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Era tempo da Festa do Mil/ro. A liistória da civilizaríio 
Bakairi ia ser 111ais u111a vez rele111brada. 

Estava ate11ta a tudo: o vaivé111 11a Casa da Fari11/ra, o prepa
ro da 111atula dos lion1e11s que, e111 grupos, estariani durante dias ocu
pados co111 a cara e a pesca, a pintura corporal das niullreres, o retor-
110 dos lro111e11s felizes porque tiveram sorte na cara. 

Cliegou o grande dia. 
Era de 111adrugada. O sol ai1,1da 11iio saíra. E111 ba11dos nos di

rigil11os ao ban/io de rio. Na volta, o sol já brillrava. Todos reunidos 
e111 fre11te a casa do Capitíio da Aldeia. 

O pajé deu i11ício a ceri111011ia. Após palavras 111elodio~as -
orií, orii, orii, orií -, todos debul/1ara111 as suas espigas e atirava111 os 
griios 11a direriío do sol 11ascente. De novo, era111 ouvidas as 111es111as 
palavras e, entiio, graos era111 atirados 11a direfiío do norte. 

A operariío se repetiu até ter111os percorrido os quatro pontos 
cardeais, pensei eu. 

Estava e111ocionada. Mas a e111oriío 1naior viria alguns instan
tes antes de prosseguir a ceril11011ia. 

O Consellieiro da' tribo bate u e111 meu Qmbro e falou: 
"Karabva, a gente joga 111il/10 11os cantos que corre o vento. O 

·vento espalha o 111illio por toda terra [orii] e do 111il/10 11asce Bakairi. 
Por isso, Bakairi nunca 111ais vai deixar de existir." 

Eu pensava que a tudo entendía e o Conse/lieiro parecia adivi
nhar o 111eu pe11sa111ento. Naque/e 111on1e11to, vislu111brei o quanto es
~ava distante do mundo dos Bakairi. 

O co11fro11to dos dois 111u11dos estava patente nas palavras do 
Consellieiro:· era111 palavras e11!prestadas dos Karaiwas, 111as o dis
curso era Bakairi. 

Diário de ca1npo - Janeiro de 1984 
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Houve um tempo - conta a mitología Bakairi - em que os seres 
tinham a mesma forma física e falavam urna mesma língua. O mundo 
era do domínio das trevas. Xixi - o deus-sol - invadiu o mundo das 
trevas e instituiu as diferen9as entre os seres. As pessoas - kura -. 
se tomaram diferentes dos animais - anguido. A metamorfose s'e <lava 
na e pela luz. Aqueles que deveriam se tomar kura se colocavam sob 
os raios da Luz e seus corpos tomavam a forma que tem hoje. A luz 
tinha que alcan9ar o corpo plenamente. Quando isso nao acontecía, os 
seres ficavam híbridos - metade anguido metade kura - e eram 
atirados ao fun~o das águas~ onde a luz nao chegava. Tomav~m-se 
kurama ' gente excluída' . 

A Luz trouxe a dualidade ao mundo Bakairi. Urna dualidade expres
sa também na forma de duas línguas: o kura itanro e o anguido itanro. 
A língua dos Bakairi é o kura itanro. O piaji 'pajé' - aquel e que fala 
coma sombra, coma luz, comos bichos - domina as duas línguas, 
mas só revela a língua do tempo das sombras aquele que se tomar pajé. 

A nossa meta é descrever o discurso indígena - trabalhando com a 
materialidade do kura itanro -, sem perder de vista a perspectiva da 
dualidade de duas disciplinas - a Análise do Discurso e a Lingüística. 
O viés da nossa análise busca, por um lado, sublinhar as marcas do con
flito instaurado com a Luz: os kura estarao sempre divididos em dois 
mundos - o dos Bakairi e o dos Karaiwas. Por outro lado, descrever a 
materialidade de urna língua, em cuja historicidade nao se inscreve o 
advento da escrita e, em larga instancia, definir um tipo específico de 
oralidade - histórica - e que nao supoe a escrita. 
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Inserir a reflexao sobre línguas indígenas no interior da Análise do 
Discurso significa tarefa que leva a questionamentos de ordem teórica e 
prática, ambos interrelacionados. A gama de implicac;oes que vem cons
tituindo a concepc;ao do objeto da Análise do Discurso ao lado da na
tureza do nosso objeto _,...¡ a língua indígena - nos faz buscar caminhos 
que viabilizem esta tarefa, principalmente quando se (lponta que os tra
balhos comumente realizados em Análise do Discurso tem se prestado. 
a descrever discursos de grupos cujo universo parece ser, quase sempre, 
partilhado pelo analista. O que nao acontece de modo abranguente e 
sistemático_com o est_udo do discurso indígena. Nesse sentido, é que o. 
nosso trabalho'lvisa a responder - e, ao mesmo tempo, tem aí o ponto 
de partida - de que forma o aparato da Análise do Discurso permite 
analisar as línguas indígenas como discurso. 

Quanto ao objeto da Análise do Discurso, Maingueneau ( 1987) fala 
de urna delimita9ao primeira desse objeto, o qual assoma rta forma de 
textos institucionalizados (textos de arquivo) nos quais estao cristaliza
dos conflitos históricos, sociais, etc e que delimitam um campo especí
fico no exterior de um interdiscurso. Sao textos que remetem ao "con
junto de regras anónimas e históricas, sempre determinadas no tempo e 
no espac;o que definiram urna época dada, e para urna área social, 
económica, geográfica ou lingüística dada, as condi96es de exercício da 
func;ao enunciativa.'' (FOUCAULT, 1969). 

Essa perspectiva - a de se trabalhar com textos de arquivo - é lida 
por alguns (como Maingueneati, por exemplo) como urna restric;ao ao 
objeto e ao campo da Análise do Discurso. Para estes, a Análise do Dis
curso acaba por deslocar da esfera do seu objeto o estudo da 
heterogen€idade dos mecanismos que atuam nas produc;oes de lingua-

\ 
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gem. Ressente-se na Análise do Discurso a primazia do histórico sobre 
o sociológico. 

Por um outro angulo - em especial, aquele que traduz ·o olhar de 
Pecheux, Courtine, Marandin, Henry, e muitos outros - tal restri9ao 
nao existe, se muitas no9oes a serem trabalhadas no momento da análi
se do discurso sao pensadas por urna concep9ao teórica determinada -
a da materialidade lingüística e do sentido. Com isso, o discurso é de
finido como processo social de natureza ideológica. Acrescente-se, ain
da, que a própria concep9ao do objeto de urna ciencia, segundo 
Pecheux, "nao é um objeto empírico, mas urna constru9ao." Um objeto 
que "nao pode se destacar, através de um questionamento aleatório, da 
natureza que progressivamente o delimitaría tomando visíveis suas ca
racterísticas." (in: HENRY, 1990) 

No processo de constru9ao desse objeto, contam nao só a própria no-
9ao de arquivo, mas a necessidade· de se trabalhar a "rela9ao entre a lín
gua, como sistema sintático intrinsicamente capaz de jogo, e a 
discursividade, como inscri9ao de efeitos lingüísticos materiais na his
tória, que constituí o ponto nodal de um trabalho de leitura de arquivo." 
(PECHEUX, 1985). 

As discussoes que decorrem desses dois pontos de vista serao, em 
certo alcance, retomadas em nosso percurso, tendo-se, porém, como 
pano de fundo a língua inígena. 

2.1 Discurso, institui~ao e prática discursiva 

A defini<;ao de institui9ao, em termos amplos, sublinha urna implica-
9ao direta com a historicidade e o controle. As tipifica9oes recíprocas se 
constroem no curso de urna história compartilhada. As institui9oes tem 
sempre urna história da qual ·sao produto. E a compreensao daquelas 
implica a compreensao do processo histórico. O controle, por sua vez, 
resulta do próprio fato de as institui9oes existirem, acarretando padroes 
de conduta humana previamente definidos em oposii;ao a possíveis 
dire9oes que seriam teoricamente possíveis. 

As a9oes que tem probabilidade de serem tipificadas sao aquelas 
a9oes importantes para, pelo menos, dois indivíduos numa situa9ao em 
comum, como o trabalho, a sexualidade e a territorialidade, por exem
plo. A transmissao dessas a9oes acaba por definir o mundo institucional 
com caráter de realidade histórica e objetiva. Nessa perspectiva, as insti
tui9oes precedem a realidade biográfica do índivíduo. Já estao dadas. O 
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que acaba exercendo um caráter coercitivo: o indivíduo resiste a alterar 
as institui9oes, tanto pela facticidade em si quanto pelos mecanismos de 
controle. 

Esses aspectos inerentes ao conceíto de instituis;ao, ligado a organi.
za9ao social, sao de ordem universal, podendo ser estendidos a todo e 
qualquer tipo de sociedade. Na Análise do Discurso, ao se falar em ins
tí t~i9~0, estao em jogo todos esses aspectos, porém, a institui9ao é, 
pr~nc1pal~ente, o Jug~r d~ J:>ase que precede e, ao mesmo tempo, deter
mina o discurso. E a institu19ao que "toma os come9os [dos discursos] 
solenes, cerca-os de ~m círculo de aten9ao e de silencio e lhes impoe, 
como para os ass1!1alar de mais longe, formas ritualizadas." 
(FQUCAULT, 1971) E, pois, o lugar da regularidade, da normatividade. 

E a institui9ao, por exemplo, que diferencia no interior do discurso 
indígena, a fala do chefe, a fala politizada, a 'rala religiosa, a fala do 
~ontador de história, etc. Que regulariza os gestos de leitura e 
1nterpeta9ao (cf.': Souza, 1998). E que diferencia o discurso indígena 
face a outros dis~ursos. Assim, o estudo da institui9ao, embora seja ela 
o lugar on~e. os d1scu~sos tem origem, necessariamente, nao precisa pre
ceder a anahse dos discursos. Ao contrátio, a análise do acontecimen
t~ .discursivo, das regularidades e das condi9oes de possibilidade do 
discurso acaba por desvelar a própria instituü;ao, já que esta se realiza 
na forma de· prática discursiva. . 

A articul~9~0 do discursivo com a exterioridade (o social), por signi
ficar uma d1fic~l~ade de ordem prática e teórica, tem sido objeto de 
abordagem de vanos autores e um ponto passível de discussao. 

~essa dire9ao, muitas contribui9oes tem sido trazidas pela obra de 
Main~ueneau. Em Geneses du discours (1984), ·adverte que o desejo 

. de se 1sentar de uma história concebida como "ressurrei9ao integral do 
passado" nao -deve converte,r a análise do d!scurso na pura descri9ao de 
um emaranhado de tra9os. E colocada sob questionamento toda e qual
quer co?cep9ao "estática" e arquitetural de discurso, considerando-se 
que o discurso nao é nem um sistema de "idéias" nem urna totalidade 
estratificada que se pode decompor mecanicamente. O discurso consti
tuí um sistema de regras que definem a especificidade de urna 
enuncia9ao. . 

A_o ~ublinhar urna intrinca9ao semanticá i~edutível entre os aspectos 
textua1s e nao textu'ais, Maingueneau delimita o objeto de análise nao 
como o discurso mas como a prática discursiva. O termo "discurso'' 
passa a ficar restrito a rela9ao própria que une a superficie discursiva a 
forma9ao discursiva, e o discurso - pensado além de um conjunto de 
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textos - se define como "prática discursiva". 
Nessa reformula9ao, o autor segue em parte o ponto de vista de 

Foucault (1969) que introduz o termo "prática discursiva" para se refe
rir mais precisamente ao "sistema de rela95es" que, para um discurso . 
determinado, regula os lugares institucionais das diversas posi9oes que 
podem ocupar o sujeito da enuncia9ao. Fica evitada, assim, a dissocia-
9ao dos componentes de urna inscri9ao social e semántica polimorfa, 
destinada a estruturar a complexidade de urna rela9ao com o mundo por 
urna coletividade, real ou virtual. 

Em favor dessa nao-dissocia9ao vai se sustentar a releitura do concei
to de forma9ao discursiva, tomada, no caso, como um esquema de cor
respondencia entre os campos a princípio heteronómios. 

O interesse em explicitar como se dá a articula9ao da prática 
discursiva com as forma9oes sociais se estende em outra obra -
Nouvelles Tendances en Analyse du Discours (1987). Entra em cena, 
dentre várias questoes, a fun9ao, e o próprio alcance, da no9ao de con
di9oes de produs;ao, no que se refere a descri9ao do contexto social. 

Taxada mais como "um lugar de dific.uldade do que como a 
conceitualiza9ao de um domínio" (ídem), a no9ao de "condi95es de pro
du9ao" acaba por designar o "contexto social" que envolve um corpus. 
Segundo o autor, em uso corrente, a no9ao de condic;oes de produ9ao 
tem se revelado insuficiente. O resultado é urna "apreensao excessiva
mente primária da rela9ao entre o discursivo e o extradiscursivo": Mu i
tas vezes, chega-se as raías de urna causatividade mecanica, preterindo
se as "condi9oes de produc;ao" enquanto constituinte necessário a 
estrutura9ao do enunciado. No aprofundamento da questao, sublinha-se 
a importancia de urna instancia "muito desconhecida,,aquela das comu
nidades que a enuncia9ao de urna formac;ao discursiva pressupoe." 
(idem) 

A importancia dessa dimensao - a comunidade - se origina no fato 
de se poder colocar em causa um tipo de associa9ao mais ou menos 
direta entre um conjunto de textos e urna regiao social determinada em 
tennos de classes ou subclasses. Quando, entao, será possível lidar com 
urna defini9ao da rela9ao entre o "eu" e os lugares enunciativos 
presumidos pelo discurso·. E a comunidade daqueles que produzem e 
fazem com que o discurso circule - e nele se reconhecem - é apaga
da. 

A enunciac;ao nao pressupoe somente os conflitos sociais, a língua, 
os ritos, os lugares institucionais. Antes de qualquer coisa, ela pressu
poe "um grupo especifico sociologicamente caracterizável, o qual nao é 
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um grupo fortuito de "porta-vozes". "(idem) 
Conseqüe~temente, nao há urna mera relac;ao de exterioridade entre 

o _gr~po e o discurso: o que se tem.é urna relac;a~ de "embrica9ao" pois 
nao .e o grupo que produz o seu discurso a partir do exterior. Há sim 
um JOgo de "coerc;oes" que possibilitam tanto o discurso quanto ~ gru~ 
po. E ~ssas ':~o~ryoes'~ sao i?st~u;adas segundo urna mesma lógica. o 
con.ce1to de pratica discursiva e, entao, retomado e reelaborado por 
Ma1ngueneau para dar conta das duas vertentes do discurso: o social e 
o textual. Apesar de partir do conceito de prática discursiva formula
do em Foucault (1969), Maingueneau redefine prática discursiva como 
proc~sso de ~rganizac;ao que estrutura a um só tempo as duas vertentes 
do discurso, 1nte~an~o forma9ao discursiva e comunidade discursiva. 

Enfim, o conce1to de prática discursiva, em Maingueneau, é resulta
do, P.ºr_ um lado, da necessidade de se tomar complexo o conceito de 
condic;?es ~e pr~duc;ao. e, p~r outro, do fato de, por si só, a noc;ao de 
~orma<;~o discursiva - 1med1atamente associada a vertente social - ser 
1n~ufic1ente para designar as duas faces do discurso. Com isso 0 con
ce~t~ de ~orma~ao dis~ursiva fica redefinido pelo viés da conce~c;ao de 
pratica d1scurs1va 1• 

2.2 Discurso indígena e a (des )constru~ao do objeto da 
Análise do Discurso 

' 
1:'oda a discussao da qual participam Foucault Pecheux 

Ma,~ng~~ne~u, C~u~ine, Authier ( dentre outros ), sobre a p~oblemátic~ 
do SUJe1to ide~log1co" ve~ ao encontro do nosso interesse de descre
ver e falar do discurso indígena, mantendo dentro dos limites de nossa 
abor~agem ~ pre~c~pa~ao de_ precisar categorías analíticas como sujei
t~ e ideolog1a, SUJe1to e lugares enunciativos, língua e heterogeneidade 
d1scu~so . e aconteciment? discursivo, relacionados, no caso, ~ 
espec1~c1d~de de nosso objeto - a língua indígena. 
~o intenor ?ess_a discussao será, entao, possível visualizar de forma 

m~1~ claraª. d1retr1~ a ~er seguida na consecuc;ao de nosso objetivo -
anahse do discurso 1nd1gena a partir das estruturas gramaticais. 

Um .olhar nos textos d~ ~álise do Discurso permite verificar que 0 
seu ObJe~o ven: se constitu1ndo e se modificando segundo diferentes 
perspe~tl~as ~nao excludente~ entre si) que acabam por instituir outras 
e poss1ve1s ~1~ensoes teóricas a serem incluídas na análise de um dis
curso, constitu1ndo, por sua vez, o método de análise. O ponto de par-
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tida, porém, é sempre a busca da rela9ao do discurso com a 
exterioridade. Rela9ao que engloba o histórico, o social, o ideológico, 
o sujeito, ·o outro, o inconsciente ... e produz o sentido. 

Houve urna época, acusam Guilhamou e Maldidier ( 1989), que o cen
tro de interesse da Análise do Discurso nao se concentrava em tomo da 
enuncia9ao. O que decorria, por um lado, da necessidade de se 
desvincular o sujeito de urna visao psicológizante e, por outro, arrancá
lo ao empirismo das situa9oes de comunica9ao. Nessa dire9ao, os estu
dos em Análise do Discurso buscam urna f orte rela9ao entre enuncia9ao 
e ideologia (no sentido marxista), segundo a qual os sujeitos da 
enuncia9ao eram sujeitos sempre determinados por·um exterior ideoló-
gico e tomados como sujeitos plenos. . 

A questao do sujeito ideológico preocupa aos teóricos da Análise do 
Discurso e passa a encerrar o novo objeto da Análise do Discurso. 

2.2.1 Sujeito e forma-sujeito 

Por urna teoría nao-idealista do sujeito, Pecheux (1975) intervém 
significativamente no rumo da Análise do Discurso, produzindo um 
deslocamento em dire9ao a urna reflexao teórica sobre a forma-sujeito e 
as ilusoes da transparencia do sentido, do sujeito-fonte do sent.ido. Pro
poe, entao, "sob a forma de um~ abordagem teórica materialista do fun
cionamento das representa~oes e do ''pensamento" nos processos 
discursivos" o estudo da "rela9ao do sujeito com aquilo que o represen
ta". Urna teoria da identifica9ao e da eficácia material do imaginário. 

Com fundamenta9ao em Althusser, Pecheux aponta que a no9ao ide
ológica de sujeito é um obstáculo e resultado de um erro: torriar as ide
ologías como idéias e nao como for9as 1nateriais e, ao mesmo tempo, 
conceber que as ideologías tem origem nos sujeitos, quando na verdade 
elas "constituem os indivíduos em sujeitos". (AL THUSSER, 1970, op. 
cit. PECHEUX, 1975) 

Estendida tal coloca9ao ao campo da discursividade, Pecheux vai su
blinhar a necessidade de se impor urna transforma9ao de modo que a 
discursividade assome como ela é: "um processo nao-subjetivo no qual 
o sujeito se constituí." (ídem) 

A formula9ao de urna teoría materialista dos processos discursivos 
nao pode, para se constituir, se restringir a reproduzir como um de seus 
objetos teóricos, o "sujeito" ideológico como "sempre-já-dado". (ídem) 

Urna teoría materialista do discurso nasce de urna tomada de posi9ao 
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face a evidencia da existencia espontanea de que o suje~to é "origem ou 
causa de si". Evidenca próxima a existencia em toda a filosofia idealista 
da linguagem, que é a evidencia do sentido." (Pecheux, ídem) 
.· Todas as evidencias, observa o autor, inclusive a da transparencia da 

hnguagem, segundo a qua] as palavras, as coisas, possuem significado, 
e a de que "vocee eu somos sujeitos", sem constituir um problema, re
sultam de um efeito ideológico elementar. . 
. . A qu~stao da constitui9~0 do sentido associada a constitui9ao do su
Jetto va1 estar todo tempo instalada no amago da "figura da interpela-
9ao". Urna figura segundo a qual o sujeito ao mesmo tempo se ve.como 
"sujeito de direito" (o que está em rela9ao com outros su jeitos de direi
to) e .como "sujeito i~eológico". (aquel e que-diz ao falar de si mesmo: 
"Sou eu"). 

Ainda pela interpela9ao, verifica-se o paradoxo formulado na discre
pancia indivíduo/sujeito, pelo qual o sujeito é chamado a existencia. A 
tese "a Ideo logia interpela os individuos. em sujeito" indica que o "nao
sujeito" é interpelado-constituido em sujeito pela ldeologia. De um 
efeito retroativo é que se origina a ilusao de que todo individuo é "sem
pre-já-sujeito". . 

Bu~c.ando fundament~9ao em Lacan, Pecheux conclui que a questao 
do SUJe1to tem que ser vista como "processo (de representa9ao) interior 
ao nao-sujeito, constituí do pela rede de significantes" ( op.cit.; p.157). 
De novo se a~esta a existencia de contradi9ao entre aquilo que tem 
como resultado urna causa de si (a materialidade da língua) e aquilo 
9ue, ao mesmo tempo, se apresenta como processo do significante na 
1nterpela9ao-identifica9ao. · 

Enfim, sob esse processo será produzido o sujeito no lugar vazio dei
xado no enunciado: um sujeito que deverá aparecer sob diversas formas 
- formas-sujeito - impostas pelas "rela9oes sociais jurídico-ideológi
cas". Quando se tem, entao, ao lado da forma-sujeito de direito a forma
sujeito-ideológico (que reduplica o primeiro). 

Importante a ressaltar, Pecheux lembra que essas rela9oes tem, de 
fato, urna rela9ao coma história, ligada a constru9ao progressiva, na 
Idade Média, do sujeito-jurídico. "Mas isso nao significa em absoluto 

' ' que o efeito ideológico de interpela9ao só apare9a ~om essas novas re-
la9oes sociais: simplesmente elas constituem urna nova forma de 
assujeitamento, a forn:ia plenamente visível da autonomia." ( op.cit.: 182) 

No caso de nosso 1nteresse - o discurso indígena - , esse ponto é 
fundamental a sustenta90es de coloca9oes apontadas quando da defini-
9ao do discurso indígena. O sujeito-ideológico é interpelado-constituí-
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do sob a evidencia do processo identificador, quando a ideologia através 
de práticas - define "o que é e o que deve ser", muitas vezes, atra
vés de "desvios lingüisticamente marcados". Diz Pecheux: "é a ideolo
gía que fomece as evidencias pelas quais "todo mundo sabe" o que é 
um soldado, um operário''. ( op.cit.; p.160) 

Com rela9ao ao discurso indígena, diríamos que os parametros do 
que é ser um índio também sao instituídos pela ideología. A análise de 
textos em língua indígena vai sublinhar como característica do discur
so do índio a contradi9ao - expressa em "desvios lingüísticos" - en
tre o que é um indio (eu-Bakairi) e como pode ser um indio (eu-nao
Bakairi). 

As evidencias que apontam o que é um índio ( ou um soldario, um 
operário) fazem com que "urna palavra, um enunciado queiram dizer o 
que realmente dizem", mascarando, soba "transparencia da linguagem", 
o caráter material das palavras e dos enunciados. 

O caráter material do sentido, por sua vez, mantém urna dependencia 
constitutiva com o complexo das foma9oes ideológicas em planos 
interrelacionados. 

Primeiramente, no plano do sentido, está a tese de que a~ palavras, 
expressoes, proposi9oes, etc mudam de sentido segundo as ·posi9oes 
sustentadas por aqueles que as usam. Logo, o sentido é produzido em 
fun9ao dessas posi9oes, em referencia a forma9ao ideológica em que se 
inscrevem. Nesse caso, a forma9ao discursiva significará aquilo que, 
"numa forma9ao ideológica dada, isto é, a partir de urna posi9ao dada 
numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, de
termina o que pode e deve ser dito ." Assim, as palavras recebem senti
do da forma9ao discursiva na qual sao produzidas. E, tomando-se o 
ponto específico da materialidade do discurso e do sentido é que se 
atesta que os indivíduos sao interpelados em sujeitos-falantes pela for
ma9ao discursiva que repetem na linguagem as forma9oes ideológicas 
que lhes sao correspondentes. 

O "estado da luta· de classes", porém, ao nao ser atestado na socieda
de indígena, nao autorizaría a falar em sentidos hegemónicos, ou em 
sentidos produzidos a partir de forma9oes ideológicas ligadas as posi-
9oes sociais. Nessa perspectiva, a análise do discurso indígena se dese
nha nao na história do sujeito-jurídico, mas pela apreensao da 
historicidade da materialidade da língua e do sentido. Podendo, inclu
sive, apontar a forma histórica desse outro sujeito, que é o indio. 

A rela9ao entre a materialidade· da língua e algumas d~ssas ditnensoes 
já foi em parte por mim explicitada num primeiro estudo do discurso 
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Bakairi (SOUZA, 199la). A partir da análise da perspectiva ideológica 
do emprego das marcas temporais e do sentido que as mesmas instau
ram no discurso, apreendem-se dois movimentos: o da dimensio 
polifónica na enuncia9ao e o da identidade. 

O movimento da dimensao polifónica aponta urna contradi9ao entre 
o significado das marcas de tempo-aspecto - no caso, as marcas --dile; 
-ile e -ze, que podem significar presente, futuro ou o infinitivo, ou ain
da, o aspecto continuo - e o sentido que as mesmas instauram na 
enuncia9ao. 

A questao das marcas temporais está relacionada ao fato de, aparen
temente, deterem mais de urna fun9ao. É o caso, por exemplo, do sufi
xo -ze, que pode significar o presente, futuro ou o infinitivo, o'u ainda, 
o aspecto contínuo, ou do sufixo -dile, que pode indicar o aspecto con
tínuo ou a9ao acabada. o que leva a atribui9ao de diferentes fun9oes 
segundo as constru9oes gramaticais em que se encontram inseridas. 
Complexas tomam-se, assim, a sistematiza9ao e a descri9ao do funcio
namento dessas marcas num enfoque lingüístico. 

Abandonada a questao da sistematiza9ao, voltei a aten9ao para o sen
tido que a escolha de urna ou outra dessas marcas instaura a nível da 
enuncia9ao. A princípio, elas recortam os acontecimentos em termos de 
atitudes naturais e nao-naturais2 (no sentido de adquiridos, buscados). 
E esse recorte semantico acaba por evidenciar urna contradi9ao de natu
reza ideológica.no texto examinado. Os fatos determinados como natu
rais e nao-naturais refletem o conflito de urna duplicidade de situa9ao 
vivida pela autora do texto: ser índia e viver com os civilizados. Esse 
conflito se instaura também no discurso, quando se apreende o proces
so de identifica9ao do sujeito índio, processo pontilhado por urna série 
de contradi9oes. . 

No texto analisado - urna pequena autobiografia -, assinalamos 
que há duas forma9oes discursivas correspondendo a diferentes re~ortes 
enunciativos. 

Urna que revela a necessidade de reafirma9ao da identidade etno-so
cial do sujeito falante: Sakumairo mostra a preocupa9ao de se identifi
car com seu povo porque, no momento, vivendo na cidade nao compar-
tilha mais dos hábitos de origem. · 

Na outra, é colocada como contraponto a vida fora da aldeia, "o nao
esquecimento da língua materna apesar do dominio e do uso corrente da 
língua do Karaiwa; o acolhimento dos parentes na casa da cidade, as 
constantes visitas a Aldeia, comendo comida que nao come na cidade, 
e o bom entrosamento das duas situa9oes: tanto Sakumairo quanto os 
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parentes sentem-se a vontade na cidade ou na aldeia". (idem) 
Após explicitar as condi9oes de produ9ao do discurso em exame, 

constata-se que as coloca9oes sobre saber a língua materna, o bem-es
tar na aldeia e a nao-recusa pelas comidas Bakairi - caracterizados 
como fatos nao-naturais - podem ser remetidos a ·muitas das atitudes 
dos civilizados - .que, freqüentemente, expressam repulsa e mal-estar 
guarido estao na aldeia - e a práticas oficiais - que incluem dentre os 
critérios de indigenismo o uso corrente da língua materna. 

O fecho do discurso, remetendo a segunda forma9ao discursiva, en
cerra urna justificativa a situa9ao descrita- ser índia e viver comos ci
vilizados -, buscando urna identifica9ao com outros índios3

: 

alapila A alapila awera kuradomondo awera 
ananomondo alapila yara alapila idanára 
Mas também ... Também há outras pessoas por aquí 
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 
necessidade da identifica9ao étnica pretendida. A necessidade de iden
tifica9ao parece que se contradiz <liante dos fatos que a sustentam, na 
medida em que esses fatos · sao instituídos nas rela9oes entre o índio e 
o nao-índio e nao no interior das rela9oes etno-sociais do próprio gru
po." (SOUZA, 199la:30) 

Além da questao do sentido, produzido pelo jogo das marcas de tem
po, falamos da dispersao do sujeito (FOUCAULT, 1969), estritamente 
relacionada a polifonía da enuncia9ao. A contradi9ao instaurada com o 
uso das marcas temporais se confirmou em tomo das vozes dos 
enunciadores que remetem a lugares que também se contrapqem. 

