vai terminar tudo o que aconteceu até o momento e, mais 
urna vez, agradece. 

3 Tematicamente, o texto admite, a meu ver, um bom número de recor
tes. Tais recortes se encontram determinados abaixo, sendo a relacáo dos 
recortes entre si discutida mais adiante.27 
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3.1 A proximidade com a tradi9áo 

"... núcüma i nori . . . tchona nangema ya tchaunatü ... • 

( ... antigamente primeiro ... para mim existía meu pai...) 

"... natürü tchama rü tunetüwa tchayá, tunetücüá 
tchi'i i tchama ... tchama tchabu cüana i nagu i 
tunetü, ngema nucümaOtchima ngeta Yoi tüó i pogüówa 
ngema Eware nawangemaó i tunetügu tchabu i tchama ... 11 

( ... entáo eu me criei no lgarapé Preto, eu sou natural do lgarapé Preto 
... eu nasci no lgarapé Preto, aquele onde há muito tempo Yoi nos 
pescou, naquele Evare, dentro do lgarapé Preto, nasci eu ... ) 

Aquí estáo a existencia do pai e a origem de Pedro ligada a origem mí
tica do povo Tikuna. Ao invocar seu local de nascimento da maneira como o 
faz, Pedro se coloca, através de urna contigüidade geográfica, como alguém 
próximo a Yoi e aoque Yoi, conseqüentemente, representa para os Tikuna. 
Quanto a presenca do pai, ela é usada, como se verá depois, de maneira 
ambivalente no decorrer do texto. No trecho citado, porém, a existencia do 
pai aparece como elemento inicial, e isso porque é o pai que tradicionalmente 
possibilita a identificacáo de urna crianca como Tikuna, transmitindo-lhe urna 
nacáo e assegurando-lhe urna posicáo na sociedade Tikuna. 

3.2 O afastamento da tradi9áo 

". .. yeguma nÜCüma tchama _nori, tchabugu rü nataúma 
i muérna i taacü bai i ngetaó i ucué, tchaunatü 
rüaneca tagumatá ngeta tchona úcue, natürü ngemaetü 
rü muépücüna i tchama rü tchatacú, tchabuguamatama 
tchatacu wüimeepü yiigutama ya tchorü taunecü, rü tchatacu 
. t h 11 1 e ama ... 

( ... naquele tempo antigamente eu primeiro, nasci nele e náo havia 
muitas coisas, nem onde ter conselho, meu pai, provavelmente nunca 
deu conselho para mim. Entáo, além disso, muitas vezes eu fiquei ór
fáo, na época em que era crianca náo tinha pai nem máe, com cinco 
anos de idade, fiquei órfáo, eu ... ) 
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"... yatügütanüwa tchaü nhaa· tchoügü tanüwa 
" tchaü rü tchoügü tanüwa tchayá rü nhüma nhaá wüi i 

naácürü'Ó tchi'i, natanüwa ga yema tchoÜ, yegumana marü 
na tchoügü tanüwa tchangema ... 11 

{ ... para o meio dos homens eu fui, para o meio daqueles brancas eu 
fui, e no meio dos homens eu cresci, agora como se fosse filho de um 
deles, no meio daqueles brancos, na~uele tempo já no meio dos bran
cos eu existía ... ) 

" ... yeguma ga tchama rü maneca marü nüna tchiiú ga guma tchaunatü 
á nori naütawa tcha ngemacü á tunetü, naéwá ... • 

( ... naquele tempo provavelmente eu fui embora dele, daquele meu pai 
primeiro com quem eu existía, no alto do lgarapé Preto ... ) 

• ... rü tchorü maiagawa nií ga yema toma, yemarü nhaá naacü rüu ... " 
{ ... e minha madrinha era aquela outra, aquele, [me tratava] como um 
filho dele ... ) 

''Tomagü Otawa nüna tchaüÓ .. tare ya tauemücü tomagütanü tchana 
yauó rü nhuguacü i tamaépü, nhuguacü i wüimépü ... • 

(Para os civilizados eu ia ... dois meses no meio dos civilizados eu 
passava, as vezes tres meses, as vezes cinco meses ... ) 

11 
• •• yeguma na nagu tcha yemacü rü dauque arü naanewa tcha ú ga 

yeguma Colombia arü naanewa tcha yema ... " 

{ ... naque le tempo eu esta va lá no meio deles e para a terra do alto do 
río eu fui, na terrada Colómbia eu estava ... ) 

No primeiro exemplo acima, urna forma de verbo existencial - nataú
ma 'náo havia' - possui como raiz urna negactáo: taúma 'náo' (na '3ª pessoa' 
+ taúma 'náo'; nataúma 'náo havia'). Essa forma verbal é o núcleo de um 
predicado que se aplica, no texto, a um sintagma nominal posposto. Na con
dictáo de tal sintagma estáo duas constructóes coordenadas: 

i muéma i taacü 'muita coisa' 
x muito x coisa 

i ngetaó 1 ucue 'onde ter conselho' 
x onde x conselho 
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A coordena9áo sintática realizada foi o meio encontrado para a asso
cia9áo de um e~pa90 de orienta9áo (o 'onde ter conselho') a coisas quantifi
cáveis (muCrna 'muito' é, na lfngua, um quantificador; numerais/quantificado
res em Tikuna sáo como .. adjetivos" que expressam predicados por sobre 
conjuntos, o que faz com que apare9a entre eles e o termo ao qual se refe
rem urna determinada partícula - assinalada acima por nós com um x - para 
que seja estabelecida alguma rela9Ao sintática entre ambos (ver Soares, 
1985). Como a ambos os sintagmas coordenados se aplica um verbo exis-

·tenciaJ lexicalmente negativo, a inexisténcia atinge o espa90 de orienta9áo e 
o que se liga a efe. Como ainda os recursos de que dispóe a língua colocafTI 
em um rriesmo eixo paradigmático, em se tratando de verbos existenciais, 
urna raiz lexicalmente positiva (ngema em nangema'existe', um elemento 
virtual, náo-atualizado no texto) e urna raiz lexicalmente negativa, a inexis
tencia entra em associa9áo com a potenciaJidade de existéncia. No caso, é 
essa relactáo paradigmática que faz com que aquilo que é atualizado no texto 
como inexistente apare9a ccimo virtualidade de existéncia impedida de se 
concretizar no plano da forma. O que se passa no plano da forma serve ao 
produtor do texto como um elemento que introduz a constru9áo da imagem 
de um mundo marc~do pela carencia, pela priva9áo, isto é, pela inexisténcia 
do que poderia ser existéncia. A constru9áo de tal imagem segue com a uti
liza9áo ainda de recursos morfológicos e sintáticos, entre os quais se _en
contram urna aparente simetria sintática e um uso resultante dessa simetría. 

Urna análise sintática de aspectos da lfngua {ver Soares, 1985) revela 
urna simetría aparente entre sintagma pos~to ao verbo e o tópico morfolo
gicamente marcado por urna partícula (rü). Essa simetria aparente - apá
rente porque apenas o tópico está ligado A revela~áo de vazios estruturais 
na língua - é. no entanto, a materializa9áo de estratégias polares na cons
tru9áo de textos Tikuna: ar, a informa9Ao que pode ser predita. que é antiga 
ou contrnua. vem na posi9Ao final das sentencas; e a informa~áo que é des
contfnua, que representa urna novidade ou surpresa ou que, sendo conheci
da, retorna em outro nrvel, vem em posi9Ao inicial nas senten9as e acompa
nhada de urna marca de tópico. Combinadas, ambas as estratégias pc>dern 
ser produtoras de efeitos de sentido. 

Mantendo-nos ainda no primeiro exemplo, vemos que ao siFltagma 
nominal posposto há pouco observado segue-se um tópico - seu quase es· 
pelho sintático. O tópico em questAo - tchaunatü ro 'meu pal' - adquire, de
vido a essa situa~áo quase especular, condi90es de ser um ponto que 
constitua urna recoloca9áo, e náo urna simples volta de um ponto anterior. 
No caso em questáo, o ponto anterior - que vem em sintagma nominal pos-
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.. posto ao verbo e coincide com coisas e um espa~o de orientacáo atingidos 
pela inexisténcia - tem no ponto que se segue náo a simples manuten~áo de 
um quadro de caréncia, mas a introdu~áo de um elemento que permite a 
reangula~áo de tal quadro em fun~áo desse novo elemento. O elemento in
troduzido é a figura do pai, veiculada através do tópico. E, em fun~áo do jogo 
com o sintagma nominal posposto imediatamente anterior, a figura do pai 
surge aí marcada, na materialidade do texto, pela sua liga~áo com a falta: 
a falta de coisas e de um espa~o de orienta~áo. A partir da reangula~áo do 
quadro de caréncia obtida através do tópico, surgem a falta de conselhos e a 
orfandade. Tal como o inexistir anteriormente apontado, ambas sáo expres
sas através de formas verbais (tchona ucué 'ele dá conselhos a mim'; tcha
tacu 'eu sou órfáo, sem pai nem máe') que, através da predica~áo, se apli
cam, respectivamente, ao pai (tchaunatü rü) e a pessoa que fata - também 
um tópico (tchama rü 'eu'). Completa-se, assim, o círculo da caréncia, que 
deixa em um mesmo nível pai e filho, agora reunidos os dois num universo 
de priva~áo. O que se segue é conseqüéncia, como mostram os outros 
exemplos. Tratando-se a si próprio como pessoa despojada tanto de máe 
quanto de pai (o que náo c~esponde aos fatos nem a outras passagens de 
seu texto), Pedro, ao considerar aquele momento distante no tempo, se vé 

• 
órfáo, jogado em urna orfandade que se revela intermitente. Afasta-se do pai, 
da tradi~áo. é adotado pela família do patráo seringalista - um caso entre 
outros na época. Já possui um ponto de referéncia no mundo dos brancos -
a família do patráo -, e é ª ·partir desse ponto que pode conhecer e se movi
mentar em um mundo diverso do de seu pai. 

3.3 A reconstitui~áo de la~s com o universo da tradi~ao 

.• 

•. .. tchaunatü naütawa tchoü niiga yeguma tchautchiÓWa natchaOO g~ 
nori itchabuówa yema tcha yema ga nore ecü tama, ya tauémOcü 
tamaépO ya tauemücü yema natürü yegllllél rü ... muOma ga taacü ni 
mugo rü yegi.ma tchoO naümagü •• : 

( ... rneu pai de lá me levou. Naquele tempo na minha casa eu fui, onde 
primeiro eu tinha nascido. Lá eu fico pouco, trés meses. Entáo naquele 
tempo... muitas coisas acontecem e naquele tempo ele me dá mu-. . 

lher ... ) 
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••natürü tama nüó tchacuá ga yegurna ga tchama ga taacü ga amá yerü 
wüi ga duüÜ ga bumaréá tChii rü taguma nüá tchacuá i na nhunhácü }'li 

i duüágü arü amá, yeguma yema tcha yema rü natürü pora2cü ga non 
tchama rO tauÍl'na tchorü ngutchaÓgagu tchona ngema, muépücüna ga . 
tchama rü nünatchiiü ... • 

( ... entáo náo sabia, naque le tempo, o que era ter esposa porque eu 
era urna pessoa muito jovem e nunca tinha sabido como era aquilo de 
ser esposa de pessoas. Naquele tempo eu estava lá e entáo muitas 
vezes primeiro eu, náo existia para mim a vontade de ter minha espo
sa, muitas vezes minha esposa, eu deixei ..• ) 

A volta ao mundo Tikuna se dá através de duas institui~Oes básicas 
nessa sociedade: o parentesco e o matrimOnio. O pai busca Pedro e lhe dá 
mulher. Entretanto, A a~áo do pai contrapOe-se um estado marcado pela ne-

ga~Ao: 

"tama nüó tchacuá" 'eu nAo sabia' 
nAo o eu-saber 

-.Sguma nüó tchacuá" 'eu nunca tinha sabido' 

nunca o eu-saber 

É a aus6ncia de conhecimento, que se toma central no recorte em questáo. 
Vinculada a uma limita~o do sujeito enquanto Tikuna (pessoa), 

ga 
X 

duüá ga 
pessoa x 

bu mareo 
nascer-só-nominalizador 

tchii 
e u-ser 

'eu era uma pessoa muito jovem' 

a auséncia de conhecimento determina o seu relacionamento inicial com o 
grupo. Os la~s estabelecidos a partir do rnatrimOnio sAo apresentados co
mo frágeis. Pedro é .. multo jovem", desconhece aparentemente o que signifi
ca ser homem casado no universo Tikuna e, em fun~o de um náo-saber, 
deixa muitas vezes a esposa. O parentesco e o matrimOnio, que tém, na so
ciedade Tikuna, íntima relaváo com a solidariedade e a identidade do grupo, 
náo sAo apresentados nesse momento como fator de solidariedade ou mes
mo de reten~Ao do sujeito em seu grupo. 
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3.4 O ser morador/o ser pessoa 

" ... ngürüátchi inangu maneca ga yema nhama ore ... yeguma ni'igana 
tchaucatia cagü ... ga guámatá tchorü tchiúra tümaarü tiagü rü yeguma 
wena arü tchataegu ga nhama ga natchicawa... rü yeguma na tunetü 
tchineéwa na tchanguÓgu ga 72 ya taunecügu ... yeguma rü tchama rü 
tauéma tchacuaega rü wüi i duüó i pemareütchi ... .. 

( ... de repente chegou provavelmente essa palavra de agora ... naquele 
tempo eles chamaram para eu voltar ... aqueles tios da famOia de minha 
senhora e naquele tempo novamente eu voltei aqui na área ... e na
quele tempo na boca do lgarapé Preto eu cheguei de vez no ano de 
72 ... naquele tempo, eu, náo tinha conhecimento e era urna pessoa ig
norante ... ) 

11 
••• ena towarica i natchu'uó i nutchiru, i ngema na ticuna tiigüO 

rO na tauwama natameó, ena curü&.va arQ i nameá na cu ücueü i 
nutchiruacO ••• " 

( ... será que só nós ele proibe de usar vestido curto, porque nós so
mos Tikuna e náo valemos nada? Será que s6 entre vocés é bom vo
cés entrarem de vestido curto ••. ?) 

" ... nataútarna na ngeta na wüi i nhaA na capitáowa na tchangemaó ga 
yeguma wüi i duémare i petchii ga yeguma ••. " 

( ... um capitáo eu ainda náo era naquele tempo, só era um morador 
naquele tempo ... ) 

"... natürü yeguma rü taufmma tchacua nhaá aegacügü arü ore ga 
nhllll8 nawa i maeó •.• erü yeguma i tchamarü tauütama nii gana wüi 
i tüacü tchiÓ wüi i duüó rnare i ápatamare tchlT. .. " 

'... entáo naquele tempo, eu náo conhecia esta pafavra do governo, 
agora no meio dela é a vida ... porque naquele tempo eu, náo era nada, 
só urna pessoa moradora eu era ... ) 

"... yeguma... tautama tcha cuaega yerü yeguma rü na tautama ga 
ngeta ga Funai ... " 

( ..• naquele tempo .•. eu náo tinha conhecimento porque naquele tempo, 
náo tinha Funai. .. ) 
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A tensáo entre ser morador e ser pessoa é introduzida no texto atra
vés de um jogo realizado com deiticos que opóem tempos e espac;os dife
rentes: 
" ..• inangu .•. ga 

aspecto contfnuo- 3p·chegar x 

'chegou •.• essa palavra de agora' 
(palavra = retigiAo da Cruz) 

yema nhama ore 
déitico deitico palavra 

"... yeguma rü tchama rü tauüma tchacuaega ... M 

.. 

deitico tópico eu tópico nega~áo lp-ter conhecimento 

(naquele tempo) 

'naquele tempo, eu, náo tinha conhecimento' 

• ... iauáama tchacua nhai aegacügü arü ore ga nhuma nawa 1 maeü ... • 
nega~o lp-saber déitico govemo-pl de palavra x deitico 3p-locativo x vida 

'eu nlo conhecia esta palavra do governo, agora no meio dela á a vida' 

Com0 mostram os exemplos, os déiticos que indicam o aqui e agora 
do momento da enunciacáo tém o seu uso relacionado a religiáo da Cruz e 
ao govemo, ao passo que aquele que indica distAncia em relacáo a tal mo
mento está notadarnente relacionado a . urna ausencia de conhecimento. O 
caminho escolhido no texto para relacionar a ausencia de conhecimento ao 
ser morador está em submeter, em oportunidades diferentes, o náo-saber e 
o ser morador ao espaco do déitico que indica distanciamento temporal: 

•. .. yeguma rü tchama rü tauém.a tchacuaega ... M 

deitico . tópico eu tópico nega~o lp-ter conhecimento 
(naquele tempo) 

'naquele tempo, eu, náo tinha conhecimento' 

" -. ••. WUI 

um x 
duüémare petchii ga 
pessoa-só x morador lp-ser x 

M yeguma ... 
deitico 
(naquele tempo) 

's6 um morador eu era naquele tempo' 
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O ser morador convive com a aus~ncia de conhecimento, mas entre 
ele e o ser pessoa náo há, no texto, urna oposi9áo total, que permitisse a 
esse último ser caracterizado por algo que estivesse excluído da cateqoria 
morador. O morador é também pessoa, mas urna pessoa limitada, como ' . 
mostram dois recursos utilizados no texto: o recurso da aplica9áo a urna ba
se lexical do morfemamare 'só', que é um !imitador da base, visto em 

• i 
X 

duüó mare 
pessoa-só 

+ T 
X 

ápatamareó ... • 
ter casa-só-nom inalza.dor 

t.._____::r 

'só urna pessoa moradora' 

e o recurso da predicacáo, que, através do uso de certas partículas (indica
das por nós com um x), permite que a base lexical duüÜ 'pessoa' se relacio
ne sintaticamente a base referente a morar, quer seja essa base aquela li
mitada pelo morfema mare, quer seja a base duüÜ 'pessoa' a sofret tal limita-
9áo: 

[i duüó mare} [i ápatamareÓ] 
x pessoa -só x ter casa-só - nominalizador 

'só urna pessoa moradora' 
( = só uma pessoa que tem casa, que mora) 

[i dufmare] p pe] 
x pessoa -só x · morar 

'só uma pessoa que mora' 
(= só urna pessoa que mora, só um morador) 

O morador, urna pessoa limitada, tem o seu caminho em direcáo a 
pessoa plena preso no texto a eliminacáo de urna limita9áo, limita9áo que 
náo vigora no momento da enunciacáo. O caminho para a plenitude do ser 
pessoa passa, entáo, pela religiáo da· Cruz e pelo govemo - elementos de
terminantes de um aqui e agora e reveladores da vida tal corno essa se pro
cessa no mómento da enuncia9áCl. No texto, a religiáo da Cruz é fator de 
aglutinacáo e fortalecimento de vínculos. Parentes váo em busca de paren
tes devido a notfcia da religiáo que chega e, embora tal religiáo náo se dirija 
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apenas aos Tikuna, ela é um elemento de reafirma9áo de identidade. Mas 
estar no meio da religiáo ainda náo faz da pessoa que se assume uma pes
soa · plena. O surgimento de urna pessoa plena se dá através do conheci
mento, o qual, por sua vez, está ligado a uma outra instancia, o governo. 
Sem esse conhecimento a pessoa é apenas moradora (pessoa ignorante), 
vivendo urna tensáo entre o ser morador e o ser pessoa plena - tensáo que 
encontra a sua resolucáo no ser pessoa com conhecimento. 

3.5 O ser pessoa com conhecimento 

" ... ngürüatchi nii aáu ga na yema tchireu ga aégacü ga ta~ nucü, rü 
maiyugü arü aegacü i icü rü ticunagüarü aegacü i irü .. .' 

