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INFORMAÇÃO PRELIMINAR SôBRE O PORTUGU:BS FALADO NA 
ALDEIA KAMA YURA 

lntrod~ção 

Rosa Virgínia M attos e Silva 
(Centro Brasileiro de Estudos Indígenas, Brasília) · 

São fruto da convivência de quinze dias com os índios Kamayurá as 
observações que se seguem quanto à situação presente da aculturação lin
güística naquela tribo. Estas informações sôbre o uso do português falado 
por uma tribo não aculturada constituem uma primeira etapa de trabalho 
que pretendemos de maior alcance e detalhe a ser desenvolvido futuramente 
sôbre o português em tribos indígenas brasileiras . 

Os Kamayurá1 

Os Kamayurá vivem em uma única aldeia de seis casas, ao extremo 
sul da lagoa Ipavu, a aproxitnadamente 53<? 25' W. Gr. 12<?5' lat. sul, na 
bacia dos formadores do rio Xingu e em terras da margem esquerda do rio 
Kuluene. f: uma das nove tribos culturalmente xinguanas reun;das no 
Parque Nacional do Xingu, reserva de terra de cêrca de 26. 000 km2, no 
Estado de Mato Grosso. ~ 

Entre as tribos que habitam o Parque, são os Kamayurá, . como os 
Awetí, do tronco lingüístico tupí2 , família tupí-guarani, da mesma forma 
que os Kayabí, de intrusão recente na área. Também de intrusão recente 
no Parque são os outros tupí que ali vivem, os Yurúna, da família yurúna3 • 

Sôbre a caracterização dessas tribos, como formadoras de uma área 
cultural indígena brasileira, a do alto Xingu, podem se consultar os traba
lhos de Eduardo Galvão (1953; 1960:28-29 e 1964: 138). Esta área é 
marcada por forte unidade não só cultural, mas também social e geográfi
ca;. e, devido à convivência pacífica e ao freqüente contacto, a acultura
ção intertribal se desenvolveu significativamente, sem hegemonia política 
de uma tribo sôbre as restantes (Schaden 1965: 87) . 

Fora contactos esporádicos, até 1945, os Kamayurá, como todos os 
indígenas desta área, viveram isolados do mundo dos brancos. Nestes últi
mos 25 anos vêm convivendo com funcionários da Fundação Brasil Central, 

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



• 

76 Rosa Virgínia Mattos e Silva 

substituída pela SUDECO, ou da FUNAI, continuadora do antigo Serviço 
de Proteção aos 1ndios, e com jornalistas, turistas e cientistas, além dos 
moradores do Pôsto Leonardo e do Diauarum, dirigidos pelos irmãos Or
lando e Cláudio Villas Boas, respectivamente. Hoje nota-se a influência 
marcante da F AB, que atinge, mais . que todos, os índios Kamayurá, que 
lhes estão mais próximos, através do . Pôrto Jacaré, onde tem campo de 
pouso. 

As condições em que se desenvolveu o processo aculturativo da tribo, 
como da área, segundo Schaden ( 1965 : 92-93; 1Ol-102), podem ser es
quematizadas como se segue: 

a) ligação com o mundo civilizado quase que exclusivamente por via 
aérea, de forma intermitente e fora do contrôle dos naturais da região, que, 
por conseguinte, têm pouca influência sôbre a seleção dos elementos novos 
que entram em seu horizonte cultural; 

b) salvo exceções, os forasteiros que para lá se dirigem o fazem a 
título de excursão e sem o intuito de se estabelecerem por longo tempo 
no território dos índios, de n1odo que êstes têm oportunidade apenas de 
conhecer indivíduos isolados, mas não as instituições sociais e econômicas 
que regem o mundo dos brancos; 

c) só excepcionalmente os índios têm sido recrutados para trabalho 
assalariado de qualquer espécie; 

d) salvo por uma missão protestante norte-americana que existiu 
entre os Nahukwá, de 1926 a 1938, nenhuma das tribos foi até hoje subme
tida a catequese religiosa; 

e) falta de comércio com núcleos civilizados, que impede, entre ou
tras coisas, a entrada de bebidas alcoólicas; 

f) pe~o contrôle da direção do Parque, não ocorrem certos fatôres 
de desintegração, como em outras situações de contacto, entre êles a explo
ração econômica, a prostituição, etc . ; 

g) a área não se enquadra em nenhum dos casos típicos que nas 
diferentes regiões do país se configuram pelo encontro de populações tri
bais com determinadas frentes de expansão econômica da sociedade na
cional: a extrativa, a ·pastoril e a agrícola. 