E isso nos levou a apontar que todo o processo de apagamento insti
tuído no discurso é um processo constitutivo da defini9ao da identida
de. Urna identidade que - por se apresentar sem contornos precisos, 
dada a contradi9.ao - "poderia nos levar a concluir que a identidade 
Bakairi acabaría por revelar um nao-Bakairi. Entretanto, é no bojo das 
contradi~oes presentes no acontecimento discursivo que se instala a re-

. sistencia. E nos recortes enunciativos, lugar onde se revela o apagamen
to, fica evidenciado que a constitui9ao da identidade se dá por movi
mentos: movimento de apagamento,, de reafirma9ao, de denega9ao, etc. 
Movimentos de resistencia. Ou seja, a partir desse ciclo de movimentos 
a identidade Bakairi ( ou da etnia) parece nao apontar contornos preci-
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sos, mas é nessa aparente falta de precisao que se constituí a identida-
de como um todo." ( op.cit.: 3 7) . . 

No ámbito da reflexao sobre discurso indígena, o tipo de análise a 
~ue proc~demos, respaldada todo o tempo nas estruturas gramaticais, 
1nterrelac1onadas, porém, a estrutura discursiva, tema acrescentar urna 
série de considera9oes de natureza teórica. 

.u .m ~os,p?ntos aborda?os.no trabalho enfocado acima foi a no9ao do 
suJe1to-Jund1co (a do cap1tahsmo) relacionada, no ca.so, ao sujeito indí
gena. 

<?bse~amos que a nao-automatiza9ao da análise do discurso passa, 
de 1med1ato, por um processo a ser buscado pelo analista visando. a 
desvincula9ao de estratégias e de no9oes rígidas no momento da análi
se. Em especial, falamos que a no9ao de sujeito interpelado pela ideo
lo~ia como o sujeito-jurídico que, historicamente, corresponde a forma
SUJ,e~to do c~pitalismo .na~ precisa ser a única a ser buscada quando da 
anahse do discurso, pnnc1palmente, no discurso indígena. 

~arti~ d~ princípio de que esta é a única forma de se definir o sujei
to .1mphcana cair no reducionismo e esquecer urna série de preceitos da 

. própria Análise do Discurso. "Seria deixar de por em prática um dos 
princípios básicos dci . .c\nálise· do Discurso: considerar o discurso ao 
m~smo tempo integralmente lingüístico e integralmente histórico. Seria 
de1xar. d~ se histo~i~r os . processos de sentido a partir das fun9oes 
enu~~i~tivas do· s~J~tto e ignorar que o sujeito é apenas urna posi9ao 
que diferentes suje1tos podem ocupar quando formulam o enunciado" 
(FOUCAUL T, 1969: 126). Seria nao falar em formas-sujeito. Seria nao 
b.uscar também a rela9ao como histórico, o social, o religioso, etc. Se
na, afinal, nao perceber que a história do contato entre civilizados e in
dígenas está, .acima de tudo, ancorada nas rela9oes com urna sociedade 
capitalista fundamentada na rela9ao dominante-dominado." (SOUZA 
199la:39) ' ' 

Enfim, significaría, de imediato, nao se p~nsar na possibilidade de 
analis~r .º discur~o do índio, e, conseqüentemente, nao incluir no objeto 
da Analtse do Discurso as hnguas indígenas. E negar - principalmen
te por motivos "científicos" - "que no discurso do índio há sujeito é 
n~gar ªº índio o direito (dentre tantosjá negados) a sua própria ideolo
g1a. E calar o discurso do índio. "(ídem, ibídem) 

Acreditar-. ~ vi.abilizar .-.a tarefa de analisar o discurso indígena 
pode se const1tu1r em contnbui9ao para a Análise do Discurso em ter
~os ?e, a ~m só tempo, interpretá-la em grande alcance - a ponto de 
1nsenr em seu objeto a língua indígena - e de ratificar pontos 
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conflitantes apontados durante a longa discussao que vem dando lugar 
a Análise do Discurso. 

Esse primeiro ensaio em análise do discurso Bakairi, mais do que re
velar a história do confronto, vem indicar que o exame da língua en
quanto materialidade discursiva - e nao somente como matéria fónica 
duplamente articulada - permite pensar o discurso Bakairi como acon
tecimento. O que nos leva a historiar muitos dos passos da Análise do 
Discurso segundo urna determinada dire9ao: o discurso indígena. 

Nesse texto Bakairi, o sentido instaurado pelo emprego das marcas 
de tempo-aspecto (e outras formas gramaticais) revelava o confronto 
que, por sua vez, está na base do processo de contradi9ao constitutivo 
da forma-sujeito. A análise de diversos mecanismos discursivos vai per
mitir sublinhar de forma sistemática o modo de existencia da contradi-
9ao. 

As duas f orma9oes discursivas, por sua vez, fazem representar na e 
pela língua as forma9oes ideológicas correspondentes. No discurso in
dígena, representam a real dimensao da rela9ao do conflito entre índio 
e nao-índio. Daí a forma-sujeito indígena aparecer soba forma de con
tradi9ao, de denega9ao. 

É no processo discursivo que se constituem as formas-sujeito a par
tir da rela9ao sócio-histórica sob a forma de pontos de estabiliza9ao que 
produzem, simultaneamente, o sujeito com tudo aquilo que lhe é dado 
ver, compreender, etc. (Pecheux, 1975). Processo de significa9ao sob o 
qual o sujeito se reconhece a si mesmo. 

No discurso Bakairi, o sujeito se reconhece na forma-sujeito-indíge
na, exatamente, a partir da interrela9ao da forma9ao discursiva comas 
forma9oes imaginárias instituídas socialmente: aquelas forma9oes que 
projetam a partir de regras socialmente determinadas como o índio <leve 
ser - o indio imaginário. O indio que fala língua de indio, dan9a ritu
al de indio, usa adere90 de índio, etc. E que projetam o que o índio <leve 
dizer.: sou índio porque a inda sei "falar a minha língua", porque a inda 
"como as comidas de meu povo", etc (Cf: SOUZA, 199 la). 

Os pontos de estabiliza9ao parecem ser, assim, o lugar comum no 
processo discursivo da língua indígena: dizer o já-dito, asseverado so
bre o "que é ser índio". Em outras palavras, é projetar - e querer se re
conhecer nessa proje9ao - o índio imaginário. 

O outro plano que diz a materialidade do sentido está interligado ao 
plano anterior quando a forma9ao discursiva é reconhecida como o lu
gar, a matriz da constitui9ao do sentido. 

A interpela9ao do indivíduo em sujeito de seu discurso se efetiva 
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pelo ~og_o de identifica9ao (do sujeito) com ~ formac;ao,discursiva que o 
domina (na qual, ele se constituí sujeito). E essa identifica9ao que é a 
fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, pois esta se apóia no fato 
de que os elementos do interdiscurso, além de constituírem, no dicurso 
do sujeito, "os trar;os daquilo que o detennina, sao re-escritos no dis
curso do próprio sujeito". (op.cit.: 163) 

Sendo assim, o discurso indígena ao revelar urna identidade sem con
tornos precisos, dada a contradi9ao, desvela, ao mesmo tempo, o pro
cesso de identifica9ao do sujeito. Um sujeito qÚe reescreve no próprio 
discurso os tra9os que, historica e socialmente, o determinam enquan
to sujeito-índio-imaginário, mas que também deixam antever outros tra-
9os, da mesma forma históric·a e socialmente determinados, do sujeito
índio-de-fato. Dado o efeito da ideología, a identificac;ao que funda a 
unidade do sujei~o é da ordem do imaginário (ideológico), daí a unida
de da identidade do sujeito indio se instalar exatamente no bojo da con
tradi9ao, ou melhor, no bojo do interdiscutso, constituído pelo comple-
xo de formac;oes discursivas. . 

Fato a observar, ainda, é que a questao do sujeito-índio passa por ou
tros processos discursivos diferentes dos que foram apontados nessa 
primeira abordagem do discurso Bakairi (SOUZA, 199la). Sao proces
sos ligados a materialidade da língua e do sentido; urna materialidade 
constituída a partir dos muitos movimentos que pontuam, dentre muitos 
aspectos, a história da "pacificac;ao" ou da conversao dos "Bakairi·bra
bos" em "Bakairi mansos" e que deflagram os movimentos da identida
de. E também os movimentos de formac;oes discursivas conflitantes no 
interior do interdiscurso. 

' 
A guisa de esclarecimento, o discurso indígena, bem como a consti-

tui9ao do sujeito índio,. tem expressao em outras formas de linguagem 
que nao seja a de base lingüística. Entretanto, recortamos o nosso 
objetivo - a análise do discurso indígena - em fun9ao da 
materialidade do kura itanro, a língua Bakairi. Logo, os processos 
discursivos dos quais falamos dizem respeito, apenas, a expressao ver
bal4. 

2.2.2 Materialidade do sentido e heterogeneidade 

As idéias de Pecheux em torno de urna teoría materialista do discur
so tiveram continua9ao em outros autores. Mas a questao da 
materialidade discursiva nao é um ponto livre de discussao, segundo as 
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observa96es de Courtine e Marandin (1980). 
O rumo que estes imprimem a questao do objeto da Análise do Dis

curso vem destacar a no9ao de repeti9ao relacionada a interpela9ao ide
ológica do indivíduo em sujeito, apontando a dificuldade que essa arti
cula9ao suscita a existencia de urna ·materialidade discursiva. Falam, 
ainda, da necessidade de se elaborar urna reflexao sobre o conceito de 
forma9ao disursiva, a partir da no9ao de interdiscurso. 

A questao da eficácia de um discurso também é examinada, urna vez 
que é através da eficácia que os indivíduos entram no campo da repeti-
9ao, sob a forma de urna identifica9ao a um sujeito enunciador univer
sal de urna fonna9ao discursiva. Em outras palavras, a rede de formula-
9oes contidas no interdiscurso permite evidenciar que o interdiscurso 
domina urna formula9ap particular, determinando tanto o que ela signi
fica quanto o sujeito que a garante. 

O conceito de fonna9ao discursiva, originado em Foucault e elabora
do por Pecheux, compreende "aquilo que determina o que pode e <leve 
se <lito por um sujeito'", regulando dentro do campo da Análise do Dis
curso, a referencia interpela9ao-assujeitamento do indivíduo em sujeito 
do seu discurso. 

A forma9ao discursiva seria, assim, tomada · como um bloco 
homogeneo (universal) que se oporia a outro, o que é refutado por 
Courtine e Marandin ao considerarem a forma9ao discursiva como 
heterogenea a ela-mesma: ·"o fecho de urna fonna9ao discursiva é funda
mentalmente instável, ela nao consiste num limite _tra9ado definitiva
mente separando um interior e um exterior, mas se inscreve entre diver
sas forma9oes discursivas como urna fronte ira que se des loca em fun-
9ao dos embates da luta ideológica." ( op.cit.; p.24) 

Sob questionamento, é colocado, eiltao, o fato de se definir a forma-
9ao discursiva a partir do seu interdiscurso e nao o contrário. Nessa 
perspectiva, "o interdiscurso consiste num processo de reconfigurar;ao 
incessante dentro do qual urna forma9ao discursiva é levada, em fun9ao 
das posi9oes ideológicas que esta forma9ao discursiva representa numa 
conjuntura determinada, a incorporar os elementos pré-construídos pro
duzidos no exterior dela mesma [ ... ] mas causando, eventualmente, o 
apagamento, o esquecimento ou mesmo a denega9ao." (idem, ibídem) 

O interdiscurso de urna forma9ao discursiva <leve, entao, ser tomado 
como aquilo que tema fun9ao de regular o deslocamento de suas ·fron
teiras. 

E, conseqüentemente, é preciso se repensar a própria inconsistencia 
de urna forma9ao discursiva, quando entendida como efeito do 
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interdiscurso, caracterizado como "paráfrase discursiva", que compoe o 
sistema de equivalencia, substitui9ao, homonímia, sinonímia entre ter
mos dentro de um processo discursivo. Para os autores, a inconsisten
cia de urna forma9ao discursiva ilustra a si própria através das tres mo-. 
dalidades contidas numa série de formula9oes: a heterogeneidade, a 
descontinuidade e a contradi9ao. 

Os discursos se repetem, nascem em outros discursos, mas, observam 
Courtine e Marandin, nem a Análise do Discurso nem Foucault tinham 
levado em considera9ao essa retomada de discursos. O sujeito, em Aná
lise do Discurso, era considerado urna máscara dentro da qual um indi
víduo anónimo se aloja, seguindo regras da sintaxe ou da significa9ao 
que regulam a prática discursiva, e assume urna voz - por vezes impes
soal; ou coletiva. Isso faz reduzir "a realidade social do discurso a exis
tencia de aparelhos homogeneos" e apagar o individual. 

Se os discursos se repetem, essa repeti9ao nao é feita de palavra a pa
lavra. Nao há urna identidade de um discurso que se re-inscreva de for
ma anónima nas tomadas individuais das palavras; há tomadas .individu
ais que, por causa da divergencia, convergem. 

Os discursos se repetem mas sao as repeti9oes que fundam os discur
sos: este parece ser o ponto básico da problemática da eficácia ideoló
gica e da heterogeneidade. 

A repeti9ao está contida em dois eixos: o da horizontalidade que 
abrangue a própria extensao da seqüencia discursiva, o enunciado e o 
da verticalidade, f ora da série de f ormula9oes dos enunciados, mas den
tro da qual acontece a repeti9ao, o deslocamento: o interdiscurso, a de
termína9ao externa no interior da forma9ao discursiva e da 
reformula9ao, contidos no escopo da memória. 

Sob esse angulo, o sujeito enunciador tem sua realiza9ao na apreen
sao de forma ilusória, imposta pela forma9ao discursiva, do pré
construído. O interdiscurso assoma, entao, como "instancia da constru-
9ao de um discurso ~ansverso" que regula o modo de existencia e de 
articula9ao dos objetos do discurso por um determinado enunciador5. 

A forma-sujeito, esta se apresenta ora como o sujeito concreto da 
enuncia9ao ora como sujeito universal. E se relaciona com o funciona
mento da ideología. 

A tese de que a ideología interpela os indivíduos e~ sujeito, 
"ritualisticamente admitida na Análíse do discurso", funciona como a 
ideología interpelando "os sujeitos da enuncia9ao em sujeitos escravos 
de um discurso particular", daí a concep9ao de que o indivíduo se cons
tituí em sújeito "pela língua; pelo fato mesmo de falar e isso antes de 
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qualquer interpelac;ao [ ... ]". (op.cit.; p.30) 
Aceitar, porém, o discurso como urna instancia material da ideología 

é deslocar a definic;ao de eficácia ideológica. No lugar de um processo 
de interpenetra9ao-identifica9ao, onde os sujeitos da enunciac;ao se 
transformam em "pessoas", a eficácia é lida como um processo de repe
tic;oes mais ou menos reguladas, em que as palavras se prendero aos la-
9os das reformula9oes: repetic;ao sobre o modo do reconhecimento dos 
enunciados e sobre o modo de desconhecimento do interdiscurso. As
sim urna seqüencia discursiva representa as reformulac;oes contidas na 
rede dos enunciados e na rede dos lugares enunciativos, instaurando-se 
o sujeito dentro do fio discursivo. A identifica9ao do sujeito universal 
detectada através de estruturas gramaticais.nao é mais do que urna mo
dalidade particular da forma-sujeito. 

Como se pode ler nas discussoes de Courtine e Marandin (idem), a 
(des )constru9ao do objeto da Análise do Discurso se define na coloca-
9ao de urna série de questoes relativas ao conjunto de formulac;oes teó
ricas da própria Análise do Discurso. O interesse nao se restringe mais 
a discutir o sujeito ideológico, mas a se repensar a constitui9ao do su
jeito na materialidade do sentido, buscada no interdiscurso, através do 
pré-construído e da eficácia ideológica. 

O que parece incomodar a esses autores é o fato de a tomada do pré
construído ser regulada por regras anónimas. Nessa perspectiva, o sig·· 
nificado da forma9ao discursiva associada a um enunciador-universal já · 
estaría instituído a priori, segundo conjunturas ideológicas determina
das, e a repetic;ao se daría sempre da mesma forma: anonimamente, 
apontando apenas o lugar desse enunciador-universal num grupo soci
al determinado. Desta forma, o processo individual das tomadas e reto
madas dos discursos nao significaría no processo da discursividade. E, 
de novo, a Análise do Discurso estaría ocupada em descrever a ho
mogeneiza9ao, buscando explicitar o que Pecheux (1975) denomina de 
"processo discursivo" - "sistema de rela9oes de substitui9ao, paráfra
se, sinonímias, etc., que funcionam entre elementos lingüísticos -
"significantes"- em urna forma9ao discursiva dada". (op.cit.: 161) 

Urna homogeneiza9ao resultante da leitura dos discursos como "rela-
9oes entre "máquinas" discursivas estruturais" (GADET e HAK, 1990: 
314), o que dá lugar a forma-sujeito que encama, através do 
assujeitamento, a maquinaria da forma9ao discursiva com a qual se 
identifica, "ilusao subjetiva produzida pela "ignorancia das causas que 
nos determinam"."(idem, ibídem). 

Buscar a individualiza9ao - o modo da existencia da repeti9ao -
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parece ser fundamental na rela9ao do discurso com a exterioridade. O • 
mesmo passa a ser tomado como o ponto básico da constitui9ao do pró
prio discurso, produzido a partir de lugares individuados no fío 
discursivo. 

A Análise do Discurso deverá se ocupar, entao, da descri9ao da 
heterogeneidade e dos processos discursivos-argumentativos instituídos 
com e nas (re )tomadas dos discursos: a identifica9ao do su jeito-univer
sal é detectada na rela9ao comas estruturas gramaticais da língua, com 
a 1naterialidade discursiva (lingüística e histórica) - lugar da manu
ten9ao da forma-sujeito. 

E o alcance da Análise do Discurso vai recobrir, assim, o estudo da 
constru9ao dos objetos discursivos e dos acontecimentos, e também dos 
"pontos de vista" e "lug~res enunciativos no fio intradiscursivo" 
(GADET e HAK, 1990: 316). Abrangencia que favorece desvelar na lín
gua indígena, por exemplo, a sua constitui<;ao enquanto objeto 
discursivo, enquanto acontecimento na instancia do confronto. 

Essa abrangencia ve111, mais de perto, atender ao objetivo de nossa 
pesquisa: falar do discurso indígena, descrevendo a constru9ao do sen
tido instituído nas estruturas gramaticais interrelacionadas aos lugares 
enunciativos. Sustentar o sujeito indígena como urna forma-sujeito re
sultante da eficácia ideológica produzida por aparelhos ideológicos se
ria urna tarefa complexa, dada a conjuntura em que se insere a socieda-
de indígena no Brasil. · 

Nao há como falar do discurso do índio enquanto cidadao, já que a 
Constitui9ao Nacional, para lhe outorgar a cidadania lhe destituí da 
identidade de índio. Urna identidade que lhe confere o lugar de tutela
do, condi9ao que garante terras para sua sobrevivencia e para a sua ma
nuten9ao (oficial) de identidade indígena. 

Analisar o discur.so indígena preve, dentre outras coisas, a descri9ao 
?º lugar da sociedade indígena no Brasil - urna sociedade tutelada que 
1mpoe parametros ao modo de existencia do próprio índio - a partir 
dos vários pontos de vista instaurados na enuncia9ao. Nesse aspecto, o 
discurso de Sakumairo, analisado em Souza (1991a) e referido aquí em 
momento anterior, pode ser tomado como exemplifica9ao. Mas ler o 
discurso indígena, pressup0e também recuperar no fio da discursividade 
a história da conversao, do contato, do confronto e das diferentes for
mas de domina9ao. É preciso ler o espa90 da discursividade como o lu
gar onde se constrói o dicurso do índio sobre o índio, do índio sobre o 
karaiwa, do karaiwa sobre o índio, enfim, o acontecimento discursivo. 

Nesse processo analítico, interralacionar os lugares enunciativos a di-
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ferentes forma9oes discursivas vai ~ermitir ente~de~ ta~bém o gr~u ~e 
conscientiza9ao do índio sobre o discurso do nao-1nd10 sobre o 1n~10 
(índio imaginário) em vários aspectos: religiao, cult~ra, costum~s, ~n
dole. Há de se considerar também. esses lugares no JOgo de pr0Je9oes 
internas ao grupo: discurso do índio para o índio, do índio p~ra ( ou so
bre) 0 karaiwa. Enfim, vai permitir se alcan9~r ~e que maneir~ ~s pro
cessos de disciplinariza9ao - na língua, . na soc1edade, na reh~1~0, e!c 
_ acabam por expressar um processo ao mesmo tem~o d~ ass1m1la9ao 
e de resistencia, porque os mesmos passam a ser const~tuttvos - e fun
dadores - do próprio discurso indígena, num fluxo 1ncessant~ de re
petiyao e de individua9ao: o discurs? do nao-índi~ s~b:e ~ índ10 passa 
a ser constitutivo do discurso do índ10 sobre o proprio 1nd10, mas se1!1-
pre revelando nao urna forma de domina9ao, ~ sim urna forma de resis-

tencia. 
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Datam do século XVIII, as primeiras notícias sobre o "gentío chama
do Bacayris" (DUARTE, 1771,in BARROS, 1977). Sao relatórios de 
viajantes, roteiros dos bandeirantes, oficializados, muitas vezes, nos 
documentos do Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Em 
Capistrano de Abreu, há muitas referencias sobre os Bakairi e sobre as 
línguas Carib. Em Barros (1977), há, em especial, a cita9ao de tres do
cumentos' do século XVIII, catalogados no Arquivo Público de Cuiabá6

• 

Em geral, esses ant~gos documentos nao encerram descri9oes especí
ficas sobre os Bakairi. Sao notícias, cita9oes da sua existencia, e da 
existencia cf~ outros "gentíos", pela reg~ao onde eram encontr~das pelos 
bandeirantes minas e jazidas. Servem para recuperar a existencia de 
grupos já extintos, ou para refazer os movimentos migratórios de outros 
grupos. Em Barros (1977), por exemplo, fala-se da existencia dos 
Bakairi distribuídos em tres áreas: os do Arinos, referidos já nos rotei
ros dos bandeirantes e usados na minera9ao; os do Paranatinga, chama
-dos de "mansos", alcan9ados no século XIX pelas expedi9oes em bus
ca de ouro e engajados nas fazendas de gados e os Bakairi brabos, 
"descobertos" também no século XIX por Von den Steinen. 

Grande interesse despertou, porém, os escritos de Von den Steinen. 
Aí sim, os Bakairi se tornaram alvo de aten9oes no Brasil e no mundo. 
É, entao, do século XIX para cá, que recolheremos dados para falar do 
discurso indígena. Sao dados que, apesar do século que se passou, nao 
foram apagados da memória dos Bakairi. Ecoam até hojee constituem 
a história do grupo atual . Mas, é bom frisar que nao nos detei-emos em 
esgotar a análise do olhar do viajante (e de outros estudiosos). sobre os 
Bakairi. É a fala do indio que nos interessa, fala na qual se inscrevem 
todas as falas produzidas pelo olhar do outro, no caso, o karaiwa. As-
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sim, analisar o discurso indígena é, em larga instancia, analisar as mar
cas do contato e dos muitos confrontas. 

3.1 Durch Central-Bresilien: os Bakairi sobo olhar do 

viajante. 

Geograficamente, Von den Steinen (1 886) ve os Bakairi distribuídos 
em dois grandes grupos: os do leste, que originalmente habitavam a 
margem oeste do Tapajós e os do oeste, que antes habitavam a margem 

leste do Xingu . . 
Os Bakairi do Tapajós sao os "mansos" pois já "foram esclarecidos 

a través de nossas 'escrituras' sobre o cristianismo, há vinte anos atrás, 
por ocasiao de urna expedi<;ao em busca de ouro do Padre Lopez; com
preendem de sua nova religiao numa perspectiva espiritual e sao consi
derados todos típicos 'índios mansos' - isto é, eles vem de vez em 
quando de suas aldeias [ ... ] e se unem ao govemo para receber presen
tes, para mendigar ou trocam sua borracha natural por mercadorias de 
menor valor e as revendem; também se tomam trabalhadores desde pe
quenos nas quintas ou engenhos de ac;úcar próximos deles, aliciando 
nesse aspecto a populac;ao nativa, ficam, assim, os portugueses de 
batismo poupados; os que tem categoría, no devido tempo, chegam até 
a 'patente' de capitao ou tenente e estao em rápida decadencia de seus 
costumes e da vida comunitária." (op.cit.; p.iii) · 

Os "índios brabos" sao os Bakairi do Oeste, "achados pela primeira 
vez por nossas Expedic;oes ao Xingu em 1884 e 1887. [ ... ] Estes ' índi
os brabos' eram hospitaleiros, pessoas bondosas, sua confianc;a era fa
cilmente conquistada, já que eles nunca haviam visto um branco. Eles 
se distinguem como pescadores e conduzem magistralmente sua frágil 
canoa de casca através de corredeiras. Eles cultivam comunitariamente 
roc;as de mandioca e de outras sementes nativas, mas ficam atrás de seus 
contíguos descendentes ao usarem, por exemplo, potes de barro e ma
chados de pedra, que sao trac;os da cultural ancestral." 

Dentre os muitos conflitos trazidos pelo colonizador, um dos mais 
ressentidos é este que classifica índios de um mesmo grupo em brabos 
e mansos. Menos do que urna mera rotulayao, os marcados negativa
mente - os brabos - tem como heranc;a o estigma, que acarreta pre
conceitos, diferenc;as no interior de urna mesma organizac;ao social. 

Do ponto de vista do colonizador, esse processo de deterrnina9ao, 
que se faz no interior de um discurso, faz da classificac;ao um dado 
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exemplar: os mansos desfrutam das coisas boas do colonizador ganham 
p~es~ntes, pla~~am sementes cultivadas, usam .o machado de Iftmina. E 
sao adotados pelo mesmo deus que a todos protege. Com isso, os 
mansos orgulham-se de ser mansos, e os brabos acabam por se tornar 
mansos. 
_ Dessa c~nver~ao sobram as marcas. O índio recalca a des-caracteriza-

9~0 ?ª sua i?entida~e, ~as nao de urna forma conformista, ou sem resis
t~nc1a: no d~scurso 1nd1gena sempre soa urna voz que denuncia a violen
c~a do confl1to. No decorrer da análise e em especial na descric;ao de um 
discurso (cf.: sec;a~ 5.4.1) produzido por urna "ex-Bakairi braba" mos
tr_arem~s coi:no se instala essa resistencia, um dos lugares de co~stitui
c;ao da 1dentidade-índio. 

Sobre a ~eterminac;ao discursiva, Orlandi (l 993) assinala que esse 
proces~o ~~1ste em fu~c;~~ ~e "t~mar legível, visível o que, na instancia 
?~ subjetlv1d~de ~~a 1nd1v1duahzac;ao, significa isolar, controlar 0 su
Jeito e o s~nti~o (ja que eles se constituem ao mesmo tempo). Em ter
mos da: c1enc1as humana~, isso significa fazer do hornero urna entidade 
homogenea e transparente." 

A hom?geneizac;ao, no caso do gentio índio, promove a pacificac;ao, 
a .conversao d~ ?r~bos em mansos, mas, ao mesmo tempo, pressupoe a 
d1ferenc;a, a d1v1sao entre brabos e mansos. Dá visibilidade as diferen
?ªs ~onstru~das pelo colonizador. A homogeneizac;ao leva de tal forma 
a un1versahza9ao, que as diferenc;as se apagam, ou se mascaram. Um 
bo~ exemplo de indio manso - ou um manso exemplar - é descrito 
ass1m: 

"~e_u informa~te-chefe para o presente trabalho foi um bra
vo 1nd10 da alde1a Paranatinga, que aparece na vinheta com 
pent~ado civilizado, repartido no alto da cabe~a e de bigode 
cresc1do, retratado fielmente na fotografiado Dr. Ehrenreich, e 
!odo~ o ,chamam naturalmente de Antonio. Ele foi para nós um 
1nesttma;e! guia tanto na segunda como na primeira viagem. Sen 
port.ugues arranhado' se aperfei~oou durante nossas longas esta
das J.untos tanto .que eu pude estar informado por ele de todo o es
senc1al, progred1ndo do meo lado no Bakairi." (op.cit.: iv) 

O ol~ar de Von_ den Steinen aqui é revelado pela fotografia do Dr. 
Ehrenr~1~~· Anton1nho nao é descrito pelos seus trac;os étnicos, "open
tea?o c1v1hzado e o bigode crescido" retratam ·'fielrnente o bravo índio" 
(gnfo nosso), em oposic;ao ao retrato de um "índio brabo", que, cert.a-
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mente, teria "a orelha e o septo nasal perfurados" (STEINEN, 1942) e, 
longe de um penteado civilizado, mostraría o corpo nu. . 

A fotografía, no caso, - mas nao somente ela - pode ser vista como 
um dos mecanismos de determina9ao no sentido de que o retratado é a 
semelhan9a do índio como civilizado. No entari.to, nao é a foto por si 
só que nomeia e_ssa igualdade: o "puncturn"· a ela endere9ado mascara 
a diferen9a. 