( ... de repente a notf cia dele esta va lá, do governo qüe brtga por nós, e 
o governo dos fndios existia e o govemo dos Tikuna existia ... ) 

" ... yeguma ... ga naca tchadauü rü muüma ga duugü ga numa dama 
rane ga Vendaval cüá rü muüma tchona naca nacágü, ra· yeguma 
ngutaqueé ga tao na ügü ga yema duÜgü .. .'' 

( .•. naquele tempo ... a ele [o govemo] eu procurei e naquele tempo 
muitas pessoas aqui, da aldeia daqui, moradoras de Vendaval, muitas 
me fizeram perguntas e naquele tempo urna reuniáo grande comeca
ram aquetas pessoas •.. ) 

"... yegumametama tchama tchabugu cürüwa na yema ga capitáo ga 
güÜ i natchicawa rü capitáo i igücü natürü yeguma ga guma capitáo ga 
nüirágüÜcü rü tagutama naca nadau ga yema guüma yema nhaA ore 
ga nhure ga aegacü arü ore rü ena tupana arü ore. Rü yemaca tauüma - : ,, n11 ngu ... 

( ... no tempo em que eu era peque no existía capitáo na área e capitáes 
existiam. Entáo naquele tempo todos os capitáes antigos, de primeiro 
nunca procuravam elas, aquelas palavras todas, a palavra do governo 
ou a palavra de Deus. E por isso nunca estava pronto ... ) 

" ••• yema ca ngürüatchi tchauca inangu maneca i wüi i ore i tagürü 
naánewa auüwa ••• ngema na yeama yagune gua naiya ya iáne ga 
yaÜgunema ya iánewa na ngutaqueéwa na tchaüÓ ... • 
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( ... por isso de repente para mim chegou entáo urna palavra, mandada 
do rio grande na terra de baixo ... existia lá longe outra cidade, muito 
longe na cidade, na reuniáo eu fui...) 

"... yeguma ngürüatchi inangu maneca ga yema naega ga wüi ga 
_, 

pesquisa üü... yema wai ga yeguma ga tchama ga poraacüma tcha 
ngootchiacü yeeraacü yerü marü, nawa, netchaü ga nhunhaÜ ga to rü 
yeeraácü tchona ngema, _ga wüi cuátchi ... " 

( .•. naquele tempo de repente chegou, provavelmente, aquele, um que 
faz pesquisa ... lá naquele tempo eu entendi muito mais, porque já tinha 
vindo dela, a outra reuniáo, e mais para mim existia, um entendimen
to .•. ) 

• ... yeguma wena ni ga wencrna ga to ga ngutaqueé ni aácH ..• 
wenamaarü Brasiliwa na ngutaqueé yiTÚgu ••• yeguma wai nii ga na 
poraacüma yeeraaü tchoü ngemaü ... ga cua .. : 

( ... naquele tempo outra vez teve a fama de outra reuniáo ... de novo 
em Brasma era a reuniáo ... naquele tempo foi que muito mais para mim 
existiu ... o entendimento ... ) 

Ser pessoa com conhecimento consiste em obter um entendimento 
crescente que é resultado de urna acáo: 

"... yerü marü nawa netchaü ga nhunhaÓ 
porque já 3p-locativo origem lp-vir x reuniáo 

ga to rü yeeracü tchona ngema ga wüi ga cuátchi ... 11 

x outra e mais lp-dativo 3p-exlstir x um x entendimento, 

'porque já tinha vindo dela, a outra reuniáo, e mais para mim 

existia, um entendimento' 

saber 

A acáo em questáo é bastante específica, náo consistindo em tm ir e 
vir do sujeito ao acaso. A acáo é a de procurar e ela náo se origina, no texto, 
de um único lugar, podando vir ée dentro ou de forado grupo indígena. A 
procura pode se dar por parte do govemo - representado, por exemplo, pelo 
pesquisador: 
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• ga wüi ga pesquisa üÓ rü ticuna rü 
x um x fazer-nominalizador e tópico 

maiyugüca 
índio-pl-por 

d -:: 11 auu ... 
procurar-nominalizador 

'um que faz pesquisa e pelos índios Tikuna procura' 

A procura também pode se dar por parte dos Tikuna: 

11 n¡¡¡ca tchadauü ... " 
3p-por lp-procurar-nominalizador 

'a ele [o governo] eu procurei' 

Quando a procura vem aa parte dos Tikuna ela é bastante valorizada. 
Pedro se apresenta como pessoa que sempre soube procurar: quando a 
Funai chega A aldeia e se coloca ao lado dos índios, Pedro a procura; quan
do chegam notícias de reunióes, realizadas em Brasnia ou no sul, Pedro a 

· elas comparece e isso é procurar. A procura corresponde um entendimento 
que é compartilhado com as demais pessoas, as quais, em funcáo disso, 
podem aparecer marcadas no texto como_ agentes de urna acáo que une o 
grupo: 

-11 
ye~uma ngutaqueé ga tao na ugu 
de1tico reuniáo x grande 3p- fazer-pl 
(naquele (ajunta-
tempo) mento) 

ga yema duágü ... 11 

X deitico pessoa-pl 

'naquele tempo urna reuniáo grande com~aram (fizeram) 
aquelas pessoas' 

A positividade da acáo de procurar é ressaltada no texto através do 
contraponto com a acáo que lhe é contrária: cercada de marcas lingüísticas 
negativas, a acáo de quem náo procura é colocada como um obstáculo para 
o grupo: 
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• tagutama naca nadau ga yema guCma 
nunca 3p-por 3p-procurar x deitico toda 

yema nhaá ore ga nhure ga aegacü 
deitico deitico palavra x quanto x govemo 

arü ore rü ena tupana arü ore. 
de palavra ~ Oeus de palavra 

ou 
Rü yemaca tauáma nií ngü ... • 
e deitico-por negac;áo 3p- estar pronto 

'eles [capitáes antigos) nunca procuravam elas, aquelas palavras to
das, a palavra do govemo ou a palavra de Deus. E por isso nunca 
estava pronto' 
(literalmente: 'eles nunca procuravam por elas, aquelas todas, essas 
quantas palavras, a palavra do govemo ou a palavra de Deus. E por 
causa disso nunca estava pronto - yema 'isso', no trecho em questáo, 
aponta para a a~áo de náo procurar, anteriormente expressa) 

Como recurso do.lingüisticamente negativo criando um contraponto a 
cadeia integrada pela procura e da qual também faz parte o saber, Pedro 
surge no texto náo só como a pessoa que procura e por isso tem conheci
mento, mas também como a pessoa que dá o tom de urna a~áo que, sendo 
exemplar, é também eficaz. 

3.6 A sustenta9áo do discurso político e a reafirma9áo da identidade através 
do discurso religioso 

· • ... ga mué.na ga taacü, tauma nanawaé ya 
na iá~aéwa na tch~ 00 rü bai ga bora arü cugü 
ga tchoO nawa namuü rü bai i pori arü yii taü'üma 
tchoü nanawaé wüicanatama, bai ga tchoü petawa namüü, 
bai i wüi i dearü aü O tchoü naduéÜ eeO rü ngemaca 
yeguma cürüwa tchamaa niíü .. ~ • 28 
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( ... muitas coisas ele [o patráo) náo queria: ele náo me deixava ir na 
brincadeira, náo me fazia ir no jogo de bola, náo queria para mim fumo 
de tabaco, nem na festa ele me deixava ir, bebida de cacha~a ele me 
proibia. E por causa disso desde aqueta época eu estou acostuma
do ... ) 

• ... ngürüátchi inangu maneca ga yema 

nhama ore ga nawa i maéá i nhumá ... • 

( ••. de repente chegou provavetmente essa palavra de hoje, no rneio 
dela é a vida agora ..• ) 

• ... erü nacü taacü i ngema naca tchaduá 
rü taacü i ngema tchaüá rü ngemarü wüi i aicumaütchi 

nii rü tama wüi i dorataa nii rü ngemaca nii ga 
yatü ga tauma ga taacü nuü nguÜ rü ngemaca nii i 

nhuma i nhamaücüü rü tauücama na imuü ... • 

( ... porque por ela eu procurei e aquelas coisas eu fiz e isso, era urna 
coisa verdadeira, náo era urna coisa mentirosa e por isso o homem [o 
patráo] náo ganhou nada e por isso agora, nesta época, nós náo tEr 
mos medo ... ) . . " ... ngemaca numa ga yema governo .. . na 
ye~a aegacü rü poraacü na nawae i ngema maiyugü icatama 
i iü rü tama nanawae i ngema taacü i tchoü 
rü tomagü i iÓ na nawae i maiyugü rica nügümaá pegüÜ 
rü pora nügüÜ na üá rü nügü nangüeá nügü nangetchaÜ 
tautama nanawaeá ngeá na daá rü toma nii i 
oo rü tauma tchaurü nii rü tama tchautanü nháü ... 
natürü yiemagü rü wüi tama i nagawa tidea rü wüi 
tama ya conü niT ya nawa i deacü rü guüma nüO 

nacua rü guéma nüÜ na inü rü ngemaacü nii i ngema 

tchorü poracü i ya nguó rü ate nhuma nhamamare ... • 

( ... e por isso ele é, aquele governo ... existe o govemo e muitas vezes 
ele quer só entre os indios os próprios índios e náo quer brancos, civi" 
lizados no meio dos índios, ele quer s6 índios morando. E for~a para si 
mesmos eles fazem e a si mesmos ajudam, uns pelos outros tem 
amor, náo querem pensar isto: esse daqui ere em outro, náo é meu 
conterraneo e náo é meu parente, assim ... Entáo nós mesmos urna só 
língua talamos, e todos sabem, todos pensam e por isso aquele meu 
trabalho está pronto até agora, só agora ... ) 
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No relato de fatos ligados a cria9áo de Pedro junto a família do patráo, 
já estáo presentes dados que iráo fazer parte, de acordo coma ideología da 
Santa Cruz, do conjunto de hábitos pertencentes ao ambito da boa conduta: 
náo jogar bola, náo fumar, etc. Esses hábitos já foram incutidos em Pedro há 
muito tempo, ele os domina sem esfor90 e, em conseqüencia disso, torna-se 
urna pessoa detentora de urna qualifica9áo necessária náo só para a inclu
sáo nos quadros da lrmandade, mas também para a lideran9a dessa mesma 
lrmandade enquanto unidade articuladora de objetivos políticos mais amplos. 
Há urna causa em jogo ("urna coisa muito verdadeira") que permite a supe
ra9áo do medo. E, embora haja brancos seguidores da religiáo da Santa 
Cruz, a supera9áo do medo, através da uniáo pregada pela lrmandade, per
mite a congrega9áo do saber e do pensar ("e todos sabem, todos pensam") 
e o reforQo da própria identificaQáO do grupo como povo, culturalmente dis
tinguido pela líogua ("urna só língua talamos") e politicamente marcado por 
urna independencia apoiada na solidariedade do grupo ("for9a para si mes
mos eles fazem e a si mesmos ajudam"). 

3. 7 A dissensáo interna 

" ... natürü mu'Üma i du'ugü rü tama nüu nacuega nanhunhaacü nayi'iÜ i 
tchorü maó rü tchorü bu, nangeta na tcha buÜ ... " 

( ... mas muitas pessoas náo sabem como é minha vida e meu nasci
mento, onde eu nasci ... ) 

" ••• natürü muüma ga yema duüugü rü nüÓ narü daunü, rü yema 
na taacü nanaü rü ngutaqueé nanaü rü ore tümama na ya úÜ rü, natürü 
muepücüna ga yema duüÓgü rü naca narüdaunü rü taguma nana ü ••• " 

( ... entáo muitas daquelas pessoas, estavam olhando ele [o capitáo 
Ángelo], o que ele ia fazer, ele fez reuniáo e palavra para nós ele con
tou. E entáo muitas vezes aquelas pessoas, estavam olhando ele e 
nunca ele fazia nada ... ) 

" ... yeguma ga muüma ga ntiure ga yema yatügüwa ügüu ... " 

( ... naquele tempo muitos daquetes [eram pessoas] que estavam do 
lado dos homens ... ) 
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" ... a yeguma ga nüiraü gücü yapegü i igücü rü yarewagü i igücü ... ga 
capitáo natürü guma rü maneca taucüma naca. nadau a yema naca 
nadauü yeana tüya úmareu rü yeana tama tüÜ nanagetéhaü rü tauma 
na natüü mana ya auátchiÜ ... " .. 

( ... Uá tinha muitos] naquele tempo, primeiros capitáes velhos, velhíssi
mos. Entáo todos, provavelmente náo procuram por ele, aquele, por 
ele náo procuram. Eles só contam a fama dos outros e náo tem amor 
por nós e náo tem pena dos parentes deles ... ) 

" ... natürü i tchama pa tchauenegü taguma ngeta ... nuü tchi iu i na nhu
nhaácümare na tüna tchamuü rü yigü tchi na tüna tcha aieÜ ... " 

( ... entáo eu, meus irmáos, nunca fiz fofoca, para ninguém eu mandei 
náo gostar de um outro ... ) 

"... natürü muüma i duüÜgü rü i tama nanawae nanawae tchina tchoü 
ama yiiÜ i naenee rü ngema .tomagü arü poraama nanaügüÜ ... " 

( ... entáo muitas pessoas, náo querem, elas querem ser irmás do 
branco e aquela for9a dos brancos elas fazem ... ) 

"... natürü maneca tauma i ngema na tcha gaiariÜ rü tchona i tchorü 
ütanü tauma tupana ütawa rica ta nangemaü ... i ngema átanüü naca i 
guüma ate nhuma ... " 

( ... entáo certamente náo estou nesse para ganhar dinheiro e para 
existir pagamento para mim. Só com Deus éle existe... esse paga
mento por eles todos até agora ... ) 

Elementos referentes a dissensóes existentes estáo espalhados ao 
longo do texto. O dissenso pode vir a tona de mais de urna maneira. Ele se 
instala, no infcio do texto, através de urna observa9áo quanto a necessidade 
de Pedro em dar a conhecer a um certo conjunto de pessoas circunstancias 
de sua vida, estando ar implfCita a afirma9áo de que há pessoas que desco
nhecem tais circunst~ncias e que, talvez por desconhecé-las, náo estejam 
fazendo julgamentos favoráveis a acáo de Pedro. O dissenso encontra con
tinuidade, por exemplo, através de um confronto de a9óes, as a9óes de Pe
dro versus as a9óes de um ou mais capitáes, havendo deslocamentos tem
porais nesse confronto: Pedro, segundo capitáo, versus Ángelo, primeiro 
capitáo, ao chegar a Funai na área; no momento da produ9áo do texto, Pe
dro versus capitáes muito velhos, cuja a9áo envelheceu por náo terem sabi-
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do incorporar a procura na sua atuacáo enquanto líderes. Nesse último caso, 
Pedro tanto pode transferir o confronto entre actóes para o olhar das pessoas 
- olhar crítico ("aquetas pessoas estavam olhando ele e ele nunca fazia na
da")- quanto assumir diretamente no seu dizer a crítica dos que divergem 
("primeiros capitáes vefhos, velhíssimos mesmo"). A existéncia do dissenso 

• 
aflora ainda através da negacáo, quando Pedro nega fazer fofoca, nega ha-
ver dado ordens com o fim de alcancar o rompimento de ligacóes entre as 
pessoas ('" ... para ninguém eu mandei náo gostar de um outro ... "). 

. O dissenso existe e no texto de Pedro há estratégias de convenci
mento, podendo essas estratégi~ se situar no nível do exemplo (sua 
conduta é exemplar, suas razóes estáo moralmente fundamentadas) ou no 
nível da acáo (sua aeáo é eficaz, enquanto articuladora do procurar-saber
agir e, conseqüentemente, propiciadora de um quadro de melhora na situa
~áo de todas as pessoas, ao contrário da acáo de outros Tikuna que, por 
náo saberem, acabam querendo ser irmáos do branco, fortalecendo esses 
últimos). 

3.8 Testemunho e legitimafáo do dizer; o conhecimento preciso dos desti-
natários · 

No texto produzido por Pedro lnácio, exemplo e acáo sáo pontos cru
ciais para a argumentacáo, mas náo sáo suficientes. É necessária. ainda, a 
comprovac-áo do exemplo e da acáo através da interpelacáo dos destinatá
rios do discurso: esses sáo constantemente instados a confirmar o que está 
sendo dito. A interpelacáo se faz por meio do item lexical · 

t ~ f-- ........ 
cümana (ldmana) 

t 
sendo o morfema kt urna interjeicáo comum em diálogos e dirigida ao sujeito 
que ouve; para o item em questáo nos foi dada invariavelmente como tradu
Cáo a expressáo 'náo é mesmo? . 

Cümana aparece em várias oportunidades: ao afirmar Pedro ter esposa até 
o momento da prod~áo do texto; ao falar de sua fixacáo na ColOmbia, da 
notrcia que correu quando da chegada da religiáo da Cruz, da sua volta ao 
lgarapé Preto, da sua investidura como guarda da Cruz, da sua falta de co
nhecimento, da chegada do govemo a área, da avaliacáo feita pelas pes
soas com rela~áo ao primeiro capitáo escolhido (Ángelo), da sua briga como 
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patráo seringalista, da existéncia de pessoas que estavam do lado do pa
tráo, da luta, das mortes ... Em suma, quase todo o texto é atravessado pela 
necessidade de um testemunho. Os destinatários, presume-se, ou foram 
espectadores dos fatos quando esses se deram ou deles já tinham um co
nhecirnento prévio através de outros. Num caso ou no outro impóe-se a ne
cessidade de o relato estar ancorado em um testemunho. Esse te.stemunho 
dá a quem enuncia urna autoridade, legitimando o seu dizer. O que é dito é 
verdade porque já visto, já conhecido. , . 

E interessante assinalar que,. como já foi mencionado no início deste 
trabalt10, o único espectador presente durante a produ~áo do texto foi o pes
quisador. No entanto, todo o texto é construído visando urna platéia além do 
espectador. Esse último está inserido no texto, tendo um lugar que se expli
cita ao final do discurso, quando Pedro diz "e para voce eu contei" e em no
me de seu povo agradece. Previu, ao certo, a sarda de seu texto para para
gens mais longínquas, mas seus principais destinatários estavam ali mesmo. 
em suas próprias casas. enquanto Pedro gravava sua producáo em meu 
quarto de dormir. 

4 Urna certa continuidade formal entre recortes é sugerida a partir do 
confronto entre acontecimentos relatados e informacóes que representam 
esses acontecimentos. Do mesmo modo, pode-se talar aqui em descontinui
dade formal entre recortes, partindo-se de um idéntico confronto. lnteressa
nos, porém, focalizar a difere~a e, paralelamente, a intertigacáo entre os re
cortes, tendo em vista náo s6 as diferentes posi~s ocupadas pelo sujeito 
no texto, mas também a unidade conferida pelo autor ao texto produzido. 