Exceto alguns índios do sexo masculino que têm conhecido, com fi
nalidades diversas, centros urbanos brasileiros, os Kamayurá pouco pene
tram o significado das nossas instituições, e vivem sem terem seus padrões 
de vida perturbaçios, apesar de irem recebendo os bens materiais do mundo 
civilizado, que vêm sendo, aos poucos, introduzidos nas tribos da área. 
Graças à pouca distância da aldeia ao Pôsto, os Kamayurá são dos índios 
com mais oportunidades de acesso aos recursos do Parque e aos visitantes 
que aí chegam . 
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.4 culturação lingüística 

Habitam hoje a a:deia de lpavu 119 indivíduos, 
. 

distribuídos assim 
por grupos de idade e por casas em que residem: 

.. 

Casas Homens Mulheres Rapazes Môças Adol. ~ Adol. ~ Cr. ~ Cr. ~ Total 

1 4 3 1 3 4 15 

2 7 7 4 1 1 4 5 20 
3 7 7 2 4 4 24 
4 3 3 1 5 3 15 
5 2 3 1 1 2 9 
6 5 5 1 3 2 7 4 27 

Total 28 28 5 1 6 -~ 24 22 119 

Para os fins que tínhamos em vista, cremos desnecessário distinguir 
as crianças da primeira ou segunda infância e nesta faixa de idade incluímos 
meninos e meninas até aos doze anos, aproximadamente; os adolescentes 
até os dezoito anos ; rapazes e moças, aquêles ainda jovens, com mais de 
dezoito anos, mas não casados. Quanto aos velhos, estão classificados 'en
tre os adultos; contudo podemos adiantar que há na aldeia apenas dois ho
mens e três mulheres que se podem situar na década dos sessenta anos. 
Tôda esta avaliação, todavia, foi aproximada e subjetiva; pareceu-me difícil 
determinar com segurança a idade do índio . 

Dos 119 que hoje moram em Ipavu, oito são de outras tribos: um 
homem Yawalapití e sete mulheres: quatro Awetí, duas Mehináku e uma 
Trumái. Há portanto na aldeia 111 Kamayurá. Por outro lado, ao todo, 
arrolamos 14 que vivem em outras tribos do Parque, e um no pôsto da FAB: 

Tribos Homens Mulheres Solteiros Casados Filhos 

Yawalapití 3 2 5 7 
Aweti 2 1 3 7 
Mehináku 1 1 3 
Trumái. 1 1 3 

Waurá 1 1 

Kalapálo 1 1 1 
Txikão 1 1 

FAB 1 1 

Total 7 7 1 13 21 

A guisa de informação, e para confronto, inc~uímos o quadro seguin
te, em que se computam os dados populacionais globais dos Kamayurá 
apresentados por autores que nestes últimos vinte anos estiveram na aldeia: 
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DATA População 
H M Total Fonte 

1947 55 55 110 Lima (1955) 
1948 110 Oberg (1953) 
1963 115 Simões (1963) 
1965 65 53 118 Oliveira (1965) 

A População bilingüe 

Consideramos aqui bilingüe o falante que pode usar alternadamente o 
português e o Karnayurá4 ; por enquanto e pelo que nos importa, não inte
ressa determinar se tal falante é capaz de se comunicar em outra língua 
indígena . Nestes vinte e cinco anos de contacto com o mundo dos brancos, 
os índios Karnayurá, por necessidade que se impunha ao estabelecimento 
de relações entre sua vida tribal e a sociedade brasileira, que aos poucos 
lhe vai sendo apresentada, foram adquirindo certa fluência no manejo da 
língua portuguêsa . Como conseqüência do tipo de contacto estabelecido, 
podemos destacar corno características da aculturação ao nível lingüístico 
entre os Kamayurá os seguintes pontos: 

a) sendo o homem o que estabelece a relação entre o mundo branco 
e a tribo, é natural que tenha sido a população masculina e adulta, e desta 
sobretudo os que se destacam corno "capitão" da aldeia ou chefe de famí ia 
extensa, ou seja, de casa, aquela que mais exposta estêve a situações acul
turativas e mais oportunidades teve de praticar o português; 

b) desde que se estabeleceu o Pôsto Leonardo, vários Kamayurá 
adolescentes aí viveram, ajudando nos serviços menores, convivendo com 
os funcionários e tendo contactos esporádicos com a população flutuante 
que transita pelo Pôsto. Não é preciso tampouco notar que tôda a popu
lação da aldeia está freqüentemente de passagem pelo Pôsto, uma vez que 
se localiza muito próxima a êste, além de ser caminho para os Y awalapití 
- além de outros - com quem mantêm os Kamayurá excelentes relações 
e onde vivem muitos elementos da tribo, como notamos; 

c) sendo o Pôs to Jacaré da F AB o outro polo de irradiação do 
mundo civilizado, vários Kamayurá para lá se dirigem em contacto espo
rádico, com fins comerciais, ou lá se deixam estar, servindo como empre
gados ou apenas ali vivendo. Note-se que não só elementos masculinos aí 
moraram, mas também mulheres, da casa 2, cujos habitantes, quase todos, 
já residiram no Jacaré; 

d) alguns homens e rapazes já tiveram oportunidade de visitar (ao 
todo 9) centros urbanos brasileiros, ou de lá estar por algum tempo, o 
que sem dúvida significa oportunidade sem igual para o uso contínuo da 
língua portuguêsa, como ouvinte e falante; 