Na discussao sobre o modo de ser da fotografía enquanto signo, 
Barthes (1980) promove urna série de deslocamentos com rela9ao ao 
papel e fun9ao da fotografía - a camara escura - . no processo da sig
nifica9ao. Como "toda foto é contin.gente .(e por isso mesmo fora de 
sentido), a Fotografía só pode significar (visar urna generalidade) assu
mindo urna máscara." (op. cit. ; p.58). Nessa perspectiva, o referente fo
tográfico nao é a "coisafacultativanzente real a que re~ete urna im~gem 
ou um signo, mas a coisa necessarianiente real que .fo1 colocada d1ante 
da objetiva, sem a q'-;lal nao haveria fotografía ." (p.114-115) 

A coisa necessariamente real toma a foto contingente, e nesse caso, 
a objetividade que ela retrata se dá na cántara escura, sem terº. ho~em 
como mediador na apreensao desse real. Mas, no processo de s1gn1fica-
9ao, de interpreta9ao do sentido da fotografia, o homem funciona sem
pre como mediador, como se estivesse, todo o tempo, operando coma 
cámara clara7• O seu papel como intérprete, como mediador, estabele
ce sempre um punctuni, que, ao mesmo tempo; produz e cerceia o sen
tido. Quando se desloca o punctum, os sentidos podem ser outros. No 
caso da foto do "bravo índio", o punctum direciona o olhar para ostra-
9os de civiliza9ao; a máscara - · o bigode e o penteado civilizado -
apaga o índio e revela o "índio civilizado". Porém, se fazemos do "apa
gamento" o nosso puctum, o olhar revela o trabalho do pacificador -
a domestica9ao do brabo. Que nao só se toma manso, mas _que s~ tra~s-

. forma a imagem e semelhan9a do seu·criador8. 
O referente da fotografía, por sua vez, dada a sua contingencia, se faz 

diferente do referente d.e outras linguagens. A pintura e o discurso po-· 
dem fazer da realidade um simulacro sem nunca ter sido a reali~ade vis
ta. Na fotografía, é impossível se negar que ~'a coisa esteve lá. Há urna 
dupla posi9ao conjunta: da realidade e de passado." (op.cit.; p.115) Re
du9ao que leva a Fotografía a sua própria essencia, o noema. Na foto
grafía, a inten9ao nao recobre nema "Arte, nema Comunica9ao, é a 
Referencia que é a or.dem fundadora da Fotografía." (ipem, ibidem) 

"O nome do noema da Fotografía será entao: '"/sso-foi". Ao atestar 
. r 

que o objeto foi real, ela induz subrepiticiamente a acreditar que ele 
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está vivo, por causa desse logro que nos faz atribuir ao Real um valor 
absolutamente superior, como que eterno; mas ao· deportar esse real para 
o passado ("i~so.foi"), ela. sugere que ele já está morto." (idem, ibídem) 

Ou seja, .a fotografía nao fala "daquilo que nao é mais, mas apenas 
e com certeza daquilo que foi." E essa dimensao é que, a nosso ver, vem 
contextualizar o punctum criado por Von den Steinen, e por outros pa
cificadores. O "índio civilizado" nao significa que ele nao mais é índio 
porque se toma um civilizado, ou um nao-índio; significa, apenas, que 
ele foi um "índio brabo", um diferente, e que agora adquiriu semelhan-
9as do outro. Nesse aspecto, a questao da homogeneiza9ao, da determi
na9ao, nao passa só pela cultura material e "espiritual", passa também 
pela homogeneiza9ao dos tra9os fisicos, que apaga .-. e a longo prazo 
extermina - a etnia. Mas o processo verbal discursivo por si SÓ; certa
mente, nao descreveria tao bem esse apagamento: o noema da fotogra
fía ("isso foi") sugere que o real "está morto". E nada melhor do que o 
olhar através da camara escura para atestar essa realidade. 

Segundo Barthes (ídem), nenhum escrito retrata tao fi~lmente a rea
lidade, a história, como a fotografía. Nenhum documento fala com mais 
fidelidade do que foi a escravidao do que a foto de um escravo. "O in
fortúnio (mas também, talvez, a volúpia) da linguagem é nao poder au
tenticar-se a si mesma. O noema da linguagem talvez seja essa impoten
cia [ ... ]; para tentar tornar a linguagem inficcional é preciso um enorme 
dispositivo- de medidas: convoca-se a lógica ou, na sua" falta, o juramen
to; mas a Fotografía, por sua vez, é indiferente a qualquer revezamento: 
ela nao inventa~ é a própria autentica9ao." (p.128) Nenhum escrito, 
acrescento, falaria com ·mais fidelidade do que foi (e tem sido) a 
domestica9ao do índio do que a foto de um "índio civilizado". 

Como se estivesse operando coma camara clara, posso também lera 
foto do "bravo índio. da aldeia Paranatinga" - cujo referente é o "índio 
civilizado" - como um troféu, atestado fiel da conquista; e de que a 
missao do colonizador foi bem· sucedida. . / . 

T'3:o bem sucedida que o capitao Antoninho, nao mais em companhia 
de Von den Steinen, pr:ossegue coma missao de pacificador: o Presi
dente da Província de Mato Grosso, em fins do século XIX, Antonío 
Correa Dias, delega ao "bravo índio da aldeia Paranatinga" poderes ofi
ciais e estende a sua autoridade a todos os Bakairi do Xingu. Essa au
toridade veio acomp~nhada de armas de fogo, <loadas a gente de sua 
confian9a. Antoninho torna-se urn excelente delegado na domina9ao 
daqueles que resistiam em adotat "um penteado civilizado e o bigode 
crescido. ,., Gra9as a sua atua9ao (e de outros delegados que competiam 

\ 
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entre si na domestica<yao de índio brabo (cf.: SCHMIDT, 1947)), a con
diyao dos Bakairi hoje é de "integrados a sociedade nacional", enfim 
Bakairi mansos. 

3.2 A aldeia arruada 

Hoje, os Bakairi ainda habitam o Brasil central numa área vizinha a 
Cuiabá, Mato Grosso, e estao distribuídos em dois pastos oficiais, cri
ados pelo antigo SPI: Simoes Lopes e Santana. Estivemos apenas em 
Simoes Lopes. 

A aldeia de Simoes Lopes se localiza a 350 km de Cuiabá, situada no 
municipio de Chapada dos Guimaraes. Fica a margem direita do rio 
Paranatinga, afluente do Tapajós e se distancia aproximadamente 280 
km da sede do município onde está localizada. A área, destinada em 
1918 a cria9ao da reserva Bakairi, tem em tomo de 50000 hectares. Em 
1920 foi criado oficialmente nessa área o. Posto Indígena Simoes Lopes, 
hoje denominado de P.I. Bakairi. , . .. 

Atualmente, o grupo de Simoes Lopes esta subd1v1d1do em algumas 
fac9oes: Aldeia Velha ou Pakuera, Aldeia Nova ou Aturua e mais dois 
ou tres pequenos grupos que, recentemente, se retiraram para fundar as 
suas próprias aldeias. 

Algumas .razoes vem contribuindo para a divisao do grupo? dentre as 
quais está a "insatisfa9ao com o chef e". 

Na Aldeia Velha o chefe é eleito ou, muitas vezes, "imposto" por pe
quenos grupos. O mandato, a_ princípio, é por tempo indeterminado. 
Porém, as constantes insatisfa9oes de alguns com aqueles que estao na 
lideran9a tem dado lugar a um sistema contínuo de,"r~dízio" na che~a 
da Aldeia. Este vem sendo um dos fatores responsave1s pela atual d1s
persao do grupo, fazendo com que os insatisfeitos se reorganizem em 
novas aldeias e estabele9am outras chefias. 

Nessas pequenas aldeias, a figura do cacique vem sendo res~a.tada . 
Quando, pela primeira vez - 1984 - estive entre os Baka1n estra

nhei a disposi~ao das casas na Aldeia. Nao vi nada que se parecesse 
com a forma de outras aldeias que eu conhecia. Passei a perguntar as 
pessoas se a aldeia tivera sempre aquela forma. Seigalo, na época com 
44 anos, respondeu que a aldeia nunca tinha sido diferente. Outros res
pondiam que nao sabiam. Odil, um dos que fazia pa~~ d'~ lid~ran~a na 
época, falou que a "a aldeia dos antigos tinha outro Jeito . Sa1u, d1zen
do que ia buscar um livro para mostrar a aldeia de antigamente. Voltou 

' 
38 

) 

, 
com um exemplar de "Indios do Brasil", de Mellati, e abriu na página 
onde estava reproduzido um desenho de Jean de Lery de urna aldeia 
Tupi. Odil explicou que a forma atual "foi inventada pelo SPI, que ar
rumou a aldeia. em ruas, e plantou mangueiras [ eqüidistantes] nas por
tas das casas"9• 

Sobre a imposi<yao oficial na formata9ao da aldeia, Egufo lembra que 
"Aí quando Calmon resolveu mudar o posto pra cá, mandou a gente 
colcocá as casa assim em fila, em rua, como 'civilizado '. Tinha até um 
desenho de como devia ser nossa casa. Separou as família que morava 
junto numa grande casa e mandou morá cada urna em urna casa pequena 
assim. Ele mandou juntá o que nao podia e separá o que nao podia. Nós 
juntamo, mas nao juntamo. Nós separamo, mas nao separamo." (In: Bar
ros, 1977:38) 

Em entrevista a Eguf o, que também foi um de nossos informantes, ele 
pouco falou sobre o formato da aldeia, mas, com ressentimento, comen
tou: "os Bakairi hoje já tá tudo acostumado com a aldeia arruada." O 
ressentimento de Egufo com os mais jovens passa por outras questoes, 
que abordaremos mais tarde. 

O fato de abordarmos aquí a questao da aldeia arruada nao pretende 
signifcar que, na nossa concep<yao, o índio "para ser índio" <leva estar 
instalado numa aldeia que conserve formas mais antigas de-organiza<yao 
tribal. Isso seria incorrer nos pseudos critérios que buscam definir o que 
é ser índio. .. 

O que nos interessa é acusar que a formata<yao da aldeia com ruas 
arborizadas e com casas unifamiliares representa urna imposiyao ofici
al. Representa mais urna violencia, mais urna forma de se procurar apa
gar o índio em suas características sociais e culturais. Atitude semelhan-
te a imposiyaO de "um penteado civilizado". . 

A aldeia arruada, por nao representar um movimento vindo do índio, 
constituí-se, por um lado, numa prática simbólica dentre as muitas prá
ticas do colonizador que determina o que é melhor para o índio. E, por 
outro lado, constituí-se também num dos critérios - do mesmo coloni
zador - em classificar os índios como integrados/nao-integrados, 
recobrindo, dessa forma, a velha rotula9ao mansos/brabos. 

Pela classifica9ao de Ribeiro (1957), a situayao de contato dos 
Bakairi é de "integrados" a sociedade nacional. Além do "penteado ci
vilizado", das roupas, do machado de lamina, das panelas de alumínio, 
etc, o tra<yado da aldeia <leve ser também um dos pontos que conte para 
a no9ao de integrados. Mas quando se convive, mesmo por pouco tem
po, com alguns grupos indígenas, a realidade que se atesta faz indagar 
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por que integrados? 
A condiyao desses grupos como sociedades tuteladas, bem como a 

inseguranya e a falta de manejo em saber agir no ámbito da sociedade 
nacional, faz com que a des-integrayao se acelere. Quanto mais buscam 
a condiyao de integrados, mais se afastam de um padrao razoável de 
integrayao. Por sua vez, esse movimento nao individual, nem sempre 
parte do grupo, quase sempre é um karaiwa que aconselha, que lhes diz 
o que é melhor. 

Na primeira estada na Aldeia, percebi que, além das ruas com man
gueiras, as casas eram, na sua maioria, cercadas com arame farpado. O 
chefe de posto da época resolveu "lotear" a área, delimitando urna fai
xa de terra para cada casa. Ali podiam ter sua própria roya e criar cada 
um o seu gado. Nao precisariam mais se preocupar com a roya comuni
tária. O gado, que era de todos, foi partilhado. O chefe também proibiu 
o uso de aguardente pelos Bakairi dentro da aldeia. 

Da partilha, os Bakairi nao reclamavam, mas a falta do aguardente 
era sentida. Com ·isso, aqueles que tinham vínculo de empregados com 
a FUNAI, quando iam a Cuiabá receber o salário do mes, nao só passa
vam nas lojas, abrindo crediários para comprar jogo de sofá, gravadores, 
etc, como gastavam tudo que sobrava com "pinga". Perguntei a urri jo
vem que, rindo muito me contava esse fato, por que ele agia assim? "Pra 
ser igúal a karaiwa - respondeu rindo. Nao é assim que karaiwa faz? 
Karaiwa nao gosta de pinga? Por que Bakairi tem que ser diferente?" 

Um ano e meio depois, de volta a aldeia, a situayao era outra. O che
fe de posto, a missionária do SIL, a enfermeira, a professora, foram ex
pulsos pelos Bakairi. Na área nao ficaria mais nenhum karaiwa. Os pró
prios Bakairi assumiriam toda a aldeia. Essas decisoes foram tomadas a 
conselho de alguns karaiwas, com os quais se relacionavam. Karaiwas 
que vinham em visita trazendo presentes: fumo de rolo para os velhos 
e garrafas de pinga para ·os mais novos. 

Assisti a urna briga ·de do is irmaos bebados, a qual quase resultou na 
morte de um deles, que sofreu vários ferimentos na cabe9a, produzidos 
coma garrafa vazia e com borduna. Em compensayao (?),os Bakairi 
nao gastavam mais os seus salários, e os que nao iam a Cuiabá também 
nao ficavam privados de pinga. 

Quanto ao gado, somente um Bakairi continuou com o rebanho. Os 
outros foram mais urna vez aconselhados pelos mesmos karaiwas que 
lhes ofereciam pinga: venderam todo o gado e abriram cademetas de 
poupanya. Os juros eram bem altos, e os Bakairi nao precisariam mais 
se preocupar com o seu sustento, bastava esperar os rendimentos men-
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sais. Coma ges~ao ~o ministro Funaro, veio o plano económico que con
gelou t?do o d1nhetro. <?s B:ikairi ficaram sem o gado e aqueles que 
depe_n?1am das s_u~s aphca?oes perderam todo o seu patrimonio. Era 
precana a. sobrev1venc1a na area. Os que criavam galinhas e. tinham urna 
peque~a horta, vez por outra, reclamavam de aves e de verduras que 
eram ptlhadas. · 

A manipul~9ao _do índio pelo karaiwa passa por um jogo de interes
ses - os qua1s ºª? _:alem a pena aqui mencionar - de pessoas que 
apostam n~ destru1yao e no extermínio do índio. Entretanto, o efeito 
dessa man1pulac;ao nem sempre é duradouro. O índio resiste e muitas 

. - ' vezes, reverte a s1tua9ao. 
~om ~s Bakairi, há diversos fatos interessantes que revelam como -

no 1nten~r do próprio processo de integrac;ao/des-integrac;ao - o índio 
se apropna de dados da sociedade envolvente e investe num movimen
to que aponta a ruptura como f onna de resistencia. 

Para a primeira viagem a aldeia Bakairi, fretei um velho caminhao 
Chevrolet D-20, de propriedade do esposo de Sakumairo Bakairi resi
de~te ~m Cuiabá. Com?inamos o prec;o e o dia da partida ~' de antemao, 
f~1 a~1sada de.-que a v1agem era só de ida. Lá na aldeia, teria "que me 
vtrar para a v1agem de volta. 

Em Cuiabá, há sempre muitos Bakairi em transito, e todos decidiram 
voltar a Aldeia no "caminhao do Augusto". É interessante chamar .a 
aten~~º para a.,forma como o índio se "apropria" da·situayao em certas 
ocast?e_s sem levar em conta o karaiwa. Era eu que pagava o frete, mas 
a ?ec1sao de todos usarem o transporte nao passou por urna consulta a 
m1m, .que banca va a viagem. Regra entre pessoas ditas civilizadas seria 
ter ~e~t~ a consulta, mas para o índio, esse dado é irrelevante quando o 
terr1tono para o qual se vai é a sua casa, a Aldeia. 

~artimos. Ofereceram a mime a Divanila, companheira de viagem, os 
do1s lugares ao lado do motorista. Insistí que duas crian<yas bem peque
nas fossem conosco. Concordaram. Emerson, de tres anos, é o nome do 
filho_ de Sakumairo e Augusto; Elvis, de quase dois anos, é o nome do 
sob:1nho de Sakumairo. Fiquei intrigada com o nome do menino ser 
Elv1s. Todos os Bakairi tem um nome cristao, dado em batismo'º, mas 
eu me perguntava se o non1e do menino era por referencia ao cantor de 
rock, ou por referencia a algum outro karaiwa. 
Ce~ vez, passadas duas semanas na aldeia, Elvis entrou na sala onde 

~u faz1a grava<yoes com Jeremías Poiuri. Jeremías mandou que Elvis sa-
1sse porque estava atrapalhando, aproveitei, entao, para perguntar por 
que o nome do menino era Elvis. 
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"Como? - indagou surpreso. Voce nao conhece o Elvis?" 

"Bem, eu conhec;o um Elvis que era cantor e morreo há pou-
co tempo." · 

, 
"E esse mesmo. Elvis foi muito importante. Ele inventou as 

roupas coloridas. A gente viu isso na televisao aqui do posto. 
Todo mundo ficou escandalizado quando ele inventou e apare
cia vestido com essas roupas. Aí a gente se reuniu na Assembléia 
e tomou urna decisao. Resolvemos que os Bakairi nao iam usar 
mais essas camisas brancas de manga comp.rida e abotoadas no 
pescoc;o. O pastor é que obrigava a gente a se vestir assim. Mas, 
quando a gente viu na televisao que o Elvis era famoso e usava 
roupa colorida, a gente decidiu que qualquer um ia usar a rou
pa que quisesse." 

Surpreendente - anotei no meu diário de campo - Elvis inventou 
corante de roupas, e eu nao sabia. Porém, mais surpreendente ainda é a 
forma como os Bakairi produzem "leituras" da mídia eletrónica. Urna 
mídia que fala a língua karaiwa, mas como o índio também se inscreve 
nessa língua, considerada a influencia das línguas indígenas no portu
gues, a sua perspectiva de leitura vem a ser aquela produzida de um lu
gar específico - o do índio "integrado". 

Foi também Poiuri que me fomeceu um outro exemplo desse proces
so de resistencia. O missionário, além do uso de certas roupas, proibiu 
que se dan9asse o forró, baile característico de certas regioes 
interioranas. Dan9ar forró era pecado. Dan9ar o Bakururu, ou qualquer 
outra dan9a em homenagem a deus falso, era pecado. E quem insistisse 
acabaría sendo castigado por Deus (o verdadeiro ). O missionário apro
veitava, entao, para lembrar como duas antigas civiliza9oes Bakairi ti
nham pecado e sido castigadas. A primeira f oí qua se )da dizimada com 
um dilúvio, lenda (registrada em Capistrano de Abreu) que lembra o 
mito. da Arca de Noé. Somente urri dos antepassados, que reuniu com 
sua mulher um casal de cada espécie de bicho e se refugiou num gran
de barco, se salvou. A outra civiliza9ao - da qual se origina a civiliza-
9ao atual - , com exce9ao de um casal de adolescentes, morreu quei
mada. Dan9ar forró ou qualquer outra dan9a era pecado, aborrecía a 
Deus, e isso poderia acarretar o castigo. 

"Um dia, na Assembléia - lembra Poiuri - nós tava tudo 
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conversando e falamos que, antes, a gente sempre danc;ava 
forr?, em Cuiabá e aqui na Aldeia, e nunca ninguém foi 
castigado por deus nenhum, entao a gente devia era voltar a 
dan~ar forró de novo. E quem decidia as coisas .na nossa Aldeia 
era a gente e nao o pastor. Fizemos um grande baile que foi até 
de ~anhazinha, e agora toda sexta-feira a gente dan~a forró. 
Aqu1 mesmo nessa sala. E também o nosso povo voltou a 
danc;ar Bakururu, Bakururu kapa e o Yakuigady, e todas as 
danc;as dos antigos." 

O índio, por mais que seja rotulado de integrado, ele resiste as dife
rentes formas de integra9ao - de domina9ao. Reinterpreta o discurso 
do karaíwa e acaba por instaurar a ruptura - nao apenas na forma da 
estrutura lingüística em si, na descontinuidade, quando se apresenta 
como produtor de linguagem em língua karaiwa (Cf.: ORLANDI, 1990) 
- m~s também .na produ9ao de sentidos, enquanto leitor da língua 
enunciada por um agente karaiwa, como demonstramos nas duas passa
gens acima. Aí, os modos de leitura da língua karaiwa - veiculada na 
mídia eletrónica ou impressa nas escrituras sacras - revelam marcas 

·constit_u~iva~ d~ dis~urso ind,ígena produzido na e pela inscri9ao da for
ma-suje1to-1nd10-le1tor na hngua do outro. Um tipo de inscri9ao que 
desvela os pontos de resistencia e que permite ler o discurso do índio 
na~ só como a fala do oprimido, mas também como a fala daquele qu~ 
resiste. E rompe coma opressao. 

Nesse caso, a descontinuidade nao se apresenta instituída apenas na 
estrutura lingüísitica produzida em língua karaiwa - como discute 
Orlandi (idem). A descontinuidade da qual falamos é da ordem da inter
preta9ao, d~ leit~ra? aque~a que aca~ou por des:vetar, por um lado, o per
fil d ... e um le~tor 1~d10 da hngua kara1wa, definido. por condi<;oes de pro
du9ao de le1tura instauradas no seu mundo, o Bakairi. E, conseqüente
mente, por outro lado, deu lugar a outros textos - "Elvis inventou as 
roup~s c,?loridas e era famoso" [logo] "Bakairi também vai usar roupa 
col~nda ou "a gente sempre dan9ava forró ( ... ] e nunca ninguém foi 
castigado, entao a gente devia era dan9ar forró de novo" - construídos 
pela incompletude dos textos karaiwas. Logo, o que estamos querendo 
c~amar a aten9ao é para urna identidade do sujeito índio que se consti
tu~ t~mbém como sujeito-leitor da língua karaiwa, e nao apenas como 
SUJetto-produtor. 

Os Bakairi - "hoje tudo acostumado com a aldeia arruada" - pas
saram a reviver velhas tradi9oes, que vinham sendo sufocadas e proibi-
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das pelo missionário. Alguns velhos Bakairi, ao.mesmo tempo que c~n
tribuem para essa revivencia, andan1 preocupados. Quase todos os JO
vens nao se interessam mais em "aprender" as velhas histórias, as ve-
lhas tradi96es. . 

Ninguém se apresentou, por exemplo, como candidato a piaji 'pajé'. 
O pajé atual - um dos que recentemente se desligou do grupo e fundou 
sua própria aldeia - nao sabe a quem iniciar ness~ fun9ao. O c_ontador 
de histórias também reclama do desinteresse dos JOvens. Aqu1 parece 
residir a razao do ressentimento presente na voz de Militao Egufo ao 
falar da reÍa9ao dos Bakairi com a aldeia arruada. Na verdade, Egufo se 
ressente do afastamento dos jovens da história antiga de seu povo. 

Velho conhecedor das antigas histórias e tradi96es Bakairi, Egufo me 
falou da necessidade de passar para o grupo tudo que sabe. Ele conversou 
comigo por quase duas horas, contou velhos mitos como o su~gimento d.a 
água e do fogo (da luz), falou dos hábitos de sua gente no X1ngu, exp~1~ 
cou que o nome do rio Kulisehu é o mesmo nome de urna panela Baka1n 
antiga. Falou de um tipo de abóbora d'água que nao serve para comer, 
mas que serve pra guardar óleo de pequi. E acrescentou: 

"Porque tem tudo isso. Esses antigo, os índios contava tudo as 
coisa que via, né. Mas agora nao, agora ninguém quer saber o 
que é." 

Percebi a vontade que ele tinha de falar da sua apreensao e persistí 

nesse ponto: 

"Essas histórias, por exemplo, os jovens nao sabem mais?" 

Respondeu, sem disfar9ar a sua contrariedade: 

"Nao sabem porque nao querem aprende, né. Eles que nao 
querem aprende, porque eles nao quer. Quando eles reúne ali na 
Assembléia vai está, né, mas nenhum deles nao pergunta pra 
quem sabe, né. Aí fica ali, né. Fica mas só conversa outros caso, 
né. É o caso de civilizado mesmo que estao contando, tudo, só 
isso. Mas eles nao. Mas antes os índio me perguntava. Ficavam 
assim de lado, os outros bem assim. Eu quero que voce colita 
urna história pra eu aprender. Aí, eu contava. Assim que os ín
dio de antes aprendía. Mas agora nao tem nada disso." 
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Dois ou tres días antes de Militao Egufo se dispor ·ª conversar comi
go, assisti, de passagem, urna discussao sua com alguns jovens. Era 
tempo· do Bat1zado do Milho, homens e mulheres dan9am o Bakururu. 
E.gufo desempenha o papel da Música, é ele que a frente do grupo faz 
a marca9ao dos passos e do ritmo. Em seu tomozelo fica amarrado um 
tipo de chocalho, confeccionado com urna tran9a grossa de buriti, pare
cida com urna réstia, na qual sao presas muitas sementes (com formato 
e tamanho próximos a urna cabe9a pequena de alho) e cu jo interior é 
cheio de graos. O Bakururu é urna dan9a demorada, pois os Bakairi 
dan9am como os bichos dan9avam, na verdade, a forma dos Bakairi an
tigos era a mesma dos bichos. Assim, a coreografia varia de acordo com 
o bakururu"'.tatu, o bakururu-morcego, o bakururu-cobra, etc. A letra da 
música é cantada com palavras de um Bakairi hoje desconhecido. Nao 
sabem mais o que significam aqueles versos, e é preciso ser bem repe
tida para que seja aprendida. A hora de mudar o passo do Bakururu é de 
acordo com a letra da música, e aquele que desempenha o papel da Mú
sica tem essa importante fun9ao, que é saber o momento exato de mu
dar o passo. 

O b~kururu das mulheres é identico, e também conta com urna mu
lher que é a Música, e a pintura corporal das mulheres representa cada 
urna a casa dos bichos que sao dan9ados e a casa da entidade para quem 
se dan9a - _Kado. O bakururu misto, dan9ado como se fosse urna qua
drilha, promove. o encontro dos bichos (os homens) com suas casas (as 
mulheres). 

A preocupa9ao de Egufo, e o motivo da discussao com os mais no
vos, era justamente a vontade de transmitir urna parte importante da hís
tória dos Bakairi, nao só no que se refere ao rito em si, mas também no 
que toca a significa9ao de cada pe9a dessa história. Nessa discussao, os 
jovens alegavam que era Milítao que nao se chegava até eles para ensí
nar o que sabia, ao que com veemencia retrucou: "Eu sou a escola, os 
alunos é que vao a escola, nao é a escola que tem que andá até os alu
nos." 

Egufo morreu no ano seguinte. Nao sei se conseguiu ensinar tudo 
que sabia. A sua preocupa9ao, na verdade, nao difere da preocupa9ao 
de outras pessoas idosas e de qualquer sociedade, indígena ou nao. 
Mas, o ponto para o qual queremos dirigir a aten9ao nao é o fato de, 
possivelmente, velhas tradi9oes serem esquecidas, e sim para o fato de 
nao ser a revivéncia isolada de antigas expressoes c~lturais que contri
bui a forma9ao de urna identidade indígena. Faz parte da constitui9ao 
dessa identidade o próprio "apagamento" ( ou esquecimento) de certos 
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tra9os da cultura, ou até da sua interpreta9ao. 
Em conversa com o monitor da escola, um dos meus informantes, fa

lei do que havia presenciado e perguntei se os 'Bakairi nao achavam im
portante saber "aquelas coisas dos antigos". Poiuri, que participara da 
discussao, disse que muita gente ali sabe das coisas, só nao gosta de di
zer que sabe. Ele mesmo sabia todas as músicas do Yakuigadi - músi
ca das máscaras - mas nao revelava a ninguém. Pergunteí, entao, se 
ele nao podía gravar essas músicas comigo. "Com voce, nao, - respon
deu - mas se voce me empresta o gravador, na minha casa, eu gravo. 
Mas nao conta pra ninguém." E assim fiz, Jeremías Poiuri gravou qua
se todas as músicas das máscaras que, ao cóntrário do Bakururu e do 
Bakururu-kapa, que sao ritmos fortes e marcados com instrumentos de 
percussao, sao melodías suaves e agudas, que lembram o som de flauta 
doce. 

Como Jeremías, outros Bakairi, com certeza, conhecem e se reconhe
cem em suas tradi96es. Mas silenciam. Nao por omissao, mas por resis
tencia. É o silencio do oprimido que, enquanto cala a sua identidade, ao 
mesmo tempo a preserva numa das suas formas mais resistentes - o 
discurso indígena. 

3.3 Kura Bakairi: a identidade pelo olhar do outro 

No relato da expedi9ao de 1887, Von den Steinen des~reve urna sau
da9ao entre eles e um índio, que remava nas águas do Kulisehu, o qual 
é identificado como sendo Bakairi devido ao reconhecimento que se 
deu a partir da expressao Kura Bakairi! Aquele era ,um dado positivo, 
sinal de que estava certa a rota que estavam seguindo em busca da 
localiza9ao de tres aldeias Bakairi. "No dia seguinte, 11 de setembro de 
1887, Antonio e Carlos sao enviados a Independencia para contarem as 
navidades. Os Bakairi eram alegres, loquazes e confiantes." (Von den 
Steinen, 1942) 

A descri9ao da identifica9ao de outros grupos Bakairi referenda tam
bém a expressao Kura Bakairi. ~ partir desse fato, provavelmente, 
Wheatley (1973) pode ter inferido que a expressao kura seria a própria 
denomina9ao do grupo, tanto assim que em seus trabalhos os Bakairi 
sao simplesmente referidos como "os Cura", e a sua sociedade como a 
"sociedade Cura". 

Barros (1977), no estudo da identidade Bakairi, arrola algumas ex
pressoes na língua e procura definir como se dá o jogo de identi fica9ao 
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na perspectiva do Bak~iri . em contraste com os karaiwa, num primeiro 
p1ano e com os outros indios, num p1ano secundário. Enfim busca falar 
de contatos interétnicos. 