Proximidade, afastamento da tradi~áo, reconstitui~áo de la~os com o 
universo da tradicáo. T ais recortes náo apontam para dois sujeitos. um que 
fale assumindo urna posi~Ac> de dentro da.sociedade Tikuna e um outro que, 
contraditoriamente, fale assumindo urna posi~áo de fora dessa sociedade. 
Ao contrário, os sujeitos que falam, nesses recortes, falam sempre de dentro 
da sociedade Tikuna: há um sujeito que se reconhece nos elementos da tra
di~áo e que deles se utiliza; há um sujeito que critica a atuacáo de pessoas 
enquanto articuladoras de elementos da tradi~áo. Os recortes em questáo 
sáo interligados através da utiliza~áo ambivalente da fig4ra do pai, figura 
que, ao mesmo tempo, apo'1ta para a tradi9áo e para urna atua~áo equivo
cada em relacáo a tradi~áo. É na utiliza9áo ambivalente dessa figura que 
podem ser reunidas as duas formas de sujeito mencionadas. Cabe ainda sa
lientar que, quan~ ao afastamento da tradi9áo, o sujeito que critica estende a 
sua visáo ao mundo dos brancos: ao dizer, por exemplo, 
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11 

" 

nhaá tchoügü tanüwa tchaü ... " 

deitico branco-pl meio para eu-ir 

'para o meio daqueles brancos eu fui' 

nhüma nhaá wüi i naácürü'Ü 
agora deitico um x 3p-filho 

tchi'í 
como eu-ser 

'agora como se fosse filho de um deles' 

" 

emprega o déitico nhaá, de uso comumente reservado para a indica9áo de 
coisas, e náo de seres humanos, como se poderia supor a partir da tradu-
9áo. 29 

O ser morador/o ser pessoa, o ser pessoa com conhecimento. O últi
mo recorte é a resolu9áo do anterior e, nesse sentido, constitui a sua conti
nuidade lógica. De acordo com o que já foi visto, fica claro que o sujeito que 
revela no texto a tensáo entre o ser morador e o ser pessoa é aquele que se 
reconhece, no momento da produ9áo do texto, como pessoa com conheci
mento: 

• yeguma rü tchama rü taÜ'Tla tchacuaega 11 

naquele tempo tópico eu tópico negac;áo eu-ter conhecimento 

'naquele tempo, eu, náo tinha conhecimento' 

•... yeguma rü taütama tchacua ... N 

naquele tempo tópico negac;áo eu-saber, conhecer 

'naquele tempo, eu náo conhecia' 

Jogada para um tempo distante, a ausencia de conhecimento é atribur
da a um sujeito que náo é mais aquele que fala. A pessoa sem conhecimen
to, com o espa90 da referéncia assegurado dentro do texto, seria completa
mente silente, caso pertencesse a um passado já superado para o sujeito 
que fala, caso náo fosse possível localizar, no recorte da dissensáo interna, 
pessoas sem conhecimento. 

Ouando náo é jogada para um tempo distante, a ausencia de conhe
cimento pode ser atribuída aos que divergem do sujeito que tala, ele próprio 
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identificando-se como possuidor de algum conhecimento .. O sujeito que co
nhece pode, assim, exercer a crítica no seu dizer e, urna vez que há dissen
so, tentar a legitima9áo desse djzer a cada passo. 

O sujeito que critica fica, desse modo, igualado aquele que conhece. 
Nos recortes inicialmente abordados (afastamento da tradi9áo, reconstitui-
9áo de la9os como universo da tradi9áo), havia-se revelado um sujeito críti
co a atua9áo de pessoas enquanto articuladoras de elementos da tradi9áo. 
Esse sujeito crítico, que reaparece em outros recortes (o ser morador/o ser 
pessoa; o ser pessoa com conhecimento), identificado como aqueJe que co
nhece, é quem reconhece que há dissenso e busca estratégias de conven
cimento. Ao lado desse sujeito, há um outro, que simplesmente se reconhe
ce nos elementos da tradi9áo .. Em termos da maioria dos recortes estabele
cidos, pode-se afirmar haver basicamente no texto duas formas de sujeito li
gadas a duas forma9óes discursivas aparentemente distintas. O sujeito que 
se reconhece nos elementos da tradi9áo tem a sua posi9áo ancorada em 
institui9óes (parentesco, matrimonio ... ) tal como elas tradicionalmente se 
concebem entre os Tikuna. O sujeito crítico, aquele que conhece, firma a 
sua posiyáo a partir da representa9áo instituída para a obtenyáo do conhe
cimento - o conhecimento enquanto resultante de urna busca e um encontro 
com o ~verno. Mesmo sem esquecer que o governo abarca urna classe 
especial de seres para os quais está previsto um lugar na cosmologia Tiku
na (cf. 1), indagar peb papel desses dois sujeitos no texto é urna questáo 
fundamental, e urna resposta para ela náo pode ser pensada sem que se 
examine a relayáo que esses dois sujeitos mantém entre si ao se considerar 
a reigiáo da Santa Cruz. 

No recorte referehte a sustenta9áo do discurso político e a reafirma-
9áo da identidade através do discurso religioso (ver 3.6), ficou evidenciado 
que o domínio de hábitos pertencentes, de acorde com a ideologia da Santa 
Cruz, ao émbito da boa conduta constitui urna qualifica9áo necessária para a 
lideran9a da lrmandade enquanto unidade política. Desse ponto de vista, tais 
hábitos - que se chocam com costumes tradicionais dos Tikuna - compóem 
um quadro de favorecimento a a9áo política. Como essa a9áo se quer a9áo 
eficaz e como essa a9áo só é possível para urna pessoa com conhecimen
tos (ver 3.5), náo é difícil apagar a forma9áo ideológica na qual se apóia a re
ligiáo da Santa Cruz e utilizá-la para favorecer a congrega9áo do saber e do 
pensar e para refor9ar a identidade do grupo. Contornada a contradi9áo apa
rente, o sujeito que conhece pode emergir como o articulador do discurso re
ligioso em beneffcio do discurso político, chegando a igualar a ambos: 
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• ... ngeguma tautama nhama i naanecüa 
quando nega~o deitico x terra-origem 

i aegacü ga ta i inügu ... tautama ta ya ó i tanatü ... • 
x govemo palavra obedecer nega~o crer x 1 p.pl-dono,pai 

( ••• quando nlo existe a nossa obedi6ncia a essa palavra do governo •• 
nlo existe a nossa eren~ em nosso pai [do céu] ••• ) 

Esse fato aponta para urna instrumentaliza~Ao da religilo da Santa 
Cruz e ten: dois tipos de conseqüéncia. Urna, já mencionada no recorte em 
questio, dz respeito a identidade do grupo, que é visto como culturaknente 
distinguido, quer eni tennos lingüísticos, quer em termos polfticos. 30 

A outra tem seu relexo sobre a rela~ entre os dois sujeitos, o sujeit> 
que conhece e que exerce a critica e o sujeito que se reconhece nos ele
mentos da tra~áo. ·A partir da instrumentaliza~Ao da religiáo da Santa Cruz, 
em beneffcio de aspectos culturais próprios, fica evidente que a rela~áo en
tre esses dois sujeitos é de sustentacáo mútua e que a pessoa que conhece 
só pode indicar, como safda polftica para o seu grupo, um caminho que es
teja de acordo coma ~lo. 

Determinada a natureza da rela~ entre os dois sujeitos no texto, 
resta-nos indagar pela unidade conferida pelo autor ao texto que produziu. A 
const~áo dessa unidade vai passar, como pretendemos demonstrar, pela 
análise dos suprassegmentos, em particular pela análise integrada da inten
sidade, da altura e da dura91<>. Tal análise, ao ser articulada com o domínio 
discursivo, permite a verifica~o náo só da relacáo entre os sujeitos no tex
to, mas também a localiza~ de elementos através dos quais os dois su
jeitos se constroem como unidade, reve~se, na unidade alcancada, o 
autor. 
5 Para anáRse de suprassegmentos no texto de Pedro lnácio e para a 
articulacáo dessa análise com o domínio discursivo, vamos aquí nos valer 
do cotejo de um trecho do texto de Pedro lnácio com parte de um texto míti
co narrado por urna contadora de histórias, a velha Dalvina, de Belém do So
lirnóes, grande aldeia Tikuna situada na rnargem esquerda do rio SolimOes, a 
boca do lgarapé de Belérn. Antes, porém, será necessário mencionar bre
vemente resultados já alc~s em outros trabalhos, urna vez que neles 
vamos nos apoiar para o cotejo pretendido. 
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O texto localizado já foi objeto de análise experimental visando ao es
tudo da dura~ e da determina~áo de elementos para urna rela~áo sorn/es
trutura, 31 tendo sido igualmente· objeto de urna interpreta~áo da dura~áo me
diante análise auditiva. Entre os resultados alcan~ados nesse estudo, estAo: 

- o estabelecirnento de padróes rftmic:os auditivamente, tendo sido al
~ ll1l relack>namento entre caracterizayáo objetiva e inter
pretacAo auditiva em termos de duracAo; 

- a determinaylo, através da mensurayáo dos padroes rftmicos, das 
faixas temporais em que os mesmos se movem; a partir de tais 
mensuracOes forarn obtidas, entre outras coisas, médias aritméticas 
de troqueus ( - .., ), iambos ( .., - ), dátUos ( - ..,.., ), anapestos 
( """ - ) e espondeus ( - - · ); 

- a revelacá<> de que, nas médias de cada padráo mencionado, havia 
urna proximidade temporal muito grande entre troqueu e iambo, de OOl 

lado, e dátilo, anapesto e espondeu, de outro lado, configurando-se, 
assim, dois conjuntos básicos de padróes; 

- a obtencáo de urna média entre padróes, dada a proximidade tempo
ral existente entre eles: obtenyáo da média entre troqueu e iambo e 
daquela entre dátilo, anapesto e espondeu; 

- estabelecimento da diferen~a. em milissegundos, entre as médias 
dos padróes considerados básicos, tendo sido essa média traduzida 
em urna proporcáo, ou seja, um percentual relativo a diferenca tempo
ral que separa os dois padróes. 

É necessário nesse ponto falar de urna ~ na qual nos apoiamos 
para a realizacáo do estudo mencionado. Essa nocáo é a de agrupamento 
fonológico. 

A noyáo de agrupamento fonológico está ligada ao questionamento da 
idéia de que fenómenos fonológicos acabam por ser totalmente determina
dos pela estrutura morfo-sintática. Dito de modo mais claro, o agrupamento 
fonológico é urna tentativa de determinayáo de agrupamentos rftmicos sem 
que esteja na base dessa determina~áo a idéia de que a estrutura morfológi
ca e sintática termina por fornecer o domfnio maior dentro do qual sáo de-
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sencadeados os proc·essos ·fonológicos. Os grupamentos alcanc;ados pode
riam tazer supor que ná noc;áo de agrupamento fonológico poderia estar 
contido o velho vocábulo fonológico ou ainda o grupo de forc;a, náo fosse o 
fato de que o agrupamento fonológico é por nós colocado na perspectiva do 
talante nativo, e náo na do analista. Náo se trata de tomar os enunciados 
produzidos e de neles identificar elementos demarcadores de agrupamentos 
fonológicos. Ao contrário, trata-se de recorrer ao talante nativo para que ele 
próprio passe ao pesquisador agrupamentos que poderiam ser etetivados se 
fossem outras as ci-rcunstancias de produc;áo de um determinado enunciado 
ou ainda se fosse outro o estilo utilizado pelo talante. Para a obtenc;áo de 
agrupamentos fonológicos, buscamos fragmentar o te~to, isto é, buscamos 
tazer com que o próprio produtor de um texto ouc;a e fragmente sua produ
c;áo ou, náo sendo isso possível, que o texto seja ouvido e fragmentado por 
um outro talante. No ato de fragmentar, um determinado talante pode retomar 
um texto e, a medida que o escuta, interrompé-lo a certos espac;os de tempo 
-através do·controle da tecla de pausa do gravador usado para a audic;áo-e 
refazer seqüéncias dentro de um trecho ~o texto isolado. O papel do pesqui
sador, no que estamos chamando de fragmentac;áo do texto, consiste em 
solicitar ao talante que reproduza o trecho Jsolado, pronunciando-o em velcr 
cidade lenta e nele inserindo pausas. A .inserc;áo. de pausas, no caso, se dá 
por meio de urna fragmentac;áo em que se fata parando e em que se tala 
ºpalavra" por "palavra",32 sem que aquí se fomec;a ao talante qualqu~r defi
nic;áo de palavra e sem. que esse mesmo talante possa ser considerado ccr 
mo alguém que efetivamente ctOmine a escrita.33 

Como resultado do recurso ao talante nativo para a obtenc;áo de agru
pamentos fonológicos através da fragmentac;áo do texto, tem-se, primeira
mente~ a constitui9áo de grupos rftmicos sem urna vinculac;áo prévia a es
trutura morfológica e sintática. Seguem-se a isso a possibilidade de verificar 
a existencia de certas medidas temporais na constituic;áo dos agrupamentos 
fonológicos, bem como a possibilidade de checar essas medidas no texto 
estudado. E ainda como um efeito do recurso mencionado, cria-se a possibi
lidade de discutir em outras bases a retac;áo grupamentos rítmicos e pés, já 
que náo se está tomando como primordial o acento de intensidade, quer du
rante a constituic;áo de agrupamentos fonológicos, quer durante o confronto 
desses mesmos agrupamentos com aqueles já existentes no texto que esti
ver sendo focalizado. 

Em Soares (em andamento), tentamos compreender o papel da inten
sidade em Tikuna, urna língua tonal. 34 Alguns resultados a que chegamos 
apontam ora para urna clara relac;áo entre a sensac;áo da altura e a intensi
dade sonora total de um segmento, ora para o fato de que nem sempre a fre-
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qüencia fundamental (F0 ) é responsável p~~!o aumento de intensidade. Tais 
resultados nos levaram a considerar, no trJbalho em questáo, cértos fatores 
como passrveis de interac;áo com a freqüéncia fundamental e capazes de 
atetar ~ intensidade sonora total dos segmentos. Entre esses fatores estáo a 
durac;áo total dos segmentos envolvidos, a durac;áo do segmento até a ocor
rencia do pico maior de intensidade e o primeiro e o segundo formantes dos 
sons que possuem estrutura de formantes. Considerados os fatores em 
questáo, a relac;áo freqüencia fundamental/intensidade adquiriu outros con
tornos, tenderse verificado as seguintes situac;óes: 

a) existencia de um gasto idéntico de energía em segmentos que exibem 
freqüencias fundamentais diferentes e que sáo percebidos como portan
do tons ciferentes; por exemplo: 

Médiade 
intensidade (dB) 
F0 (Hz) 

1- r 
n o l. 

24 14 24 
166.66 142.85 181.81 

"primeiro' 

b) . contribuic;áo etetiva da freqüéncia fundamental para a energía total do 
segmento e para a sua percepc;áo tonal, como se pode ver em 

Médiade 
intensidade (dB) 

F0 (Hz) 

1- 1- ~ 
V V 

'tmn i t i "lgarapé Preto' 

20 5 30 

153.84 - 200 

n 



c) insuficiencia da freqüéncia fundamental para assegurar, sozinha, a per-
ce~áo tonal; exemplo: 

t- t- l.. l.. l.. 
V ... ... - h ... 

... a n a fl o fl a k + -
• be t sa rcomo .•. 

Médiade 
intensidade (dB) 24 14 ·24 11 22 9 31 

: F0 (Hz) 142.85 133.33 142.85 153.85 142.85 125 125 

d) registro de uma perc~ de intensidade desvinculada da freqü6ncia 
fundamental em tennos· de interpreta~ auditiva exempto:35 

• 
l.. l.. t t • 1- l.. ... ... - ...... -

... t ~ a b o k á n 8\ n a QCD - • . nele t nasc1 ••• 

Médiadé 
intensidade (dB) 27 12 31 

F0 (Hz) 200 200 200-166.66 
' . t 1 ' 

As quatro situa~ apontadas podem ser reunidas em duas outras: 
urna em que intensidade e freqüéncia fundamental se inplicam mutuamente; 
outra em que náo há uma correspondéncia estrita entre ambas. Na última 
situacáo, po9ern-se levantar e sustentar hipóteses relativas a urna ligacáo 
.entre queda de intensidade e presenca de anti-ressonAncias extras no 
enun~iado, além de ser possível a interfer6ncia, no cOmputo total da intensi
dade/ de um outro componente que náo a freqü6ncia fundamental e de ser 
igualmente possível urna interferéncia de ll1l determinado processo da fona-
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cáo (laringalizac;áo) na perce~áo da altura.36 Tanto em urna situa~áo 
quanto na outra, a intensidade aparece como um etemento vinculado a um 
outro fator e sem autonomia dentro da língua. 

Com os resultados mencionados acima, passemos, entáo, ao con
fronto pretendido. 

6 Os trechos dos textos focalizados, transcritos foneticamente, seráo 
acompanhados de informac;oos referentes a durac;áo objetiva das pausas, 
sempre que isso for possível. Com relayáo a duracáo objetiva dos padróes 
rítmicos, ela será dada a medida que esses forem senda delineados. 

Ambos os textos foram construfdos tendo por base urna fala andante, 
o que náo impediu o aparecimento, ao lado de sílabas ultralongas, de sílabas 
ultrabreves - devidamente registradas na transcriyáo. 

Ainda com relac;áo a transcricáo, distribuímos os textos em linhas, náo 
porque já tivéssemos urna idéia prévia de sua estrutura rítmica, mas porque 
estávamos interessados em verificar a relacáo grupamentos rítmicos/mar
cac;óes de acento de intensidade e em.comecar a tornar visível um papel pa
ra a pausa. A transcricáo do texto em linhas reflete essa preocupayáo: ou 
elas se iniciam onde há urna marcacáo de acento de intensidade (transcrito
com o sinal • ácima da representacáo tonal) ou por pausa. Tal preocu
pacáo náo jmpede, porém, que sejam encontradas em urna linha mais de 
urna marcaya'.o de acento de intensidade ou mesmo urna pausa náo-inicia¡ . 

Por fim, fica convencionado que a medida objetiva de um determinado 
padráo rítmico conterá a variável y, cada vez que náo for possível medir ob
jetivamente um determinado segmento. 

6.1 O texto de Pedro lnácio 

. 1 • 
~ t- t-1.. t-r 

nókh+ma nori A ·• vvtJ - ... 
antigo x primeiro 
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" .2 

.3 

.. ... t t t .. l. t- .. 1- t .. 
t:;ama kan 

• 
t:;ona fJEEma d~a t:;aconat+ -

eu náo é eu-para 
mesmo? ele 

-V V V- tf - V V - V V 

1- t- t
.. nat+1+ 

mas 

.. 
610.74 mseg 

1- L L 
t~ama1+ 

eu tópico 

- ..,.., -~ - ..,.., 

existir X meu-dono, pai 

. 
1- 1- t 

tG>OEtt 

lgarapé Preto 

.4 t 1- 1-
.. w a t ~ a d z a· .. 

em eu-criar 
vv - .... .. 

889.72 mseg 

. 5 • 
1- 1- t 1- 1- 1- .. 1-

t CD n E t t ka a? d z i \ t ~ a m a --
lgarapé Preto origem ser X eu 

-wv-~-u 

. 6 1- 1- 1-
.. na ti 1 i 

mas - ..,.., .. 
:t580.58 mseg 
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. 7 

.8 

. 9 

.10 

.. 
1- .. .. 1- ~ 

m o ? 1 m a 1 d o++ 
.. .. 

9 + 1 + 
muito x pessoa monte tópico 

.. 
836.94 mseg 

• • .. 1- .. w k t .. 
ta m a n a cp ª E ga 
nega~áo 3íl pessoa ter conhecimento 
v v - - uv 

.. 1- 1- 1- .. .. 1-
n a fl o fl a k + n a d z . - t ~ 1 1 .. o 1 -'como' 31 pes.-ser minha 

"""" - v v - - tf ... 

• 
.. 1-

ma?a 

vida 

- ""' - u .. 

• 
L 

bo 

nascimento 

... 