_.._ ____ _ 
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e) o fator mais recente neste processo aculturativo é o rádio. Já 
há dois aparelhos na aldeia, trocados no Pôsto Jacaré, além de um toca
-discos também aí adquirido. É êste nôvo elemento que vem treinando 
mais sistemàticamente sobretudo a nova geraçãa de crianças e jovens 
principalmente do sexo masculino - no uso da língua portuguêsa; 

f) acrescentemos ainda a presença eventual de cientistas que esti
veram em contacto mais ou menos prolongado com a tribo. 

Dêsse modo podemos estabelecer que para o estudo do português en
tre os Kamayurá são os homens os informantes mais indicados. Centra
lizamos nosso trabalho portanto nos elementos mascu~inos, uma vez que 
as mulheres dificilmente se comunicam em português, emitindo apenas cer
tas palavras em geral designativas de objetos que lhes interessam (pente, 
tesoura, sabonete, agulha, vestido·, por exemplo) ou verbos no infinito em 
frases interrogativas (trocar?, comer?, banhar?), frases com verbos em 
geral no infinito, mais o nome do objeto, ou ainda o verbo flexionado, acom
panhado de um substantivo (tem pente?)G. 

O exame por casa - fique claro que. a casa abriga uma família ex
tensa e forma uma unidade definida dentro da aldeia - permite um ba
lanço mais minucioso e esclarece melhor as relações entre seus diversos 
habitantes masculinos e o uso do português. 

Agrupamos os falantes nos níveis de I a IV ( == falar bem, regular
mente, pouco ou nada), .classificação resultante de observação direta du
rante os 15 dias-' de convivência, da opinião dos nossos dois principais in
formantes, que também são os melhores falantes do português - Takumã 
e Tuvulé, antigo e atual _chefes da aldeia -, e de Pedro Agostinho6

: 
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Quadro Global: 

Grau de fluência H R Ad. ~ Cr . ~ Total 

I 6 3 2 11 
II 3 1 1 3 8 

III 10 1 2 1 14 
IV 9 1 20 30 

TOTAL 28 5 6 24 63 

Dos 63 habitantes do sexo masculino, 33 falam português e êstes se 
distribuem mais ou menos equitativamente entre os três primeiros níveis 
classificatórios (11, 8, 14). Note-se entretanto: 

A grande maioria dos homens adultos ocupa o nível III e IV ( 19). 
Das crianças; por sua vez, nenhuma pode ser classificada no nível 1. As 
das casas 3 e 5 não falam nada do português, o que se poderá relacionar 
com o fato de os adultos que lá usam o português se situarem nos níveis 
Ili, IV e apenas um no II . Há, portanto, pouca probabilidade de uso 
do português em suas casas. A mesma observação não se pode aplicar à 
casa 2, evidentemente, mas fique claro que as crianças destas casas, cujos 
pais se situam no nível 1, têm menos de 4 anos. Ainda quanto às crianças 
podemos acrescentar que a única que fala português na casa 1 é filho do 
adulto de nível 1, e que das duas da casa 6, uma é fi:ha de falante 1 e 
outra de falante III, todavia a integração de jovens e crianças do sexo 
masculino na casa 6 é marcante . Chaman1os atenção para o fato de as 
mulheres quase nada falarem de português e poder ser conseqüência disso 
o fato de os filhos não o aprenderem logo desde a primeira infância. 

Merece destaque à parte o processo de aculturação Iingüística dos 
rapazes e adolescentes. Ao todo 11, sete dêles ocupam os níveis 1 e II, 
contràriamente, portanto, às crianças e adultos, que preenchen sobretudo 
os níveis III e IV . É de notar que os três rapazes que falam bem portu
guês na casa n9 2 viveram bastante tempo no Pôsto da F AB, enquanto 
ado~escentes, como aliás quase tôda a família da casa n<? 2, e estão sem
pre em viagens para o Jacaré. Além disso dois dêles já estiveram em São 
Paulo, levados por pessoal da FAB. Os dois da casa n<? 6 também tra
balharam no Pôs to da F AB; um dêles, Tüwü ou Têvê - aportuguesamen
to de seu nome indígena e pelo qual gosta de ser chamado - merece es
pecial atenção. Viveu e trabalhou no Pôsto Leonardo, além da temporada 
no Jacaré; é extremamente inteligente e o único alfabetizado da a~deia 7, 

tendo grande preocupação e necessidade de leitura e aperfeiçoamento. 
Assinale-se que são as casas 2 e 6 onde se encontram aparelhos de rádio, 
ouvidos durante todo o dia - quando há pilhas -, sendo o fator mais 
vivo de mudança ao nível lingüístico, em Ipavu. Não pudemos esconder a 
nossa surprêsa ao ver os jovens dessas duas casas cantarem os últimos 
sucessos da "jovem guarda" da música popular brasileira8 , além de sonha-
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rem com ir a São Paulo para assistir ao programa de Roberto Carlos na 
TV, como já aconteceu a Kakatsá, outro bom e jovem fa1ante da casa n9 2. 