De fato, K.u~a ~ao pod.e. ser lido ~orno a denomina9ao interna do gru
po, por opos19ao a Baka1n, denom1na9ao dada pelo outro' '. Da mesma 
f~rma, cnar um par de oposi9oes entre "kurale kura (ou xinale)", tradu
z1do como "nossa gente" e "kura keba", entendido como "os outros ín
dios" .º~ ~'os Ka.raiw~" é tr~balhar com um dado que nao se sustenta pe
Jos cntenos de 1denttfica9ao, arro]ados em Barros (ídem). 
. Dentro da categoría Kura, como a própria autora observa, os Bakairi 
ii:cluem todos os .seres que se opoem aos animais. Logo, nao só kura 
nao r~resenta urna denomina9ao restrita ao grupo, como também o ou
tro na~ po~e ser chamad~ de kurakeba (gente-nega9ao nominal), cuja 
tradu9ao nao pode ser fofJada como "nao é nossa gente". A expressao 
kurak~ba correspon~e a urna frase essiva negada: ' [ isso] nao é gente '. 
?u S~Ja, a perspect~~a, ~ue Ba~os adota para entender a questao da 
identtdade em Baka1n e 1ncons1stente a partir da interpreta9ao equivo
cada dessas (e de algumas outras) marcas lingüísticas. 

Um o~tro dad~, ainda em Barros, que se contrapoe a definiyao que 
ela propoe a partir da expressao "kurale kura" é o fato de existir urna 
outra categoría de "Bakairi civilizado" - "xinale muka" traduzido 
com~ '~aquele que viveu fora como civilizado", que nao seria 'visto como 
·Baka1.n . Na verdade, considerada a marca -le, que·indica urna rela9ao de 
propnedade, podendo ser traduzido por 'próprio', 'mesmo', 'de fato ', 
obsei:~~do~.se aind:1 que a palavra que corresponde a 'aquele' em 
Baka!n ~ !11eka (e nao muka), xinale meka significa 'aquele que é gen
te propna , ou melhor, 'nossa gente'. 

O conceito de identidade, do qual Barros se utiliza, é o de "identida
de contrast~va"? e~aborado em Cardoso de Oliveira ( 1976). A identida
d~ ~o~trast1va e vista como ~esultado da necessidade da "afirma9ao do 
nos d!ante dos o~tros. [ ... ] E urna identidade que surge por oposi9ao. 
~la nao se afirma isoladamente, 'etnocentricamente' por ela visualizada. 

(p.5-6) Como a denomina9ao no interior do grupo é um dado que já 
se perdeu, a~almente, os Bakairi nao sabem dizer como os antigos se 
auto-denom1navam, Barros procura arrolar algumas expressoes na lín
gua que pudessem sustentar a identidade por contraste e, aí, ao mesmo 
tempo que, numa posi9ao inversa a de Wheatley, analisa kura como urna 
expressao universal, que abarcaria todo e qualquer ser humano - e nao 
soi:ne~te OS, Bakairi -, acaba por sugerir urna oposi9ao no interior da 
propna expressao "kura" que tanto significaría Bakairí, como o nao-
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Bakairi esvaziando a abrange~cia anteriormente sugerida. Posi9ao, no 
entanto: que se sustenta pela defini9ao de Cardoso de Oliveira, qu~ndo 
este observa que "é freqüente se encontrarem grupos que se auto-1den
tificam com termos que nao querem dizer outra coisa do que "gente", 
"povo". (op.cit.; p.36). Trata-se de se considerarem "mecanismos de 
identifica9ao por contraste, como se os membros do grupo se represen
tassem inequívocamente "semelhantes" entre si enquanto diferentes dos 
membros de outros grupos de referencia, numa realiza9ao continúa de 
"jogo dialético" , iniciado a partir do primeiro contato interétnico ou 
coma primeira cisao intergrupal." (op.cit.:37). 

As inconsistencias das coloca9oes de Wheatley e Barros me parecem 
oriundas da pouca sensibilidade para a análise da líng,ua, no caso da
quele, e da falta do conhecimento da língua por ~sta. E preciso enten
der nao só a significa9ao dessas expressoes na hngua como um todo, 
como também o seu funcionamento discursivo. De fato, essas formas 
podem ser interpretadas como marcas de identidade, n:ias as mesmas nao 
sao restritas a identidade Bakairi. Eu, enquanto kara1wa, posso me va
ler das mesmas expressoes, considerada a minha posi9ao dentro do meu 
grupo étnico, por oposü;ao a. outros-grupos. Nessa medida, todos, no 
amago de um mesmo grupo étnico, sao kura, porque esta vem a ser urna 
marca de identidade a partir da perspectiva do outro. O que nao encer
ra, em hipótese alguma, a auto-denomina9ao partilhada apenas por um 
e somente um grupo. -

Vejamos como funcionam as marcas de identidade na língua; . 
Do ponto de vista cosmogónico, kura é urna marca ontolog1c~ de 

denomina9ao dos seres humanos 12 por oposi9ao aos bicho~ - angu1do. 
Os kura surgiram tao logo o tempo das trevas (kopa1) - . quando 
Bakairi (e os outros povos) e bichos tinham a forma de angu1do - se 
encheu de luz. Foram criados por xixi - o deus-sol, o deus-luz - e 
era a partir da incidencia exata da luz sobre seus carpos que ia se dan
do a metamorfose dos kura. Logo, kura significa ' gente', resultante da 
diferencia9ao nos seres originais (anguido). E abrangue, coma sua_uni
versalidade. ·os karaiwas, os Kalapalo, os Kuikuiro, os Kayab1, os 
Xavante, etc 

Do ponto de vista lingüístico, kura também significa a 1 ª pessoa do 
plural inclusiva e o pronome possessivo 'nosso'. . A • • • 

É comum, na maioria das línguas indígenas, a ex1stt nc1a de duas · 
marcas para a lª pessoa do plural: urna que inclui o 'eu' e o ' tu ', cha
mada de dual e outra, genérica (significando 'a gente'), que abrangue a 
todos (xina) e, ao mesmo tempo, excluí o ' tu ' . Kura é a primeira pessoa 
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inclusiva, é um 'nós ' que corresponde a ' eu e tu '; xina corresponde a 
primeira pessoa exclusiva, levando o verbo a ser flexionado na 3ª pes
soa. Assim, da mesma forma que kura recobre a referencia aos Bakairi 

. e a qualquer outro povo, xina inclui a todos, "apagando" - talvez seja 
melhor do que excluindo - o 'tu ' de um espa90 específico - o da área 
de inter1ocu9ao, o que pode ser melhor entendido com a explica'Yao, a 
seguir, do uso de kura. Xina é, portanto, urna forma de generaliza9ao, 
mas quando determinada por -le ' próprio', Xinale toma-se urna forma 
particularizada, isto é, a de um· 'nós ' que é 'próprio ', ilustrando, portan
to, a identifica'Yªº com os Bakairi exilados da aldeia. O processo aqui 
- embora diga a exclusao do 'tu' - nao é o de nao reconhecimento 
daquele Bakairi outro, mas sim o de aproximafYaO pelo jogo de identi
dade. 

O emprego de kura como dual é muito particular, fat.o que me levou 
a atestar em meus dados a sua quase inexistencia. Cheguei a pensar que 
se tratava de urna forma pouco produtiva na língua, ou em vías de desa
parecimento. Passei, entao, a solicitar ao informante, toda vez que lida
va com dados em 1 ª pessoa, o emprego com a forma kura. Eram dados 
obtidos por indu9ao, o que reforyava a hipótese de pouca produtivida
de. Além de ser um dado induzido, o informante hesitava muito em usar 
kura. Seu uso sempre dependía da minha solicita'Yªº· Como kura é urna 
forma dual,. no lugar de 'nós', passei a usar o sintagma 'eu e voce ' . O 
informante no lugar de kura empregava ura ama 'eu e voce' . Insistía, 
perguntando se podía falar com kura. "Achoque nao" .- respondiam 
alguns. Até que, lan9ando mao da mesma estratégia com Apakano, esta 
me respondeu: "Se voce fala coma Divanila (minha companheira de vi
agem) na nossa língua 'eu e voce ganhamos arroz', voce pode falar 'kura 
aroi kizemakeagi ', mas se voce tá falando comigo, voce só pode falar 
' ura ama' "eu e voce", porque eu SOll B.akairi e voceé karaiwa. 

Assim, kura determina o "eu" e o "tu", protagonistas de um mesmo 
discurso. A identidade está constituída na materialidade da língua, o 
que nos abriga a rever o conceito da forma dual, nao como urna simples 
marca de inclusa.o do "tu", o interlocutor, mas como urna marca que só 
pode ser usada por sujeitos de um mesmo discurso, cuja inscri9ao se dá 
numa língua historicarilente comurri a dois. 

As mesmas considera9oes se estendem a k:ura, como pronome posses
si vo. Kura determin~ o que é prqprio a um povo, tanto assim que a tra

- dufYao da expressao 'língua Bakairi ' é simplesmente ' kura itanro' ('nos
sa língua '). O milho nativo, cultivado pelos antigos, é o kura anji, dife
rente do milho <loado pelo karaiwa. 
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Essa perspectiva - instaurada pela natureza dialógica da língua e es
crita em sua materialidade - permite rever alguns aspectos do concei
to de identidade contrastiva de Cardoso de Oliveira ( 1976). A identida
de contrastiva é "un1a identidade que surge por oposic;ao. Ela nao se 
afirma isoladamente. No caso da identidade étnica ela se afirma "negan
do" a outra identidade". (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1976: 6-7) Base
ado em outros autores do ambito da Antropología, aponta ainda que 
"um dos elementos consolidadores do sentimento de identidade é o 
jogo dialético entre a semelhanc;a e a diferenc;a, de alguém consigo mes
mo ou no curso do tempo." O conceito de identidade contrastiva - na 
sua expressao de identidade étnica - passa, assim, a ser sustentado, 
em Cardoso de Oliveira, por esse jogo dialético. Além dessas conside
rac;oes, gostaria de lembrar aquela para a qual já chamamos a aten9ao 
anteriormente, a de que os termos que identificam, geralmente, 
abranguem palavras genéricas como 'gente ', ' povo ', etc. 

O aspecto interessante a ser revisto aqui, do ponto de vista da Aná
Iise do Discurso, diz respeito ao conceito que está na base da definic;ao 
de identidade contrastiva, no caso, o de "jogo dialético". A questao nao 
parece estar restrita a um simples jogo dialético, e sim a materialidade 
discursiv~ onde os sujeitos se identificam na e pela língua, cuja nature
za é imanentemente dialógica. A questao encerra a dimensao dialógica 
da linguagem - superficie na qual se inscrevem e se identificamos su
jeitos de um mesmo discurso (Cf.: Souza, 1986). Se fosse apenas 
dialética, qualquer um poderia tentar simular a identidade do outro, 
desde que se valesse do mesmo jogo dialético. 

Por outro lado, as marcas lingüísticas que dizem a identidade refle
tem as formac;oes imaginárias, de natureza ideológica, projetadas pelos 
interlocutores no curso da produc;ao de sentidos, na produ9ao do discur
so. No ca~o de urna forma como kura ' nós que incluí o interlocutor', 
bem mais do que a projec;ao do lugar social ocupado pelo tu, ela projeta 
esse lugar no interior de urna mesma etnia, excluindo dessa forma, o 
outro, o diferente. 

O processo de exclusao, porém, pode se dar em duas dire95es: ora é 
o diferente que é excluído, ora é o eu que se exclui . E, entao, além de 
kura, o Bakairi (e, certamente, outras línguas) vai contar com várias 
marcas de identidade como, por exemplo, kurama ' gente excluída' e 
alapidawana, antiga expressao de auto-reconhecimento interna ao gru
po e, diferente de kura, só era usada para um Bakairi do mesmo grupo, 
nunca estendida a outra gente. 

Os kurama também surgiram com xixi. o deus-sol . A metamorfose se 
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dava quando o corpo s~ t~mava p!eno de luz. Era preciso saber ocupar 
o lug~r exato na expos19ao aos ra1os dexixi, senao, as partes sombrea
das nao se transforrnavam. E aí surgiram seres híbridos: corpo de gente 
co~ pata de onc;a: perna de gente c?m pés de pato, feic;oes de gente e 
nanz de tu_cano. Sao seres que reflet1am a dualidade - sombra e luz_ 
que a _partir da chegada de xixi passou a constituir o universo Bakairi. 
S_: ex1s~e a luz, nao_ existe a sombra, um exclui o outro, e aqueles seres 
nao ~enam co!1"1o v1ver com os kura. Foram atirados nas águas dorio, 
~as ag~as m~is fun~as,' ~nde a luz n~o ~lcanc;a. Sao os kurama (kura 
gente , -ma ~xclusao ) gente excluida . Excluida do mundo onde ora 

se tem luz (dta), ora se tem sombra (noite), mas incluida num outro 
mu~do -=:- o das águas sem luz. Dessa forma, pode-se dizer que os 
kurama sao urna das faces da identidade dos kura, apenas nao convivem 
num mesmo espac;o fisico. E fazem parte de um mundo mítico 

C?mo se ve, a compreensao do movimento da identidade r~quer um 
~am.~~h? para . alén:i de urna lista de tem1os. Além das marcas 
l~ngu1s!1cas de tdentidade, há diversos mecanismos discursivos de iden
t1 ficac;a~ qu: podem revelar que a identidade étnica, social ou 
c~~trasttva nao se ~ncerr~ ta? som~nte numa simpl~s denominac;ao ge
n~nca, como k~ra_ gente . Sao mu1tos esses mecanismos, todos consti
tu1~os na matenahda?e da língua. No decorrer da análise, discutiremos 
mu1tos desses mecanismos. Mas, ~ guisa de ilustrac;ao, vale aqui desta
car _um trecho d~ relato de urna xrnguana sobre a chegada de Von den 
Ste1nen e Antontnho a antiga Aldeia. 

A ídentificac;ao do indio da Aldeia Paranatinga - o qual nem "todos 
cham~i_n naturalmente de Antonio'', como nos conta o viajante - como 
~akatr~, ~a~ palavras de Wal.~ga, revela muito mais do que um simples 
JOgo dialetico, ou do que o simples dominio do kura itanro. Nao basta 
saudar os kura ~akairi para ser reconhecido como um deles. O proces
so de ~econhe_c1mento passa antes nao pelas semelhanc;as, e sim pela 
e~clusao do diferente. A marca de exclusao, porém, determina a exclu
s~o do eu pelo nao reconhecimento do tu. Ou seja, o tu nao é reconhe
c1do p~rque º ,eu se exc/ui do universo desse outro, do diferente. E essa 
exclusao se da por confronto numjogo de interlocu~ao entre Kuikare 
nome pelo qual os Bakairi denominam Antonio, e o chefe da Aldeia' 
Katawga' 3• ' 

angue ka ama - kele meka kuikare 
'Quemé voce?' - disse Kuikare. 

\ 
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ura urama alápidawanála ura alapidawana ura katawga ura 
'Eu? Eu sou um dos Alapidawana. Eu sou Alapidawana. Eu sou 

Katawga.' 

Ao responder a pergunta de Kuikare, Katawga ainda nao reconhece
ra Kuikare como sendo gente da sua gente. Há duas marcas - -ma 'ex
clusao' e -la ' próprio', 'de fato', 'mesmo' - que anunciam a estranhe
za, ou o nao reconhecimento por Kuikare. 

A marca [ma] instaura, por exclusao do 'eu' do universo do ' outro ~ , 
a identidade daquele Bakairi do Xingu. A marca -la, afixada a 

· alapidawana, reafirma essa identidade - alapidawanala 'um 
Alapidawana de fato ' , e todo esse processo é que parece responsável 
pelo contraste de identidades. Nessa perspectiva, a identidade 
contrastiva nao passa por urna avalia9ao de práticas, costumes, ou atitu
.des, através do qual se atualizam as semelhan9as e diferen9as. A iden
tidade se contrasta no e pelo discurso. Logo, o formativo -ma preso a 
ura 'eu' - urama - instituí um "eu" particular - um eu
Alapidawana. Kuikare podia até se expressar em kura itanro, podía até 
se valer de um jogo dialético - Kura Bakairi! - mas a sua identifica-
9ao parece ser, naquele momento do "eu-Alapidawana" trazido em res
posta a sua pergunta, como a de um "eu" genérico, ou melhor dizendo, 
como a de um 'tu' (Bakairi ou nao)'que nao fazia parte do grupo de al
guém que, numa querela discursiva, se excluí para nao incluir aquele in
terlocutor na identidade dos que falam do lugar de um Alapidawana: 
ura urama ' eu sou um eu excluído', alapidawanala ' um Alapidawana 
genuíno ', ura alapidawana ura 'eu sou um eu Alapidawana'. 

De fato, a identidade contrastiva "implica a afirma9ao do nós <liante 
dos outros" (idem), o que nos leva a acrescentar, porém, que enguanto 
o nós se afirma, por exemplo, por exclusao, nega nao só o outro. Nega 
o ' tu', o 'outro', enfim, o diferente. Mas nao sao apenas simples formas 
de denomina9ao que fazem com que os membros do mesmo grupo "se 
representem inequívocamente "semelhantes" entre si enquanto diferen
tes dos membros de outros grupos de referencia" (Cardoso de Oliveira, 
37), nem, tampouco, urna simples realiza9ao contínua de um "jogo 
dialético" . E sim todo um processo discursivo onde sujeitos de um 
mesmo discurso se reconhecem como interlocutores. A identidade se 
instituí por movimentos discursivos. (Cf.: Souza, l 99la) 

Finalmente, é válido explicitar que, ao tomar para discussao o con
ceito de identidade contrastiva aquí 111encionado, nao é nossa inten9ao 
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apontar ~sta, e nao outra, fi lia9ao a vertentes teóricas no campo da An
tr.opolog~a. ~ossa perspectiva ao falar da identidade - do índio e do 
discurso 1nd1gena - prescinde de conceitos formalizados em outras áre
as do conhecimento estranhas a Análise do Discurso. Descrevemos os 
muito.s . e diferentes processos discursivos que constituem a 
maten~l~da~e ~a língu~ (discursiva e histórica), os quais instituem a for
ma-suJe1to-1nd10 e o discurso indígena, recobrindo, assim, a identidade. 

--
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A classifica9ao das línguas Carib - na qual se insere o Bakairi -
tem na sua base, nao a compara9ao de cognatos (como se tem para o 
Tupi), e sim a distribui9ao geográfica. Há divergencias entre as muitas 
classifica9oes oferecidas para o Carib14

• Divergencias no que se refere a 
classifica9ao de algumas l'ínguas como Caribe ao número exato de lín
guas (entre 40 a 60). Alguns estudiosos apontam que muitos di aletos 
tem sido confundidos e tratados como línguas separadas. 

Voeglin e Voeglin (1977) admitem até que o Carib possa vira ser 
considerado um tronco, e algumas das línguas talvez possam constituir 
famílias. As. línguas Carib sao faladas. na América do Sul, na regiao da 
Amazonia (Orinoco e Xingu) e parte de Mato Grosso. O Carib se sub
divide, assim, em tres ramifica9oes -Norte, Nordeste e Sul. O Bakairi 
pertence a ramifica9ao Sul. 

A língua Bakairi é hoje falada por aproximadamente 385 Bakairi 
distribuídos por dois postos indígenas: o P.I. Simoes Lopes (hoje P.I. 
Bakairi) e o P.I. de Santana. Perto de 70% desse total vivem em Simoes 
Lopes, área onde se concentrou nossá pesquisa. Há diferen9as entre as 
duas variantes dialetais, entretanto, nao nos ocupamos de nenhum estu
do comparativo das duas variantes. Geograficamente, os dois grupos se 
encontram bastante distanciados e nao houve oportunidade de visitar os 
Bakairi de Santana. 

Wheatley ( 1970) faz algumas observa9oes comparando o sistema 
fonológico das duas línguas, arralando um pequeno número de palavras 
em Bakairi de Santana. De imediato se apreende que a queda de conso
ante intervocálica registrada no Bakairi de hoje - por compara9ao ao 
Bakairi anotado em Von den Steinen e Capistrano de Abreu - nao teve 
lugar no Bakairi de Santana. Por exemplo, a palavra *ugoroto 'homem' 
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da língua do século passado tem hoje as expressoes ugondo, em Simoes 
Lopes e ugoroto, em Santana. Por outro lado, os sons que se derivaram 
de um " *h aspirado" existente no Bakairi antigo correspondem, hoje, a 
realiza9oes diferenciadas: enguanto, no Bakairi que estudamos, desse 
·som decorreu urna série de fricativas (cf.: se9ao 4.2.1.1), no Bakairi de 
Santana, registra-se no lugar da aspira9ao urna oclusao glotal. Urna pa
lavra como pozeka ' porco' , em Santana é pronunciada po?eka. 

Quando indaguei a alguns informantes se a língua Bakairi ·de.Santana 
era diferente do Bakairi de Simoes Lopes e se eles tinham dificuldades 
de se entenderem com os Bakairi da outra área, a maioria respondeu que 
"A língua é diferente, os de Santana falam cortado, mas a gente enten
de." O "falar cortado", certamente, corresponde a presen9a da oclusao 
glotal. · · 

Embora nao tenha estado em Santana, em transito pór Cuiabá, encon
trei por urnas duas vezes com o cacique de lá. Este me ofereceu a "sua 
Aldeia", caso me interessasse de ir até lá estudar, mas me advertiu que 
poucas pessoas - os mais novos - e ele inclusive - falam a língua 
com fluencia. Os velhos ainda sabem falar, mas os novos nao costumam 
conversar na língua. Nao sei até que ponto esse fato procede, no entan
to, percebo aí ·urna postura bastante diferenciada da dos Bakairi de 
Simoes Lopes. Estes fazem questao de só se expressarem em Bakairi. 
Está dentro de seus propósitos nao só nao "perderem" a língua, como 
também cultivarem a certeza de que nenhum kataiwa sabe Bakairi como 
eles. "A · nossa língua é a maior arma que a gente tem contra os 
karaiwa", me disse urna das lideran9as Bakairi que, junto com outros 
índios, inclusive nao-Bakairi, tinham invadido e tomado a Delegacia da 
FUNAI, na época Gulho de 1985), situada em Cuiabá. . 

O sentido que é atribuído a preserva9ao da lí~gua materna sustenta o 
dado de que cerca de 90% dos Bakairi sao bilíngües, isto é, falantes do 
portugues e da própria língua, o Bakairi. Urna minoría monolíngüe é 
formada por velhos e crian9as. Entre eles a única língúa que serve a co
munica9ao é.o Bakairi, mesmo que haja a presen9a de karaiwas. 

4.1 Língua e Gramáticas 

O Bakairi, como a maioria das línguas Carib, ou nao sao estudadas 
com freqüencia ou sao "mal" estudadas. Assim, nao se dispoe de mate
rial variado sobre estudos lingüísticos em Bakairi, apesar de existir des
de o século passado um volume de 403 páginas, es~rito por Von den 
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Steinen ( 1892) dedicado sornen te a descri9ao da Iíngua. 
Do tr~ba:ho de Von den Steinen, muitos estudiosos de línguas Carib 

fa~em c1ta9ao. Adam (1893), por exemplo, num enfoque comparativista, 
c_u10 fim era a reconstitui9ao de urna proto língua indígena, recolhe vá
nos exemplos do trabalho de Von den Steinen. 

~apistrano de Abreu (1895) vai mais longe. Trabalha no Rio de Ja
ne1~0 com um informante Bakairi e estende para os dados coletados 
mu1tas das mesmas explica9oes oferecidas em Von den Steinen: 

"Assentando sobre o livro do Dr. Steinen, cujo systema de 
t~anscrip~ao pho,netica adopta com ligeiras variantes, mais que 
s1'?~~es resumo e entretanto, pois em muitos pontos variam as 
op1n1oes, em outros apparecem pela primeira vez factos ainda 
nao conhecidos. lsto quanto a p_arte linguistica objecto deste 
primeiro capitulo." ( op.cit; p.211-212). ' 

Discor?a em ~l~uns ponlos de Von den Steinen. Por exemplo, no que 
se refere. a descn9ao dos temas verbais - -taki e -raki . Afirma ao con
trário de Von den Steinen - que a diferen9a de temas atribuí' urna di
feren9a de sentido-, que os dois temas recobrem o eixo transitivo/ 
intransitivo, fato negado em Von den Steinen a partir do Ievantamento 
de todos os verbos da língua, os quais nao se encaixariam nessa distri
bui9ao. Capistrano de Abreu sustenta sua afirmativa a partir da ilustra-
9ao de apenas dois verbos nos quais, por um acaso, a diferen.ya de tema 
correspondería a diferen9a de transitividade. 
. Quando, no estudo da sintaxe, discutimos a morfología verbal, admi
ttmo~ com Von .den Steinen que os dois temas verbais, os quais 
selec1onam duas hstas diferenciadas de formativos, apontam urna divi
sao semantica entre classes primitivas e classes derivadas. 

Whe~tley - pesquisador do Summer Institute of Linguistics (SIL) 
- conv1veu com os Bakairi por um período aproximado de 8 anos en
tre os anos de 1962 a 1970. Participou, ao lado de Ruth Monserrat da 
org~niza9ao ~e urna ortografía para a língua Bakairi (1964) e da el;bo
ra9ao (patrocinada pelo SIL) de pequenas carti1has de textos Bakairi 

. ' 
cre10 que para serem usados na escolado Posto Bakairi. Além desses 

~ dentro d~ ~m enfoqu~ tagmemico, produziu tres trabalhos sobre a língu~ 
- Bakazr1 Phone1n1cs ( 1964 ); Grammar of Bakairi ( 1964 ); Bakairi 
verb Structure ( 1969) - e um quarto trabalho na linha de Halliday -
Prono_un_s and No1ninal Ele111ents in Bacairi Discourse ( 1970). As for
mas distintas da grafia Bakairi/Bacairi consta dos trabalhos citados. 
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Nao costuma fazer referencias a Von den Steinen e parece desco
nhecer Capistrano de Abreu. Apenas em um de seus trabalhos -
Bakairi Verb Structure ( 1969) - diz que "embora ·exista urna gramá
tica da língua 1 surgida já em .1892, o Bakairi permaneceu su
perficialmente descrito." Em nota de pé página, faz a referencia a Von 
den Steinen e na intrQdu9ao do trabalho de 21 páginas anuncia seu 
objetivo: "O presente artigo se propoe a descrever com mais detalhes 
urna fase da gramática, denominada a estrutura do verbo." 

No lugar da descri9ao superficial do Bakairi - em Von den Steinen 
a estrutura do verbo ganha urna discussao de 86 páginas - propoe um 
estudo mais detalhado da estrutura verbal resumido em 21 páginas. 

Com exce9ao desses, e de nosso estudo, nao há outras referencias de 
análises lingüísticas voltadas apenas para o Bakairi. No final do sécu
lo passado, as notícias trazidas por Von den Steinen sobre a língua e o 
povo Bakairi reavivaram muitas das discussoes dos estudiosos da épo
ca sobre os Cariba e as aten9oes se voltaram sobre ambos - lígua e 
povo. 

No espírito dessas discussoes está a busca por urna língua matriz. E 
a tendencia é identificar os Carib com os Tupi (desde D 'Orbigny e 
Martius), como o faz Baptista Caetano, considerado o caráter impuro 
do idioma Carib: 

"No meu entender, o ·Karaiba nao é nem póde ser lingua ma
triz. Mediante algum estudo que della tenho feito (e que sin to 
nao ter podido aprofundar), ella se me apresenta como urna mis
tura extraordinaria de muitos dialectos de varia procedencia; é 
urna verdadeira gíria, amalgamada de diversos dialectos, que 
ora a presenta mu itas frases, de radica es e voz es diff e rentes, para 
exprimir a mesma cousa, ora absoluta falta de designa~ao para 
outras cousas." (In Capistrano de Abreu, 1895: 210, tomo 111). 

Falaremos, entao, um pouco dos diferentes ángulos que vem consti
tuindo a língua Bakairi como objeto de estudo e análise. 

4.1.1 Die Bakairi Sprache 

Os dados que compoem a gramática de Von den Steinen foram 
coletados nas duas expedi9oes realizadas ao Xingu em 1887 e 1888. 
Teve sua publica9ao em 1892 e trabalhou com um único informante, 
cujo nome cristao é Antonio. 
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O trabalho de Von den Steinen abrangue o comparativismo de várias 
línguas, que ele considera pertencentes a família Carib visando a 
reconstitui9ao de urna proto-Iíngua. Recupera as leis fonéti~as formula
das pelos neogramáticos e, a semelhan9a das discussoes no indo-euro
peu, aborda a questao da aspira9ao, registrada com oclusiva velar em 
início de palavra, além de um som denominado "h aspirado", que apre
senta urna grande "oscila9ao" com outros sons. 

O livro aborda diferentes aspectos da língua. 
~onsta de ~ prefác~o ~o qual, além de agradecimentos e da apresen

ta9ao do.s Baka1n e do 1nd10 Ailtoninho, tece considera9oes sobre estu
dos reahza.dos por outros autores sobre as línguas e os povos Carib e 
busc.a precisar a no9ao do que significa 'Cariba'. Diz Von den Steinen 
que essa denomina9ao foi dada pelos europeus a toda espécie de índio 
e pelos í~dios a todo europeu. 