1-
1 + 
e 

301.60 mseg 

1- 1-.. t ~o 1 + 
meu 

• 

onde 

t 
na 

V - """ "" " - V ... 
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criar 

1-. 
+ 



'Antigamente primeiro eu - nAo é mesmo? - para mim existia meu pai, 
mas eu me criei no lgarapé Preto, sou natural do lgarapé Preto, mas 
muitas pessoas, náo sabem como é minha vida e meu nascimento, 
onde me criei •• .' 

No texto 1, durante o processo de fragmentac;áo, o produtor do texto 
refez as · seqüéncias introduzindo novas sílabas e, com isso, revelou ao 
mesmo tempo formas plenas e processos que relacionam tais formas aque
las que aparecem no texto.37 Paralelamente, desconsiderou em certos 
momentos determinadas formas, entre elas um tipo de partícula - as quais 
estamos tratando como X38 - e surpreendentemente isolou formas que po
deriam ser consideradas como presas. Como exemplo desse último fato, 
observem-se as linhas 1 e 5 do texto e vejam-se as seqüéncias abaixo, ob
tidas durante a fragmentac;áo e a elas referentes: 

Pinha 1] 

nókima .. nók+ma 
antigo antigo 

1- 1- r 1- ~ 1- r 1- r 
V - V V V V 

1 no 1 i .. 1 l") t gmma n o 1 i 

X primeiro X quando primeiro 

Pinha SJ 

l 

k +a t ~ i? í .. f ~ +? i 

origem origem eu-ser e u-ser 
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Em a) a partícula i - que aparece inclusive precedendo um item 

~ '- r - ..., ..., 
l") t gmma 

que náo se encontra no texto inicialmente produzido (ver linha 1) - é omitida 
ao ser retomado o item 

'- r 
- V 'primeiro' 

n o 1 i 

l 

Em b) o morfema k + a 'origem', que poderia ser considerado -forma presa,39 foi náo só isolado do item ao qual estaria preso - no caso, 

V V 'lgarapé Preto,. 
tmn t t+ 

- mas também integrado a um todo do qual faz parte um item 

~ r - ..., 
t:;i?i 'sou' 

l -
aoqual k k+a semanticamente náo se refere. 

'-7 

Pode-se identificar urna primeira questáo a partir da observac;áo do 
texto produzido, ao se considerarem medidas obtidas para a durac;áo.40 
Voltemos, a tftulo de exemplo, as linhas 1 e 5 do texto. 

I-
V 

Em 1, observa-se que a partícula i possui, em termos objetivos, 
urna durac;áo ultrabreve em face das outras sílabas da mesma linha. Urna 
primeira suposic;áo seria pensar que a durac;áo objetivamente ultrabreve da 
partícula se deve ao fato de que essa é constituida apenas por um segmento 
silábico. Essa suposi~áo, porém, náo se sustenta, urna vez que no texto há 
outras sílabas, materialmente constituidas de mais de um segmento, que 
também possuem dura~áo objetiva ultrabreve. Certamente, urna explicac;áo 
para a existencia dessas sílabas ultrabreves deve ser buscada em outra 
parte. 
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Em5, 

1 
kaa? - --

'origem' 

auditiva e objetivamente urna sílaba longa náo fornece por si só qualquer in
dica9áo sobre urna medida temporal que pudesse ligar essa sílaba a urna ou 
mais sílabas adjacentes, nem essa medida surge da mera inspe9áo da du
ra9áo de sílabas ou do ato de considerar os acentos de intensidade que de
limitariam o trecho no qual o morfema referente a 'origem' se encontra. Tam
bém aquí impóe-se a necessidade de buscar em outra parte elementos que 
revelem a utiliza9áo de um determinado tipo de dura9áo. 

Os problemas levantados através da observa9áo das linhas 1 e 5 
constituem duas faces de Url1a mesma questáo: como determinar e como 
justificar a existencia de grupos rítmicos em um dado texto. Ao utilizar como 
ponto de referencia os reagrupamentos feítos pelo talante, sobretudo naque
les casos em que sáo quebradas expectativas durante a fragmenta9áo do 
texto, pode-se chegar a urna resposta para a questáo apontada. 

Correlacionando-se, ainda a tftulo de exemplo, as observa9óes refe
rentes ao que se viu nas linhas 1 e 5 do texto com aquetas já feítas quando 
da apresenta9áo das seqüencias . correspondentes obtidas durante a frag
menta9áo, é possível levantar as seguintes suposi9óes: 

.., 
- a dura9áo objetiva ultrabreve da partícula i no texto estaría ligada ao 

fato de essa partícula ser momentaneamente desconectada do item 
que a segue - o que de fato ocorre em um momento da fragmenta
<;áo; 

~ 

- o fato de k ± ª 'origem' poder formar um todo, durante a fragmenta- · - . 9áo, com um ítem ao qual semanticamente náo se refere, pode sig-
nificar que todos fonológicos venham a ser constituidos da mesma 
maneira em um texto. 

Para testar tais suposi9óes é suficiente verificar, em primeiro lugar, os 
resultados que haveria ao serem elas levadas para o texto focalizado. Em 
segundo lugar, seria preciso que no próprio texto houvesse evidencias que 
sustentassem essas suposic;óes. 
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Primeiramente, os resultados das suposi9óes. 

No texto, se sílabas ultrabreves forem agregadas a sílabas preceden
tes, desconectando-se do ítem seguinte, determinados todos fonológicos 
passaráo a ter as seguintes dura9óes em milissegundos: 

linha 1 

1 r r ~ 
,.. nókh +ma i 

antigo x 

~ r r ~ 
?' mo.+ma t 

muito x 

:vvl:I 

708.76 

- .., .., l:I 

836.94 y+535.34 

~ 

No texto, se k a a ? 'origem' estiver fonologicamente ligado -ao ítem seguinte, o todo fonológico do qual passa a fazer parte e ao qual, su-
póe-se, é agregada urna sílaba ultrabreve, terá a seguinte dura9áo em milis
segundos. 

linha 5 

~ r r 
... ka a? d~í t ... 

<:...;;' 

- .., ~ 

origem ser x 520.26 

Os todos fonológicos acima referidos se encontrariam, em principio, 
delimitados, de um lado, por urna sílaba ultrabreve e, por outro, ou por pausa 
ou por urna sílaba que supostamente integraría o todo (caso da linha 5). Nem 
sempre desse tipo de constitui9áo se pode tirar inferencias relativas a medi
das temporáis, já que há fatores que interferem na manuten9áo de urna pos
sfvel medida temporal que seja relevante. Por exemplo, na linha 1, a primeira 
snaba de 

• 
1 r r~ 

.. nokh+mai 
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é bastante alongada (301.60mseg), sendo que a maior partidpa9áo nesse 
alongamento vem da vogal (226.20mseg); ao mesmo tempo é a vogal dessa 
sílaba que détém urna alta intensidade (24 dB), que ocorre de par com urna 
alta freqüéncia fundamental (200 Hz). Em suma, há aqui urna conjun9áo de 
fatores - longa dura9áo, alta intensidade, alta freqüéncia fundamental -, 
conjun9áo essa que se encontra associada a um processo de énfase e que, 
em decorrencia disso, dificulta a identifica9áo de urna medida temporal rele
vante localizada acima dos segmentos e da sílaba. Entretanto, é possível le
var adiante nossas suposi9óes iniciais, desde que explicados certos casos 
de altera9áo temporal, tal como o ocorrido na linha 1. 

Na linha 5, ao se levar adiante a idéia de que 

~ 1- r 
kaa? d4T i - V ~ -ongem ser x 

constitua um todo fonológico, por extensáo deveráo ser considerados da 
mesma maneira os itens que o ladeiam, os quais se referem a 'lgarapé Preto' 
e a 'eu', e se enr:ontram de um dos lados:delimitados por pausa. Estes itens 
passaráo a constituir, respectivamente, um dátilo ( _....,.., ) e um troqueu 
( -v ) : 

.. .. 
r ~ r ~ r 1- 1- ~ 

tmnet+ ka a? d ~ T \ t ~ama -
lgarapé Preto origem ser X eu 

- V V - " ~ - V 

y+565 mseg 520.26 mseg 399.62 mseg 

Antes de irmos adiante, cabem aquí algumas observa9óes sobre a in
.. tensidade. As marca9óes dos acentos de intensidade poderiam fazer crer 
que esses se constituem em elementos essenciais para a identifica9áo de 
pés ou intervalos • 

No entanto, informa9óes adicionais revelam o contrário. Por exemplo, 
na linha 5: na prim~ira vogal do ítem referente a 'lgarapé Preto' a intensidade 
é alta - há oscila9óes na intensidade, ficando a média por volta de 26dB; a 
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freqüencia fundamental náo é, em termos relativos, baixa (166.66Hz), en
quanto o primeiro formante da vogal, bastante intenso, coexiste com um se-, 
gundo formante de intensidade muito traca; a intensidade total da vogal fica, 
assim, vinculada a freqüéncia fundamental e provavelmente a intensidade de 
um dos formantes. Já na primeira vogal do item referente a 'eu', a freqüéncia 
fundamental é relativamente baixa (fica entre 153.84Hz e 142.85Hz), ao 
passo que a intensidade total é alta (33dB). Essa alta intensidade pode-se 
oerivar da intera9áo da intensidade com o final da consoante africada: o pico 
maior da i.ntensidade ocorre bem no início da vogal (aos 22.62 mseg) - cuja 
dura9áo total é bem maior (135. 72mseg) -, sendo que o que existe a partir 
daí é urna queda de intensidade. Além disso, a vogal que precede a con
soante africada, e que em tese pert~nce ao todo fonológico anterior, já apre
senta urna energia total por volta de 33dB. As indica9óes aqui sáo, portanto, 
de que náo é a intensidade que justi.fica a percep9áo de urna batida acentual; 
a intensidade apenas coincide cóm a percep9áo da batida, mas, sozinha, 
náo gera essa p~rcep9áo. As observa9óes feítas quanto a intensidade suge
rem que a identifica9áo de pés ou intervalos náo deva estar presa a existen
cia de tonicidade, o que nos devolve a busca de urna resposta para identifi
ca9áo e justifica9áo de grupos rítmicos. 

Retomando o que passa a existir na linha 5, a partir da hipótese de que 

~ 1- 1-
... k ?~? d~T i. .. 

origem ser x 

constitua um todo fonológico, podemos anotar e mesmo já tecer algumas 
considera9óes sobre as medidas relativas a esse todo (520.26mseg) e ao 
dátilo e ao troqueu (respectivamente, com y+525mseg e 399.62mseg) que 
foram delimitados em fun9áo da possível existencia do referido todo fonoló
gico. Com rela9áo a medida obtida para o suposto dátilo, 

.. 
r ~ r 

A tronEtt - V V 

lgarapé Preto 

ela comporta em senáo: náo pode ser computada, devido ao fato de que es
se padráo rítmico é iniciado por consoante oclusiva que, por se encentrar 
precedida de pausa, náo pode ser medida. Já no que diz respeito as medi
das para o todo fonológico postulado e para o troqueu que o segue, elas po-
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" . 
dem ser computadas e comparadas: a do todo excede a do troqueu em 
120.64mseg, o que pode ser um indicativo da existencia de urna diferen9a 
relevante entre dois tipos de medida temporal. (0 percentual de diferen9a 
entre os dois é de 30%.) 

Os resultados de nossas suposi9óes iniciais sáo interessantes: eles 
permitem que padróes rítmicos sejam delineados, dáo lugar a inferencias re
lativas a medidas temporais e, sobretudo, abrem caminho para a obten9áo 
de urna medida temporal que seja relevante. Prossigamos, entáo, tentando 
encontrar, no próprio texto, maiores evidencias em favor de nossas suposi-

9óes. 

Em outras partes do texto também há sílabas ultrabreves. Continue
mos, por enquanto, com a possibilidade de elas se agregarem a sílabas pre
cedentes, explorando ainda as seqüencias obtidas durante a fragmenta9áo. 
Essas seqüencias se seguem abaixo, sendo dadas as linhas as quais elas 
correspondem: 

[linha 2] 

r 1- r r 
- V V - V 

e) kaánakL ... t~o?L ... d~aA ... náí)E~maA ... -
mesmo eu-para x 3ª. p -existir 

r ~ r 1-
" V V V V 

d~a f?aronatL ... t?aronatL ... - -
x meu-dono meu-dono 

pa1 pai 

[linha 3] 

~ 1- 1- r ~ ~ ~ 1- ~ r 
-v V - V V - V V 

d) nat+iL ... t?ama1L ... H. tronEtL ... 

mas; eu tópico tópico lgarapé Preto 
entáo 
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[linha 4J 

e) 
eu-criar eu-criar locativo 

[linha 7J , 

f) 

- V V -V V -v V V 

- ?- . d -?- d -?- . . mo. +ma ..... 1 .. o+.+..... o+. +g+ .. g+ .. 

mt..Ji1os x pessoa pessoa monte 
monte 

[li nha 8) 

g) 
r 1- ~ r 
- V - V 

tama.. .. . n+?+.. . .. 
r ~r r 
- \,J\J V 

na?<pwaEga .. 

nega~áo 31 

pessoa 
objeto 

31 pessoa - ter conhecimento 

~ r 
flÓ .. ... . na? 

como 
... . .. 

r ~ 1-- - .., 
nad~i?í ... 

[linha 9) 

h. 

r ~ 1- ~ 1- ~ ~ ~ - .., - .., - .., - -
ma?+ .. ... t?o?ú ..... t?o?ú bo .. bo ..... 
vida meu meu 
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nas- nascimento 
ci
men
to 



{I i nha 1 O] 

L ~ t 
- V 

i) ~ ..... ta ..... bo?i - -
onde crian~a 

Na linha 2 do texto de Pedro lnácio há urna sílaba ultrabreve em meio 
a sílabas longas e breves. Cotejada essa sucessáo de sílabas a seqüencia 
produzida quando da fragmenta~áo do texto, torna-se evidente que, entre o 
que está no texto inicialmente produzido e o que está no texto fragmentado, 
há duas espécies de diferen9a: aquela que resulta do aparecimento de for
mas plenas no texto fragmentado e a que diz respeito a altera9áo na ordem, 
a jun9áo e disjun9áo de um dos elementos do texto. Em primeiro lugar, o 
aparecimento de formas plenas. As formas plenas 

V V 

kaának+ 'náo é mesmo?' -
~ t 
- V 

f$o?i 'para mim' 

t 1- ~ t 
V -v V 

náí)E~ma 'ele existe' 

e que estáo em c), náo sáo exatamente aquetas que aparecem no texto ini
cialmente produzido: parte do item referente a 'náo é mesmo?' é alterada, 
parte é suprimida, tornando-se a consoante nasal silábica; o afixo que indica 
objeto 

- + 

aparentemente suprimido em 'para mim', tem em seu lugar um outro afixo de 
idéntico significado e com dura9áo reduzida 

t 
- na 'para' 
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sendo que a presen9a desse pode ser inferida através de urr.a compara9áo 
do trecho que estamos focalizando com o que a ele corresponde em urna 
reprodu9áo escrita na língua Tikuna do mesmo texto de Pedro lnácio:42 

tchona nangema. 
eu-para ele-existir 
'para mim existia' 

Com a presen9a desse último afixo referente a 'para', passam a estar em 
contato duas formas materialmente semelhantes do ponto de vista segmen
tal - o afixo em questáo e o prefixo de 3~ pessoa 

ná -

que ocorre em c) 

t 1- ~ t 
\J -v \J 

nánEEma 'ele existe' 

e que, ao que tudo indica, sofre queda na linha 2. Com rela9áo a altera9áo de 
ordem, a jun9áo e disjun9áo durante o processo de fragmenta9áo, essa se 
dá com a partícula 

'x' 

que, em c), é momentaneamente distanciada do item ao qual se ligaria 

V V 

'meu pai' 

sendo depois a ele agregada e em seguida dele desconectada. 
As diferencas, tendo em vista a linha 2, entre o texto inicialmente pro

duzido e o texto fragmentado, apontam para urna possibilidade de constitui-
9áo de padróes rítmicos na própria linha 2. As redu9óes que sofre o item re
ferente a 'mesmo', bem como os efeitos da contigüidade entre o afixo rete-
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rente a 'para' e aquele referente a '3ª pessoa', permitem que se postule a 
existencia, na linha 2, de um padráo rítmico: 

11 1 ~ 
kan~ona 

' 

náo é 
mesmo? eu-para 

Urna outra pista de constitui~áo de padráo rítmico, ainda na linha 2, é dada 
náo só pela altera~áo na ordem, mas também pela jun~áo e disjun<;áo que 
afetam 

'x' 

durante o processo de fragmenta~áo. É possível que, diante do que já se viu, 
exista na linha 2 um padráo rítmico 

... 

l ~ ~ 
l")Eema d4a 
existir x 

ao invés de um padráo rítmico 

1- ~ 1 ~ 
d4a ~amnat+ -
x meu - dono, pa1 

No caso de existirem os padróes rítmicos acima delineados, a linha 2 terá, 
em termos de grupos rítmicos, a seguinte constitui~áo: 
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• • 
1- ~ tt t 1- l ~ 1- ~ t ~ 

t~ama kant~ona I r:Jttma dza tsamnati 
1 -

eu nao eu-para existir X meu-pai, dono 
é 3il p 
mes-
mo? 

- " 

429.78 mseg 557.96 mseg 497.64 mseg 671.06 mseg 

A difere~a entre o troqueu ( - " ) e um tipo de anapesto modificado 
( "" - tf ) que o segue é de 128.18mseg. (O percentual de álfere~a entre 
os dois é de 2901'.) Os dois dátilos ( - " " ) que vém em seguida náo pos
suem exatamente a mesma medid~ temporal: o segundo excede o primeiro 
em 173.42mseg. Por essa diferenoa podem ser responsabilizadas em gran
de parte as consonantes orais do item referente a 'meu pai', cujas duraooos 
sáo de 143.26mseg ( [f$]) e 180.96mseg ([t]). Os núcleos vocálicos desse 
mesmo item sáo de duraoáo relativamente curta, a exceoáo do ditongo 
[ a m ], que possui duraoAo objetiva de 128.18mseg. Como as duraoOes -longas do item referente a 'meu pai' sobrepujam a única duraoáo longa exis-
tente no todo fQOológico anterior (a do núcleo vocálico de sua primeira sRaba, 
com 165.88mseg), nAo chega a surpreender a diferenya temporal existente 
entre os dátilos em questAo, como também talvez náo chegue a surpreender 
o percentual da diferenoa temporal existente entre eles (34%). 

Quanto as marcao6es de acento de intensidade auditivamente perce
bidas e registradas na linha 2, a primeira delas reflete urna média de intensi
dade alta (27dB) - em termos das vogais imediatamente anterior e imedia
tamente seguinte -, médla que náo está inteiramente vinculada a freqüéncia 
fundamental, já que essa é relativamente baixa (142.85Hz), mas que parece 
ser dependente em algum momento da dur~Ao, pelo fato de o pico maior de 
intensidade ocorrer praticamente na metade do segmento (30.16dB aos 
67.86mseg).43 Já a segunda marcaoAo de intensidade, quando verificada a 
sua expressáo em tennos objetivos, mostrou estar ligada a urna média de 
intensidade alta (29dB) em relayáo as vogais imediatamente vizinhas, nio se 
tendó visto nessa média urna vincula~Ao 1Com a freqO~ncia fundamental, que 
é relativamente baixa, nem com a duraoAo, já que o maior pico de intensida
de passa da metade do segnento. Em suma, se a primeira marc~Ao de in-
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tensidade parece vinculada a um outro fator, o mesmo náo se dá coma se
gunda, havendo de comum entre ambas apenas o fato de revelarem urna 
coincidencia entre a perce~áo de urna batida acentual e a constitui9áo dos 
dois conjuntos de grupos rítmicos delineados, os quais foram separados na 
última transcri9áo através de urna barra. 