É possível que não esteja longe da realidade a hipótese de ser, antes 
do contacto com o Pôsto Jacaré e com o rádio, o conhecimento do portu
guês adquirido pela criança Kamayurá através do pai e dos adultos, da sua 
casa sobretudo, que falavam português. Hoje, no entanto, curiosamente, 
vemos, em tôr~o dos rapazes e adolescentes, grupos de crianças de ambos 
O$ sexos que com êles convivem; aprendem, imitando sem entender a mú
sica brasileira que aquêles sabem; querem ir ao Pôsto da FAB, a São 
Paulo ou ao Rio, e ler como Tüwü. 

O estudo do português falado pelos Kamayurá 

Nesta primeira estada entre os Kamayurá propusemo-nos um conhe
cimento geral sôbre a situação do bilingüismo Kamayurá-português na aldeia 
de Ipavu e a recolha de material gravado por informantes Kamayurá, fa
lando português . Para cobrir os alvos visados, preparamos um censo 
(Anexo 1) em que nos importava levantar a popu1ação e seus ascendentes 
e descendentes; a mobilidade de cada habitante dentro da área indígena e 
no mundo branco; e os conhecimentos lingüísticos de cada Kamayurá, em 
relação a outras línguas da áreá e sobretudo à língua poituguêsa. ::Sste 
último aspecto consideramos sob o ponto de vista do entendimento da 
língua ou seja do Kamayurá como receptor e do uso da língua, ou seja do 
Kamayurá como emissor. Para tal avaliação usamos os critérios já refe
ridos, considerando no inquérito o ponto de vista do informante e o do 
inquiridor, o nosso portanto; além de eventua!me.nte o do intérprete, ou 
guia, que em tôdas as casas, exceto na n9 1, foi Tuvulé, atual "capitão". 

Se consideramos preliminar o trabalho por nós desenvolvido, de re
conhecimento de área, nada de mais preliminar houve quy o questionário 
aplicado no campo. Precisávamos de ter uma mostra comparável e siste
matizável das características do português dos Kamayurá e era, portanto, 
indispensável um questionário-guia para orientação na escolha do léxico e 
das características fonéticas e fonêmicas . :a óbvio que do questionário que 
serviu de base para o Atlas Prévio dos Falares Baianw (Rossi\, 1965) 
muito pouco poderia ser aproveitado, e menos ainda dos questionários uti
lizados nos estudos dialetológicos do português, feitos em Portugal, pois 
se trata de comunidade que usa secqndàriamente o sistema lingüístico do 
português, e vive em ambiente cultural, social e mesmo geográfico com
pletamente diverso daquele em que já se fêz levantamento sistemático pa
ra estudos de Dialetologia . 

Por isso decidimos organizar um questionário prévio, experimental, 
não muito longo, baseado sôbre áreas semânticas cujo léxico fôsse fácil de 
ser recolhido por referir-se a fatos e objetos do mundo palpável e quoti-
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diano daqueles índios não-aculturados do Alto Xingu. Apesar de nossa 
meta ser outra, levamos em consideração, em sua elaboração, o Formulário 
dos Vocabulários-Padrões para Estudos Comparativosi. e Preliminares das 
Línguas Brasileiras ( 1960 }, usado nas pesquisas sôbre línguas indígenas 
do Brasil pe1

0 Summer Institute of Linguistics, e baseado em M. Swadesh 
e C . Loukotka . 

Selecionamos cinco áreas semânticas: I. O Homem; II. Os Animais; 
III. Os Vegetais; IV. O Universo Físico; V. O Universo Cultural. A pri
meira com 81 perguntas, incluindo alguns adjetivos; a seguinte com 24 
perguntas; a terceira com 22; a quarta com 74 e a última com 126 (cf. 
Apêndice 2) . Ao todo portanto, 327 itens, sem contar as subdivisões. 
É de notar que nas áreas II, III e V procuramos selecionar palavras pró
prias ao mundo vegetal, animal e cultl:lral do alto Xingu, uma vez que não 
podíamos ava· iar então qual o conhecimento efetivo dos elementos es
tranhos à experiência comum . 

Estamos, no entanto, seguros que mais enriquecedora para o posterior 
estudo do português Kamayurá será a análise das conversas livres, sôbre 
temas previamente selecionados que foram gravados, como os inquéritos 
com questionário. Estas conversas livres fizeram-se sôbre temas diversos 
que pudessem fornecer dados para uma posterior avaliação do léxico co
nhecid~ pelo Kamayurá, e dos recursos morfo-sintáticos do português dis
poníveis em seu sistema . 