Segu_e-se a ap_resenta9ao de um alfabeto que, segundo o autor, procu
ra refletIT as reahza9oes fonéticas, abranguendo as transforma9oes recí
procas decorrentes do contato entre os sons. A descri9ao da pronúncia 
de~ses sons se faz por analogía a sons semelhantes de palavras do ale
~ao. Q~a~d~ se depar~ com algum som pouco familiar, além de 
1mpress1on1_sttca_, a ?escn9ao ganha meneios complexos de onde pouco 
se deduz. F1ca d1fic1l se saber exatamente de que som se trata. É o caso 
por exemplo, da pronúncia de um som grafado como 1, transcrito entr~ 
parenteses ao lado de r: 

' 
':-"'. eu nao posso definir melhor senao dessa forma, que ele 

esta, situado ~ntre ri, ro, ru, por um lado, e gl, por outro lado. 
Sera visto ma1s tarde, que para isto, se ele corresponden a um ri, 
ou ro, ou ru, há urna regra determinada. O /.., nao acontece como 
som inicial e nem no meio de urna palavra;e também nao vem 
antecedido por sílaba acentuada. Ele representa urna sílaba fi
nal reduzida, e parece destinado a desaparecer." (op.cit; p.255) 

A descri9ao de Capistrano de Abreu do mesmo som também nao es-
clarece muito: 

"Irineu profere-o levantando a lingua dobrada aos dentes su
periores e depois, ou ao mesmo tempo, retirando-a, ou elevando
a, para o palato molle: é pois urna supradental velar: só ·apare
ce no fim das palavras precedido de a, que torna muito longo." 
(1895:21 3) 
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Provavelmente, ·este seria um som retroflexo, mas de dificil identifi
ca9ao hoje em dia. A sua ocorréncia era restrita a poucas palavras, e 
hoje registra-se a perda do mesmo. Apen~s urna ~ala~a, gra~ada em Von 
den Steinen como oda/... ' dentro ' tem hoJe a reah~a~ao odai. . 

Após a apresenta9ao do alfabeto, tem-s~ ~m lex1co organizado por 
campos semanticos (partes do corpo, fam1h~ e. nomes de parentesco, 
alma e língua, natureza, etc) e por classes lex1ca1s. ,.. . .. 

Em seguida, há urna lista com 542 frases de Antonio (Satze ~es .An
tonio), acompanhada de urna tradu9ao interli?e~r e urna tradu9ao hvre, 
com explica9oes sobre as constru9oes gra_mat~cats encontradas, ou sobre 
a especifica9ao científica d~ planta.s e ani~a1s. . _ 

A apresenta9ao da narrativa de cinco mitos segue a mesma onenta9ao 

da lista de frases. 
Antes de abordar aspectos da gramática da língua, o~erece em,ordem 

alfabética urna bibliografía que versa sobre assuntos diversos (hnguas, 
religiao, povos), que julga abranguer o univers~ ~arib . . . . _ 

No ambito da gramática, ocupa-se da descn9ao da distn?u19ao dos 
sons e das altera9oes fonéticas sofridas em certos amb~entes., ~o 
Bakairi dessa época, já se registrava o fenómeno da ha~onia vocahca 
em processos de sufixa9ao, comum a várias línguas Canb, tratado, no 
caso, como "altera9ao fonética". . _ 

As chamadas altera9oes sao, por sua vez, sustentadas por den~a9ao 
de leis fonéticas oriundas dos sons básicos da pro~o l,í~gua, e~ CUJO re
pertório registram-se apenas os sons tidos como prnr~anos.As diferen9as 
fonéticas também servem de critério para agrupar diferentes elementos 
gramaticais, como temas e raízes verbais, por.exemplo. . . 

As regras de acentua9ao sao duas e bem simples: a matona das p~
lavras na língua atende a um padrao de acento fix~, tomando proem1-
nente a penúltima sílaba; quando as palavras term1n~m em consoante 
nasal e A., atraem para si o acento. Essas regras sao retomada~ ei:n 
Cap·istrano de Abreu e repetidas em Wheatley sem nenhuma referencia 
a estes dois estudiosos do século passado. 

As classes gramaticais sao estudadas em seus aspectos 
morfológicos, sendo que a descri9ao do.s verbos é ª. mais trab~lha~a . 
Sobre a estrutura9ao das frases, ou da s1ntaxe propnamente dita, n.ao 
há nenhum capítulo em especial. Algumas observa9oes ocorrem no in
terior de notas elabo radas no momento da tradu9ao livre das frases e 

dos textos. 
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4.1 .2 Da Lingµa dos Bacayeris 

Embora Capistrano de Abreu nao tome partido sobre ser o Carib urna 
língua pura (língua matriz) ou impura, é possível inferir desde o come- · 
90 que a sua tendencia é apontar, em especial, na língua Bakairi seme
lhan9as como Tupi, nao no que se refere, específicamente, a etimología, 
e sim, a processos gramaticais e de forma9ao de palavras. Fato que pode 
ser verificado coma abertura de seu trabalho: "A lingua dos Bacaerys 
(kx_ura itano, tohi itano, isto é, lingua de gente, exactamente como abá 
ñeé, a lingua dos Tupis), é falada ... " (op.cit.; p.212). A compara9ao com 
o tupi pode ter na base da sua justificativa urna leve crítica que faz, de 
urna forma parentética, ao "método defeituoso [dos gramáticos jesuitas] 
que os induzia a aplicarem nos idiomas do Novo Mundo a craveira do 
latim" ( op.cit; p.224). No ambito gramatical, dizque "pelo exame dos 
vocabularios e das formas grammaticaes, ficou provado que pertencem 
os Bacaerys ao grupo dos Carahybas ou Caribas." (op.cit; p.212). Re
ferenda, assim, a importancia da contribui9ao do trabalho de Von den 
Steinen (fato aludido em momento anterior, quando se ocupa em falar 
da obra do viajante alemao) a defini9ao do Carib como urna matriz de 
línguas, mas durante a descri9ao da língua, as analogías sao sempre bus
cadas com o Tupi, ou mesmo com o Guaraní. 

Trabalha no ~io de Janeiro com um indio Bakairi do Paranati~ga, de 
nome Irineu, qpe veio a cidade acompanhado do Dr. Osear de Miranda, 
quando voltava de urna tormentosa viagem ao Amazonas. Seu método 
de descri9ao dos sons se faz também através de compara9oes a sons 
análogos do portugues, do frances, do alemao e do ingles. Nao fala das 
"altera9oes fonéticas". 

Quanto a morfología, atribuí, por exemplo, ao sufixo ''püri ou büri" 
a fun9ao de modificar o substantivo com o aspecto de tempo passado 
("mesma fun9ao do cuer ou puer, na língua dos tupis ~ guaran is), ou 
ainda a mesma partícula ("do mesmo modo que no aba-ñee") poder sig
nificar o plural. Nesse aspecto, discorda de Lucien Adam (1893) que 
nega a modifica9ao de substantivos em Bakairi por qualquer sufixo que 
seja, e arrola tres marcas de plural para o nome: modo, mo e do. 

No Bakairi de hoje nao tenho dados que comprovem a partícula -pire 
modificando o substantivo com número, funciona apenas como um 
modalizador de passado. Quanto as demais partículas tem-se -mondo, 
presa aos nomes, como marca de coletivo e -mo, presa ao verbo, como 
marca de plural, ambas ocorrem em distribui9ao: quando o substantivo 
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vem marcado, nao se marca o verbo, e vice-versa. Quanto a -do, este 
parece ser um formativo de substa!1tivos oriundos de outros substantivos: 
yuno 'sangue' yunudo 'parente'. E recorrente a sua preseni;a em nomes, 
cuja etimología nem sempre sei recuperar, mas que abranguem, sempre, 
a categoria de seres animados: pekodo 'mulher'; yamundo 'crian9a ' ; 
ugondo 'homem'; udodo 'on9a', etc. 

As observa<;oes sobre os aspectos gramaticais da língua, como já foi 
mencionado, pouco diferem das de Von den Steinen e, dentro da pers
pectiva teórica lingüística atual, ganham outras interpreta9oes cujo arro
lamento exaustivo me parece desnecessário, dado que fugiria aos meu.s 
objetivos. 

Quanto a sintaxe, porém, observa que a ordem dos constituintes 
atende as ordens SV e SOV, com possibilidade de serem alteradas 
"quando logicamente nao existe confusao possível". No que se refere a 
processos de subordina9ao, propriamente ditos, "o Kxura-itano, como · 
sintaxe usa exclusivamente de parataxe. '' 

4.1.3 Grammar of Bakairi 

Os trabalhos do pesquisador do SIL - Wheatley - sao pautados 
pelo modelo de análise tagmemica, e se resumem num processo exaus
tivo e "infindável" de segmenta9ao e classifica9ao por "slots" (fun9ao) 
dos formativos e dos constituintes gramaticais da língua. A descri9ao 
toma-se, entao, falha em diversos aspectos, tomando-se dificil a apreen
sao do sistema e .do funcionamento da língua. As suas coloca9oes se re
sumem em afirmativas, sem nenhuma discussao teórica, e ilustradas com 
um a dois exemplos, no máximo. 

Ao contrário da descri9ao dos dois pesquis~dores do século passado, 
através da qual é possível se chegar a urna visao satisfatória de que 
como era o Bakairi de cem atrás, os trabalhos de Wheatley nao só nao 
serviram de subsídios a minha análise 15, como também nao comprovei 
com os meus dados, nem com os informantes, muitas das afirmativas 
por ele aventadas. 

Por outro lado, a fotocópia da gramática Bakairi, elaborada em 1964 
e que consta dos arquivos do Museu Nacional, é de péssima qualidade, 
tomando a sua leitura quase impraticável, o que nao me permitiu, por 
exemplo, apreender o sistema fonológico da língua. Como em um dos 
trabalhos publicados, o autor se utiliza da ortografia da língua, na qual 
as notai;oes empregadas nao correspondem a descri9ao dos sons que 
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~prese~ta e nao há ~a~bé~ refe~encia a acentua9ao da língua, cheguei 
a Alde1a co~ u~a ~de1a tao equivocada de como se falava Bakairi que 
as pessoas nao so nam do que eu dizia, como demoravam a identificar 
o que eu estava tentando dizer. 

Wheatley conviveu comos Bakairi por um período longo (8 anos) e 
"falava Bakairi co~o a gente" - dizem os homens - "vivía com a gen
te na ro9a~ no m~10 dos mato, e falava tudo igualzinho a nós. Os guri 
d~le tambem sab1am fa.lar." Mas a sua sensibilidade para falar a língua 
nao se reflete nas suas 1ncursoes como lingüista. 

Fora do ambito da tagmemica, escreveu Pronouns and Nominal 
Ele1nents in Bacairi discours (1970), no qual se guindo Halliday ( 1967) 
tece co~si.dera9?es sobre o quadro de elementos e outros processos 
referenc1a1s na hngua. Fala do discurso, mas ilustra o que diz com pe
quenas ~láusulas descontextualizadas de um segmento maior, e quase 
sempre incompletas do ponto de vista gramatical. 

Com is so, chega a um quadro sistemático dos elementos de ref eren
cia (animados e nao-animados) dividindo-os em temáticos e a temáticos 
foca~s e nao-focais, deiticos e nao-deiticos. Diferente da proposta d~ 
Hal~1~ay, em qu~ a estrutura9ao dos enunciados, regida pelas "fW19oes 
soc1a1s ( em sentido lato) da língua" e pelo ponto de vista do falante 
,estabelece lugares diferenciados para categorías como tema (TEMA;· 
TEMA ~ RE:_MA! e in~orma9ao (INFORMA~ÁO: DADO E NOVO) 
na organ1za9ao d1scurslva, Wheatley atribuiu aos elementos lexicais a 
fun9ao dessas categorías, que passam a ser inerentes aos itens lexicais 
em si.- "Os pronomes maca 'ele (focal)' e auaca 'ele (nao-focal)' sao 
temáticos no sentido de Halliday." (sic) 

Logo, as c"olo~a9oe~ sobre a ordem desses elementos na senten9a per
dem, ~O: essenc1a, a dtscussao de Halliday sobre as ordens que marcam 
as pos19oes dado/novo. Ao afirmar que "Eles [maca e auaca] geralmen
te ocorrem no início em frases declarativas, representando a tematiza9ao 
no.rmal, neutra e nao-marcada: maca iuuainle 'ele aben9oa ', maca 
taLgu~ze ~ el~ morre', auaca ague/e 'ele diz' .", parece esquecer que, pela 
sua d1str1 bu19ao, os pronomes citados maca e auaca sao, respectiva
mente, marcados a um só tempo como temático/focal e temático/nao-fo
cal, ficando dificil entender a questao da ordem nao-marcada. Ao mes
mo ten:ip~, acrescenta que eles podem ocorrer também em qualquer ou
tra pos19ao na senten9a, quando o tema é, entao, marcado. Confusas sao 
as ~ua~ explica9oe~, pautad~s em Halliday, que nao fala de categorías 
le~1ca1s com propnedades discursivas, mas fala das fun9oes que deter
minados enunciados podem adquirir na organiza9ao do discurso. 

\ 
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Mesmo assim, busquei aplicar a um texto Bakairi os princípios º,f~re
cidos por Wheatley, nao conseguindo, porém, suste~tar a sua anahse. 
Gostaria de acrescentar, porém, que a leitura do referido t.rabalho sobre 
a referencialidade em Bakairi foi urna das razoes que motivou a estudar 
a língua e, em especial, o discurso. Urna língua que apresenta um qua
dro extenso (ao todo 14 formas no quadro de Wheatley) para refe~end~r 
a 3ª pessoa, certamente, desperta expectat~vas sobre a s~a ?rganiza9ao 
disursiva e, específicamente, sobre a questao da.referencial~da~e. 

É, porém, para 0 ambito da lógica e da enun~i~9ao que direcionamos 

0 enfoque dos elementos referenciais em Bakain (cf.: cap. 5), e ~orno a 
nossa descriyao diverge totalmente da de Wheatley, nao nos det1vemos 
em contradizer 0 seu trabalho. Por sinal, esse é um fato que se estende 
a nossa análise como um todo. _ . 

Queremos deixar registrado, entretanto, que a apreensao de m.~11t~s 
fatos do Bakairi de hoje - como por exemplo, a dupla concor~ancia 
com sujeito e objeto e a aquisi9ao de consoantes _sonoras (fatos nao ob
servados por Wheatley) - foi bastante favorecida pelos trabalhos de 
Von den Steinen e Capistrano de Abreu. 

4.2 Kura itanr~ aspectos da lingua Bakairi 

A op9ao de estudar o Bakair~ partí u, ª. princípio,. do, fato d~, ª? con
trário do que se tem para as línguas Tupi, as demais hnguas 1n~igen~s 
brasileiras ou sao pouco estudadas, ou sao estudadas de forma nao mu1-
to satisfatória, no que se refere a concep9ao do que vem a ser urna abor-
dagem lingüística em termos teórico-cie~tíficos. . . 

o simples preenchimento de formu.lános de pesquisa, ou,a orga~iz~
yao de listas de palavras, pouco contnbuem ao estudo d~s hnguas ,i~di
genas. Por outro lado, o modelo de a~álise que p~edomin~ n~s a~ahses 
em língua indígena, no caso, o oferecid~ p~la teona T~gme1?~ca, e de~
citário na medida em que o nível descnttvista e classificatono tem pn-. , 
mazia sobre o nível das generaliza90es. _ , 

o desenvolvimento da teoría Tagmemica surgiu como rea9~0 a forma 
como as línguas ameríndias eram estudadas, tendo como ~a~ame~? ,de 
análise o latim. Os estudos missionários, ainda sob o espint~ ª.ª hn
gua ideal", procuram estender as línguas indígena~ as caractenstt~as de 
urna língua ideal, no caso, o l~ti~. ~ .esse res~eit~, Mattoso Camara 
( 1965: 102) denuncia que os mtssionan~~' ao d.trec1onarem os estudos 
lingüísticos em Tupi pelo ideal de gramatica forjada na estrutura da gra-
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mática latina, protótipo do que deveria ser urna língua rigorosamente 
pautada numa gramática geral, acabaram por produzir "a discipliniza9ao 
da Língua Tupí". A qual "obedeceu ao objetivo de aperfei9oar a língua 
indígena". 

A proje9ao de um modelo de sistematiza9ao, porém, dá lugar a 
objetos-fic9ao, que os analistas de linguagem vem produzindo histori
camente. A esses objeto-fic9ao, Orlandi e Souza (1988) denominam de 
línguas-ünaginárias. "Sao línguas-sistemas, normas, coer9oes, as lín
guas-institui9ao, a-históricas. Constru9ao. É a sistematiza9ao que faz 
com que elas percam a fluidez e se fixem em línguas-imaginárias." 
( op.cit.; p.28) 

A língua-imaginária nao é isenta de implica9oes. Interfere na própria 
história da língua: os paradigmas controlam o uso e a forma da língua, 
e com isso produzem o apagamento do locutor, do sujeito-falante que, 
no caso do índio, indaga ao nao-índio a forma como <leve falar. 

O modo como o índio <leve falar acaba instituído e oficializado nao 
só nas gramáticas e descri9oes lingüísticas, mas na oferta de materia is 
didáticos, como cartilhas e livros de textos 16, ou nas propostas de or
tografias, desprovidas de historicidadel7, e sem a participa-yao efetiva do 
índio. Este, mesmo quando é envolvido em projetos de trabalho coma 
sua língua, fica a espera de recomenda9oes sobre o que deve escrever e 
de que forma deve ser escrito. 

As denúncia~ sobre a discipliniza9ao das línguas indígenas em bus
ca da língua ideal resultou também num outro tipo de apagamento. A 
discipliniza9ao, ao mesmo tempo que acusa a necessidade do afasta
mento do latim como paradigma de análise, revelando a língua indíge
na em s_i, acaba por sugerir a confec9ao de um modelo ideal de análise 
- o tagmemico. Aquí a rela9ao com o imaginário é diferente daquela 
criada ao longo dos séculos que precederam o aparecimento da 
Lingüística. A oferta (surgida como advento da Lingüística) de um mé
todo científico de abordagem das línguas resulta na cria9ao de "mode
los imaginários". Hoje nao se discute mais o modelo de língua ideal (o 
latim), mas se discute o modelo ideal (o tagmemico, ou o da lingüística 
tipológica) para descri9ao de línguas indígenas. 

O que revela quase nenhuma diferen9a com a teoría evolucionista do 
século passado: a língua indígena (selvagem) continua singularizada 
face as línguas de civiliza9ao, nao no processo de tematiza9ao que levou 
a sua discipliniza9ao, e sim no processo de tematiza9ao do modelo es
pecífico a línguas específicas. 

Com isso, paralelamente ao desenvolvimento das teorías lingüísticas, 
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funda-se urna lingüística indígena, que acaba por se tomar urna institui
<;ao nao isenta de conseqüencias. Ao falar em língua indígena fora dos 
parametros dessa instituic;ao, corre-se o risco de nao se encontrar pares, 
de nao querer ser ouvido, de ter recusada a publica9ao ·de um texto. En
fim, é, em última instancia, nao ter urna identidade reconhecida como 
lingüista em língua indígena. 

Assim, a nossa op9ao metodológica de abordagem da língua é pelo 
modelo da gramática gerativa, por um lado, por acharmos insuficientes 
as estratégias da tagmemica para falar, em especial, da configurac;ao 
sintática e, por outro, por nao acreditarmos em modelos ideais. 

Essa op9ao nao impede que se deixe de operar coma língua imaginá
ria; entretanto, para cumprir a nossa meta - análise do discurso em lín
gua indígena - é preciso proceder a descric;ao dos processos gramati
cais da língua. E a op9ao só pode ser no campo da Lingüística, pois, 
como observa Pecheux, a Análise do Discurso pressupoe a Lingüística. 

Nao haveria como, na análise do discurso indígena, abrir mao da 
lingüística nao só por questoes epistemológicas, mas, principalmente, 
para evitar o risco de· ao me propor a analisar o discurso do índio, es
quecer a sua língua, e acabar analisando a tradu9ao dos textos. Por isso, 
a análise que proponho se faz nas e pelas marcas gramaticais do Bakairi 
- a clivagem, as formas de atesta9ao, as formas do discurso relatado, o 
sistema de referencialidade, a escolha das palavras, a sonoridade etc -, 
processos estruturantes da materialidade lingüística do Discurso 
Bakairi. Sob essa perspectiva, procuro fugir a urna prática reducionista 
que opera com a língua como um corpo a~strato e inerte, sem 
historicidade (como denuncia Bakhtin), e, ao mesmo tempo, fujo de 
praticar mais um desrespeito ao índio: falar do seu discurso sem lhe co
nhecer a língua. 

Procurei, assim, nao perder de vista a dimensao do universo Bakairi, 
e f oi dessa forma que a análise dos dados, paralela a análise dos textos 
mais variados, sempre fundamentada pelo social, pelo cultural, pelo his
tórico e pelo cotidiano, pouco a pouco, f oi me eferecendo elementos, 
fatos de linguagem, que me permitiram falar da produc;ao de sentidos, 
da materialidade da língua e do discurso indígena. 

Sem esquecer as inúmeras explicac;oes dos próprios informantes so
bre o funcionamento da língua, sobre o uso de determinadas expressoes, 
de início buscadas por mim, mas que, com o andamento da pesqúisa, 
tomaram-se naturais. Lembro, por exemplo, de Shagope que, ao falar 
das comidas Bakairi, descreve o preparo do beiju e que, no instante em 
que íamos transcrever e analisar o texto por ela produzido, observou: 
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"Tania, na nossa língua, a gente fala tudo de trás pra fren-
t " "C . ?" . d . e. orno ass1m. - 1n ague1. "Em Bakairi nao é como no 

,.. ' 
portugues; a gente come~a pelo fim, e conta tudo de trás pra 
frente." . 

~ consciencia de como, na sua língua, o texto se organiza diferente 
da hn?ua ~aq~ele p~ra quem se dirigía, revela os princípios lógicos da 
organ1z.a9a~ ?1scurs1va .e~ si, dominados pelo falante para além de pro
ces~os intuitivos .ºu ep1hngüísticos. Essa ótica, nem sempre é compre
end1da pelo analista, quando este busca entender o material sob urna 
lógica familiar a sua língua, o que resulta, por exemplo, em comentári
os como os de Capistrano de Abreu: 

. "N~ form.a de ~xprimir o pensamento é palpavel que a subor
d1na~ao log1ca nao galga os rudimentos. Deixa-se o indio levar 
por urna serie ~e idéas e as impele até certo ponto; volta depois 
e o mesmo faz as outras; frases muito distanciadas representam 
o mesmo momento chronologico; o que nos parece mais natural 
collocarmos no fim, desde o come~o vio elles frisando." 

~ questao ?a organiza9ao discursiva está ligada a urna série de fato
res 1nterrelac1onados: as restri9oes a co-referencialidade e controle a 
or~em ~ási~a d?s ~onstituintes na língua (SOV/OVS), a rela9ao rec~n
t:_l1med1ato 1nstttu1da entre os acontecimentos em si e a própria concep-
9ao do tempo, no caso, urna noc;ao circular de temporalidade. Tudo isso 
- quando nao .é alcanc;ado - leva a coloca9oes impressionísticas, 
c?~º as de Cap1strano de Abreu, que nao entende "a aparente falta de 
log1ca. ". 

Assim, embora .ta.,?lbém ~a?alhe com listas de frases (os formulários), 
e a?ote urna ~~scn9ao ger~hv1sta do funcionamento da língua, evitamos 
o tipo de prattca denunciado em Orlandi (1993) ao afirmar que ."a 
~ol~ta de dados, quando se trata da pesquisa de campo nas língua 
1~d1genas, produz um retomo sobre a "natureza": se colhem os dados 
das lí.nguas como os das plantas e das espécies animais. Naturalmente, 
ou seJa, se colhem palavras (e as vezes frases) e se compara entre as lín
gu~s na perspectiva naturalista." 

E possível se falar da sistematicidade - sem que esta seja tida como 
".un: acaso sem história" (ídem). Esta pode ser um tipo de rela9ao ins
tituida com ce~ freqüencia com o estudo das línguas indígenas, entre
tanto essa rela<;ao pode - e deve - ser revertida. Basta que se traba-
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lhe a língua na sua historicidade, no espayo da enuncia9ao, e aí é prec~
so que se esque9a até certo pont? o objeto da l~ng~ística ,-. a desc~i-
9ao formal. E nessa dire9ao, mu1to tema contnbutr a Anahse do Dis-
curso. . 

Para fazer a análise de um discurso, "é preciso ser lingüista e deixar 
de se-lo ao mesmo tempo". (COURTINE, 1981 ). É preciso enxergar o 
dado nao apenas como forma a ser segmentada e classificada, mas co
nhecer a história do seu funcionamento, articulá-lo coma exterioridade 
e ler a enuncia9ao, trabalhando o dado como um signo ideológico que 
é e conferindo-lhe a dimensao de fato, de acontecimento. 

Enfim, o enfoque que daremos a língua Bakairi constituí, num pri
meiro momento, proceder a sua descri9ao gramatical e, num outro ins
tante, falar do lingüístico em níveis diferentes do da simples organiza-
9ao da matéria lingüística. Trataremos da materialidade significante, que 
faz da língua Bakairi um acontecimento discursivo, trabalhando aí as 
sistematicidades, as regularidades, enquanto práticas discursivas. 

A pesquisa. Perfaz um total de seis o número de pesquisas reali~a
das com a língua Bakairi, sob o patrocínio de CNPq e F APESP. Em Ja
neiro/84, janeiro/85 e julho/85, estive em Simoes Lopes, trabalhand? 
com diferentes informantes. Em julho/86 e agosto/89, estiveram em m1-
nha casa no Rio de Janeiro duas informantes comas quais trabalhei por 
um período aproximado de se~s semanas_. Em fevereir~/90, ~sti~e em 
Cuiabá realizando urna pesquisa de gabinete no Arquivo Publico de 
Mato Grosso e trabalhando com a língua com urna informante que resi
de em Cuiabá e em cuja residencia fiquei hospedada. 

Foram meus informantes: Sakumairo, filha do pajé; Waluga, pessoa 
Bakairi mais idosa e contadora de histórias; Apakano, urna "lingüista" 
nata; Shagope, inna· de Sakumairo e auxiliar de enfenna~e~; Poiuri, 
monitor da escola; Seigalo, enfermeira; Egufo, velho Baka1n conhece
dor das antigas tradivoes e Taile, velho artesao. Revelando como os 
Bakairi dizem o mundo, me permitiram coletar um material variado 
composto do preenchimento de formulários, da produvao de textos em 
Bakairi e em Portugues, de depoimentos, de narrativas de mitos, de re
latos de reunioes na escola e na prava da aldeia, de antigos canticos, ' . como o canto das máscaras. Gravei, também, durante o batizado do m1-
lho os cantos do Bakururu dos homens e das mulheres. 

' Os dados foram registrados em fita elotromagnética num gravador 
UHER, modelo 4000 Report L. Em seguida a gravavao realizava as 
transcrivoes, procurando, ao mesmo tempo, segmentar os dados e/ou 
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fazer perguntas variadas sobre a possibilidade de outras realiza90es. Os 
textos gravados com Waluga nao seguiram essa diretriz. Waluga, falante 
monolíngüe de 85 anos ( em julho de 1985), me presenteou com él nar
r~ti_va de um f!tito e com o relato sobre a retirada do Xingu, perfazendo 
mais de 45 minutos de dura9ao. A tr~nscri9ao, tradu~ao e interpreta9ao 
desses textos, proferidos numa variante dialetal já em desuso pela mai
or parte dos Bakairi, contou coma valiosa ajuda de urna exímia conhe
cedora desse Bakairi clássico, chamada Apakano. Nesta tarefa foram 
gastos oito días com seis horas diárias de trabalho. ' 
Alé~ desse tipo de coleta de dados, pertinente a trabalhos de campo, 

colete1 alguns dados variados através de correspondencia. Sakumairo, 
casada c~m um nao índio e residindo em Cuiabá, constantemente me 
escreve, mandando notícias dos Bakairi. Em algumas dessas ocasiües 
escrevia-lhe solicitando .. ajuda". Organizava urna listagem de frases: 
que falta~a?1 em meus dados, e ela me respondía escrevendo em ortogra
fia Baka1n. Como Sakumairo foi a informante com quem mais tive 
contato, sempre que a encontrava pedía -para que gravasse o referido 
m~t~rial. Foi de gran~e valía esse artificio de pesquisa, que me permitiu 
ag1hzar o estudo da hngua enquanto nao retomava ao campo. 

Contam ainqa as anotayoes em diário de campo, papéis avulsos, que 
guardam fatos do cotidiano, e a memória. 

Todo esse material foi analisado em profundidade e a descri~ao que 
fa~o da l~ngua reflete essa análise. No entanto, por se tratar de um ma
tenal mu1to extenso, nao o apresentarei por inteiro. Nem mesmo em for
ma de an~xos, ~orno é costume acontecer com estudos em língua indí
gena. Nao vejo porque armazenar os dados num único volume 
ilustrativo, se esses dados nao sao trabalhados durante a análise. Em 
anexo, quando necessários, constarao apenas dados complementares ao 
material ilustrado no corpo do trabalho. 

A língua Bakairi nao representa apenas urna coleta de dados a serem 
olhados in vitro. Todo o material por mim reunido narra parte da vida 
dos Bakairi e da minha história de contato com eles. Representam os 
momentos nos quais tive oportunidade de descobrir como eles - os 
Bakairi - dizem e me diziam do seu mundo, o que garantiu, ao mesmo 
tempo, urna compreensao muito maior do que vem a ser o kura itanro. 
~or _urna questao de coerencia ideológica e teórico-científica - aquela 
instituída coma Apálise do Discurso-. , me parece sem sentido arma
zenar dados e textos em segmentos anexos, quando estes nao sao urna 
extensao - e sim apenas apendice - do trabalho. 

Passemos, entao; ao enfoque de alguns aspectos gramaticais da lín-
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gua. Antes, porém, gostaríamos de esclarecer que nao faremos urna 
descri9ao exaustiva de todos os aspectos gra~aticais da língua, já que 
os mesmos compoem os diversos trabalhados voltados especificamente 
para as questoes de gramática (Confira-se, para tanto, as referencias 
bilbliográficas). 

4.2.1 Fatos de Fonología 

O repertório de sons do Bakairi atual difere em vários aspectos do 
Bakairi do século XIX. Quando estudada no século passado pelo via
jante alemao Von den Steinen (1892), em seu repertório de sons nao 
havia consoantes marcadasfonemicamente pelo tra90 sonoro. 