Na linha 3 do texto inicialmente produzido por Pedro lnácio também há 
urna sílaba ultrabreve em meio a sílabas longas e breves. Procedendo-se a 
um idéntico confronto entre o que está no texto inicialmente produzido e o 
que está no texto fragmentado, constata-se náo só a aderéncia da marca de 
tópico ao ítem que imediatamente a precede, mas também a relativa auto
nomia dessa mesma marca. Projetando-se o que se encentra no texto frag

mentado sobre a linha 3 do texto inicialmente produzido, pode-se aventar a 
existencia dos padróes rítmicos abaixo, com as suas respectivas medidas 
temporais: · 

1- ~ ~ 1- L L ~ 1- ,.. 
.. nat+1+ t~ama1+ tmnttt 

mas eu top. lgarapé Preto 

- V V - V l:J - V V 

482.56 512.72 nB.62 

Nessa linha estariam dois dátiles nas extremidades, intermediados por 
um todo fonológico que, ao primeiro olhar, náo se sabe ser um dátilo. A dife
ren9a entre esse todo fonológico e o dátilo inicial é da ordem de 30.16mseg, 
urna diferen9a pequena que náo permite que o todo fonológico em questáo 
seja situado em urna faixa temporal diferente daquela que está localizado o 
dátilo inicial. A relevancia temporal do todo fonológico apontado será vista 
mais adiante, ao tratarmos da linha 7 do texto inicialmente produzido. No 
mais, há aquí a registrar a grande dura9áo da primeira e e a última sílabas do 
último dátilo (respectivamente com 316.68mseg e 286.52rnseg), fruto de um 
alongamento resultante de um processo de énfase. 

Com rela9áo a linha 4, a fragmenta9áo do texto revela a autonomía fo
nológica do locativo. Essa autonomía é verificada na própria linha 4, na me
dida em que o locativo, sintática e semanticamente ligado ao item referente a 
'lgarapé Preto', que se encentra na linha anterior, passa a constituir um todo 
fonológico - um anapesto ( V v -) - juntamente como item referente a 'criei': 
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,.. ~ l-
.. wat:>ad~a ,.. 

locativo eu-criar 

V V -

628.02 mseg 

Na linha 6, cabe aquí apenas observar que a última sílaba do dátilo 

- vv 

723.74 mseg 

é, contrariando a anáfise auditiva, objetivamente bastante abngada 
(263.9<mseg, dos quais 233.74mseg pertencem A vogal). Esse caso náo é 
único, tendo sido constatadas como objetivamente longas snabas finais que, 

auditivamente breves, precedem pausa longa. 

A linha 7 já foi parcialmente abordada, tendo sioo nela postulada a 

existencia de um todo fonológico. 

1-~ ~l
mo?+ma 1 

muito x 

y+535.34 mseg 

As medi9óes relativas a esse todo estáo incompletas. No entato, a suét 
postula9áo já nos faz voltar a aten9áo para o restante da seqüéncia que está 
na linha 7. Nesse restante, de acordo com o que se obteve em termos da 
fragmenta9áo do texto, está a possibilidade de 

~ ~ 
dottg+ 
pessoa monte 
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" ser um todo fonológico, o que nos levaria a admitir que a marca de tópico, 
expressa através de urna sílaba ultrabreve e ausente durante a fragmenta-
9áo, também integraria o mesmo todo, o qual seria entáo 

l-- 1- 1-
doH g+ ú 
pessoa monte top. 

769.08 mseg 

Urna outra possibilidade, porém, também nos é dada através do pro
cesso de fragmenta9áo. Nesse, 

~ 

g+ 'monte' 

é igualmente apresentado como urna forma que possui urna relativa autono
mia fonológica. A ser levada em considera9Ao essa relativa autonomia, ha
veria um todo fonológico 

l-
dott 
pessoa 

- V V 

512.72 mseg 

ao qual se seguiria outro todo, 

1-
g+ ú 
monte tópico 

256.36 mseg 

O importante nesse ponto náo no~ parece ser encontrar critérios eficazes e 
seguros que nos possibilitem decidir entre urna alternativa e outra de análise. 

96 

As duas sáo possíveis. Mais importante talvez seja tentar entender o que 
nos revelé;im as medidas temporais relacionadas aos todos fonológicos pos
tulados. Na primeira possibilidade, 

l-- 1- 1-
doiig + .e+ 

- V V V ~ 

a medida temporal obtida por si só náo nos diz muita ~oisa. Na segunda 
possibilidade, 

l-
doH 
pessoa 

1- 1-
g+ ú 
monte tópico 

as medidas temporais reveladas sáo interessantes: a primeira delas -
512. 72mseg - c_oincide com a de um todo fonológico encontrado na linha 3 

~ L L 
~amaú 
eu tópico 

- V ~ 

512.72 mseg 

todo esse que náo se sabia ao certo ser um dátilo (ver p. 94); a segunda 
medida - 256.36mseg - é exatamente a metade do valor temporal possuído 
pelo dátilo que existe em 

l-
doH 
pessoa 
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Essas medidas sáo interessantes náo porque traduzem urna cons-
,. tante temporal, isto é, um valor temporal fixo acima dos segmentos e das sí

labas. Elas se tomam interessantes na medida em que revelam haver um jo
go de medidas temporais, um jogo que, sem levar a um ritmo fixo ou a um 
ritmo em tudo variado, favorece a existencia, acima dos segmentos e das 
sílabas, de medidas temporais relevantes, ligadas, possivelmente, a expec
tativas de repetiyáo tanto por parte do talante quanto por parte do ouvinte. Do 
ponto de vista do interesse levantado por essas medidas é que estamos 
afirmando que, em se tratando do que se viu na linha 7, náo é táo importante 
encontrar critérios eficazes e seguros para decidir entre as duas possibilida
des apontadas de constit~iyáo de um ou dois todos fonológicos: nas duas 
possibilidades mencionadas estáo embutidas as mesmas medidas e, cóm 
elas, vem urna determinada expectativa de repetiyáo. 

Na linha 8, o texto inicialmente produzido, quando cotejado com o que 
está no texto fragmentado, traz, ao mesmo tempo, um dado esperado e um 
dado inesperado. 

Dado esperado: o complemento 

- "' 
n+?+ '3ª pessoa objeto' 

de 

r lr r 
- w"'"' V 

na?<p aEga '3ª pessoa - ter conhecimento' 

presente, conforme o previsto, 44 no texto fragmentado é omitido no texto ini
cialmente produzido. Essa omissáo poderia náo ter maiores conseqüencias 
náo fosse o fato de que, provavelmente em funyáo dela, se tem urna altera
yáo na durayáo da primeira sílaba do item que indica 'negayáo', o qual sendo 

r ~ 
- V 

tama 

no texto fragmentado aparece como · 

tama 
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no texto inicialmente produzido. A mudanya de durayáo da primeira sílaba do 
item acima faz supor que, omitido o item referente a '3ª pessoa objeto', ten ha 
havido urna reestruturayáo rítmica, com o prefixo de 3ª pessoa 

existente em 

r 
na?-

r lr r 
- Y/".. V V 

na?cp aega '3ª pessoa - ter conhecimento' 

adquirindo urna liga9áo duracional com o ·item que indica nega9áo. Essa li
ga9áo, que vamos aqui chamar de integra9áo rítmica, nos daria, no texto ini
cialmente produzido, um todo fonológico 

.. 
~ ~ ~ 

tama na 
nega~áo 31 pessoa 

V V -

550.42 mseg 

O deslocamento do prefixo de 3ª pessoa em 'ele - ter conhecimento', em 
fun9áo de urna integrayáo rítmica entre esse prefixo e o item que o antecede, 
náo faria, certamente, com que as sílabas da raiz de 'ter conhecimento' 
acompanhassem de imediato o prefixo de 3ª pessoa no deslocamento ocor
rido. Ao contrário, há indicayóes de que isso náo se dá: a raiz que, no. texto 
fragmentado, possui apenas sílabas breves, sendo 

VV V 

<pwaiga 

no texto produzido é 
.. 

'ter conhecimento' 

1er conhecimento' 
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que - revelam as medicóes objetivas - é realizada por volta de 
527.80mseg,45 medida próxima ao do anapesto anterior. 

Antes de falarmos do que, na linha 8, constitui um dado inesperado, 
voltemos a um ponto importante: a marcacáo dos acentos de intensidade. 
Na linha 8, constituida em seu inicio, de acordo com o que vimos, por um 
anapesto e um dátilo, .há marcacóes relativas ao acento de intensidade. A 
ambas correspondem médias de intensidade altas: 32dB alcanca a vogal 
que porta o primeiro acento; 31 dB, aquela que porta o segundo acento. As 
vogais em questáo possuem a mesma freqüencia fundamental (166.66Hz), 
que, no trecho em questáo, pode ser considerada relativamente alta, devido 
a urna mudanca de tessitura. No entanto, embora haja urna quantidade de 
energia muito próxima despendida na realizagáo das vogais focalizadas, 
. apenas urna delas porta a batida acentual: a primeira. A segunda foi acen-
tuada por nós, com toda a certeza, por efeito de sua altura e, caso ela tives

se algum papél na língua, estaria imediatamente destruida a estrutura n'tmica 
inicial da linha 8, constituida de um dátilo. Essas observagóes se somam 
aquelas já feitas sobre marcagóes de acento de intensidac;f e e, do mesmo 
modo, váo no sentido de que a marcagáo da intensidade, sozinha, náo é su
ficiente para estar associada a urna batida acentual. 

Agora o dado inesperado referente a linha 8. Durante a fragmentagáo 
do texto, aparecem como dados autónomos 

-
flÓ 

cujo significado estaría ligado a 'como', 

r 
na ? 

aparentemente sem significado definido, e 

r ~ ~ - - ..., 
nad~i?i 

ser 

Nesses dados fonologicamente autónomos chama a atengáo o grande nú
mero de sílabas longas. Essas sílabas náo sáo todas longas no texto ini
cialmente produzido. Além disso, nesse aparece corno longa urna sílaba 
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~ 

flª 

que, juntamente com outra sílaba 

k+ 

náo tem lugar no texto fragmentado. Ao que tudo indica estamos aqui diante 
de mais um caso de reestruturacáo rítmica. Nessa reestruturagáo, estariam 
integradas determinadas sílabas e o elemento indicador de que tal coisa 
acontece está na diferente disposicáo duracional encontrada no texto ini
cialmente produzido. Aí, a se levar em conta tal disposicáo, se poderia ter 
como todos fonológicos 

~ ~ ~ ~ 
napopak+ 

693.68 mseg 

~ ~ 
nadzii 

.,j 

.... 
505.18 mseg 

...... -
550.42 mseg 

~ ~ ~ 
kinadzi! 

....... 
648.44 mseg 

'corno' 

'é' 
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Na suposi9áo de que os todos fonológicos sejam os dois primeiros apre
sentados, a diferen9a entre eles fica em 188.50mseg, diferen9a que, traduzi
da em um percentual, se situa em 37°/o e que, náo fosse o alongamento que 
possui, diante da pausa, a última sílaba do segundo todo postulado, seria 
certamente um pouco menor. Na suposi9áo de que os todos fonológicos 
sejam os dois últimos apresentados, estaríamos diante de dois anapestos, 
durando mais o último deles em virtude do já apontado alongamento da síla
ba final diante da pausa. O último anapesto duraria ·mais que o primeiro 
98.02mseg, diferen9a duracional que, traduzida em percentual, seria de 17°/o 
e que, com toda a certeza, seria bem menor náo houvesse o já mais de urna 
vez mencionado alongamento. Numa suposi9áo ou na outra, estaríamos li
dando com um idéntico equilibrio rítmico: de acordo com a primeira suposi-
9áo, o percentual da diferen9a entre os dois todos fonológicos está bem pró
ximo daquele que vem sendo encontrado para padróes rítmicos. localizados 
em faixas temporais diferentes; de acordo com a segunda suposi9áo, os 
dois todos fonológicos náo se moveriam em faixas temporais completamente 
diversas. 

Passemos ao restante do texto produzido. Nele foram assinaladas 
tres marca9óes de acento de intensidade. A primeira delas, que recai em 

... 

- .., 
ma?~ 'vida' 

está relacionada a urna média de intensidade alta (32dB), sendo que a fre
qüencia fundamental da vogal envolvida está em 142.85Hz ·(relacionada a 
um tom médio) e é mais alta do que a das vogais circunvizinhas. Nessa vo
gal há um desequilibrio de intensidade entre os formantes, sendo o segundo 
formante mais forte do que o primeiro. A segunda das marca9óes recai em 

... 
L 

bo 'nascimento' 

portando a vogal em questáo urna média de intensidade por volta dos 26dB, 
urna baixa freqüencia fundamental e um desequilíbrio de intensidade entre os 
seus formantes, sendo o primeiro formante bem forte e o segundo, fraco. 
A terceira marca9áo, que recai em 

- .., 
f')Eta 'onde' 
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tem, como correspondente físico, urna média de intensidade de 26dB (idénti
ca a da vogal anterior); a freqüéncia fundamental da vogal envolvida está em 
133.33Hz e é apenas um pouco mais baixa do que a da vogal anterior. As 
tres médias de intensidade focalizadas náo parecem decisivas para a per
cep9áo da batida acentual: a última delas náo se distingue fisicamente da
quela que a antecede; as duas primeiras médias de intensidade, embora náo 
estando, ªº que parece, diretamente relacionadas a freqüencia fundamental, 
parecem ligadas a um jogo de intensidade entre os formantes das vogais, o 
qual está por merecer urna investiga9áo mais detalhada. O quanto essas 
médias de intensidade coincidem com a existencia de grupos rítmicos será 
visto agora, ao se confrontar o texto inicialmente produzido com o texto 
fragmentado. 

No texto fragmentado referente as linhas 9 e 1 O, os itens que dizem 
respeito a 'vida' e 'meu' possuem autonomia fonológica, o mesmo aconte
cendo com aquele que se refere a 'nascimento' que, por sinal, também pode 
formar com o item referente a 'meu' um grupamento fonológico. O conectivo 

,¡ , existente no texto produzido, náo aparece no texto fragmentado. 
Mais adiante, durante a fragmenta9áo referente a linha 1 O, ocorre um fato ti-

. picamente relacionado a velocidade de tala: ao baixar muito a velocidade 1e 
tala, o talante tende a silabar, tendo isso se dado como item referente a 'on
de'. Ainda na fragrnenta9áo ligada a linha ~O, nqta-se a omissáo de formas 
que aparecem no texto produzido nll e na. As indica90es vindas da 
fragrnenta9áo sao pouco precisas em alguns pontos, mas se colocadas na 
perspectiva do que foi realmente produzido podem, ainda assim, ser úteis: 

• 
~ ~ ~ 

ma?~ú 
vida e 

632.96 mseg 

é certamente um padráo rftmico, do qual faz parte o conectivo ú , que, 
precedendo pausa, sofreu um alongamento náo percebido auditivamente; 

~ ~ 
1$0d 

minha 
- ti 

y+211.12 mseg 
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"' que precede o ítem referente a 'vida' e que se encontra na linha 8, também 
constituiria um todo fonológico, em vista náo só da sua possível autonomía 
fonológica, mas também em vista da reducáo temporal que sofre a última sí
laba, reducáo que, náo estando ligada a urna mudanca de velocidade de tala 
(por exemplo, da fala andante para a fala rápida), náo possuiria outra expli
ca9áo senáo a manuten9áo de urna medida temporal considerada relevante. 
Convém também assinalar que, embora náo se possa ter obtido a medida 
exata da consoante que inicia o item em questáo, a medida parcial acima 
referida náo se modifica quando da repeti9áo do mesmo item, ao preceder 
aquele referente a 'nascimento': 

Ouantoa 

se integrado a 

~ ~ 
~!i 

meu 

- ... 
y+211.12 mseg 

• 
L 

bO 

- ... 

y+211 .12 mseg 

'nascimento' 

o resultado, em termos de composi~áo rítmica, será 

• 
~J.. L 
~d bo 

- ... -
y+47 4.92 mseg 
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Esse agrupamento, junto com a sua medida objetiva, náo nos diz coisa al
guma. Urna maneira de alcan9ar um resultado significativo, respeitando-se o 
que nos diz o processo de fragmenta~áo, seria considerar a autonomia de 

L 
bo 'nas cimento' 

e levar em considera~áo o papel da pausa que se interpóe entre esse item e 
a forma n~. Considerados esses tres elementos, o resultado seria 

L ~ 
bQ na 

V 

263.80 mseg 301 .60 mseg 165.8.8 mseg 

Se o valor da pausa for igualmente distribuido entre as duas formas, o re
sultado expresso acima seria modificado para 

L 
bo na 

414.60 mseg 316.68 mseg 

surgindo como diferenca entre essas medidas 97.92mseg, isto é, um per
centual de diferen9a temporal de 300/o - percentual que náo é estranho 
aqueles já identificados para outras faixas temporais. 

Se o jogo temporal existente entre a pausa e as duas formas acima for 
realmente relevante, resta-nos lidar com o restante da linha 1 O, localizado a 
partir da última marcacáo de acento: 

• 
~ ~ ~ ~ ~1-

r)tta na ~abo~ ,. 
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No texto fragmentado, com relac;áo ao trecho referente a parte acima, 
o único agrupamento existente foi, na realidade, 

- .... 'crianc;a' bo?i 

No texto inicialmente produzido, reconhece-se na raiz de 'criar' 

" _.., 
f$abor) 'criar' 

1 

a forma referente a 'crianc;a', sem a consoante oclusiva glotaf46 e coma vo
gal central alta correspondendo a urna nasal velar silábica.47 

Consideramos em outra oportunidade a queda da consoante glotal 
como um caso de mudanc;a em curso.48 Dela náo sabemos ainda se se 
trata de urna mudanc;a favorecida em certos processos de formac;áo de pa
lavra. Mas dela já sabemos que tem como efeito possfvel urna reestrutura
c;áo silábica. Como urna reestruturac;áo silábica tem, por sua vez, efeitos so
bre o ritmo, haveria duas possibilidades: ou a nasal velar seria ressilabifica
da em func;áo da queda da consoante glotal ou. ela seria temporalmente ex
pandida com o fim de se preservar urna determinada constituic;áo rítmica. 
Como a nasal em questáo se mantém como silábica,· ficamos com a segun
da possibilidade. No texto inicialmente produzido, a constitui9áo temporal 
abaixo, objetivamente incompleta, 49 

1- ~~ 
f$abOf") 

1 

y+407.16 mseg 

se aproxima da estrutura temporal encontrada para troqueus, muito embora 
se passe a estar diante de um outro padráo ( " - " ). Esse náo é um dátito 
ou um anapesto, mas conta, embora com outra disposic;áo, com quantidades 
semelhantes as desses dois. Se favorecida a sua existéncia, por extensáo 
estaremos ·tendo também como todo fonológico precedente 
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~ t" t" 
r)Etana 
onde 

505.18 mseg 

A diferenc;a temporal entre esse todo e o que a ele se segue ficaria em 
98.02mseg, ou seja, a diferen~a temporal entre os dois seria da ordem de 
24°/o - urna diferenc;a que prevemos como bem menor, visto estarmos tra
balhando com medidas das quais urna é objetivamente incompleta. 