Para tentar uma maior aproximação ao . léxico não restrito ao mundo 
cultural xinguano, consideramos· de interêsse recolher gravações sôbre via
gens aos centros urbanos brasileiros ou a outros postos do Brasil Central; 
uma longa narrativa refere-se à pajelança que emocionou todo o Xingu 
em 1967 ou 1968, para a descoberta de duas crianças Kalapálo desapare
cidas; outra reporta-se ao demorado tratamento a que se submeteu um dos 
índios em São Paulo, para debelar uma infecção de fígado . 

Além dêsse material recolhido agora, dispomos de várias horas de 
narrativas míticas e lendárias, em português, que poderão entrar no "cor
pus" a ser analisado para a descrição de outra facêta do português, que 
poderemos chamar literárias, dos Kamayurá1º. 

Escolhemos como informantes adultos e jovens do nível 1 de fluência 
e crianças do nível II: três adultos, dois jovens e três crianças. A seleção 
dos informantes não se cingiu apenas ao grau de f uên:cia dos falantes. 
Tínhamos de ter em conta antes de mais nada a disponibilidade e a boa 
vontade do informante e o cuidado de não perturbar o ritmo de vida do 
grupo, uma vez que o informante teria de perder conosco horas de seu dia 
em monótona conversa. Grande parte dos homens se encontravam traba
lhando em suas roças e pouco tempo passavam na aldeia. Todos aquêles, 

-. 
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contudo, com que trabalhamos não poderiam ser mais receptivos, gentis e 
compreensivos. Dois dos adultos se revelaram de imediato informantes 
natos: são os melhores falantes de português na aldeia, Takumã e Tuvulé. 

T akumã está entre os 35 e 45 anos. É chefe de família extensa (casa 
1 ) , tem longa convivência com o mundo civilizado, uma vez que já estêve 
no Rio e em São Pau'o, Goiânia, trabalhou na Serra do Cachimbo, além 
de ter estado cm Brasília. Como chefe por vários anos da aldeia se via 
obrigado a prestar as honras da casa, o que faz impecàvelmente (estive
mos hospedados em sua oca), aos brancos e aos outros índios que pelos 
Kamayurá passam . Além disso se acrescente, sem exagêro, que é homem 
extremamente inteligente e sensível . 

Tuvulé terá pouco mais de 25 anos . É o atual chefe da aldeia, mas 
não de casa (vive na casa 2) . Prolongada vivência com os brancos, já 
estêve no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Xavan
tina e Aragarças, além de ter vivido com sua famLia no Pôsto Jacaré du
rante bastante tempo (segundo êle dois anos) . Não esconde sua inclinação 
para identificar-se com o branco, por ambiciosa necessidade de conheci
mento das ·peculiar~dades do nosso mundo e das vantagens que êle lhes 
pode oferecer. É muito possivelmente o depositário do vocabulário mais 
rico e variado, portador de morfô-sintaxe mais em acôrdo com os padrões 
brasileiros e sem dúvida o de entonação menos kamayurá. Além do mais, 
procura corrigir-se, e muitas vêzes, quando não o consegue, demonstra 
consciência da impropriedade praticada . Poderíamos sem grande margem 
de êrro dizer que é o mais exposto ao processo acultu~ativo, do qual em 
muitos aspectos voluntàriamente participa. 

O terceiro adulto que se!ecionamos, Mõyõnapin, ou Sucuri, como 
quase todos o chamam, nunca havia estado antes entre os "civilizados", o 
que ocorreu em 67, quando teve de viajar a S&o Paulo para uma inter
venção cirúrgica e tratamento . Durante os meses de hospital desenvolveu 
o seu português; quando rapaz também vivera no Pôsto Leonardo. Hoje 
se expressa fluentemente em nossa língua, além de ser extraordinàriamente 
simpático e comunicativo. A êste não aplicamos o questionário, mas gra
vamos longas horas de narrativa. 

Tüwü e Takará foram os representantes da juventude Kamayurá que 
escolhemos. Ao primeiro já nos referimos atrás; o segundo, de cêrca de 
18 anos, mostrou-se inseguro durante a aplicação do inquérito, apesar de 
ser bom conversador em português e fã ardoroso da música popular bra
sileira. Pode-se estranhar que não tenhamos esco bido. nenhum dos ra
pazes mais velhos, bons falantes de português. Acontece que enquanto 
estivemos na a~deia êles permaneceram fora, só aparecendo nos dias em 
que a tribo estêve envolvida por obrigações rituais (preparativos para o 



84 Rosa Virgínia Mattos e Silva 

kwarüp) . Das crianças escolhemos os três melhores falantes, entre 9 e 
12 anos (Kotok, Tatap e Aykumã), aproveitando a boa vontade e o desejo 
de todos êles de ouvirem a sua voz gravada e ainda de ganharem anzóis 
e linha em troca do serviço . 