O Bakairi apresentava, entao, a série de oclusivas surdas [p], [t] e [k] 
e um som denominado de "h aspirado" que alternava livremente na mes
ma palavra com , s, s', z, z'. Havia também um som representado por ''y" 
que era próximo ao "r gutural da Westfalia" e variava com k e g. Além 
desses, havia urna oclusiva seguida de aspira9ao kx, urna aspirada (?) X 
e urna outra oclusiva, também seguida de aspira9ao (?), tx (Von den 
Steinen, 1892: 253-255). A maioria dessas variantes nao eram 
expli9adas segundo urna previsao segura. 

Quanto a processos fonológicos, havia o fato de as palavras na língua 
só come9arem por consoant~ surda aliada a regra de sonoriza9ao desta 
mesmá consoante quando em processo de prefixa9ao. Processo que se 
mantém até boje. Ainda era observada, no interior das palavra, urna 
grande oscila9ao no emprego de certos sons como as oclusivas lb/, Id/ 
e /g/ (e outros) que, segundo Von den Steinen (ídem), ocorriam depen
dendo do humor do falante . Dado que hoje pode ser lido como varia9ao 
livre. 

Pela descri9ao de Von den Steinen pode-se concluir que o repertório 
de sons passava por mudan9as num processo aparente de aquisi9ao. A 
aquisi9ao pode ser inferida do fato de tanto as oclusivas sonoras ([b ], 
[d], [g]), quanto as fricativas ([h], [s], [s'], [z], [z'], serem passíveis de 
previsao. Como observamos acima, ocorriam segundo a vontade do 
falante. Além disso, nessa época nao se registrava ainda a palatalizacao 
das oclusivas alveolares ([t], [ d]) <liante de vogal alta. Hoje em dia, per
cebe-se, além da aquisi9ao de sons, a perda na fala dos mais jovens da 
oclusiva velar aspirada [kx]em início de palavras - variante mantida, 
porém, na fala dos mais velhos. Quanto a outra oclusiva [tX], também 
assinalada pela marca de aspira9ao, o que se tem hoje em dia é urna 
africada [ts] em início de palavrá na fala dos mais velhos, realiza9ao 
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substituída, ~~ fala d~s ma,is novos, por urna fricativa palatoalveolar [rJ. 
No Bakatn de hoJe, ha 34 sons consonantais, possíveis de serém 

sistematizados segundo o processo de harmonía e pelo ambiente 
segmental. Do total de trinta e quatro sons consonantais, os sons mar
cados pelo tra90 sonoro - oclusivas, fricativas, nasais e liquidas -
atendem a um movimento de harmonía, previsto tanto no léxico quanto 
na sufixa9ao. 

Quanto aos sons vocálicos, estes parecem muito próximos aos apre
sent~dos P?~ Von den Steinen. Já se resgistrava, entao, um tipo de har
mon1a vocahca, comum hoje em dia nao só ao Bakairi, mas a muitas lín
guas Carib. Perfazem um total de 18 sons, distribuídos entre orais e 
nasalizados: 

[a], [],[e],[~], [ ], [i], [t], [i], [w](?), (u], [ro], [a], [e], (3], [e], [o], 
[ J, [uJ. 

Ao contrário dos sobs consonantais, nos quais me detive mais as vo
gais dependem de um aprofundamento para precisar melhor co~o fun
ciona a harmonía e outros processos como, por exempio, a mudan9a da 
qualidade vocálica em finaís de palavras por oposí9ao a sua coloca9ao 
em·sílaba tónica, quando a sílaba anterior passa a ser seguida por algum 
afixo. Sao problemas ainda nao analisados. 
. N? ª?'l~ito da fonología, os assuntos que cheguei a explorar sao a 

d1str1bu19ao dos sons consonantais e a defini9ao de fonema, fatos liga
do~ ao ambi~nte segmenta} e a harmonia consonantal; a acentua9ao, re
lacionada a um fator semantíco ( 1985) e a estrutura silábica, descrita em 
termos de pés (1998) e a des~ri9ao da harmonía consonantal, desenvol
vida em dois momentos, sób o enfoque da teoría autossegmental. 

4.2.1.1 o repertório de sons e alguns processos fonológicos 

Há 34 segmentos consonantais em Bakairi: 
(p] ; [b]; [ffip]; [mb]; [t); [q]; [tú>]; (dro]; •[nt]; [nd); 
[k~; (g]; (kffi]; [gro); [- k]; ( g]; . 
[J3]; [w]; [y); [y]; [m]; [n]; [l]; [ ]; [ ]; [s]; [z); [J]; [3]; [h]; [ ]; [y]; 
[~;[d3) . 

cuja distribui9ao é determinada em termos do ambiente segmenta! e em 
fun9ao do princípio de contorno obrigatório (PCO) e a harmonía 

\ 
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consonan tal. . 
A descri9ao dos segmentos complexos precisa ser mais elaborada, 

entretanto, observamos que as oclusivas pré-nasalizadas decorrem de 
queda de segmento consonantal intervocálico, provavelmente um tap 
nasal [ ], em palavras que tinham tres sílabas ou mais: *uyoroto ~ 
ugondo. Quanto as labializadas, é possível que sua orig.em derive de 
juntura silábica, masé preciso proceder a um estudo mais fundamenta
do da derivaiyao, pois parece que no Bakairi do século passado, já ha
via a realiza9ao desses segmentos. Quanto a labilaliza9ao das oclusivas 
bilabiais (p] e [b], esta se realiza na f9rma das variantes [J3] e [w], que 
se distribuem complementarmente. 

Quanto aos segmentos nao complexos; a sua descri9ao num eixo 
paradigmático está condicionada ao contexto segmenta!, porém, a distri
bui9ao dos segmentos surdo/sonoro vai requerer a explicitaiyao de al
guns processos, como a sonoriza9ao da primeira consoante da raiz 
quando da prefixa9ao e a harmonía conosonantal, discutidos em se9ao 
específica. · · . 

Ainda sobre esses segmentos, gostaríamos de assinalar que na série 
das fricativas, [y] representa um som antigo, ocorrendo em poucas pala
vras, como, por exemplo, [yaya :) ] 'cabe9a', já registrado em Von den 
Steinen, enquanto [h] e [ ] sao derivados do som aspirado, que deu lu
gar a toda a sérire de fricativas na língua, exceto [y]. 

Vejamos, entao, os principais aspectos dessa distribui9ao. 
As oclusivas alveolares sao palatalizadas somente em juntura 

vocabular: [tf-ya-t3'i] 'para e.le c?mer'; [ad3~ihu- 3'i] 'para ele assar' . 
A aproximante [w] e a bilabial [J3], realizada com quase nenhuma 

fric9ao, em juntura interna, ocorrem em distribuü;ao complementar: [J3] 
<liante de [i] e [e] - [i#J3epi e] 'minha canoa'; [yeJ3i#pie] 'afiado' -
e [w] nos derilais ambientes - [iwatg:)] 'meu irmao', etc. 

Esses dois segmentos - [ w] e [J3] - parecem ser expressoes de urna 
consoante biliabial, especificamente [p]. Quando a raiz come9a por [p ], 
este será sonorizado passando a [J3] e '[w], segundo a distribui9ao des
crita acima. No caso de sufixaiyao, entretanto, os formativos iniciados . 
por [p] se mantem como [p] - sane#pi e 'que mordeu' -· ou passam a 
[b] - [ saguy:)#bi e] 'velho', segundo a harmonía ~ononantal. 

As fricativas alveolares e velares (derivadas do "h aspírado") estao em 
distribuü;ao complementar: 

- [s] e [z] sao palatalizadas <liante de vogal alta anterior ou posteri
or, respectivamente, em posic;ao inicial ou medial: (Jigase] 'fazendo'; 
[Jutune] ' conhecedor' ; [pa3ika] ' tamanduá'; [t:)3i] ' gente ' . [s] também 
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é pal~talizada em posi9ao inicial <liante de vogal média anterior: [Jero] 
'quatt'. 

- [ s] o~orre <liante de [a] e [e] em qualquer posiyao da palavra: 
(nesageag1] 'ele cavou'; [sa~a .... k~] 'fl~r'; [figase] 'ele fez'; [se] ~árvore'; 
e [ z] ocorre apenas em pos19ao medial - [ azage] 'dois'; [ sapeze ~] 
'vento'. 

- (h] 7 [ ~ º,correm en posiyao medial <liante de r~J, [ro] e [u] -
[uh~ ro ] pe1to ; [ uhu ro] 'pés '; [ sagu :>bi e] 'velho'. . 

A dis1!i~ui9ao em·termos segmentais nao oferece maiores problemas 
na defin1yao dos fonemas e alofones. Mas, a descriyao da dicotomia 
surdo/sonoro ~~ termo~ fonemicos é passível de discussao com rela<;ao 
a urna opos,19ªº estr1tamente fonemica 18• (cf.: SOUZA, 1991 e 
1995).Gostanamos de acrescentar, ainda, que apresentaremos sempre 
os nossos ,<l~dos transcritos ortograficamente (cf.: nota 3). Também é 
desnecessana a m~rcayao de acento, já que a língua oferece o padrao 
a~entual fi~o, reca~ndo a proeminencia na penúltima sílaba, .exceto as 
silabas fina1s nasahzadas e ditongadas. 

4.2.2 A sintaxe: fatos de ergatividade 
' 

O primeiro estudo que realizamos· no Bakairi constituiu um trabalbo 
em s1.n~a~e ,-. Alguns a~pectos da ergatividade numa Língua Carib: 0 
Baka1~1 (1ned1to) - realizado em 1984, poucos meses após a primeira 
pesquisa de. e.ampo. Tinha por meta arrolar alguns aspectos da gramáti
ca do Baka1n e apresentar por conclusao a possibilidade de o Bakairi 
se~ u~a língua de sintaxe ergativa, apesar de nao apresentar marcas no
m1na1s de caso. 

O tr~balho acima .aprese?tava como estratégia mostrar o quao com
plex~ e a morfologta da hngua - principalmente na forma~ao dos 
predicados de ora~ao dependentes - e tentar definir o Bakairi como 
língu.a .ergativa segundo a proposta de Marantz (1984) no tocante a 
ergat1v1dade. · 

Dada a análise ainda incipiente do corpus que tinha em mao e a fal
ta de ~ado.s necessários para sustentaiyao das hipóteses entao aventadas, 
resol~1 de1xar para concluir o estudo da sintaxe quando tivesse um co
nhec1mento da língua profundo o bastante para poder pensar a consti-
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tui<;ao da gramática do Bakairi a partir do interior da própria língua (e~·: 
SOUZA, 1994). Isto é, queríamos evitar o risco de propor para o Baka1n 
urna análise calcada numa falsa rela9ao biunívoca entre a língua fonte 
(Bakairi) e a língua meta (portugues)., rela9ao. ess~ q~e resulta _da 1~usca de urna equivalencia estrutural a parttr da equ1valenc1a de sentido . . . 

No Bakairi, nao se registram marcas de caso no nome para se distin
guir o sujeito dos verbos transitivos - ~ cáso ergativo - do suj~ito _dos 
verbos intransitivos - o caso absolutivo. Entretanto, outros 1nd1ces 
morfológicos e sintáticos apontam a possibilidade de a língua integrar 
o rol das chamadas línguas ergativas. 

O primeiro indício da ergatividade em B~~ai~i é a distri~~i~ao de 
possíveis marcadores de pessoa em do1s e1xos, trans1tiv1dade/ 
intransitividade. 

No que se refere ao uso de marcadores, observa.:se que o prefixo cor
respondente ao objeto é identico a marca ~º. sujeito dos verbos 
intransitivos. Por outro lado, nos verbos trans1t1vos, dependendo do 
tempo e do aspe~to verbal, pode-se registrar ou somente a marca do 
objeto, ou ambas as marcas - a do objeto e a do sujeito do verbo tran
sitivo. Pode ocorrer, ainda, tanto com verbos transitivos quanto com 
verbos intransitivos a ausencia de· ambas as marcas em constru9oes 
impessoalizadas e generalizadas. Trata-se, entao, de um sistema 
ergativo-absolutivo. 

·Sobre esse sistema, con~luímos que a sua fun9ao·nao se esgota como 
índices referenciais20: o paciente é o elemento sempre marcado. Sua 
abrangencia é o de categorías funcionais, assinalando no verbo as mar
cas de caso nao assinaladas no nome e recobrindo a co-referencialidade 
e as constru9oes de movimento e controle. 

A discussao da ergatividade, sob o ángulo que buscamos trabalhar 
- a sintaxe -, em momento algum <leve excluir considera9oes sobre a 
natureza da estrutura argumental de língua ergativa. A defini9ao do 
objeto direto e do sujeito de verbos monoargumentais com~ argumentos 
internos nao é isenta de implíca9oes na estrutura9ao da s1ntaxe como 
um todo. 

Urna língua ergativa como o Bakairi, sem marcas nominais de caso, 
expressa a ergatividade no bojo da sintaxe, em que a co
referencializa9ao, o controle e a vincula9ao atendem as especifica9oes 
<litadas pela estrutura argumental. 

Nessa perspectiva, pode-se recuperar aqui fatos apontados por Dixon 
e Marantz, por exemplo, na defini9ao do que é ergatividade sintática e 
repensar esses fatos a luz da morfologia e da sintaxe Bakairi. 
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Em termos amplos, ambos os autores nao exploram em profundida
de ne1n a estrutura argumental, nem a co-referencialidade nem 0 con
trole. Suas análises concentram-se na distribui9ao das ma~cas de caso 
~o .nome e na dicotomia passiv.a/antipassiva. E esses sao os principais (e 
un1cos) argumentos para definirem ergatividade sintática. 

Dixon (1 ~79) discute e descreve a anti-passiva a partir das marcas de 
c~so e a ~arttr da fun9ao de ui:r a~xo in~ansitivizador. Coma anti-pas~ 
s1v~, denva-se urna con~tru9ao 1ntrans1t1va onde o sujeito externo (A 
subJac_ente -. caso ergattvo) é des.ergativizado passando a ser o_sujeito 
da antt-pass1va (S - caso absoluttvo) e o objeto (O subjacente _caso 
abs?lut1vo) passa a ocupar urna posi9ao periférica, marcado com 0 caso 
dativo, podendo ou nao vir assinalado porum clítico no verbo e poden
do ainda ser omitido. 

. ~ interessante a observar nesse processo de intransitiviza9ao é amo
b1hdade . dos argumentos na senten9a, associada a urna · marca 
morfológica de intran~iti~iz~9ao e a conseqüente reanálise dos argumen
tos, espelhada na red1stnbu19ao das marcas de caso. Conta-se até com 
um termo marginal - o objeto - sem fun9ao sintática - o chomeur 
. A ~nti-passiva é . recorrente apenas, segundo Dixon, em língu~s 

s1ntatica e morfolog1c~men~e ergativas. Dá conta de construc;oes com
plexas - a c?ordena9ao e as estrut~ra.s relativas (as únicas analisadas) 
-. ~um mov1mento de co-referenc1ahza9ao de termos sintaticamente 
d1~t1ntos. Nesse movimento, porém, os argumentos parecem ficar desti
tuidos_ da sua expres.sao primeir~, considerados a redistribuivao de caso 
( ergativo ~ absoluttvo; absolut1vo ~ dativo) e o deslocamento na sen
ten9a. O~ seja, numa l.íngua sintatica e morfologicamente ergativa, como 
as examinadas por Dtxon, a co-referencializa9ao só se efetua se os ar
~umentos forem igualados comas marcas de caso absolutivo. Possibi
h~ade advinda da intransitiviza9ao do verbo transitivo. A análise de 
Dtxon nao aborda a estrutura argumental, nao.fica claro, portanto, se a 
mudan9a de caso. altera ou nao a _mudan9a na estrutura, onde 0 argumen
to ext~~o passa.n_a a arg~mento interno. Também a co-referencia1iza9ao 
d_? SUJe1to trans1ttvo, e vice-versa, e outras constru9oes complexas nao 
sao abordadas. 

U~~ retomada breve do que se viu sobre a co-referencialidade em 
Baka1n (~OUZA, 1994) resgata que nao há a intransitivizac;ao do ver
?º tra~s.1tivo. Há um morfema21 (-ad-), que se agrega a raízes 
1ntranszt1v~s para co-referencializar sujeito externo com sujeito interno 
e~ determinadas estruturas. Esse inversor se junta, porém, a raízes tran
s1t1vas (e até intransitivas) para derivar construc;ües reflexivas e recípro-
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cas ou, apenas junto a raízes transitivas, para derivar verbos ergativos. 
O inversor de diátese, segundo nossa análise, licencia a co

referencialidade num processo de deriva9ao na forma lógica, nao desti
tuindo, pois, os argumentos de suas identidades básicas definidas na 
estrutura profunda e sintática. Quando ca-relaciona dois sujeitos distin
tos implica a destitui9ao das formas verbais - transitivas e intransitivas 
- dos respectivos marcadores de pessoa, passando os dois sujeitos a 
serem referenciados pelo prefixo t-, marcado pela ausencia de pessoa. 
Isso porque as restri9oes a co-referencialidade se estendem a todas as 
pessoas, abarcando, inclusive os casos de ergatividade cindida. Em ou
tras palavras, nao sao as marc~s morfológicas em si que dizem, em um 
única instancia, a ergatividde. E na estrutura sintática que a ergatividade 
se consolida. Por outro lado, considerando-se que a ergatividade em 
Bakairi se expressa num sistema de marca9ao de pessoa ergativo/ 
absolutivo, a equivalencia dos sujeitos pelo prefixo t-, em substitui9ao 
aos marcadores de pessoa, nao significa nem um processo de 
desergativiza9ao (caso da antipassiva) nem um processo recorrente em 
línguas nominativo-acusativas. O prefixo t-, como também o inversor de 
diátese, operam na forma lógica, após a aplica<;ao das regras de 
predica<;ao. 

Quanto as "diferen9as cruciais" levantadas por Marantz ( 1986) na 
distin<;ao entre línguas ergativas e nominativo-acusativas, estas se resu
mem na análise da distribui9ao de caso nos dois ·tipos de língua, na aná
lise da antipassiva e na previsao dos tra9os de PRO numa estrutura de 
controle, onde a categoría PRO, sujeito de verbo transitivo numa sen
ten9a sem tempo, teria como antecedente um SN-objeto direto. 

Os exemplos abordados por Marantz na atribui9ao de caso e na anti
passiva sao clássicos na literatura sobre ergatividade, e suas coloca9oes 
nada trazem de novidade. A análise da anti-passiva/passiva recobre 
Dixon, Mel 'cuk, e outros autores. Nova, porém, é a sua previsao sobre 
a constru9ao de controle acima citada. Urna previsao, no caso, que nao 
deixa claro se se trata da mesma configura9ao das línguas nominativo
acusativas, mas que de alguma forma identificará PRO como sendo "o 
argumento tema/paciente de um verbo [ +suj log] [+transitivo] associa
do com um agente e um tema ou paciente". Marantz nao repensa a con
figura9ao da estrutura de controle em si, lago nao leva em carita a estru
tura argumental. A forma como essa identifica9ao se dará também nao é 
explicitada por falta de dados de línguas ergativas. 

Sem dados para comprova9ao, a previsao de Marantz se sustenta em 
termos universais. Com isso, o autor desconsidera que urna categoría 
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PRO pode estar numa estrutura de predicado em alternancia com urna 
categoria-~u, mas qu~,. nesse caso, nao atendería as ~uas previsoes. 
Como se v1u no Baka1n, a sua estrutura argumental nao comporta este 
e out:os caso~ de c~ntrole, e ca.s'?s de vincula9ao, que envolvam a ~o
rela9ao de objeto d1reto com SUJetto transitivo. 

Sen?o assim, o Bakairi difere totalmente de urna língua nominativo
acusat~va, onde sao com~ns os ca~o de sujeito de infinitivo (sujeito 
acus~t1vo, co?'lo era defin.1do no latim). Difere também, em outra pers
pec,t1va, das hnguas ergat1vas comumente estudadas. O movimento-qu 
esta para os processos d~ ~strutura complexa, descrito ne~sas línguas 
por um recurso morfolog1co - o alcance do intransitivizador. Em 
Bakairi, em vez de os argumentos trocarem de caso e de posi<;ao na sen
ten9a, dada a presen9a de um intransitivizador, ocorre um processo de 
transfonna9ao de estrutur~s através do movimento-qu. O movimento-qu, 
nos processos de subord1nai;ao com previsao de controle constituí a 
ora9a~ depende~te com urna outra estrutura - a clivagem'- que nao 
re~nah.sa a cond19ao dos argumentos em termos sintáticos, porém insti
tu1 a v1ncula9ao por movimento e desfaz as configurai;oes de controle. 
As quais sao típicas de línguas nominativo-acusativas mas, nem sempre, 
podem ser expressas em línguas ergativas. 

A morfologia Bakairi atende, por sua vez, a complexidade da sinta
xe, no entanto, a ergatividade da língua nao se encerra na fun<;ao dos 
mo~fe~as. Nao .se tem urna ergatividade morfológica propriamente dita. 
O 1ntr1ncado sistema de marcadores de pessoa e os recursos a co
referencialidade se conjugam na explicitai;ao e na manutenyao da estru
tura argumental ergativa. A cisao qu.e, em largo alcance, entao se esta
belece nao é entre padroes ergativos e nominativo-acusativos. E sim 
entre_ urna morfología nominal nao-ergativa e urna morfología verbal 
ergatlva. A expressao da ergatividade na língua se concentra nas formas 
verbais, as quais, para cada movimento na sintaxe, contam com urna di
versi~ade de marcas que re-afirmam o princípio básico da ergatividade: 
a eq~1i:arayao ~º. objeto direto ao sujeito de verbo monoargumental em 
opos1i;ao ~o . suJetto. d~ ~erbo transitivo. Trai;os favoráveis a se postular 
urna ergattv1dade s1ntáttca, em torno da qual trabalha a morfología ver
bal. 

De fato, a descrii;ao da morfologia acaba por descrever a sintaxe da 
lí~gua, e as diferen9as paramétricas entre as línguas acabam sendo redu
z1das a um c?njunt~ de propriedades morfológicas, como é proposto no 
Progr~ma Minn~ahsta. Mas essa linha descritiva nao responde por que 
urna ltngua ergat1va como o Bakairi nao acomoda a estrutura de controle 
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referendada acima. A mesma nao é distinta apenas em termos dos tra-
90s morfológicos que caracterizariam a categoría PRO nas duas línguas, 
como proposta de Marantz. Tal estrutura é impossível de realiz~9ao na 
língua,.e este parece ser um fato de sintaxe, recobe.rto pelo mov1mento-
qu. Nao se tem aí urna simples distin9ao morfológica. . 

Da mesma forma, o Programa Minimalista nao respondena por que 
no Bakairi nao há constru9oes de al9amento do objeto a posi9ao de su
jeito. Urna frase como 

( 1) 'Parece que Pedro caiu' 

tem urna outra expressao, para a qual nao se preve al9amento: 

( 1 a) pedrw nihugueagi · welara 
caiu 1 a -achar 

'Pedro caiu - eu acho. ' 

Reduzir as diferen9as paramétricas a propriedades morfológicas faz 
prever para as línguas urna mesma estrutura, s~gundo .a 9~al as diferen-
9as entre lí~guas ergativas e nominativo-~c~sat1vas ex1,stlnam apen~s. na 
morfologia. Assim, as diferen9as parametnca~ entre hng~as de suJetto/ 
predicado e línguas pro-dro~ sao relegadas ~ 1:1orf 010~1~. Em termos 
estruturais parece nao haver d1feren9as. A om1ssao d? S~Jeito ?corre em 
certas.línguas, porém a casa de sujeito, embora vaz1a, e prevista estru
turalmente. No caso das constru9oes com al9amento e no das constru-
9oes se~ su jeito ( expressao de fenómenos da nat.ureza, por exemp~o ~ a 
estrutura seria urna só: sujeito expletivo. fonolog1zado ( overt) x suJetto 
expletivo nao-fonologizado (covert), r.e~o.brindo os dois .ti~os de lín.g~a. 

Em Bakairi nao existe essa poss1b1hdade de prev1sao. O SUJeito 
expletivo nao ocorre estruturalmente, o que permite descartá-lo e ates
tar em enunciados do tipo 

(2) Choveu 

a existencia de um sujeito interno: 

(2a) kopa ihuguetle 
chuva cair 
' A chuva caiu.' 
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Todos os processos de estrutura9ao em Bakairi gravitam em tomo do 
argumento interno - e principalmente em tomo do objeto -, fato fa
vorável a sustentar que urna língua ~intaticamente ergativa nao tem su
jeito especificador da flexao . Esse dado, é claro, se traduz na 
morfología mas, ao mesmo tempo, responde as questoes colocadas até 
aqui. E a questao da tipologia paramétrica em Bakairi se esvazia. 

Diferente do que tem sido apresentado em favor da descri9ao de 
ergatividade e sintaxe, o exame do Bakairi vem revelar que a configura-
9ao de urna língua sintaticamente ergativa pode estar definida fora do 
ambito das marcas nominais de caso e alheia a um movimento de 
intransitiviza9ao. A sintaxe ergativa se diz na sintaxe, esta, no caso, 
constituída num princípio canónico e preservado todo o tempo: a estru
tura argumental. 

Quanto a postula9ao do movimento-qu · como um fator de 
estrutura9ao dos principais processos de subordina9ao, esta pode ser 
urna solu9ao passível de discussao, mas a possibilidade de se leras ora-
96es nominalizadas/modalizadas como um recurso de extraposi9ao de 
argumentos - esp"ecificamente, o movimento de clivagem - tomou-se 
um dado fundamental para se entender muito da organiza9ao discursiva 
em Bakairi. 
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Sintaxe, Discurso e 
Oralidade 

O enfoque do binomio sintaxe-discurso vem falar, algumas vezes, de 
urna nítida rela9ao de interferencia do discurso na sintaxe. Fatos que 
nao se explicitam satisfatoriamente a nível da sintaxe, muitas vezes, sao 
relegados a esfera do discurso. Nessa perspectiva, ambos - sintaxe e 
di scurso -- se definem nao só como níveis autónomos, mas também 
como duas realidades distintas que, numa dire9ao determinista de cau
sa e efeito, descrevem a possibilidade de interrela9ao do nível sintático 
com o discursivo mas que, ao mesmo te'mpo, alocam o discurso fora da 
língua. 

O contraponto sintaxe/discurso recobre, na verdade, o contraponto 
escrita/oralidade que, em termos amplos, pode ser estendido as 
dicotomías língua/fala, competencia/desempenho, forma/conteúdo, for
ma/fun9ao, etc. 

Pela ótica da Teoría Gerativa, por exemplo, o número de fatos presen
tes na estrutura9ao da língua (na sintaxe) aponta as possibilidades da 
c1assifica9ao tipológica - orienta9ao pela senten9a ou orienta9ao pelo 
discurso. Recorte que mais urna vez vem sublinhar a distancia entre a 
sintaxe e o discurso e que, ao mesmo tempo, dissocia "fatos mentali s
tas" de "fatos de uso" (do discurso). A sintaxe fica, assim, para a no9ao 
de língua enquanto sisten1a abstrato de regras inatas que sustentam a 
estrutura lingüística, já o discurso - extra-lingüístico - está para o 
uso da língua na comunica9ao. Redefine-se, entao, a dicotomia 
competencia/desempenho em língua intema/língua externa (NASCI
MENTO, 1984), adn1itindo-se a existencia de duas no96es diferencia
das de língua - urna de natureza biológica e outra de natureza social. 
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Assim, fala-se de línguas que trazem n? ambit? do sis~ema ma~cas de 
oralidade notadamente assinaladas: é o discurso 1nterfenndo na sintaxe. 
Fala-se também de outros níveis de fonnula9ao - o das regras de fra-
se, regras do discurso, regras no ~i~curso, etc . 

-Contrária a orientac;ao do gerativ1smo, que parte da s~ntaxe p~ra che-
gar ao discurso, está a proposta da escola _fun~i~nahsta advin?a de 
GIVON ( 1979), que apresenta um "flux? diacronico de meca~ismos 
metalingüísticos: - discurso - sintaxe - morfolog1a -
morfofonemica - zero - ." Tal proposta se sust~n~a no estu~~ ~e 
pidgins e crioulos e evidencias diac~ónicas _e o~to_geneticas da aqu1s19ao 
da linguagem pela crian9a e em registros s1ncr~n1cos_. . 

A tomada da língua em sua configura9ao d1scurs1v~ pod~ cam1nhar 
em duas direc;oes, segundo o que prega a corrente funcionahs~a. Ora se 
tem 0 discurso por base, e se procede a análise da forman~ clausula, ou 
na combinavao de cláusulas, no discurso; ora se tem o discurso como 
objeto, quando se descrevef!1 ~s recursos _utiliz~dos pelos. falantes ,n_a 
construvao do discurso. Dehneiam-se, entao, do1s campos. o da anah-
se NO discurso e o da análise DO discurso. 