Reescrevendo, entáo, as linhas 9 e 1 O em termos dos padróes rftmi
cos delineados terfamos 

,, 
~ 1-1- 1-1-

9. ma?~d .. ~ú 
vida e meu 

- VV - V 

• • 
l 

10. bo 
~ ~t t" 1-~~ 

.. na r)Eta na f$abori 
• 

nascimento onde criar 

V - V V V - V 

com as marcac;óes de acento, nesse caso, coincidindo com grupos de pa~ 
dróes rítmicos, o que poderia ser indicado através de urna barra. 

Até esse ponto foram delineados os padróes rftmicos e mesmo grupos. 
rítmicos dentro do trecho do texto que observamos. Foi também alcanc;ada 
urna medida temporal que, sintagmaticamente, situou a diferenc;a entre pa
dróes rítmicos de faixas temporais diferentes em torno de um percentual que 
foi de 2go1o ou 37°/o. Resta-nos verificar se esse percentual, alcanc;ado sin
tagmaticamente, também se revela ao nfvel paradigmático. Nessa verifica
c;áo, vamos recorrer somente aos padróes rítmicos que náo foram atetados 
por alongamento.s e que náo deixam dúvidas quanto a sua constitui~áo. Os 
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" 
padróes seráo listados abaixo, sendo feita referencia as linhas em que foram 
encontrados. 

A - Troqueus ( - " ) 

1- r 
• linha 1: no1i 

1- ~ 
• linha 2: ~ama 

1- ~ 
• linha 5: ~ama 

Média aritmética: 412.19 mseg. 

8-Anapestos ( v v - ) 

• linha 2: 

• linha 4: 

• lintia 8: 

n- r 1-
kantsona 

r 1- ~ 
wa~ad~a 

1- ~ 1-
tamana 

Média aritmética: 578.SOmseg. 

e - Dátilos ( - V V ) 

~ r 1-
• linha 2: ~amnat+ -

~ 1- 1-
• linha 3: nat+ú 

• linha 5: 

~ l l 
~amai+ 

~ 1- 1-
k~ª?d~i \ -

Média aritmética: 546.65mseg. 

uv - ~ 
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407.16mseg. 

429. 78mseg. 

399.62mseg. 

557.96mseg 

628.02mseg. 

550.42mseg. 

671.06mseg. 

482.56mseg. 
512. 72mseg. 

520.26mseg. 

Média entre dátilo e anapesto: 562. 73mseg 

Percentual de diferenc;a entre os dois tipos básicos de padráo (troqueu 

e dátilo/anapesto): 37°/o. 

Proporc;áo existente entre eles: 1.37 

6.2 O texto mhico 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
? I') 

1 

r ~ 
t + m a 

i-1- 1- r 1-
ntt+ma?+ ga 

3il pessoa 31 pes-surrar 
íntima 

- U V V - V -

158.34 mseg 

• 
r ~ 1-

t + m a ga 

31 pessoa x 
íntima 

1-

~ l l 
11otapa 
Ngutapa 

1-
,. l')ttamema 

onde incerteza 

• 
~ 1- ~ ~ 

kwE nE a1+ 
ca~ar de 

• 
~ 

-vvvv-

,. 

324.22 mseg 

• - V -

• 
t' 1- ~ ~ r 1- t" ~ 1- 1- 1-

kW E n E m a i kw a a 9 CD ?~l')i t i na 1 -.._.. 

ca~r caminho X fim 3il pes. ele amarrar 
feminino 
objeto 

- U - V - VVVV - • 
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6 

7 

8 

9 

1- 1- ~ 1-
? I') ... na\ ? a k i 

' -
in~erjei- 31 pes 'filho, pé' 
yao 

t r 1- t 
koniwa 'ª -

taxizeiro 

t r ~ ~ t 
... átaneni a 

'que tem formiga' x 

• 
t ~ ~ 

koniwa ... 

t t 
ga dta 

X 

tf \ol \1 - V "' ... 
829.4 mseg 

-vvv-v 

... 
75.40 mseg 

- .., .., ... 
475.02 mseg 

'[ ••• ] Surrou-a a ela Ngutapa onde talvez é o cayar, no fim do camlnho de ca~ar ele a 
amarrou [ •.• ] Num pé de taxi[ .•. ] um taxizeiro enformigado' 

O trecho aqui exposto pertence a um texto coletado em agosto de 
1985, na aldeia Belém do Solimóes. No texto total narrado por Dalvina estáo 
os acontecimentos que se deram desde o início dos tempos até o momento 
em que a onca come Ngutapa. Ngutapa é o gerador dos heróis culturais Yoi 
e lpí e das írmás de ambos, Aicüna e Mowatcha. Os quatro nasceram dos 
joelhos inchados de Ngutapa, atingidos por uma casa de cabas, atirada por 
Mapana, 50 que assim se vingou de Ngutapa por esse té-la surrado e amar-
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rado em umpé de taxi cheio de formigas, quando um dia foram ca~ar. O tre
cho exposto é aquele em que Ngutapa surra e amarra Mapana. 

As aproxjma~óes que vamos fazer para tentar tratar de aspectos su
prassegmentais em parte do texto narrado por Dalvina náo seráo diferentes 
daquelas feitas quando focalizamos (em 6.1) o texto de Pedro lnácio. Reapa
receráo aqui a ~áo de agrupamento fonológico,_ a fragmenta~áo do texto, 
os padróes rftmicos... De diferente há apenas o fato de que o trecho estuda
do foi fragmentado por um · outro talante, 51 e náo por Dalvina, que, por ser 
vista como uma contadora de histórias por exc~léncia, dificilmente assumiria 
(mesmo que momentaneamente) o papel de professora, de explicadora de 
coisas da Hngua Tikuna. 

Cornecemos pelo texto fragmentado. As seqüéncias desse seráo refe
ridas em fun~áo das linhas em que foi-distribuído o texto produzido. 

a) 

b) 

. [linha 1) 

t 1- tr tt 
- V "'-"' -4J 

Urna ... ... itimai 
31 ~- surrar 
soa tn-
tima 

• Pinha 2) 

t 1-- .., 
tima 
31 pes
soa ín
tima 

. [linha 3] 

1- L L .., .., -
l')Otapa 
Ngutapa 

~1- t~ ~1- tt _..., vv -v 

e) ~ta mEma ... ~ta ... mEma 
onde incerte-

za 
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• [Unha 5] 

t '-'-L .. 
- V V - V 

d) namadQQa 
'- .. '- '- L .. 
- V V V -v 

.. kwtntmidgga ..... 

'fim do cami
nho' 

'fim do caminho 
de ca~r· 

i. .. ..'- i. t'- r t ~ 
- "' vv - w"" " - -kw tntma'i .. ik aawa .. . ma? • ... · ·· 

caminho •no fim' 

_..., \,1 - -v V -

f$0'i nina? .. f$0'inin~ 

'ele me a
marrou' 

• [linha 6) 

'- .. '-
e) ~akh+ ... 

'filho, pé de árvore' 

• Pinha 7J 

t .. '-
- V V 

t .. '- .. t 
- V V V v 

kon+wa ntwa 

caminho 

f) koniwa 
taxizei
ro 

·na árvore do taxi' 

. Pinha 8 e 9) 

tt~t !! !!t~ 
g) koniwa a d~ima . ? átanana 

taxizei- x aquele •que tem formiga' 
ro 
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t .. ~ ¡- t 
-vv-v 

kon+wa tana 
'taxizeiro que tem formiga' 

Algumas coisas é possível notar de imediato. Formas que se encon
tram no texto produzido náo fazem parte do texto fragmentado. Agrupamen
tos que estáo no texto fragmentado náo sáo, embora mantenham urna liga~ 
c;áo com o que se vé no texto produzido, exatamente urna rearrumac;áo rít
mica de coisas que estáo nesse último. De um modo ou de outro, ambas as 
maneiras de fragmentar reveladas sáo úteis na tentativa de es~ar padróes 
e grupos rítmicos no texto produzido. Vejamos como isso se dá, confrontan
do os dois tipos de texto. 

De acordo como que está em a}, duas seriam as possibilidades de 
agrupamento: de um lado se teria a autonomia fonológica do item referente a 
'3ª pessoa íntima' e, de outro lado, aquela ligada ao que em Tikuna é 'surrar'. 
Levadas essas possibilidades para a linha 1, teríamos como padróes rítmi
cos traduzidos em milissegundos: 

~ 
? . 'l 

1 

inter
jei~o 

• 
t ~ 1-1- 1- t 1-

.. Urna nd+ma?i ga .. 

31 pes. 31 pes. surrar x 
íntima 

-v v-vv 

158.~4 y+271.44 769.08 

Um troqueu e um padráo que jogariam com as mesmas quantidades. de um 
peáo (- - "' "' "' ), multo embora a disposic;áo de suas quantidades náo seja 
igual aquela encontrada em um peáo. Aparentemente esses padróes náo 
nos dizem multa coisa em termos de medida temporal que pudesse ser con
siderada relevante. O troqueu, com sua medida objetivamente incompleta, 
está muito distanciado temporalmente do padráo que o segue. No entanto, 
se forem considerados o tempo da interjeic;áo e da pausa vista conjunta
mente com o [t) que a segue (já que visualmente é impossível distinguir entre 
ambos em um espectrograma), surge um novo quadro de medidas tempo
rais: 
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" 
~ 

?I') 
1 

.. t 

• 
t ~ 
ima 

intetjei- 31 pes. fntima 
Qlo 

" - " 

158.34 165.88 271.44 

595.66 mseg 

~~ ~ t 
nEt+ma?i 
31 pes. - surrar 

769.08 mseg 

Entre os. dois conjuntos de medidas acima há urna difere09a temporal, em 
termos percentuais, de 290k, isto é, uma proporc;Ao de 1.29. Supor um jogo 
da pausa com as demals sOabas no primeiro conjunto delineado é algo viá· 
vel: a pausa é relativamente breve e é de se esperar que eta funcione como 
uma snaba entre sftabas. A questAo que, a meu ver, surge aqui porque o 
prlmeiro conjunto, que ritrnicamente seria 

"'" - "' 
595.66 mseg 

dura 290/o (propor9Ao de 1.29) menos do que o segundo conjunto, que rltmi
camente também serla 

V'W - " 

769.08 mseg 

A resposta parece estar no alongamento enfático que sofre ajá longa snaba 
de •surrar'. Essa sRaba possui, objetivamente, a durac;Ao de 271.44mseg - a 
mesma durac;Ao reservada A parte mensurável do troqueu que existe no item 
referente a '3' pessoa íntima'. 

Na linha 1 ainda há uma s!laba por tratar, aquela que engloba 

~ -ga X 
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mas, antes que nos ocupemos dela, vamos ver como se articula a situac;áo 
rítmica mencionada corn a marcac;áo de intensidade que registramos auditi
vamente na linha 1 em 

• 
,.. ~ 

tima '3ª pessoa íntima' 

A marcac;áo feita corresponde a urna média de intensidade alta (28dB} 
e a urna freqüéncia fundamental das mais altas no trecho focalizado 
(222.22Hz). O resultado final da energía gasta está, portanto, vinculado a 
freqüéncia fundamental, e a marcac;áo que fizemos está, certamente, ligada 
a essa estreita relac;áo intensidade/freqüéncia fundamental. Considerar que 
há urna batida acentual coincidindo com a marcac;áo que fizemos seria per
der a visualizac;áo da estrutura dos dois conjuntos rítmicos que vimos ser 
possfvel existir na linha 1. Considerar que há urna batida acentual que náo 
está onde realizamos a marcac;áo e sim em outro lugar (ela poderia estar, 
por exemplo, na interjeic;áo) seria sincronizar tal batida coma estrutura dos 
dois conjuntos rítmicos delineados e, ao mesmo tempo, reconhecer que toni
cidade náo é garantia de delimitac;áo de grupos rítmicos - algo que acredita
mos ter deixado claro em 6.1. 

Com. respeito A partícula 

~ 

ga 'x' 

ausente do texto fragmentado, eta é na linha 1 urna sRaba longa. Achamos 
difícil que ela esteja, em virtude de sua longa durac;áo, agregada ao todo fo
nológico anterior. Em tace disso, resta-nos verificar as conseqüéncias da 
suposic;áo de que tal partícula esteja em um jogo com a pausa que a segue. 
Como a essa pausa sobrevém o item referente a '3' pessoa íntima', iniciado 
por consoante oclusiva surda, a verificac;áo do possrvel jogo entre a partícula 
em questAo e a pausa terá que levar em conta, necessariamente, o tempo 
existente na passagem daquilo que arbitrariamente ( devido a certas preocu
pa90es já mencionadas) chamamos linha 1 para aquilo que, também arbitra
riamente, chamamos linha 2. Vejamos: 
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~ 
ga 

X 

~ 1-
t +ma 
31 pessoa íntima 

- " 

211.12 mseg 422.24 mseg 211 .12 mseg 

844.48 mseg 

As medidas acima sáo. reveladoras: a pausa mais o [t] que a segue 
possuem o dobro do valor temporal da partícula focalizada. Por sua vez, o 
restante do item referente a '3ª pessoa íntima' possui exatamente o · valor 
temporal da partícula 

~ 

ga 

'x' 

O que essas medidas revelam é que, mais urna vez, a pausa pode funcionar 
como urna sílaba entre sílabas e que, no caso em questáo, ela tem condi
~óes de constituir, juntamente com a partícula acima, um padráo rftmico e, 
assim senda, a esse padráo se seguirla um outro, de valor temporal seme
lhante e coni características análogas - aoque parece um troqueu (- - ..., 1). 

Como conseqüéncia de se encarar 

• 

t+ma '3ª pessoa íntima' 

na linha 2, como troqueu antecedido por um outro troqueu constituído por 

~ 
ga 'x' 
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acompanhado de urna sílaba materializada pela pausa, vem a suposiyáo de 
que a mesma partícula, que se repete, aparecendo na linha 2 como urna sí
laba breve, 

ga 'x' 

e igualmente omitida no texto fragmentado, estaria, no restante da linha 2, 
constituindo um todo fonológico com o item, referente a Ngutapa. Assim: 

~ 1- L L 
ga r]Otapa 
x Ngutapa 

V VV -

746.46 

Entre esse grupo rítmico, no qual estaria contido um único patráo rítmi
co (um peáo invertido) e o grupo rítmico que o precede, no qual estariam 
contidos dois padróes rftmicos (os dois troqueus há pouco postulados), há 
urna diferenya, em milissegundos, de 98.02, traduzíveis em um percentual de 
130/o, ou seja, urna propor~áo de 1.13 - o que, por tudo o que se viu, náo 
colocaría os dois grupos rítmicos como se movendo em faixas temporais 
totalmente diferentes. 

Com relayáo a marcayáo do acento de intensidade registrada na linha 
2, ela está ligada a urna média de intensidade de 1 SdB e a urna freqüéncia 
fundamental de cerca de 200Hz. No trecho que essa marcayáo aparente
mente delimita, houve urna mudanya de tessitura, com queda da freqüéncia 
fundamental tanto na sílaba percebida como acentuada quanto na que a se
gue. A média de intensidade sofre igualmente urna queda em ambas as síla
bas, comparativamente ao que acontece com as sílabas do mesmo item em 
sua ocorréncia anterior. Aquí, como antes, náo há como se dizer que a in
tensidade nAo esteja estreitamente vinculada a freqüéncia fundamental. Aqui, 
caso sustentemos a existéncia de urna batida acentual onde auditivamente a 
registramos, estaremos encobrindo a rela~áo temporal que acabamos de 
constatar na passagem da linha 1 para a linha 2. Além disso, também esta
remos encobrindo a rela~áo temporal entre os dois grupos rítmicos delinea
dos. Por outro lado, por causa de urna marcayáo de acento percebida muito 
provavelmente em fun~áo da altura, estaremos igualmente, caso asusten-
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" ternos como tendo urna funQáo rftmica, criando para a linha 2 duas possibifi
dades de existAncia de padróes rftmicos, ou 

ou 

• 
t 1-

tima 

- V 

y+211.12 mseg 

• 
t 1- .. 

timaga 

y+361.92 mseg 

.. 1- l l 
gar)Otapa 

V V V -

746.46 mseg 

1- L L 
r]Otapa 

595.66 mseg 

ambas possfveis, mas sem que tenhamos, no momento, evidéncias a favor 
de urna ou de outra. Fica, no entanto, anotado como fato interessante que, 
na última dessas duas possibilidades, surge um anapesto ( · " " - ) com 
urna medida temporal idéntica a de um anapesto que ocorrerá em outro 
ponto do texto. 

Na linha 3 do texto produzido ternos uma snaba ultrabreve, A qual cor
responde, no texto fragmentado, uma sftaba longa. A redu9áo temporal da 
primeira sRaba de 

1- .. 
-v 

f)Eta 'onde' 

evidencia a liga9áo entre a necessidade de preenchimento de urna medida 
temporal relevante e o número de sftabas produzidas naquilo que chamamos 
de linha 3: 

... 

324.22 mseg 527.80 mseg 

No que ternos aí, certamente a batida acentual recai sobre a pausa. Curio
samente, a medida da pausa sornada ao do todo fonológico que a segue dá 
852.02mseg, medida extremamente próxima Aquela constatada na passa
gem da-linha 1 para a linha 2 (ver pp. 115-116). 
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Na &nha 4 estamos diante de casos de abnganentos realzados com 
fins de expressividade. Náo houve fragmenta~ no 1recho c:orrespondente 
a essa tinha. No text> produzido, tem-se 

• 
1- .. 

kwine 
C8Q81' 

--
520.26 mseg 

isto é, um provável padráo rftmico que estaria fora da faixa temporal encon
trada, em outras oportunidades, para um troqueu ( - v ) ou mesmo para um 
iambo ( v - ), justamente por causa do alongamento expressivo existente. 
A partícula referente a 'de' constituida no texto produzido um outro provável 
padrio rftmico, um iambo. 

1- l
a.e• 
de 

V -

354.38 

Houve um alongamento da última sRaba da,partícula em questáo, em termos 
do que já conhecemos do tratamento temporal dado a ela em outros textos. 
Em termos unicamente do texto produzido, esse aJongamento, tanto quanto 
o interior, tem fun9óes expressivas. Do ponto de vista da rela9áo temporal 
objetiva entre os dois prováveis padróes rítmicos apontados, pela primeira 
vez observamos uma rela9áo próxima da metade (percentual da diferen9a 
temporal de 4S°k) e, de maneira curiosa, a soma dos dois padróes é 
87 4.64mseg, medida próxima a de outros grupos rftmicos há pouco es~
dos. Náo vamos neste trabalt'IO explorar a possibilidade de existéncia de 
urna rnedida temporat relevante para grupos rftmicos, mas acreditamos que, 
-pelo já visto, há explora9óes a fazer nesse sentido . 

A linha 5 do texto produzido coloca quest6es ilteressantes para a 
análise que estamos fazendo. Como lidar com os agrupamentos que estAo 
no texto fragmentado e, por que eles, embora correspondarn ~ lilha localza
da, náo sáo exatamente urna rearruma~Ao do que se encontra no texto pro
duzido? Como, nesse caso, projetar e contontar o que se obteve nª,frag
mentacáo com o que foi realmente produzido? 
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Afora as vantagens das conhecidas técnicas que envolvem porcOes 
recorrentes e porG' es adjacentes em um certo tipo de análise morfológica, 
talvez náo houv&~se muito o que aproveitar no que aparece em d). Colo
quemos, porém, a questáo de um outro Angulo. Vejamos o que se passa 
corn as quantidades, quando olhamos d) e a linha 5. 

Em d), no primeiro agrupamento fonológico, há duas sRabas longas em 
meio a sRabas breves, estando entre essas últimas aquela referente a 'cami
nho', a raiz 

ma 

Essa mesma raíz, no texto produzido, é uma s8aba bnga. 