A escôlha de informantes representativos de três faixas etárias diver
sas corresponderá, muito provàvelmente, a características distintas no sis
tema lingüístico português falado na aldeia Kamayurá. Ficaram assim do
cumentadas etapas sucessivas na aquisição da língua estranha para o in
dígena . Uma primeira observação genérica. sem nenhuma análise prévia, 
pode ser feita: muitas lacunas, ao nível léxico, ficaram no questionário 
aplicado às três crianças. Outro destaque que pode ser feito também a 
priori é o de haver mais interferência11 na fala dos pequenos do que na 
dos mais velhos. É sem dúvida da maior importância, significação e neces
sidade a análise da interferência do sistema Kamayurá no português nos 
planos f onêmico, gramatical e lexical, além da simples descrição do por
tuguês falado entre êles. Tal estudo, no entanto, só será viável se conhe
cermos a língua Kamayurá em profundidade, ou se dispuser de sua análise 
minuciosa, em todos êsses níveis . Por enquanto só é possível desenvolvê-lo 
ao nível fonêmico, uma vez que há pelo menos um estudo preliminar dêsse 
sistema, realizado pelo Iingüista do Summer lnstitute of Linguistics, C. H. 
Harrison. 

Conclusão 

Expostos tais pontos sôbre as características sócio-lingüísticas ge
rais referentes à sociedade Kamayurá, resta-nos reiterar a posição definida 
ao princípio dêste informe: êle nada mais é que o primeiro passo de um 
programa mais largo que poderá vir a ser cumprido, e que é o do estudo 
do português praticado por minorias indígenas, que o falam como língua 
secundária. 

Não queremos terminar sem deixar aqui o nosso agradecimento aos 
Kamayurá, cuja gentileza e cortesia nos fizeram seus sempre devedores e 
sobretudo admiradores; em especial aos informantes e muito particular
mente a Takumã, nosso anfitrião, hoje, nôvo amigo. 

NOTAS 

l) Levamos em consideração as normas da "Convenção para a grafia dos nomes tri
bais", Revista de Antropologia, vol. 2Q, dez. 1954, págs. 150-152, e "A Grafia dos nomes 
tribais brasileiros", ibidem, voI. 3Q, nQ 2, dez. 1955, págs. 125-137, exceto para os etnôni
mos Kuikutl, Yawarapití, que preferimos transcrever Kuikúro e Yawalapití, conforme a 
elocução corrente no Xingu. 
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2) Pertencem ao tronco aruák os W aurá, Y awalapití e M ehináku: ao karíb os 
Kuikúro, Kalapálo, Nahukwá-M atipú e os Txikão, recém-vindos os últimos para o Parque 
e não pertencentes culturalmente ao Xingu. Os Trumái, lingüisticamente isolados, cultu
ralmente são xinguanos. Os Txukahamãi e Suyá, também marginais, filiam-se ao gr.upo jê. 

3) A classificação em tronco e famílias é a de Aryon Dall'Igna Rodrigues (1964: 
101-102) . 

4) Weinreich (1968:1) "The practice of alternately using two languages will be 
called bilingualism and the persons envolved, bilingual". 

5) Estas observações são genéricas e não têm a preocupação de caracterizar o 
· português da mulher Kamayurá. 

6) Com quem ali estivemos e que pela 4a. vez realiza trabalho de campo. 
7) Talvez possamos considerar semi-alfabetizado outro rapaz, Kakatsá, êste da 

casa nQ 2. 
8) Ao sair da aldeia, Tüwü me encomendou revistas e sobretudo "Revistinhas com 

música de juventude" (sic f). 
9) Para isso foram esclarecedoras e fundamentais as consultas à literatura sôbre 

, 
a area. 

--- 10) _fQr.am recolhidos em 1964 e 1965 e serão publicados brevemente (V. Agos
tinho, Ms.). 

11) Quando duas línguas estão em contacto, chama-se interferência "those instances 
of deviation f rom tbe norms of either language which occur in tbe speech of bilinguals 
as a result of tbeir f amiliarity with more than one language, i. e., as a result of language 
contact" (Weinreich 1968: 1) . 

ObservaçQ,o: - O trabalho de campo contou com o apóio local do Parque Nacional 
do Xingu, a cujo diretor, funcionários e pessoal indígena queremos patentear nosso 
agradecimento . 
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TRIBO 
NOME 
TRIBO DE ORIGEM 
STATUS Capitão 
PAI nome 

tribo 

Anexo 1 

FICHA DE CENSO 

ÁREA CULTURAL 
CLASSE DE IDADEl 
RESID~NCIA: Casa n<> 
Camara 

.-------MÃE nome 
tribo 

status ----------- status ------------
Cônjuges anteriores --------

. atuais 
FILHOS 
MOBILIDADE 
Aldeias onde residiu 

Residência no Pôsto 

tempo 

tempo 

1) Classe de idade: - infante (até 2 anos); criança 1 (até 6 anos); criança 2 (até 
10 anos); adolescente (até 18 anos); adulto jovem e adulto maduro; velho. 
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Visitas ao Pôsto 
ao Jacaré 