No primeiro desses campos, o ~iscurso é ut~li_zado como espa?o de 
localizac;ao dos princípios e das e,nttdade~ da anahse. ~,forma da hngua 
decorre do uso, quando a língua e entendida como vanavel depend~nte: 
resultante de regularidades da situa9ao em que se fal_a. A_ estrutura so 
pode ser explicada quando levada em conta a comun1ca9ao. (GIVON, 

1979; 1984). . . 
Diferente da abordagem gerativista, o funcionalismo nega ~s g:nera-

lizavoes da gramática formal porque estas _nao encerra~ e~phca9oe~ do 
uso, apenas descrevem fenómenos lingüísticos (dados 1rrea1s) num nivel 
de f ormaliza9ao complexo. . . _ 

As estruturas abstratas sao vazias de propnedades na e~phca9ao do 
porque do uso de urna determinada fonJ?~ li~güística . Func1on~m como 
gabarito categórico aplicado a dados_ van_ave1s. Descartada, en~ao, ayos
sibilidade de se lidar com generahza9oes abstratas, o func.1onahsmo 
a presenta um quadro de "parametros fu~cionais", ~nd~ ~s mais rel~van
tes sao a oposi9ao figura/fundo, a no9ao de cadeza topzca e o fluxo da 

infonnar;iio. , . . 
Ao outro campo mencionado - o da anahse DO di:curso -. , dele-

ga-se o estudo dos recursos utiliz~dos na :onstr~9ao d? dtsc~rso, 
objetivando revelar porque alguns discursos tem maior efe1to de com
preensao, de persuasao, do que outros. Nesse cas~, leva-se em cont,a 
tambén1 a eficácia do falante com rela9ao ao uso da hngua; do seu dom1-
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nio dos recursos discursivos depende o grau de efetividade do discurso. 
Como se pode ver, a dire9ao das atuais vertentes da lingüística con

tinua a se definir no bojo das dicotomias. De um lado tem-se urna 
lingüística de frase - onde a estrutura lingüística é um objeto abstrato 
- e de outro, urna lingüística no e do discurso, pela qual a estrutura da 
língua é tida como variável dependente, resultado de regularidades das 
situa9oes em que se fala. 

Duas posi9oes divergentes que acarretam duas posturas contrárias no 
enfoque do objeto (a língua) e do falante: estrutura abstrata/sujeito ideal 
X estrutura material/sujeito real. Mas que nao favorecem urna descri9ao 
plenamente satisfatória. A rela9ao dicotómica faz privilegiar, de forma 
excludente, o ~nfoque de urna das margens das dicotomia~, e a língua, 
numa dessas perspectivas, nao é desvelada na s~a "terceira margem" -
a da constitui9ao da sua materialidade cujo corpo é o discurso, entre
meio entre língua e fala. 

Definir o discurso como entremeio significa deslocar urna rela9ao 
determinista de causa e efeito, e lidar com um processo de constitui9ao. 
_Processo que, ao tomar a língua em toda a sua materialidade, nao fala de 
um único sistema de regras, nem de um conjunto fechado de parametros 
que se prestam a gabaritar as formas oa língua no seu funcionamento 
discursivo. Enquanto a formaliza9ao abstrata reifica a língua, a oferta de 
parametros vem domesticar as variáveis lingüísticas quando as enquadra 
numa determinada forma que se presta a organizar o discurso. Mas traba
lhar o entremeio significa nao atrelar o discurso ao ambito oral. E a aná
lise da língua, ao encerrar um levantamento de razoes historica e social
mente determinadas, busca as razoes da ordem do e no discurso que vao 
permitir entender melhor a língua na sua dimensao de uso, no mundo. 

Pertinente se torna a observa9ao de que a análise DO discurso de que 
estamos tratando neste trabalho nao se resume em avaliar as estratégias 
de que se vale o falante de modo a tornar o seu discurso mais ou menos 
eficaz <liante dos ouvintes. Nao nos interessa falar, tampouco, da fun9ao 
que tem o uso de urna determinada estrutura totalmente dissociada do 
estudo da natureza e da estrutura da língua como um todo, recorrendo
se, apenas, a urna série de parametros funcionais que descrevem a orga-. 
nizac;ao gabaritada e mecanicista do discurso. Recurso mágico, tudo 
passa a ser explicado a luz desses parametros, sem levar em conta nem 
o ponto de vista o locutor, nemas regras de proje~ao que determinam o 
porque do uso desta ou daquela forma em func;;ao das posic;oes socíais 
que os interlocutores ocupam. A motivac;ao do uso das formas nao é 
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discursiva, no sentido de refletir apenas a enfase que o falante dá a esse 
ou aquele uso. A motiva9ao é sócio-ideológica, mas a constitui9ao das 
formas é que é de natureza discursiva. 

Assim, embora o funcionalismo descarte um sujeito epistemológico, 
negando a objetividade abstrata da língua, acaba po~ recair ~u~ 
subjetivismo individualista. Nesse caso, a enuncia9ao ou e um ato 1nd1-
vidual (domesticada pelos usuários) -já que os falantes sao a fonte . 
DO discurso - ou é um dado variável (domesticado pelo analista), cuja 
fun9ao discursiva na situac;ao de comunicac;ao decorre da inten9ao do 
falante que, ao privilegiar certas estruturas lingüísticas, determina a or
ganiza9ao discursiva e orienta o ouvinte num processo básico de 
topicaliza9ao dos elementos que aquele julga relevante. Tanto o discur
so quanto a fun9ao da forma no discurso sao dominados por um falan
te real. Os modos de produ9ao e de recep9ao sao determinados por um 
sujeito onipotente, dono do discurso e dos efeitos desse discurso. 

Esta nao é a análise do discurso que objetivamos desenvolver. Con
siderada a ilusao do sujeito que, levado pelo esquecimento (cf.: 
PECHEUX), faz com que o falante se veja fonte do discurso, a descri
c;ao dos mecanismos discursivos _tempo~ base a enunci~9~0_, isto é, t~m 
por base a historicizac;ao do sentido, sedimentado no histonco e social. 
A enuncia9ao se define nao como ato individual e pensado por um só 
sujeito: "a consciencia individual é um fato sócio-ideológico." 
(BAKHTIN, 1977). Por isso, a corrente dÓ subjetivismo individualista, 
ao levar em considerac;ao a fala, o uso, o faz também de um ponto de 
vista reducionista porque recorre para explicá-la as "condi9oes de vida 
psíquica do sujeito falante ." (idem). Perde-se, assim, a natureza social 
e coletiva da enunciac;ao e o próprio processo ._de intera9ao verbal. 

Para falar do discurso, é preciso falar da natureza sócio-ideológica da 
língua, da sua substancia dialógica e dos lugares sociais que ocupam os 
sujeitos, agentes da história e do uso da língua. Para falar da estrutura 
da língua, pelo angulo do discurso (e nao apenas no discurso), o fio 
condutor só pode ser a enuncia9ao. Impossível falar da fun9ao da forma 
lingüística e nao falar do sentido desde que, reafirmando BAKHTIN 
( 1977), "a verdadeira substancia da língua nao é constituí da por um sis
tema abstrato de formas lingüísticas nem pela enunciac;ao monológica 
isolada, nem pelo ato psicofisiológico da sua produc;ao, mas pelo fenó
meno social da interar;iio verbal, realizada através da enunciar;<io ou 
das enuncia{.·oes." (ídem: 123). 

Descrever a func;ao discursiva do uso real da língua no processo de 
comunica9ao implica falar ·do papel das instancias da enuncia9ao no 
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discurso -- o eu, o tu e o outro - ao lado das condi9oes de produc;ao 
do discurso - o histórico e o social da língua e dos agentes do dis
curso. 

Sendo ass_im, a dimensa~ histórica da língua nao se restringe aos 
usos determinados pelos diferentes segmentos sociais. A dimensao 
diacrónica nao pode fic~r ~e~trita ~o espelho da varia9ao, da mudanc;a. 
Deve levar em conta a h1stona da hngua em sua relac;ao com o povo que 
a fala. Abrangue também a natureza, a especificidade da Iín.gua falada 
por um povo que nao desenvolveu, por exemplo, o tipo de escrita recor
rente em outras sociedades. As marcas da oralidade constituem sem 
urna direc;ao determinada, a estrutura própria da língua em toda ~ sua 
extensao: na morfología, no léxico, na sintaxe, nos suprassegmentos. 
Nao por urna interferencia do uso, do discurso (o oral), do pragmático. 
Nao por urna oposic;ao com a escrita. Mas por urna razao histórica - 0 
predomínio da oralidade. 

Predomínio porque é através da oralidade - cadeia continua de 
interac;ao verbal - que,povo, etnia, cultura, hábitos e costumes, vem 
sendo preservados secularmente. A oralidade tem, portanto, um papel 
preponderante na forma9ao desse tipo de sociedade. E, nesse contexto, 
o estudo da oralidade, livre de operac;oes mecanicistas, nao se esgota em 
~númeras descric;oes da etnografia da fala. Como também nao pode ser 
interpretada tomando-se como parametro as marcas da oralidade em so
ciedades nao-ágrafas, e buscar definir-lhes a fun.ya·o no discurso. As 
marcas da oralidade instituem a própria natureza lingüística. Nao sao 
agente~ ext~rnos que interferem numa predisposi9ao lingüística 
mentahsta e 1nata e/ou individualista. 

A questao . nao se encerra em descrever os ritos, lingüísticos, 
descontextuahzados da sua matéria de base - a língua. E na dimensao 
da língua que fatos de qualquer nível gramatical podem ser lidos sobo 
prisma do discurso, na sua materialidade lingüística. Nessa perspectiva, 
fatos da sintaxe Bakairi merecem ser revisitados. 

5.1 Tessitura e lingua indígena 

Sobre línguas indígenas, em geral, costuma-se dizer que a sua estru
tura se apresenta numa forma linear dado a sua sintaxe nao se definir 
pelo encaixe, pela subordina9ao. A superficie lingúística teria, entao, 
um plano de mosaico onde os enunciados estariam pospostos uns aos 
outros. A associa9ao lógica entre os enunciados nao se reflitiria na sin-
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taxe - através de operadores lógicos - e sim no ambito das idéias. 
Sobre o Bakairi, nem Yon den Steinen (1892) nem Wheatley (1964) 

tecem considerac;oes sobre a sintaxe, mas em Capistrano de Abreu 
(1895: 217-218), coloca9oes do tipo 

"Um fato golpeia-nos desde logo: as ora~oes sucedem-se, 
geralmente com um verbo apenas, sem interdependencia ou su
bordina.;ao. Em outro termos o kxura-itano, como syntaxe usa 
exclusivamente de p~rataxe. A maior complica~io a que a frase 
attinge é a da apposi.;ao, da enumera.;ao ou paralelismo, que 
nao ultrapassa a al.;ada paratactica." [p.217] 

"Na forma de exprimir o pensamento é palpavel que a 
subordina~áo logica nao galga os rudimentos. Deixa-se o índio 
levar por urna série de idéas e as impele até certo ponto: volta 
depois e o mesmo faz as outras; frases muito distanciadas repre
sentam o mesmo momento chronologico; o que nos parece mais 
natural collocarmos no fim, desde o come~o vao elles frisando; 
em summa á parataxe formal, corresponde o condominio das 
impressoes e a ondula~ao das idéas. 

Do que fica dito pode-se logo concluir que nem ha 
conjunc~oes nem conjunctivos no kxura-itano." [p.218] 

estendem para o Bakairi considerac;oes recorrentes no estudo das lín
guas indígenas. 

Essas colocac;oes decorrem do nao reconhecimento de determinadas 
constru9oes e da pouca familiaridade com certos processos gramaticais 
como a incorporac;ao, a nominaliza9ao das orac;oes subordinadas e do 
desconhecimento do funcionamento desses processos na língua como 
um todo, daí a proposta da adposi9ao pura e simples dos enunciados. 
Por outro lado, é preciso se falar da ausencia da complicac;ao sintática 
para se poder alimentar urna outra proposii;ao. A falta da hipotaxe reve
la um raciocinio primário, que nao é dado a abstra9oes. Recoloca-se 
aqui a questao do primitivismo lingüístico associado a um tipo de orga
niza9ao social, também chamada de primitiva, cuja principal caracterís
tica é urna relac;ao imediatista, e portanto simplista, com o mundo. 

Com isso, cria-se urna expectativa em torno da organiza9ao da língua, 
e quando esta frustra a organiza9ao, o analista nao sabe como lidar com 
o dado. E aí formulam-se algumas saídas: a parataxe por oposic;ao a 
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hipotaxe e a busca de um modelo específico para descrever as línguas 
indígenas. 

A questao que estamos tentando colocar nao diz respeito ao fato de 
negar a parataxe para as línguas indígenas e propor a hipotaxe. Essa se
ria urna postura que refor9aria o preconceito lingüístico de tratar aque
le processo como menor, em termos da organiza9ao do raciocínio. E 
sim de chamar a atenc;ao para o. fato de - a semelhanc;a da rela9ao es
crita/oralidade - a hipotaxe é tomada como parametro na caracteriza-
9ao da estrutura da língua. O importante seria que em vez de se centrar 
a discussao na classificac;ao dos mecanismos lingüísticos, se voltasse a 
atenc;ao para o efeito de sentido que este ou aquele mecanismo produz. 
Nesse caso, poderia se entender melhor a relac;ao entre a língua e o 
mundo, entre a língua e a organizac;ao social do povo que a fala,etc. E, 
certamente, nao se produziriram tantos apagamentos: o da língua por se 
propor um modelo e o do discurso por nao se trabalhar o sentido, ape
nas a taxonomía e o funcionamento. 

A oferta de um modelo específico para o es tu do das línguas indíge
nas nao parece satisfatória. No enfoque tagmemico, bastante 
descritivista e pouco analítico, as formas lingüísticas sao estudadas iso
ladas do seu funcionamento, apenas. recebem rótulos classificatórios 
(slots) que, por si só, lhes atribuem urna func;ao lingüística de acordo 
como nível - raíz, palavra, predicado, frase, texto. 

O problema maior das análises lingüísticas, porém, parece originado 
na segmenta9ao da língua em diferentes níveis. Certo é que os níveis 
mantero a sua identidade numa co-relac;ao comas unidades constitutivas 
da língua - os sons e as formas-, mas da sua interrelac;ao mútua é que 
resulta o sentido da língua, a sua significac;ao. A tessitura da língua é 
formada por essa mescla de fatores que a desvela nao como conjunto de 
dados, ou fenómenos, e sim como um fato, como realidade. 

Os fatos da realidade da língua se apreendem com a análise da 
tessitura, da organizac;ao discursiva, onde cada forma lingüística repre
senta um ponto, um nó, numa intrincada relac;ao. Urna relac;ao nao de 
adposi9ao, de composic;ao de pedras num mosaico, mas numa relac;ao de 
entrela9amento como no risco de um bordado. 

Assim, os sons, os morfes, as palavras, os sintagmas, nao podem ser 
lidos apenas como unidades lingüísticas; é preciso pinc;ar o seu sentido 
no interior da própria língua, enquanto mecanismos discursivos. Por 
esse ángulo, pode-se entender, por exemplo, por que as marcas de 
nominaljza9ao das orac;oes subordinadas em Bakairi estao condiciona
das a urna regra de movimento na estrutura da frase - o movimento-qu. 
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Esse movimento traz vanas conseqüencias a organiza9ao 
sintagmática. Ele se constituí num movimento de foco e as estruturas 
daí derivadas tema forma de senten9as clivadas. A clivagem - além de 
representar urna forma de hierarquiza9ao na sintaxe - é recorren te nas 
línguas naturais como recurso discursivo - o foco, por isso mesmo, é 
tratado como regra do discurso. 

Em Bakairi, o moviment.o-qu abrangue várias expressoes - as ora-
9oes-qu, as orac;oes relativas, as suborinadas completivas e adverbiais, 
e outras -, enfim, no processo amplo de subordina9ao. O que eviden
cia, desde já, que a sintaxe Bakairi nao espelha a parataxe ou a 
adposi9ao de enunciados. A análise, nesse caso calc;ada pelo modelo 
gerativista, admite o movimento e a hierarquía sintática, mas poderia 
também nao adimiti-los. Enfim, nao há um modelo adequado ou nao a 
descric;ao as línguas indígenas; o modelo nao é relevante se ele continua 
a encerrar a língua num quadro de formalizac;ao sem apreender a mate
rialidade significativa que este ou aquele fenómeno lingüístico instau
ra. 

Na análise que procurei fazer para o Bakairi, foi pertinente apreender 
que as marcas de nominalizac;ao das orac;oes subordinadas resultavam 
do movimento-qu. O movimento-qu se mostrou como um dos recursos 
estruturantes da dimensao discursiva, sendo, inclusive a única forma de 
topicalizar elementos em orac;oes absolutas. Um outro dado - a ausen
cia do discurso indireto - pode ser suprída pelo movimento-qu. E, nes
se caso, surge a possibilidade, como faremos mais adiante, de falar do 
processo de clivagem decorrente do movimento-qu como sendo urna das 
formas do discurso relatado. Essa possibilidade abre a perspectiva de 
nao se pensar língua e discurso em momentos dissociados. lmpossível 
se toma, entao, falar da sintaxe sem falar do discurso, falar do discur
so sem falar da sintaxe: a materialidade do discurso é constituída na lín
gua. 

O movimento-qu estar para o discurso indireto representa urna 
série de implicac;oes com outros fatos. Num primeiro momento, permi
te que a ergatividade sintática nao seja violada: a c1ivagem previne que 
argumentos sintaticamente diferenciados (como su jeito de verbo 
transitivo e objeto direto) mantenham entre si urna relac;ao de controle. 
Um sistema de índices referenciais recobre, entao, a co
referencializac;ao, que nao pode ser instituída pelas relac;oes sintáticas. 
Por outro lado, a etimología dos verbos que admitem complementos 
oracionais, aqueles que acarretam estruturas de co-referencialidade en
tre termos de ora96es distintas, vem acomodar a clivagem. 
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A análise de váríos verbos cujo complemento pode ser a orayao 
revela que t~dos ocupa~ a esf~ra dos verbos discendi: sao expressoes 
morfo~onem1zadas da ra1z de d1zer -ke, combinada com alguns outros 
formativo~ que acrescentam nuances de sentido. É o que mostramos 
dados aba1xo. 

(1) ke -le 
dizer-aspecto 

'Falou, disse' [nao atestado] 

(2) pedru a -gue aki 
3ªsu-falar-passado 

' Pedro falou ' 

(3) iwata a-ke-a-ke-le meka 
3 ªsu-dizer-3 ªsu-dizer-aspecto ela 

'O amigo convenceu ela ' 

( 4) iwata an-1gue maria-ra awdeia-da i-toi 
3ªsu-dizer -para -em 3ª-finalidade 

'O amigo mandou Maria ficar na aldeia ' 

(5) iwata n -iga-se-dile meka 
· 3ªob-dizer-?-aspecto ela 
'O amigo chamou/convidou ela' 

(6) iwata n-igo-no-tai ( .. ] 
. 3ªob-dizer-?-passado 

'O ainigo mandou Maria( ... ]' 

(7) pedru ihei-ke-ho-ara awgustu teka a-ye-toi 
sim-dizer-instrumcntal-como arco 3'1su/J"ob-fazer-finalidade 

' Pedro obrigou Augusto a fazer arco. ' 
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(8) pedru ihei-u-gue-a-se . [ .. ] 
sim-3 usu-dizer-tran~ivizador-aspecto 

'Pedro ordeno u [ ... ]' 

ke-wa-dile kula (9) 
dizer-comp lementizador-asp~cto algo 

' Ele mente' [nao atestado] ou ' Que mentira dele!' 

A constata9ao de que os verbos mandativos sao. deri~ados do ~e?o di
zer (-ke) implica na ora9ao completiva um enunciado i~termedia~o en
tre 0 discurso direto e o discurso indireto, no caso, o discurso. chvad?. 
O que merece ser observado, de imedia,t~ , p_orérn, é '!.ue a etu~nologia 
verbal contém a materialidade necessana a expressao da chvagern. 
Note-se que urna tradu9ao aproximada das frases acima com .urna estru
tura clivada em poriugues resultaría num enunciado agramatical, como 

(7a) *Pedro obrigou augusto é o arco que ele vai fazer. 

Dependendo do verbo usado, exemplos do tipo ilustra~o em ( ~ )-(9) 
podem ter na expressao da ora9ao depende?te urna forma imperativa: 

(10) maria tuso-ra anigue koga ega-~a . 
marido-para falou cesta fazer-1mperat1vo 

'Maria falou para o marido: Faz a cesta.!' 

onde se expressaria um outro processo de subordina9~0 . Nao se c.onta
ria na ora9ao dependente com o rnovimento-qu, havena apenas a JUSta
posi9ao do enunciado com valor de aposto. O ~ue, certamente, 
desvincula a forma nominalizada da ora9ao subordinada da caracte
rística que geralmente lhe tem sido imp~ta?a em línguas i~dígena~ - a 
de segmento aposto a urna cláusula pnnc1pal, sem urn nivel rnaior de 

hierarquía sintática. . . , . _ 
O levantamento desse dado - um nível de enca1xe s1ntat1co - nao 

descarta para o Bakairi a existencia da justaposi9ao. O qu~ está em dis
cussao, porém, é o fato de a priori nao se pensar em mov1mento para a 
sintaxe de línguas indígenas, porque a subordina9~0 traz !11~rcas 
nominalizadoras, o que, automaticamente, faz prever JUStapos19ao. O 
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velho n1ito sobre a linearidade sintática das línguas ditas "primitivas" pode 
(e deve) ser repensado, nao porque a lineariza9ao possa ser vista como 
um fato menor e sim porque o apriorismo analítico apaga a textualidade 
lingüística, urna vez que a língua é sempre pensada ora forado discurso 
ora no discurso, e nunca na sua materialidade discursiva. No caso do 
Bakairi, alcan9ar o papel do movimento-qu significa alcan9ar urna das 
formas da tessitur~ do discurso como um todo: o movímento-qu é um 
dos dados que funcionam na coesao textual. Significa também um viés 
fun~amen3a1 para ~e descrever a ~strutura discur~íva e entender que· 
sentidos sao produzidos quando o discurso se organiza pelo movimento
qu ou quando se organiza por outros recursos, como o sistema de 
referencialidade ao lado do discurso direto e indireto livre. De antemao 
~ode-se dizer que a estrutu~a .discursiva org~nizada.pelo movimento-qu 
e recorrente em relatos, prox1mos a textos dissertativos sem incidencia 
do discurso direto; já. as narrativas apresentam o pr~domínio dessa 
forma de discurso relatado em detrimento do movimento-qu. 

O processo de exclusao da lineariade sintática pode ser visto ainda 
' ' como urna contradi9ao dentro da própria teoría lingüística. Pecheux 

( 1979) observa que o "problema da coordena9ao de enunciados se apre
sen ta como um problema-limite para as teorias gramaticais e, em parti
cular, para a gramática gerativo transformacional.[ ... ] Para além desse 
limite, parece que o que "regula'' a possibilidade de colocar em 
seqüencía nao seja mais do que as analogías, compatibilidades e impli
ca9oes vagas demais para autorizar urna intérpreta9ao síntática: é neste 
ponto que as condi9oes de colinearidade dos enunciados parece escapar 
a gramática." (ídem:l45) E é também nessa perspectiva que acrescenta
ríamos que anunciar a dimensao paratática nas línguas indígenas é urna 
saíd~ cómoda para nao se trabalhar a stia "contrariedade", no caso, o 
movimento na sintaxe. 

A consciencia da contradi9ao falada por Pecheux e, ao mesmo tem
P.º o apagamento dessa co~sciencia, faz recusar, por exemplo, no inte
nor de um gerativismo ortodoxo, o parametro da nao
configuracionalidade, e vira propor o parametro da adjun9ao para lín
guas sem encaixe, sem movimento na sintaxe. Cresce o grau de 
abstra9ao, formula-se um outro nível subjacente a organiza9ao sintática 
- o da Forma Lógica (FL) - e se oferece a possibilidade de movimen
to nesse último nível. 

Com isso, as línguas perdem a sua identidade, nega-se no interior da 
própria descri9ao lingüística o que elas tém de heterogéneo, de próprio. 
O modelo padroniza a diferen9a e disciplinariza as divergencias 
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l . ··' t · c·~s nomeando com rótulos apropriados as diferen9as entre as. ingu1s 1 ,. d. - d 
lí~guas - línguas configuracionais, língu~s de . a JUnt;ao, etc, to as 
pressupondo como parametro a configurac1onahdade. Ou num outro 
movimento de apagamento, funda-se, sob esta mesma ordem, a 

língüística indígena. · · . . , . 
O modelo grama.tical - resultante de um efe1to 1deolog1co que, m~-

nos do que mascarar as contradi9oes, reafirma-as -.marca. "a neces~~
dade de um empreendimento numa outra ordem, i;_na1s prec1s~mente a 
ordem do discurso" no sentido de Foucault." (PECHEUX, idem). Os 
elementos que contradizem a forma lin~üística í~sta~rada - co~o .ª 
justaposi9ao, a parataxe, os fatos de orahdade - des1~am s~?1.duv1-
da 0 ponto por onde a história trabalha essa ordem do dt~curso. (1de~~ 

No interior desta discussao é que queremos.falar do discurso Baka1n 
tendo por base um fato de sintaxe e poder falar da si~taxe do lugar ,da 
sua historicidade. Esse lugar é aquele herdado ~ª. orahdade. ,N_uma l~n
gua sem escrita, o recurso a oralidade para e~phc1~ar ~ gramatic~, ale1!1 
de ser tautológico, nao descreve as constru9oes ditas inerentes a escri
ta, também atestadas na língua indí.gena~ Também ~or se. to1!1ar a 
oralidade como marca - e nao como identidade - da hngua ~nd1gena, 
é que a parataxe assoma como a forma que melhor cond1z com a 

oralidade. . 
Para sustentar em tennos teóricos a oralidade como fator .de ,c~nstl-

. tuiyao da língua indígena, volta-se a refl~xaú para o p:1n.c1p10 da 
dialogia de Bakhtin e para a(s) heterogene1dade(s) enunc1at1~a(s) de 

Authier. , . 
Descartado 0 estudo da língua pela sua fragmenta9ao por n1ve1s, as-

soma a enuncia9ao como produto de intera9ao ~ocia~. ·A palavr~, n~ co~
cepyao de Bakhtin (1977), tem na .sua base a dtalog1a: a e?unc1a9ao, re
plica de um diálogo social, é a un1dade ~undamental ~a hn~ua tanto na 
forma de discurso interior quanto na de discurso extenor. Ha ~e~pr~ um 
interlocutor, ao menos potencial, já que a natureza da enunc1a9ao e so-

cial. k h . 
Nas reflexoes sobre a dialogiza9ao interna do discurso, Ba at in 

(idem) diz das palavras que estas sao sempre "as palavras dos outro~" · 
Dessa característica dialógica da linguagem, resulta o que Authter 
(1982) chama de heterogeidade(s) enunciativa(s). O texto em toda a sua 
complexidade enunciativa sublinha, exatamente, na f~l~ ~o eu a~ m~r
cas do tu, do outro. O discurso relatado, as aspas, os itahcos? a tron1a, 
etc sao formas unívocas de se marcar a heterogene1dade. A 
heterogeneidade constitutiva do su jeito e do discurso (este definido 
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como produto de interdiscursos) pode se instiuir também sem formas , 
unívocas. E quando sao diferentes as condicoes de produ9ao de cada 
discurso, de cada sujeito; quando é diferente a história de cada idioma, 
de cada povo. 

A história de urna língua que nao conta a passagem da oralidade para 
a escrita traz em si a inscri9ao dessa oralidade na morfologia, no status · 
dos enunciados, nas marcas de atesta9ao do ato ilocucionário, na 
dramaticidade das narrativas, na estrutura discursiva, nos índices que 
orientam o desfecho das narrativas, etc. 

As marcas de oralidade, representam, assim, a historicidade do idio
ma e, nelas, se inscreve toda a dimensao da heterogeneidade 
enunciativa. Sao marcas, portanto, do povo e da língua, numa imbricada 
rela9ao de constitui9ao. 

Assim é que o discprso clivado (movimento-qu),
1 
garantido pela 

etimologia verbal, pode ser en endido como um tra90 enunciativo 
constitutivo da língua segundo a sua própria materialidade e segundo ·a 
sua natureza intrinsicamente dialógica. No estudo da sintaxe Bakairi, 
notamos a quase inexistencia de formas com discurso indireto - estru-

. tura rara, obtida por indu9ao -, ao lado da abrangencia do discurso 
· direto e do discurso clivado. Formas que podem a um só tempo ser li
das como urna exigencia da sintaxe ou como tra9os de urna identidade 
oral . 

Embora o discurso indireto também possa ser entendido como urna 
forma clivada de recortar a fala do outro, a estrutura que estamos deno
minando de discurso clivado nao tem proximidade com o discurso 
indireto propriamente <lito, na medida em que neste se ,estabelece um 
processo de vincula9ao entre a ora9ao principal e a completiva. No 
Bakairi, a vincula9ao a nível. da sintaxe nao ocorre e o que estamos de
nominando discurso clivado é, em termos sintáticos, a clivagem de fato. 
·considerando-se, porém, que muito desse processo na língua é 

· recoberto por verbos discendi, ou pelos de natureza elocutiva, ele nos 
reporta, sempre, ao discurs9 relatado, de forma explícita ou de forma 
inerente. O termo discurso clivado, a nosso ver, recobre essas caracterís
ticas. 

O movimento-qu passa a ser, assim, o discurso clivado. Movimento 
nosso em nao ver a estrutura cunhada de movimento-qu apenas em suas 
redes universais./ A fun9ao do movimento-qu é própria do Bakairi, é 
própria da sua materialidade linguístico-discursiva, nao por urna moti
va9ao prevista, a priori, no discurso individual de cada falante, a ser 
moldada por parametros funcionais. Mas por sua forma material que 
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permite falar do modo de funcionamento específi~o do Ba~airi , nao lhe 
atribuindo um elo de pertencimento a um det~rm1nado conjunto. _ , 

Nessa perspectiva, falamos do discurso chvado nem ~,om ,rela9ao a 
língua nem com rela9ao ao uso. Ambos se remetem: a lingua por 
abstra~ao confere as suas propriedades a um ser autónomo - o falante 
- que faz nasce~ a .ling~age1n ." (MILN_ER_, 197~) , _ , 

A conseqüenc1a 1med1ata dessa rela9a~ e qu~ a hngua nao e conce
bida claramente a nao ser dentro de urna 1sotop1a absoluta: de ~ualqu.er 
ponto de onde é considerada, deverá ofer~ce~ urna mesma fis1onom1a. 
Mas 0 que nao o confirmam os dados ma1s ~imples: sempre dentro d~ 
série dós lugares homogeneos, qualquer s1ngulandade se destaca. 