Em d), o segundo agrupamento fonológico também possui duas sna
bas longas em meio a sOabas breves. Urna das sílabas longas pertence a 
raiz de 'cacar' 

Essa sRaba se rnantém como longa no texto produzido. 

Em d), ternos 

1- ti- r - "''"' "" ikwaowa 

'x'flm em 

com o que estamos chamando de 'x' sendo urna sRaba longa. NO texto pro
duzido a partícula indicada como •x• é breve. 

Ainda em d), há urna sRaba longa no pronome objeto que é 

1- 1-
- V 

~?i '1' pessoa' 
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ao invés de ser o esperado 

1- .. 
- V 

rj?i «3f pessoa feminina' 

Seja como for, no texto produzido; o que aparece do pronome objeto é ape
nas urna sílaba breve. 

Em d), no mesmo agrupamento fonológico em que está inserido o pro-
home objeto, o marcador de 31 pessoa, prefixado a raiz de 'amarrar ', é bre
ve. No texto produzido, o marcador de 31 pessoa, correspondente ao que 
está em d), é longo. 

Há sílabas que podem ser breves sendo tratadas como longas e há 
sílabas que podem ser longas sendo tratadas como breves. Tal fato indica 
que, no texto produzido, houve um jogo de outras quantidades - que náo 
propriamente aquelas que se apresentaram durante a fragmentacáo - e isso 
se deu em fun~Ao da constitui~Ao de determinados padrOes rftmicos. Quais 
seriam esses padrOes é de urna certa forma revelado pela própria compara
cAo do jogo de quantidades havido nos dois tipos de texto. No texto produzi
do, as sílabas que foram tratadas como longas nAo o foram por acaso, o 
mesmo tendo acontecido com as silabas tratadas como breves. O trata
mento nAo-casual da quantidade de determinadas $Rabas nos faz supor que, 
a urna sRaba que, podendo ser breve, foi tratada como longa, estAo ligadas 
ootras sílabas que, juntamente com essa sílaba longa, constituiriam um de
terminado padrAo rflinico. Entre as sRabas que se agregam a urna longa es
tariam aquelas sRabas que poderiam ser longas, mas que nAo foram tratadas 
como tal. Vejamos, na linha 5, haveria: 

.. ~ 
mai ......... 
camlnho ~ 

- V 

444.86 mseg 

1- t .. 
?arj ti 

31 pessoa 31 pessoa 
feminino 
objeto 
V V 

625.82 mseg 

121 



" Dos dois padróes rftmicos acima, o primeiro comporta ajá mencionada 
raíz referente a 'caminho', constituída por urna sílaba tratada como longa. 
Essa snaba náo estaria, de acordo com nossa suposicáo, agregada a um 
outro todo fonológico, mas seria, ela própria, um elemento ao qual se ligariam 
outras snabas. Considerando-se que a forma plena de 'caminho' 

má?+ 

também surgiu durante a fragmentacáo, diremos que do primeiro padráo rft
mico acima faz parte a snaba breve que se segue a raiz de 'caminho', sendo 
que nessa snaba breve está contido um ditongo. O primeiro padráo rítmico 
acima é, entáo, um troqueu, que tem como valor temporal objetivo aquele 
que· acima também está assinalado. O segundo padráo rftmico tem urna sna
ba longa, o prefixo de 3~ pessoa; a ela estaria agregada urr~a sílaba prece
dente, tratada como breve e referente ao pronome objeto de ·3~ pessoa femi
nirio'. 

Do segundo padrAo poderia fazer parte ainda a sOaba breve que ante
cede o pronome-objeto e, nesse caso, estaríamos diante de um anapesto, 
que teria como seu valor temporal objetivo aquele fixado acima. O pertenci
mento dessa última sftaba ao segundo padrAo rftmico é, porém, nesse ins
tante, urna mera probabilidade. 

Como decorréncia da postulayáo da existlmcia dos dois padroos rltmi· 
cos anteriores, surgem como padrOes rftmicos, na mesma linha 5, 

- .... 

437.22 mseg 

t'~ ~ 
kwaagm 

fim 

603.20 mseg 
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nat -
amarrar . .... 

505.18 mseg 

O último desses padroos seria constituído por urna sRaba ultralonga 
em jogo com a pausa que é curta. O atongamento possui finalidades expres
sivas. E o valor temporal objetivo do padrAo é aproximado, urna vez que, in
cluída na medida da pausa está a consoante glotal que faz parte da interjei
cáo. 52 

A linha 5 terá, de acorde:> com os padróes esboyados, a seguinte con
figuracáo; 

• • - .. - .. - V V .... - I • 

437.22 mseg 444.86 mseg 603.20 mseg 625.82 mseg 505.18 mseg 

Desconsiderando-se apenas o que existe em termos de alongamento final 
antes da pausa, haveria dois troqueus, um dátilo e um anapesto. Do primeiro 
troqueu para o dátilo haveria, como diferenca temporal objetiva, um percen
tual de 37°/o (proporyáo de 1.37) e, do segundo troqueu para o dátilo, um 
percentual de diferenca temporal de 35o/o (proporcáo de 1.35). Já o anapesto 
manteria em relayAo ao dátilo urna diferenya percentual de 30k, o que náo os 
colocaria em faixas temporais inteiramente diversas. 

As marcay6es de acento registradas na linha 5 reftetem, respectiva
mente: urna alta intensidade nAo inteiramente vinculada a freqOéncia funda
mental; urna alta intensidade vilculada a urna altfssima freqOéncia funda
mental. A serem mantidos os padróes rftmicos há pouco esboyados, as refe
ridas marcacóes estariam apenas coincidindo can a constituicAo de grupos 
rítmicos. No caso de ser assim, deve ser dlto que o segundo grupo rftmico, 
existente a partir da snaba ultralonga, referente a •amarrar', contaria ainda 
com a interjeicáo que segue a pausa e com parte da longa pausa que se dá 
após a interjei~áo - ambas arbitrariamente transcritas na lnha 6. 

Ainda na lilha 5, se a sOaba que precede o pronome-objeto nAo inte· 
grar o mesmo padrAo rftmico que esse, ao invés de 

t~ ~ 
kwaOgm 

fim 

603.20 mseg 
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~t 
?arj 

.. 
ti 

31 pessoa 31 pessoa 
femlnino 
objeto 

., ., 

625.82 mseg 

terernos, antes de mais nada 

t~ 1- 1-
kwalgcD?a 
ftm 
- V V V 

806.78 mseg 

Essa última possibilidade de constituiyáo de um dos padrOes rftmicos 
náo representa ll1l8 quebra em tennos dos padrOes que precedem o possf
vel pelo 

806.78 mseg 

Sobre o padrlo ou padr6es que se seguiriam a esse possfvel peAo há algu
mas observ~s a fazer. A primeira é a de que a ele poderiam se seguir 
dois padroes 

t .. 
rj ti 

• 

31 pessoa 31 pessoa amarrar 
feminlno 
objeto 

., -
- V 

422.24 mseg 505.18 mseg 

um iambo e um troqueu alongado. Se assim for, a marca~o de acento re
gistrada sobre a raíz de 'cw.arrar' continuaria a coincidir com um grupo. rfbni
co com as características já anteriormente entrevistas. A segunda é, caso 
se queira ver no que se seQue ao possrvel peáo, um único padrAo 
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• 
t .. t' 

rj ti na1 .. -
V - • 

761 .54 mseg 165.88 mseg 

esse seria, certamente, um anapesto ( v v - ) bastante alongado, com a 
última sRaba ultra-alongada, a penúltima alongada, sendo breve apenas a 
antepenúltima. Se for assim, a marcayáo de acento registrada sobre a raíz 
referente a 'amarrar' nAo estará coincidindo com a existéncia de nenhum 
grupo rítmico, o que, dadas as características objetivas da marcayAo regis
trada e dado tudo o que já se viu até aqui sobre marcayáo de acento, náo é 
de se estranhar. 

Como última observayáo aquí feíta sobre a linha 5, diremos que, nela 
havendo u~ peáo 

t .. 1- 1-
kwa~gm?a 

fim 

- V V V 

806.78 mseg 

esse manterá, com relayáo ao troqueu que o antecede imediatamente, uma 
diferenya temporal de 81o/o e, com rela~áo ao primeiro troqueu da linha, lirra 
diferenya temporal de 84°/o. Em outros termos, haverá entre o peáo e cada 
um dos troqueus urna relayáo temporal próxima do dobro, isto é, haverá um 
equilfbrio temporal. Náo havendo na linha um peáo, e sim o que apresenta
mos como primeiro es~o de padróes rhmicos nessa linha, ainda assim ha
var~ equilibrio temporal, embora ligado a um outro tipo de percentual (370/o, 
35°/o). 

Eme), c:orrespondente A linha 6, tudo o que ternos é o agrupamento 
relativo a 'pé dele'. Projetado sobre a linha 6, esse agrupamento coincide 
corn tm anapesto: 

árvore pé 

, vu- I 

• 
595.66 mseg 
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" Completando o grupo rítmico de que faria parte esse anapesto, estariam 
duas sílabas breves cujo valor temporal, sornado ao do anapesto, dá 
852.02 mseg - medida interessante, em termos da constitui9áo de grupos 
rítmicos (ver p. 119). Vale ressaltar que a pausa, que precede todo o 
grupo, náo tem um valor temporal objetivo muito longe daquele obtido para 
esse mesmo grupo. 

Na linha 7, projetando-se o que se encontra em f), obtém-se, como 
padróes r~micos, um dátilo ( - '>J 'J ) e um outro padráo ( 'J - 'J ) para o 
qual ainda náo ternos um nome; ambos exibem a mesma medida temporal 
objetiva, • . 

rl·l-t 1-1-
k::miwa ~ tar¡á 

taxi 
-v w v -v 

'--·-.,--.---' '---.---' 

535.34 mseg 535.34 mseg 

A marcacáo de acento ragistrada na linha 7 coincide, objetivamente, 
com urna alta intensidade vinculada a urna alta freqüéncia fundamental 
(222.22 Hz/200 Hz). 

A linha 8, em termos do que foi obtido durante a fragmentacáo, náo 
coloca maiores problemas. Nela está um único padráo rítmico 

t ¡. ¡. ¡. ~ 

átaneni a 

que tem x 
formíga 

~--~.~~ . .!!....1 
75.40 mseg 746.46 mseg 

Esse padráo rítmico possui, como medida objetiva, a que foi mencionada. 
Com rela9áo a pausa (auditivamente duvidosa para nós, pois náo sabemos 
se se trata de urna pausa ou de urna consoante glotal), ela pode estar tem
poralmente associada ao padráo rítmico. Nesse caso, o valor temporal obje
tivo desse último, agora possivelmente um peáo reescrito, será de 
821.86mseg - medida talvez relevante para um dado rítmico (ver p. 

). 
A linha 9 também náo coloca problemas. Nela está um dátilo 

t ¡. ¡. 
koniwa 

taxizeiro 

603.20 mseg 475.02 mseg 

e, com ele, coincide urna marca~áo de acento correspondente a urna alta 
intensidade vinculada a urna alta freqüencia fundamental. 

Chegamos aqui ao ponto em que, delineados os padróes rítmicos e 
ainda certos grupos rítmicos no trecho que nos propusemos analisar no 
texto mítico, cabe verificar se existe, no que diz respeito ao ritmo, urna medi-
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da temporal que possa ser considerada relevante. Nessa verifica9áo, vamos 
lidar apenas comos padróes rítmicos e, entre esses, vamos nos valer ape
nas daqueles que náo foram atetados por alongamentos. Com rela9áo ao 
fato de ter havido mais de urna possibilidade de interpretacáo - o que se deu 
claramente na linha 5-, ele será levado em conta no cálculo que taremos. 

Sintagmaticamente, as diferencas temporais entre padróes rítmicos fi
caram situadas no seguinte modo: há urna diferenca temporal, situada na 
faixa de 35°/o a 37°/o, entre dátilo e troqueu (linha 5 em seu primeiro esboco 
rítmico); há urna diferenca temporal, situada na faixa de 81°/o a 84%, entre 
peáo e troqueu (linha 5 em seu segundo esboco rítmico); há urna diferenca 
temporal, por volta de 3&>/o, entre um peáo e um dátilo (passagem da linha 8 
para a 9). 

Como no trecho do texto analisado houve jum;áo de pausa com con
soante oclusiva - o que torna as (Tledidas objetivas incompletas - (ver linhas 
1 e 2), alongamentos (linha 4, final da linha 5), padróes contíguos com idénti
ca medida temporal (linha 7), o percentual da diferenca entre as faixas tem
porais err. c,ue se movem determinados padróes rítmicos póde ser alcanca
do, a nivel sintagmático, em poucos cásos. Foi mais fácil detectar, sintagma
ticamente, medidas relativas a constitui9áo de grupos rítmicos, algo que, 
como já dissernos, náo é aqui matéria de exploracáo. Entretanto, podemos 
verificar se os percentuais alcam;ados a nível sintagmático se revelam tam
bém a nível paradigmático. 

Para a verificacáo proposta em termos paradigmáticos, os padróes 
seráo listados em seguida, sendo feita rererencia as linhas em que foram de
lineados. 

A - Troqueus ( - 'J ) 

• linha 5: 

• linha 5: 

w~ 1-
k EílE 

1-1- ~ 
mai i -Média aritmética: 441.04mseg 

B - Anapestos ( 'J 'J - ) 

• linha 5 (em seu primeiro esbo~o rítmico) 

~ rr 
?arjti 

• linha 6: 
~ J- ~ 

na1?ak+ 

Média aritmética: 610.74mseg 
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437.22mseg 

444.86mseg 

625.82mseg 

595.66mseg 



" Observa~áo: Desconsiderado o primeiro es~o rftmico feito para a linha 5, 
a medida tomada corno referéncia básica para o anapesto no 
texto náo será mais a da média obtida, mas a da linha 6 -
595.66 mseg. 

e - Dátilos ( - .., .., ) 

• linha 5 (em seu primeiro es~o rftmico): 

rr ~ 
kwaagm 

r r ~ 
• linha 7: kon+wa 

r r ~ 
• linha 9: koniwa 

· Média aritmética: 580.58mseg 

603.20mseg 

535.34mseg 

603.20mseg 

Observa~áo: Desconsiderado o primeiro esboc;o rftmico feito para a linha 5, 
a medida tomada como referencia básica para o dátilo será a 
média das medidas referentes ao padrOes. das linhas 7 e 9, ou 
seja, 569.27mseg. 

Média entre dátilo e anapesto, considerando-se o primeiro es~o rít
mico da finha 5: 595.66mseg. 

Média entre dátilo e anapesto, desconsiderando-se o primeiro esboc;o 
rftmico da linha 5: 582.46mseg. 

O - Peóes ( - .., .., .., ) 

• linha 5 (em seu segundo es~o rftmico): 

n· ~ ~ 
kwaagm?a 

r r r rr 
• linha 8: átanania 

(se reesaito como - .., .., .., ~) 
Média aritmética: 814.32mseg 
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806.78mseg 

821.86mseg 

Observa~áo: Con~erado o primeiro es~o rítmico feito para a linha 5, a 
medida tomada como referéncia básica para o peáo no texto 
náo será mais a da média obtida, mas a da linha 8 -
821.86mseg. 

Percentual de diferenya entre os tipos básicos de padráo: 
1) troqueu e dátilo/anapesto (considerando-se o prin:eiro esboc;o da 

linha 5): 35°/o; proporc;áo existente entre eles: 1.35; 
2) troqueu e dátilo/anapesto (desconsiderando-se o primeiro es~ 

da linha 5): 32°/o; proporc;áo existente entre eles: 1.32; 
3) dátilo/anapesto e peáo (considerando-se o segundo es~o da li

nha 5): 39°/o; proporc;áo existente entre eles: 1.39; 
4) dátilo/anapesto e peáo (considerando-se o primeiro esboc;o da linha 

5): 37°/o; proporc;áo existente entre eles: 1.37. 

7 Daquilo que se alcanc;ou no trabalho com a intensidade, a altura e a 
durac;áo, ficam, no Ambito especifico dos suprassegmentos, algumas con
clusóes que, embora parciais, nos parecem relevantes. Entre elas está a de 
que tonicidade náo é garantia de delimitac;áo de grupamentos rftmicos, assim 
como a de que, da inexisténcia de urna regularidade na sucessáo de acen
tos, náo surge necessariamente urna língua de ritmo variado. Tais conclu
sóes estáo intimamente ligadas ao fato de termos utilizado a ~áo de agru
pamento fonológico. Essa é urna ~áo que nos permite trabalhar de manei
ra a desvincular domínios de atuac;áo de processos fonológicos de estrutu
ras morfo-sintéticas e, conseqüentemente, nos dá a possibilidade de vir a 
colocar em um outro plano questóes sobre a articulac;áo sintaxe/fonologia. 
Além disso, essa mesma noc;áo nos libera, no terreno do ritmo, para operar 
com todos fonológicos independentemente da tonicidade percebida, o que, 
por sua vez, nos dá justamente a chance de verificar o quanto a tonicidade 
está ou náo ligada a constituic;áo de todos fonológicos em urna língua. 

No caso dos textos que acabamos de examinar, há um ritmo relacio
nado a existencia de urna medida temporal relevante. Essa medida, essen
cialmente urna flutuac;áo em torno de um percentual, distingue conjuntos bá
sicos de padróes rítmicos, que, por sua vez, vém a integrar grupos rítmicos. 
O quanto a oscilac;áo constatada, nos dois textos, em torno de um percen
tual, está relacionada a possfveis alterac;óes na percepc;áo é algo para nós 
ainda desconhecido. Matematicamente, porém, a variac;áo no percentual re
vela urna proximidade entre medidas, urna proximidade que existe inclusive 
entre as medidas brutas. Urna tal proximidade está figada, a nosso ver, a 
existéncia de urna regularidade que, materialmente constitufda de segmentos 

129 



• 
e sílabas, se ·constrói acima dos segmentos e das sílabas. E dessa regulari-
dade que vem, de acordo com o que vimos nos dois textos Tikuna, um fluxo 
temporal ligado a urna expectativa de repeti~áo, assim como é com essa re
gularidade que um autor irá operar, na língua em questáo, como fim de dar 
urna unidade ao seu texto. 

No texto cujo autor é Pedro lnácio, um texto político, a regularidade, 
em termos de expectativa de repeti~áo, é alcan~ada mediante o uso de de
terminados padróes rítmicos. 

Esses, nem sempre reveláveis a simples inspe~áo das quantidades 
silábicas existentes e/ou ao registro de acentos tónicos percebidos, consis
tem fundamentalmente de troqueus, dátilos e anapestos. Os dois últimos, 
nós assim o consideramos, sáo manifesta~óes de um mesmo padráo bási
co, o que faz com que, no que vimos do texto produzido por Pedro lnácio, 
haja, na realidade, um jogo entre dois tipos básicos de padráo. A combina
~áo efetuada entre eles pode se dar na base da alternancia (ver, por exem
plo, linhas 1 e 2 em 6.1) ou da repeti~áo (como nas linhas 2, 3, 5, 8, no 
mesmo lugar). Há também regulari<iades obtic:fas por meio do recurso a utili
za~áo de padróes em que um é temporalmente a r:netade de outro que lhe é 
contíguo (ver lilha 7, ainda em 6.1) ou por meio ainda do recurso a urna es
pécie de repeti~áo, como é o caso da coloca~áo, lado a lado, de um padráo 
para o qual ainda náo ternos nome ( ... - ... ) e de um outro, um dátilo, que 
temporalmente náo eleve diferir desse padráo ainda sem nome (ver linha 1 O, 
6.1). 