freqüentes -----~-- esporádicas ---- raras ----

ao Diauarum 
Visitas à civilização local 

CONHECIMENTOS LI!~GtlíSTICOS 

Línguas indígenas que entende 

Línguas indígenas que fala 

Língua portuguêsa 
Entende 
cf. informante 

intérprete 
inquiridor 

Fala 
cf. informante 

intérprete 
inquiridor 

• 

bem 

Observações sôbre o informante 

A.parelho fonador 

vêzes 

bem 

bem 

regularmente 

a) 
b) Características psicológicas aparentes: 

duração 

regularmente mal 

regularmente mal 

pouco nada 

tímido desembaraçado -·-- - vivo interessado 

Anexo 2 

QUESTIONÁRIO EXPERIMENTAL 

I. O HOMEM 

1 . cabeça 7. cabelo louro 
2 . ·Cabelo 8. cabelo preto 
3. homem com pouco cabelo 9. rosto 
4. homem com muito cabelo 10. olhos 
5. cabelo curto 11. função dos olhos 
6. cabelo comprido 12. cego 



88 Rosa Virgínia Mattos e Silva 

13. óculos 
14. sobrancelha 
15. pestana 
16. chôro 
17 . lágrima 
18. nariz 
19. função do nariz 
20. nariz grande 
21 • nariz pequeno 
22. bôca 
23. função da bôca 
24. mudo 
25. língua 
26. dentes 
27. lábios 
28 . função dos dentes 
29. orelha 
30. função dos ouvidos 
31. homem de orelha grande 
32. queixo 
33. barbas 
34. bigodes 
35. pescoço 
36. ombros 
37 . braços 
38. mãos 
39. função das mãos 
40. unhas 
41. peito 
42. coração 
43 . o coração bate 
44. 
45. 
46. 

costas . seios 
quadris 

47. umbigo 
48 . barriga 
49. figado 
50. tripa 
51. relações sexuais 
52. órgãos sexuais femininos 
53. órgãos sexuais masculinos 
54. mulher grávida 
5S. ,parto 
56. coxas 
57. pernas 
58. função das pernas 
59. joelhos 
60. pés 

61. função dos pés 
62. planta dos pés 
63 . palma das mãos 
64. sangue 
65 . onde está o sangue 
66 . osso 
6 7. osso duro 
68. carne mole 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 

criança do sexo masculino 
criança do sexo feminino 
jovem de sexo masculino 
jovem de sexo feminino 
adulto de sexo masculino 
adulto de sexo feminino 
velho de sexo masculino 
velho de sexo feminino 
homem branco 
índio 
homem prêto 
homem magro 
homem gordo 

, 

II. OS ANIMAIS 

1 . animal/bicho 
2. animais de pêlo: 

veado 

3. 

4. 

5. 

anta 
porco 
macaco 
paca 
capivara 
tamanduá 
animais de pena: 
arara 
urubu 
pombo 
pato 
papagaio 
periquito 
animais que vivem nos rios, 
excetuando peixes: 
jacaré 
tartaruga 
ariranha 
tracajá 

• peixes: 
cachorra 
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pintado 2. plantas que têm na roça: 
piranha amendoin 
dourado mandioca 
pacu milho 

6. animais domésticos ou mansos: feijão 
cachorro abóbora 
arara batata doce 
papagaio abacaxi 
mutum batata 
recongo 3. plantas cultivadas em tôrno da 

• aldeia: coru1a 
macaco banana 

7. insetos: mamão 
mosquito cana 
formiga 4. plantas úteis não plantadas: 
barata para manufaturas: 
besouro algodão 
abelha ubá 
aranha buriti 
piolho mangaba 
grilo para remédios 
marimbondo para rituais 

8. mordida de mosquito 5. árvores 
9. o que comem as formigas 6. arbustos 

10 . som que emite o besouro 7. capins 
11. onde vivem as aranhas 8. campo 
12. o que produzem as abelhas 9. mato ao longo do rio 
13. répteis: 10. floresta 

cobra (nomes de cobra) 11. cerrado 
jacaré 12 . semente 
sapo 13 . tubérculo 

• 14 . • gerino raiz 
rã 15 . tronco 

• gia 16. fronde 
14 . rabo 17 . fôlha 

r 
' 15. couro 18. flôres 

16 . pele 19 . frutas 
17 . pena 20. casca 
18. pluma 21. entrecasca 
19. bico 22 . cerne 
20. garra 
21. asa IV. - O UNIVERSO FfSICO 
22. ôvo 
23. ,pata 1 . abóbada celeste 

24. focinho 2. céu 
3. a côr do céu 

III. - OS VEGETAIS 4. outras côres 
5. Sol 

1. roça 6. Lua 
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7. estrêlas 55. pedra de raio 
8. estrêla cadente 56. época das chuvas/calor 
9. constelação 57. época da sêca/frio 

10: satélite artificial 5S. nascente 
11. dia 59. poente 
12. noite 60. sombra 
13. amanhecer 61. calor 
14. manhã 62. orvalho 
15. meio-dia 63. geada 
16. crepúsculo 64. temporal . 
17. anoitecer 65. 