No trecho abordado do texto narrado por Dalvina, evidenciou-se, como 
padráo rftmico basicamente utilizado, o peáo. Ele se faz presente na maior 
parte das linhas em que arbitrariamente transcrevemos um trecho de texto 
mítico. Essa prese~a. também ela nác• der.otada a partir do mero registro de 
quantidade silábicas e/ou de tonicidades percebidas, pode-se dar através do 
peáo cuja constitui~ se asserr.elha, em termos de distribui~áo de quanti
dades, aquela que é habitualmente conhecida como sendo a de um peao: 
- ......... (ver, a propósito, a Unha 8 em 6.2). Essa mesma prese~a pode-se dar 
através de urna outra disposi~áo das quantidades silábicas, disposi~áo que 
náo é aquela comooiente tida como a de um peáo, mas que conserva os ti
pos de quantidade encontrados em um peáo (ver, por exemplo, as linhas 1 e 
2 em 6.2). Essa mesma presen~a pode ser ainda sugerida por meio de um 
jogo temporal, com o preenchimento d~ um tempo que náo está longe da
quele gasto no texto com um peáo (ver, por exemplo, a medida total encon
trada na passagem da linha 1 para a linha 2, bem comc1 aquela achada na li
nha 3, em 6,2). Feita tendo por base o peáo, a parte estudada do texto mítico 
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inclui também troqueus, dátilos, possíveis anapestos, além do padráo rítmico 
ainda sem nome (..., - .... ). A combina~áo de padróes rítmicos dentro dessa 
parte fez-se através da repeti~áo e da alternancia. Repeti~áo com o apare
cimento de urna sucessáo de peóes, de troqueus (exemplos nas linhas 1 e 
5); repeti~áo com urna possível seqüencia dátilo/anapesto (exemplo na linha 
5, em sua primeira possibilidade de análise); repeti~áo como aparecimento 
de urna seqüéncia dátilo e o padráo ainda sem nome, .... - ... (ver linha 7). 
Alternancia na seqüencia peáo/anapesto (exemplo na linha 5 em sua segun
da possibilidade de análise); alternancia na seqüencia peáo/dátilo (exemplo 
tomado as linhas 9 e 10). 

Das possibilidades rítmicas abertas no texto mítico, Pedro lnácio se 
serve, em urna porc;áo de seu texto político, preferencialmente de urna repe
ti~áo. Urna repeti~áo obtida através das seqüencias dátilo/dátilo (linhas 2, 3 
e 5, em 6.1 ), anapesto/uátilo (infcio da linha 8, em 6.1) dátlo e o padráo v - v 

(linha 1 O, em 6.1 ). E isso sem falar de repetic;áo em urna possível seqOén
cia anapesto/anapesto (trecho nao inicial da linha 8, 6.1, em sua segunda 
possibilidade de análise) ou mesmo sem falar de repeti~áo naquilo que dei
xamos de fora da análise em 6.1 · em tennos de um possível jogo da pausa 
comos padróes rftmicos adjacentes (ver a propósito possfvel jogo repetitivo 
do padráo rítmico da linha 6, um dátilo, com a pausa seguinte, transcrita na 
linha 7). 

A escolha operada pelo autor Pedro lnácio consiste, no trecho focali
zado de seu texto, em privilegiar urna das possibilidades abertas pelo texto 
mftico, a possibilidade de repeti~o de um padráo rftmico básico, aquele que 
se manifesta como dátilo, anapesto ou ainda como padráo ... - v. Quanto as 
possibilidades de altemAncia, o mesmo autor opta pela realiza~áo da alter
nAncia entre o padráo rítmico básico que acabamos de referir e um padráo 
rítmico básico de tempo relativamente menor, aquele cuja manifestac;áo é o 
troqueu. É dessa o~áo que surgem, no trecho em questáo de Pedro. lnácio, 
alternancias como dátilo/troqueu, troqueu/anapesto (linhas 1 e 2, em 6.1). 
Nessa alternAncia reside urna escolha realizada em sentido inverso a alter
nancia encontrada no trecho estudado do texto mftico, já que nesse a alter
nancia se dá abrangendo o padráo básico do qual fazem parte o dátilo e o 
anapesto e um padráo rftmico de tempo relativamente maior, o peáo. 

A escolha de urna alternAncia ~ sentido inverso a que aparece no 
texto mftico náo envolve urna quebra no sentido lingüístico, já que estáo em 
jogo percentuais semelhantes, quer na passagem de um padráo básico de 
tempo menor para o padráo básico do qual fazem parte o dátilo, o anapesto 
ou ainda o padráo ... - ... , quer na passagem desse último padráo básico pa-
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"' ra um padráo de tempo maior. Também náo está envolvida, na alternancia 
escolhida por Pedro lnácio, urna quebra em relac;áo ao texto mítico, já que 
essa altemAncia pode encontrar seu ponto de referencia no texto mítico, na 
qualidade de altemAncia invertida. 

Ao lado da altemAncia invertida praticada por Pedro lnácio, existe em 
seu texto a explorac;áo de urna das possibilidades de repetic;áo abertas pelo 
texto mítico. Ambas, a alterriAncia e a repetic;áo, colocam o texto produzido 
por Pedro lnácio como um texto situado dentro da tradic;áo. 

O texto polftico produzido por Pedro lnácio tem suas regularidades rít
micas ancoradas na tradic;áo. E de tudo o que vimos fica, ultrapassando 
agora o Ambito especifico dos suprassegmentos, um caminho que, náo sen
do aquele habitualmente percorrido em análises lingüísticas, nos permite ar
ticular o plano da materialidade sonora com o domínio discursivo. No domínio 
discursivo, consideramos a existencia, no texto em questáo, de duas formas 
de sujeito - o sujeito que conhece e o sujeito que se reconhece nos ele
mentos da tradic;áo. Consideramos também que há, entre esses dois sujei
tos, urna relac;áo de sustentac;áo mútua, já que aquele que conhece termina 
por fornecer um rumo polftico que está de acordo com a tradic;áo. No plano 
daquilo que é matéria sonora, o texto polftico de Pedro lnácio é construído 
tendo por base possibilidades rfbnicas previstas· no discurso da tradic;áo e, 
conseqüentemente, é nessa materialidade que melhor pode ser vislumbrada 
a construc;áo daqueles dois sujeitos enquanto unidade. 
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NOTAS 

1 De acordo com estimativas mais recentes (cf. Oliveira Filho, 1986: XX-XXN), os Tikuna 
se distrubuem por 69 comunidades pertencentes a oito municipios do estado do Ama
zonas (T abatinga, Benjamín Constant, Sáo Paulo de Olive~. Amaturá, Santo Antonio 
do ~a, Tonantlnse Ber~). A popula~o estimada nessas comunidades é de 17.579 
indivfduos e, se a ela for acrescentada a popula~o dispersa e de índios desaldeados, 
bem como aquela que se situa forado Brasil, o número total ascende a 25.879 indivf
duos. 

2 Ver, porexemplo, Oliveira Filho (1986: 241-242). 

3 O termo peripácia se encontra entre aspas no texto porque envolve urna gama de signi
ficados que nAo se aplicam inteiramente ao caso em questAo. Esse tenno está ligado, 
na literatura ocidental, ao herói popular, ao herói pícaro, que é perambulante, malan
dro e que nAo é movido por um ideal. O mesmo termo possui ainda liga~es com o 
herói transfonnador, que aporta algo de novo em decorréncia de um perambular. É 
apenas nessa última ace~Ao que a palavra peripécia, com as devidas ressalvas, está 
sendo usada por nós. 

4 O texto produzido por Pedro lnácio é polftico, na medida em que através dele é possível 
caracterizar e identificar unidades em conflito. 

5 Há l.NTl8 rel~o entre o noma próprio de um Tikuna e a na~áo {el!) a que esse perten
ce. Para urna ln1rodu~o nesse assunto, ver Nimuendaju ( 1952: 56-58). Com referencia 
é grafia utilizada para a língua Tikuna, ela vem resultando de um consenso buscado 
pelos Tikuna que habitam o lado brasileiro. 

6 Para urna visAo do Movimento da Santa Cruz, ver Oliveira Filho (19n: 70-83). 

7 Essa infonna~Ao me foi passada por André Villas Boas (oomunica~Ao pessoal), na épo
ca chefe do P.1. Vendaval. 

8 No trecho que se segue, somam-se As nossas observa~es pessoais em área inter
preta~Oes presentes em trabalhos dos quais somos devedores, Nimuendaju (1952) e 
Ollveira Filho (1986). 

9 Cf. Nlmuendaju (1952: 64-65) e Oliveira Filho. (1986, cap. 3). 

10 Cf. Oliveira Filho (1986:358-359). 

11 ldem, ibldem. 

12 Esse pode ser, por exemplo, líder de um grupo vicinal. 

13 Oliveira Filho (1986:359-360). 

14 Ver a propcSsito Ollveira Filho (1986: 163). 

15 Ver em Olveira FHho (1986:223·229) a representa9Ao sobre ManuelAo. 

16 Cf. Olivelra Filho (1986:406-409). 
17 Ver nota 15. 

18 Cf. Olivelra Filho (1986: 179 e 406-409). 
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" 19 Ver nota 6. 

20 Sobre movimentos salvacionistas entre os Tikuna, cf. Nimuendaju (1952: 137-140), 
Oliveira Filho (19n:56), Oliveira Filho (1986:185-200). 

21 Lera propósito Oliveira Filho (19n:202-203). 

22 A exibi~o material do texto acorre neste trabalho de duas maneiras: urna em que nos 
valemos do texto tal como esse foi escrito na língua Tikuna por um talante nativo e outra 
em que o texto é apresentado através de urna transc~o fonética, o que se dá no mo
mento em que nos datemos nos aspectos suprassegmentais. Com rela~o A instabili
dade constatada na grafia Tikuna, essa instabilidade é algo comum em processos de 
estabelecimento de escrita, sobretudo em processos nAo conduzidos. 

23 Cf. Orlandi (1984). 

24 Na realidade subjaz a essas últimas afirmac;Oes que estamos fazendo a distinc;áo entre 
trama e argumento (ver Tomachevski, 1970:202-203). Quanto As aflrmac;c5es anterio
res, relativas A natureza do resumo e do discurso indireto, elas tém como ponto de re
feréncia e também como respaldo Sperber (1982: 15-47). 

25 Mantemos aquí a tradu~o que nos foi dada para ( 
1
.i,,;

1
f ], lgarapt§ Preto. 

26 Trata-se do antropólogo Joao Pachaco de Oliveira Filho, do Museu Naclonal/UFRJ. 

27 Ver nota 22. 

28 Os grifos sAo meus. 

29 Náo constltul nossa preocupac;Ao neste trabalho determinar o grau de dependéncia de 
determinadas fonnas, razAo pela qual nAo estamos fixando certos morfemas como sufi
xos ou pospos195es. Estamos alnda tratando como 'x', na traduc;Ao inter11near, um de
tennlnado tipo de partícula que precede e riga certos tennos. 

30 Trazamos aqui um exemplo que envolve afirmac;áo da identldade do grupo e instru
mentalizac;Ao do Movimento da Santa Cruz. Em agosto de 1985, na aldela Belém do 
Solimc5es, o capitAo da faoc;Ao pertencente a lrmandade da Cruz, ao talar da sua prová
vel mudanc;a, juntamente com os demais Tikuna da mesma faoc;Ao, de Belém do Soli
móes para um outro lugar onde estariam reunidos, conforme as regras do Movimento, 
Tikunas e civilizados, dizia que nesse lugar náo haveria qualquer distln~o: todos eram 
irmAos, nlo importando que fossern peruanos, Tikunas ou outra coisa qualquer. Ao 
mesmo tempo, reforc;ando a manute~o das diferenc;as durante a prátlca das regras 
religiosas, dizia ele que, nesse lugar eleito, haveria urna rua para cada povo: urna rua 
para peruanos, urna rua para Tikunas ... 

31 VerSoares (1984b). 

32 F ace aos nossos objetivos, nAo consideramos de utilidade nesse ponto fazer com que 
o talante baixasse consideravelmente a velocidade de fala. já que nAo estávamos in
teressados ern fazer com que ele intuitivamente silabasse (cf. Soares & Souza (1982), 
Souza & Soares (1983) e Soares (1986)). 

33 Tornamos esse cuidado porque a rel~o do talante com a linguagem certamente mu
daria com o domfnio da escrita. 

34 No tratarnento da frmnsidade em Soares (em andamenlo), optamos, como pont> de 
partida para a compara~o da intensidade entre seqmentos, pela actoc;Ao de um ponto 
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de referéncia que assegurasse serem as medidas tomadas um resultado apenas da 
intensidade atribufda aos segmentos focalizados, e náo um produto da intera~o de 
intensidade entre segmentos contfguos. Na busca desse ponto de referéncia, esco
lhemos inicialmente os sons náo-obsb'uintes e, entre eles, preferencialmente as na
sais. Posterionnente, ampliamos o nosso quadro de observ~ de modo a incluir, 
entre os pontos de referéncia, sons obstruintes, que envolvem urna pressAo do ar oral 
que náo é inferior a pressáo subglotal e cujo nfvel de interac;áo com a intensidade dos 
segmentos vizinhos merecía ser avaliado. Para lidar com a oscila~o da intensidade 
dentro de um mesmo segmento, escolhemos chegar a uma média de intensidade, a 
partir da mensurac;áo, a cada 15.08mseg, dos nfveis de intensidade existentes dentro 
do segmento. 

35 Em nossa transcri~o fonética, a percepc;áo da intensidade está sendo marcada através 
do sinal • 

36 A laringalizac;áo desempenha na lfngua mais de um papel. A esse respeito, ver Soares 
(1984a) e Soares (1986). 

37 Cf. Soares (1984b). 

38 Ver nota 29. 

39 Cf. Anderson (1966: 17), em que o morfema em questAo é tratado como integrando um 
nome derivado, sendo ele urna raiz nominal presa que recebe um prefixo possuidor 
obrigat6rio. 

40 No tratamento objetivo da dur~. realizamos medic;óes por segmentos, po!' inícios 
vocálicos e por sílabas. 

41 As reticéncias indicam, aqui e nas linhas seguinte.!i referentes A fragmenta~o. repeti
c;óes da seqüéncia imediatamente anterior. 

42 O texto produzido por Pedro lñácio foi passado para a escrita na língua Tikuna por Rei- · 
naldo Otaviano do Canno (Mepawecü), que realizou o trabalho de retirar o texto do 
gravador, em sua própria casa, sem a presenc;a do pesquisador e com a participac;áo 
ocasional de outros Tikuna, que paravam em sua porta pará ouvir e conversar. 

43 Cf. Lehiste (1970: 114-115). 

44 VerSoares(1985). 

45 A medi~o imprecisa aqui resultou de problema existente na confeoc;Ao do espedro-
grama, o que nAo ateta substancialmente o resultado final obtido. 

46 Cf. Soares (1986). 

47 Cf. Soares (1984a). 

48 Ver nota 46. 

49 Ver nota 45. 

50 Ver Nimuendaju (1952: 122). 

51 Esse falante foi Josá Tenazor, de Belém do Solimóes e sern ~. porque apenas sua 
mAe é Tikuna. 

52 Verpp.113·114. 

135 



• 

BIBLIOGRAFIA 

ANDERSON, L. "The structure and distribution of Ticuna independent clau
se", em: Linguistics 1º, 20. Paris, Mouton § Co. 

LEHISTE, l. Suprassegmentals. Cambridge & London, The M.I.T. Press, 
1970. 

NIMUENDAJU, C. The Tukuna. Berkeley & Los Angeles University of Cali
fornia Press, 1952. 

OLIVE IRA FILHO, Joáo Pacheco de. As fac9óes e a ordem po/11ica em uma 
reserva Tükuna. Disserta9áo de mestrado apresentada ao Programa 
de Pós-Gradu9áo em Antropología Social da Universidade de Brasi
lia, 1977. 

"O nosso governo": Os Ticuna e o regime tutelar. Tese de doutora
mento apresentada ao Programa de Pós-Gradua9áo em Antropologia 
Social do Museu Nacional. Universidade Federal do Aio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 1986. 

ORLANDI, E. P. "Segmentar ou recortar?", em: Lingüística: Questóes e 
ControvtJrsias, Série Estudos 1 O. Uberaba, Fiube, 1984:9-26. 

-- . "Análise do discurso: algumas observa9óes''. em: D.E.L. T.A. vol. 2, 
nº 1, 1986:105-126. 

"Nem escritor, nem sujeito: apenas autor". Mimeo. 

ORLANDI, E. P. & GUIMARÁES, E. "Unidade e dispersáo: urna questáo do 
texto e do sujeito". Mimeo. 

137 



SOARES, M. Facó. "Tra9os acústicos das vogais em Tükuna", em: Cader
no de Estudos Lingüísticos, nº 7, pp. 137-175, Campinas, 1984a. 

- - . "Padróes rítmicos em Tikuna: elementos para urna rela9áo entre som 
e estrutura". Comunica9áo apresentada no IX Encentro Nacional de 
Lingüística, PUC/RJ, 5-8 novembro, 1984b. 

"lnvestiga9áo de alguns aspectos da sintaxe Tükuna". 1985. Mi meo. 

- - . "Alguns processos fonológicos em Tükuna", em: Cadern ... s de estu
dos lingüísticos nº 1 O, pp. 97-138. 

-- . "O suprassegmental em Tikuna e a teoría fonológica". Tese de douto
ramento a ser submetida ao Programa de Pós-Gradua9áo em Lin
güística da Unicamp ( em andamento). 

SOARES, M. Facó & SOUZA, T.C. Clemente de. "Notas sobre a alfabetiza-
9áo T apirapé". 1982. Mimeo. No A~quivo do Setor de Lingüística do 
Departamento de Antropologia do Museu Nacional/UFRJ. 

SOUZA, T.C. Clemente de & SOARES, M. Facó. "Alfabetiza9áo Tapirapé: 
reflexóes sobre urna experiencia". Caderno de Estudos Lingüísticos, 
nº 4, pp. 107-114, 1983. 

SPERBER, Dan. Le sat,oír des anthropologues. París, Collection Savoir 
Hermann, 1982. 

TOMACHEVSKI, B. Tematica. In: TODOROV, T. (org.). Teoría de los forma
listas rusos. Buenos Aires, Edicionais Signos, 1970. 

138 

-1\1! . ,:. ~:.~;~ -~~~:'.>,« 
. . -::"; .. ~~. •. ~ .. ···,.-.:~!. 

R. VIEIRA GRÁFICA E ~DITORA l TOA. 

Ruado Acüeor, 244 . Jd. Chapodóo . Fone: (0192)941-7755 • CEP 13.06.5 
Camoinas • SP 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                            www.etnolinguistica.org



• .. 

Para o Tikuna é realizado wn 
estudo voltado para a articul~áo 
de aspectos supra-segmentais e 
aspectos discursivos. Os textos 
considerados nesse estudo sáo 
um discurso polltico de wna das 
lideran~as Tikuna e, como 
contraponto, um texto mítico 
narrado por urna antiga e exfmia 
contadora de hist6rias. Na 
análise realizada, a articula~áo 
de aspectos supra-segmentais 
com as propriedades dos 
discursos focalizados se dá 
através de urna passagem direta, 
que dispensa a intermedi3';áo de 
níveis lingüísticos concebidos 
hierarquicamente. O caminbo 
seguido no trabalbo náo coincide 
com aquele habitualmente 
percorrido em análises 
lingüísticas e permite articular o 
plano da materialidade sonora 
como domínio discursivo. 
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