, . 
arco-1ns 

18. meia-noite 66. ilha 
19. semana 67. pântano 
20. A mes 68. -carvao 
21. ano 69. fogo 
22. nuvem 70. chama 
23. chuva 71. cinza 
24. 

. 72. ferro granizo 
25. nevoeiro 73. couro 
26. vento 74. metal 

27. água 
28. rio V. - O UNIVERSO CULTURAL 
29. afluente 
30. leito do rio 1. aldeia 
31. margem 2. cidade 
32. rio cheio 3. Pôsto: 
33. • A no seco Leonardo 
34. inundação Jacaré 
35. lago Diauarurn 
36 . mar 4. terreiro 
37. terra 5. casa 
38. terra molhada 6. casa de jakuí 
39. terra sêca 7. sepultura dos chefes (cêrca) 
40. poeira 8 . buracos das sepulturas: 
41. 

. areia dos capitães 
42. mato dos ·kamára 
43. monte de crianças 
44. serra 9. ' faixa periférica da aldeia 
45. montanha 10. banco diante da casa de jakuí 
46. pico 11. rodinhas de trabalhar mandioca 
47. vale 12. moquens 
48. encosta 13. buracos para lixo 
49. pedra 14. caminho para o pôsto 
50. caminho 15. caminho das roças 
51. cachoeira 16. caminho para a lagoa 
52. trovão 17. lagoa de !pavu 
53. relâmpago 18. postes de sustentação das 

. . 
casas 

54. • 19. jiraus centrais raio 
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20. jirau junto ao teto para castanha 
de pequi 

21 . abertura .para sair fumaça 
22. porta 
23. batentes da porta 
24. cobertura de palha 
25. paus da parede da casa 
26. pau de sustentação das rêdes 
27. rêde 
28 . f oguinho das rêdes 
29. fogo da cozinha 
30. lugar onde se cozinha 
31 . lugar onde se arma a rêde 
32. machado de pedra 
33 . machado de ferro 
34. facão 
35. faca 
36. canivete 
37. gilete 
38. agulha 
39. foice 
40. enxada 
41. dente de piranha para cortar cabelo 
42. tesoura 
43. anzol 
44. rêde de pescar de arrasto de embira 
45. rêde de pescar de arrasto de nylon 
46. redinha 
4 7. arco preto 
48. arco branco 
49. flecha de pescar 
50. flecha de caçar macaco e passarinho 
51 . flecha de assobio 
52. flecha de caçar onça 
53. flecha de lutar 
54. propulsor de yawarí 
55. borduna 
56. rifle 
57. espingarda de chumbo 
58. cartuchos 
59. balas 
60. canoa 
61. remo 

62. máscaras de dança 
63. flauta uruá 
64. flauta yakui 
65. flauta aviraré (de pan) 
66. flautinha tipo Block 

6 7. bastão de percussão 
68. chocalhos: 

a) de pajé 
b) de dança 

69. guizos de castanha de buriti 
70. jarreteiras de algodão 
71. cinto de algodão 
72. .perneiras de embira 
73. braçadeiras de penas 
74. coroa de palha 
75. cocar dianteiro 
76. cocar traseiro 
77. faixa de pena de tucano 
78. "rabo de dança" 
79. sininho: 

de concha 
de civilizado 

80. colar (fio de contas) 
81. fio de contas para a cintura 
82. colar de pescoço 
83 . brincos: 

de tucano 
de arara 
outros 

84. calças 
85. calção 
86. camisa 
87. bota 
88. sapato 
89. sandália 
90. cueca 
91. cobertor 
92 . camiseta 
93. chapéu 
94. boné 
95. meia 
96. luva 
97. faca 
98. ralador de mandioca 
99. panela grande, média, p<'·1uena 

100. panela zoomorfa 
101. panela de alumínio 
102. lata 
103. chaleira 
104. ralador 
105. talher: 

garfo 
faca 

91 
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colher 118. sandália 
106. fuso 119. bôlo de mandioca 
107. cestinha para algodão 120. polvilho 
108. outras cestinhas 121. "mohét" 
109. pente 122. beiju 
110. tear de rêde de dormir 123 . pasta de peixe 
111. vestido 124. sal: 
112. • de civilizado saia 
113. blusa de fndio 
114. calcinha 125 . • peixe: 
115. soutien cozido 
116. meia de mulher assado 
117. sapato 126. pasta de pequi 

• 
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