(idem) . . _ 
Assim, quando a meta vem a ser a s1stemattza9ao do . caos. (do 

heterogeneo ), a busca, na verdade, é pelo homogene?. D1z Mtlner 
(ídem) que ao se analisar a linguagei:n- lugar on~~ as. hng~~s-se asse
melham numa combina9ao de propriedades enunc1ave1s - nao ~e faz 
mais do que sistematizar urna opera9ao anterior, isto é, as língua~ Já sao 
concebidas como tendo de própri~ a semelhan9a; dentro da denva que 
relaciona as línguas a linguagem urna proposi9ao <leve, desde logo, ser 
restituída: " "as línguas formam urna classe consistente" - urna class_e 
tal onde os elementos podem ser pensados todos juntos sem contrad1-

9ao." (idem) · · d 
Coloca96es dessa ordem é que nos levam a poder" fa lar .no ~aka1n e 

urna terceira marca do discurso do outro. Urna marca 1ntnnseca, no 
caso, a clivagem sintática, ao lado da natureza etimológica dos. v~rbos 
que se adaptam a clivagem. Marcas que agregam tra9os da matenahdade 

da língua. . ,.. . . h ' , · 
Materialidade que traz na sua cons1s.tenc1a a oralzdade 1stonc~ . 

Com isso, a ado9ao do conceito "discurso clivado" se ai:cora e!11 do1s 
fatores: a dialogia, em primeira instancia, que pressupoe o di~curso 
clivado como urna marca do discurso do outro (próximo a do dtscuso 
relatado), implícito ao ato de enuncia9ao ~ubj~ce~te as ac;~es de ,
keake- ' convencer', -igase ' chamar/convidar , -1gon~ mandar , 
iheikehoara ' obrigar', etc, etimologicamente formas ampha?as d~ -ke 
' dizer'; em segunda instancia, a sintaxe que nao pressupoe a 1~ent1fica-
9ao entre sujeito transitivo e objeto direto, argumentos pedidos pela 
diátese dos verbos de elocu9ao. . 

A dimensao dialógica se mostra na etimología e, o mesmo temp~, t?s
titui a materialidade da língua historica e mutuamente (re)constttu1da 
nas rela96es gramaticais tomadas como atos de enuncia9ao em face do 
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predomínio da oralidade, e nao como fragmentos isolados numa estrutura. 
Essa materialidade instaura a organiza9ao discursiva, cuja 

estruturac;ao espelha o alcance do encadeamento gerado pela 
recursividade do movimento-qu, ao lado do discurso direto e do siste
ma de ref erencialidade. 

5.2 Em busca do risco do bordado: sintaxe, tempo, 
ref erencialidade e discurso relatado 

Há dois processos básicos em Bakairi - o discurso clivado e a 
referencialidade - que garantem a coesao textual e sustentam a estru
tura discursiva. Esses dois processos, c~njugados ao uso freqüente de 
urna das formas do discurso relatado - DD - , encerram a organiza9ao 
mais atestada no material analisado. Há ainda duas narrativas em espe
cial que se destacam. Sao a narrativa de um mito e o relato da retirada 
do Xingu produzidos pela pessoa Bakairi mais idosa-Waluga-que 
espelham o predomínio do discurso direto e da referencialidade, fican
do ao discurso clivado reservada urna menor ocorrencia. 

A partir daí se concluí, de imediato,. que, embora o discurso clivado 
aliado ao sistema de referencialidade seja a organiza9ao mais produtiva 
da língua, a estrutura discursiva pode, também, ser descrita num outro 

. plano onde prevalecem as formas do discurso direto, entremeadas de 
muitos comentários do locutor, e costuradas por um sistema de el~men
tos referenciais. Ainda se observa que na escassez do discurso clivado, 
o sistema de referencialidade apresenta um nível de complica9ao muito 
maior. 

Logo, para se entender a ·organiza9ao discursiva do Bakairi, é preci
so se pensarem essas duas possibilidades do funcionamento discursivo 
e verificar, ao·mesmo tempo, o modo como a complementariedade da 
referencialidade (onde incluímos a deixis) com o discurso relatado im
prime a textura urna superficie pontuada por diferentes formas de orga
nizar o dizer. Essas formas diversas de recortar o discurso nao refletem, 
porém, recortes expressivos elaborados segundo a vontade do locutor. 
Trata-se de diferentes estruturas lingüísticas que nao só produzem dife
rentes sentidos, mas que também ilustram como, por exemplo, a ordena
c;ao dos elementos de referencia no interior do sintagma pode se cons
tituir num recurso ao processo de significa9ao da língua. 

O tempo constituí, ainda, um dos principais elementos de coesao tex
tual em Bakairi. Os acontecimentos descritos numa perspectiva tempo-

\ 
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ral de interdependencia, no ambito dos aspectos recente/imediato, acres
centam a tessitura do texto, contribuindo, principalmente, como efeito de 
circularidade produzido na superficie textual. 

Um pouco do bordado do texto Bakairi se revela, entao, ~m tres mo
mentos: o discurso clivado, o tempo e a referencialidade. 

5.2.1 Sintaxe e estrutura discursiva: o discurso·clivado 
.. 

O discurso clivado, ao ter um papel expressivo, acaba por se tomar 
um dos princip.ais elementos na estrutura9ao do texto, na medida em 
que é através dele que se retomam óS fatos contidos em segmentos pre
cedentes, instituindo, assim, o encadéamento discursivo. O discurso 
clivado estabelece pontos-chave na superficie lingüística alimentando o 
movimento da coesao textual. 

Por ser muito recorrente, pontua a grande maioria· dos textos 
coletados, entretanto, nao esgotaremos o estudo do nosso material, com 
a descri9ao do discurso clivado. Focalizaremos, apenas, alguns frag
mentos desses textos, objetivando ilustrar o escopo do discurso clivado. 

Vejamos, entao, a que serve o processo de clivagem no ambito .do dis
curso. 

(11) tegatuze 
'Vou contar' 

(12) ura una ka-egatuda 1se idjiempa tania-ra 
minha história lªsu.3ªolr contar futuro pouco tania-para 
'Vou contar· um pouquinho da minha história para a Tania.' 

(13) ura k-aewile keanka xara xira ata-naji atanare 
1ª -vir passado aqui esta casa -em cidade 

'Vim aqui para esta casa para ver se a cidade é ' 

(14) e-se odara ke wara 
ver- aspecto como dizer 
'como dizem'. 

(15) tara koenda koenda-pa · u-gue-duo 
Já bonito bon{tq - nao lª-dizcr-quando 
'Lá é bonito ou feio? - .falei, entao 
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( 16) tagarei mawara inare1 atanare paruta-be 
falar-agente isso por isso cidade mar - tem 
[forrna-qu] 

'Eu digo isso porque a cidade tem mar' 

( 17) oro xiga-tibe kura emiro pe 

(18) 

terra fazer-paciente gente parecido tem 
'e tem urna estátua parecida com gente.' 

ta -ke -hozei rnawara inarei 
agente-dizer-instrumental-agente isso porque 

[forma-qu] 
'Pelo menos é isso que dizem e foi por isso' 

(19) ola keanka k-aewile-ize 
mesmo passado 1 ª -vir . -querer 

'mesmo que eu quis vir. ' 

w-awiligue 
1 ª-conectivo 

. O trecho e~ foco encerra a delirnita~ao, ou a explora9ao, de u~ mo
mento determinado n~ abordagern como um todo. Em outros termos a 
extensao discursiva ~xpressa urna montagern de vários eventos, fat~s, 
relatados ~urna ?rgan~za9a? que se repete. Sao estruturas que se fecharn, 
podendo, 1nch.!.s1ve, Vlf ass1nalados pelo ·operador wara, sem correspon
den te ern portugues. E que se repetem sernpre que urn outro ponto pas
sa a ser enfocado. 

A _extensao discursiva vista do seu exterior é cornposta da adposi9ao 
dessas. estruturas autónomas e nao da adposi9ao dos enunciados urn a 
um. ? disc.urso nao é cornbina9ao de cláusulas, é entrelace de fragmen
tos_ d1scurs1v~s. Tomarn parte nesses fragmentos todas as informa9oes e 
a9oes ~espect~vas· ao fato em pauta, porérn, em seu bojo é que se detec
ta a te1~ do discurso. Assim, propor para as línguas indígenas urna di
rnensao paratática discursiva, esbarra numa visao simplista demais que, 
menos do que descrever a complica9ao enunciativa revela urn desco
nhecirnento da estrutura e funcionarnento da Iíngua' a serern busc~dos 
no interior da própria língua. 

. A p~incípio, poder-se~ia pensar ern aproximar a organizac;ao 
d1scurs1va do Bakaíri de urna composi9ao por parágrafos. Mas a reali
?a?e d~sses segmentos nao é essa. O parágraf o-padrao traz em si urna 
~d~1~-nucl~o desenvolvida por idéias subsidiárias numa perspectiva de 
1n1c10, me10 e fim. No interior desses segmentos podern caber, porém, 
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' rias idéias-núcleo girando em tomo de um único momento, ou fato, 
~~ém da descriyao de ayoes atribuí das a diferentes pers?na~e11:s, bem 
co·mo 0 relato das falas desses personagens. A perspect~va e c~rcu~ar: 
0 

fecho desses segmentos retoma e justifica o fato .anunciado pnmeiro. 
Coinparem-se o início e o fim do trecho acima: 

ura kaewile keanke xara xira atanaji atanare 
'Vim aqui para essa casa para ver se essa cidade é [ ... ]' 

[ ... ] mawara inarei w-awiligue ola keanka kaewile+ze. 
[ .. . ] ' e foi por isso que eu quis vir. ' . 

Quando o operador wara ·é utilizado, representa a marca explícita 
dessa circularidade: ele tanto pode encerrar o segmento quanto, ao ser 
repetido, anunciar o início do outro segmento, ficando toda a estrutura· 
discursiva assinalada por wara/wara. . , . 

O fecho do discurso como um todo é feito por um enunciado ttp1co 
que, geralmente, é introduzido por wara (anun:ian.do ? ,fi~ ?º r~lato) e 
terminado por urna expressao de fechamento ala 1se e ~o 1sso . Entr_e 
esses dois operadores retoma-se o tema. do relat~, produz1ndo~se o efe1-
to de fechamento do texto na sua totalidade. Apos urna narrativa de du
rayao de cinco min~tos, duran_te os quais foram descritos ~á~o~ ~~~en
tos da viagem ao R10 de Jane1ro, Shagope encerra a sua h1stona . 

. -· 
(20) wara keanka takeduo atanare 

passado dizer-porque cidade 

takehozei ola 1nare1 
fa lada mesmo por 1sso 

0 -awil+ge ola ' keanka x1na t~ewize 0 -aw+le kuro ola 
3ª-conectivo mesmo passado a gente vir-querer mesmo 

kuro ise unare tania 
essa futuro história 

' [ wara] Bem, como se dizia, a ~idade é muit~ fala~a, :p.or isso_ , 
mesmo a gente quería vir aquí. E só essa a m1nha histona, Tanta. 

Na estrutura desses segmentos discursivos, as formas nominalizadas, 
marcas do movimento-qu, instituem por todo o texto o discurso sintati
camente clivado, dando-lhe encadeamento. 

Assim o trecho anteriormente destacado se compoe de urna abertura 
' 
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ura una kaegatuda ise idjiempa taniara 
'Vou contar urna pouco da minha história para Tania' 

cujo conteúdo, necessariamente, nao precisa estar relacionado aos fatos 
narrados. Mas que, quase sempre, apontam as circunstancias em que o 
texto foi produzido. 

Em seguida, o tema - a vinda ao Rio de Janeiro - é abordado, 
acompanhado de urna justificativa - saber se a cidade é como dizem. 
Desse momento em <liante, transcorre a complicayao discursiva, tecida 
pelo movimento da clivagem: · 

tara koenda koendapa ugueduo } elemento clivado: o enunciador m, cor
. respondendo ao marcador u- 't • pessoa' 

· 'Será que lá é bonito ou feio? - falei, entao' 

tagarei } forma-qu: ti 'agente'; -ga- 'contar'; -rei 'nominaliza~io 
agentiva/aspecto recente' 

I 

' Sou eu que digo isso.' 

mawara inarei 
' porque' 

atanare parutabe oro xigat+be kura emirope } elemento clivado 
'A cidade tem mar e urna estátua parecida com gente.' 

takehozei } ·forma nominalizada: ta 'agente indeterminado'; -ke- 'dizer'; 
-ho- 'instrumental'; -zei 'aspecto recente'. 

'Pelo menos é o que dizem.' 

Um movimento contínuo de encadeamento. O primeiro elemento 
\ clivado é <lito na fonna de DD, correspondendo ao .enunciador ura 'eu' 

inf~rido do marcador de l ª pessoa - u- -preso a'raiz de dizer- -ke. 
Essa clivagem se confirma com a forma nominalizada agentiva -
tagarei - que se aproxima a expressao 'aquele que diz' . 

A outra fonna nominalizada - takehozei 'aquilo que é <lito' - traz 
a marca - ho - 'instrumental', anunciando que o elemento clivado é 
objeto de -ke- 'dizer', atribuído·a um enunciador indetenninado. Em
bora as duas formas nominalizadas em jogo até entao apontem a presen
ya do prefixo t- ( oota-), a inferencia de que o enunciador do segundo 
segmento é indeterminado, por oposü;ao ao segmento anterior que se re-

\ 
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fere a ura 'eu' , se apóia em dois fatos : a marca d~ inst_rume .. nta~ indican
do a clivagem do objeto, e nao do enunciador, ahada a ausencia de um.a 
outra estrutura qualquer que permitisse recuperar um o~tro ~lemento ch: 
vado. Como aconteceu coma forma verbal ugeduo 'digo [isso] porque 
na passagem anterior. 

Esse tipo de encadeamento discursivo, que se apres.enta ~a forma de 
discurso clivado, faz do movimento-qu um ope~ado~ discursivo. em p~
tencial : quando conjugado a outros elementos impnme, ~ma onentayao 
lógico-argumentativa aos enunciados. No trecho em an~hse, .a f?rma~qu 
se apresenta como o ponto de retomada do relato a partir da ~~sti~cativa 
da viagem, quando estabelece urna ~ela9ao ~e ,causa/co~sequenc~a entre 
0 fato - indagar se 'a cidade é bonita ou fe!a - .e a razao dessa 1nd~ga-
9ao, contida em outro segmento clivado - a cidade tem mar e estatua 
parecida com gente'. . 

Todo esse processo é alimentado também por ?~tras marcas gra~ati
cais. o formativo -tuo ( oo -duo) 'quando; porque e marca de causahda
de. Seu alcance é modalizar (coma circunstancia de c~us~) a sentenya 
na qual se insere; ao mesmo tempo, funciona como um indice que. anun
cia 0 motivo a razao do fato emitido na raíz verbal que ele modahza, no 
caso, a raza~ da pergunta 'será que lá é bonito ou feio? '. . 

FunyaO semelhante a do. formativo ~~uo, ~xercem, os el~s C?esivo~ 
como inarei 'assim; aí; por isso ' e wawiltgue porque . O pnme1r? des 
ses elos é de ambito anafórico, sua referencialidade reco~r~ a cl~usula 
inteira que o antecede; no exempl~ acima s~ refere a ' la ~ bonito o~ 
feio?' (15) e ' a cidade tem mar e estáWa parecida com gente (16: 17). Ja 
w-awiligue '1 ª pessoa - conectivo' é usado como forma auto~oma, 
com flexao de pessoa, e estabelece· um vínculo entre .du~-~ o~ mais ora
yoes. O seu sentido lógico se constrói pelo co~texto hngu1stico. No tre
cho analisado, imprime urna rela9ao de causahdade. 

Além desses elementos, há aqueles que estabelecem a pa~sagem, a 
costura, de urna estrutura a outra. Trata-se de um complexo sistema ~e 
deiticos e elementos referenciais que apontam, dentre outras, a rela9ao 
espa90-temporal. Serao estudados num outro moment?. . . 

Ilustrado o modo como o movimento de foco (movimen~o.-qu) fu~c1: 
ona na cadeia discursiva, concluí-se que, no caso d? Bakatn, ele nao e 
instituído, exclusivamente, segundo o ponto de vista do locutor que 
direciona a organiza9ao do discurso. Além de a~ender ªº. proc~sso de 
topicaliza9ao em ora9oes absolutas, atende tamb~m, e obn~ator1amen
te, a todo o processo de subordina9ao onde ~st~Jª envo~v~do o cruza
mento sintático-referencial de argumentos distintos (sujetto de verbo 
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transitivo com objeto direto) como foi, amplamente, demonstrado no 
estudo da sintaxe (cf. Souza, 1994). Por essas mesmas razO'es - de or
.dem sintático-discursiva - , está para o discurso indireto, fonna sem ex
pressao na língua. Assim, a clíva~em - decorrente do movimento-qu -
torna-se um dos element?s catalizadores do discurso, fazendo com que 
o segmento extraposto seJa o elo do encadeamento discursivo e o ponto 
nodal da co-referencialidade. 

O funcionamento do movimento-qu faz dele um operador do discur
so na? porque,. a priori, seja .u~ movit~ento para foco e, sim, porque 
p~nn1t~ operar com as restrü;oes da s1ntaxe, projetando a dimensao 
discursiva. Nessa perspectiva, a possibilidade de se restringir o movi
mento para foco a instancia exclusiva do discurso - a instancia da 
oralidade - pode se~, no c~so do Bakai~, descartada. O movimento-qu, 
enquanto ~per~dor d1scurs1vo, pode deixar de ser visto como um trayo 
da comun1ca9ao oral e passar a ser entendido como um fato da 
historicidade da língua - a oralidade e a ergatividade. 

Com isso, desloca-se no Bakairi a proposta de Maingueneau (1981) 
d~ se pautar a reflexao sobre os operadores discursivos pela tipología de 
dtsc~rsos 9ue, de .antemao, ."permite a partir da simples distin9ao oral/ 
escnto articular diferentes tipos de discurso por um uso específico des
ses operadores". 

A oralidade nao deve ser entendida como recorte discursivo mas sim 
ser descrita como qualidade discursiva, como o "ponto por o~de traba~ 
lha a história". \ 

5.2.2 Tempo e circularidade discursiva 

Além de a clivagem, enquanto recurso sintático, ser o fator básico da 
estru~ura9ao discur~iva, as marcas morfológicas aí empregadas trazem 
~m s1. urna perspectiva de tempo-aspecto, dentro das rela9oes recente/ 
i~ediato, que se projetam no presente, passado e futuro. Essa perspec
ttva abrangue nao o tempo do relato como um todo, o tempo da enuncia-
9ao, e sim, a t~mporalidade que se estabelece dentro da realidade e da 
interdependencia dos fatos . Ou seja, a cadeia factual se dimensiona na 
rela9ao recente/imediato, e isso nao só produz um efeito de 
c~r~ul~,ridade, como também é o dado que justifica as repeti9oes "sem 
log1ca ou redundantes, como diz Capistrano de Abreu. 
. A repeti9ao, no caso lida alheia a interpreta9ao da sistematiza9ao do 
tempo, também subsidia a idéia de parataxe, atribuída aos textos i~dí-
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genas. A repetü~ao nao assinala também o mesmo momento cron?lógi
co, c9mo possa parecer. Ela ocorre devido a especific~dade da s1ntaxe 
da língua, que nao trabalha a referencialidade no ambtto de es~turas 

. sintáticas identicas as de línguas como o portugues. A referenc1ahdade 
(e, portanto·, a subordina9ao) só se institui em estrut~ras clivadas, e a 
clivagem pressupoe a retomada de um elemento refendo em passagem 
anterior, por isso, a repeti9ao. 

A sintaxe da língua, na verdade, nao preve que as frases se c~orde-
nem automaticamente. Primeiro, há a declara9ao de um fato - CUJO ver
bo se apresenta na forma p~rfectiva, que nao admite nem coordena9ao, 
nem subordina9ao; em seguida, esse fato é repetido - geralmente c?1!1 
urna forma verbal nominalizada que remete a um dos argumentos (sujet
to ou complemento) contidos na primeira frase - e, a partir daí, é p?s
sível se dar a interliga9ao com urna outra frase. O processo paratat1co 
nao pressupoe esse encadeament~ sintático: ~s f~ases sao _dispos:as ,de 
forma autónoma e sem nenhuma 1nterdependenc1a gramatical. Nao e o 
caso do Bakairi em cuja estrutura sao apontados elementos gramaticais 
variados que organizam a sintaxe e apontam as implica9oes lógicas. 

Por. outro lado, em termos de cronología, a repeti<;ao estabelece em 
que· medida um fato decorre de outro, e nao em que medida um fato re
sulta num outro. Com isso, a organiza9ao cronológica, em vez de se 
projetar numa perspectiva de futu~o, d: co.nseqüencialidad~, ,se projeta 
em retrospectiva. Urna retrospectiva nao hnear, que, no va1vem das re
peti9oes, interrelaciona os fatos em si em termos das rela9oes rec~n~~/ 
imediato. Ainda a observar, as repeti9oes sao em si aparentes: a 1de1a 
descrita pelos verbos se repetem, mas a forma verbal é outra, no ca~~' 
sao as formas nominalizadas/modalizadas que, por trazerem pape1s 
temáticos, anunciarri o elemento clivado. Devido ao tra90 de 
modaliza9ao, a estas formas acaba imputado o ~empo real. da 
seqüencialidade dos fatos, ªº passo que as formas verba1s desenvolv1das 
terao outra fun9ao. . 

A análise de um pequeno texto (cf.: an~xo 1), produz1do por 
Shagope, em tomo do tema pine 'comida' serve como ilustra9ao a essas 
considera9oes. · 

bakairi yedaw+le awadu 
ilapirie awadu yedawile takoro xura apa ayetibe 
imapile ikele x+gele igawkule yetibie 
pila awadui ye.dawile awadüi xudule ilema yedawile 

102 

~ro w~ra......,.ugondo adakab~e idaale tag re podo inewile noko 
tierna l.~utl~ .ªw~d~ .ª~~ y~dile pogo ayedile pekodo xunuipe 
arowata1 ma:nn taze 1 aJI wara pogo bakairi yoko . 

'Bakairi come beiju. Come o beiju só depois de feita a massa dele' 
com mandioca. Ele faz massa de mandioca depois de descascar, ralar 
e espre~~~ [a mandioca]. Assim que isso é feito faz o beij'u. Para co
mer o be1Ju, assa e depois come. 
Se os homens vao a ca9a e trazem carne e matrincha, depois de assa
d?s comem com beiju. As mulheres também fazem mingau com [pol
v1lho] socado, ou até de qualquer outra coisa como farinha de man
dioca, milho, tudo [serve] para o mingau de Bakairi, até arroz.' 

. O desenvolvimento do tema aí solicitado, "as comidas de Bakairi", 
g1~~u em tomo de um elemento básico a alimenta9ao - awadw 'o 
be1Ju' . Com rela9ao ao fato "Bakairi corrie beiju" houve necessidade de 
urna expli~ita9~0 ~as etapas que· antecedem o ato de comer beiju. Em 
retrospectiva nao-hnear foram apontados: fazer a massa do beiju; enu
merar as etapas precedentes a isso: descascar, ralar e espremer a mandi
oca; comer o beiju, que antes foi assado para ser comido. O encadea
mento ~ntr~ as frases se dá através da repeti9ao das a9oes (fazer eco
~er, pnnc1palmen.te), mas as formas verbais quando se repetem sao 
diferentes entre s1. Ora sao formas desenvolvidas ora sao formas 
nominalizadas/modalizadas, indicando os elementos 'clivados e articu-
lando os enunciados entre si. · 

. Os Bakairi cornero outras iguarias, CO.l,110 a carne de ca9a, o peixe e o 
m1ngau. Quanto ao fato de comerem o ca9ado e o pescado, primeiro sao 
assados e, em seguida, podem ser comidos com beiju. A referencia ao 
preparo do ~ingau é sustentada pela mesma perspectiva, antes de ser 
preparado, e preciso socar o grao. 

Essa f orm~ de. estrutura9ao organiza o texto em do is planos interliga
dos .. Num pnme1ro plano, os fatos se desencadeiam em retrospectiva a 
partir da frase ·abertura: bakairi yedawile awadw 'Bakairi come beiju.' 
Um ?utro plano estabelece o_desencadeamento numa perspectiva tempo
r~l, u~terhgando os fatos pela rela~ao recente/imediato, quebrando a 
hneandade do fio retrospectivo. · 

A temporalidade~ estabelecida entre os fatos em si e nao entre o lo
cutor e os fatos, define a ordem do encadeamento discursivo: 

- fazer a massa ( ayetibe- 'feita', forma que aponta a clivagem de 
takoro xura 'massa dele') é recente com rela~ao a comer o beiju; 

\ 
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- fazer o beiju (awadw yetibie) é imediato com rela9ao a descas
car, ralar e espremer a mandioca; 

- comer o beiju é imediato com rela9ao a fazer o beiju (awadui); 
:-- socar o grao é recente (xunuipe) com rela9ao a fazer o beiju. O 

grao, geralmente, é armazenado socado e nao requer o seu uso imedia
to. 

Urna ordem que, dadas as repeti95es - · expressas nas formas verbais 
de clivagem - e o jogo recente/imediato, produz o efeito de 
circularidad~. Urna ordem que também atende a estrutura9ao sintática, 
interrelacionando os enunciados. 

O texto examinado ilustra bem a questao da retrospectiva temporal e 
do porque das aparentes repeti90es. Mas ele nao é em si urna narrativa 
factual, como sao o relato de acontecimentos vividos ou nao pelo locu
tor e as narrativas míticas. Como já observamos, anteriormente (5 .2.1 ), 
esses outros tipos de texto, geralmente, trazem marcas de fechamento, 
marcas que definem a circularidade do texto como um todo. 

Constituem expressoes do tipo - ala . ' é só'; ala ise 'é só isso' ; 
mawanka ayedilemo agaitiomondo 'e é assim que os antigos faziam' -
que remetem, numa primeira instancia, ao início do texto e, numa outra, 
a origem, ao momento ontológico, quando tudo come9ou. A 
circularidade discursiva expressa, na verdade, a circularidade do tempo 
que instituí na materialidade da língua o mito do absolutismo, do. eter
no retomo. 

Contam os Bakairi que o mundo é urna grande esfera dividida por 
urna linhcr que separa oro ' aterra' do kaw 'céu': No céu só há sombra 
e água; na terra, há sombr~ e água, luz e fogo. A esquerda dessa linha 
divisória, há urna escada tecida de algodao que desee aterra. Por essa 
escada, a alma de quem morre sobe até esta linha divisória, que tema 
forma de urna pinguela, ponte .estreita e perigosa. Embaixo da ponte, 
nas águas escuras, habitam os kurama 'gente excluída', que balan9am a 
ponte, que procuram agarrar as almas que estao passando. Quando a 
alma consegue atravessar toda a ·pont~, alcan9a urna outra escada de al
godao, que desee a terra, permitindo que a alma _entre em outro corpo · 
("vista outra camisa"). Quando nao se conségue atravessar a ponte, a 
pessoa morta toma-se urna alma penada, que volta para prejudicar os 
que estao na terra. O pajé ve quando urna alma nao consegue atravessar 
a pinguela e comunica a todos que a alma daquela pessoa pode apare
cer aquí na terra. 

O caminho da reincorpora9ao é um caminho circular. E o mito 
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Bakairi, como tant?s outros mitos desse genero (pode-se recuperar aquí, 
por e_x~~plo, o mtt? de Penélop~ e Ulisses), ilustra ·o oposto de "um 
1mag1nano prospectivo, onde o reingresso no estado trinitário fosse pen
sado como dependente de urna trajetória histórico-linear. " (LEVY 
1990: 12) O retomo "é pensado no interior de um constante movimen~ 
to ro~~ttvo, que se completaría através de urna sucessao de ciclos 
r~petit1~os e r~novató~ios: Ciclos pelos quais urna hipotética 
ctrculandade da vida desltzana permanentemente em tomo de si mesma 
renovando sempre o mesmo início." (idem, ibídem) ' 
. Urna "era mítica" é representada nas formas ético-culturais do dese
JO _do Absolut~, ,.ªs. quais_ sao. "~ad.a~ para sempre e encerradas no pró-
pno ato cos~~gonico. Nao ha h1stona nem transcedencia possíveis, mas 
apenas repet19ao do tempo mítico (tempo do Absoluto)[ ... ], do reencon
!r~ com ele, no término de um movimento cósmico-circular." (ídem, 
1b1dem). · 

Es~a circul.aridade cósmico-circular pode estar instituída na língua 
atrav~s. das diversas marcas lingüísticas que modificamos verbos em 
Bakair~. De onde se permite entender por que as chamadas formas 
perfectivas - as que de fato marcariam e delimitariam o curso do tem
po ~m te~os de ~resen~e, passado e futuro - nao compoem a estrutu
ra discursiva. A circ~l~ndade _aponta, na verdade, o nao-tempo, ou o re
tomo a um tempo ong1nal, m1ttco, negando urna possível prospectiva e 
apontan~o urna retrospectiva circular, por isso, nao linear. A 
circulandade, .Por sua vez, pressupoe urna disposi9ao dos enunciados 
em forma de elos encadeados, formando círculos concentricos e nao . - , . ' urna pospos19ao paratattca. 

Alé~ das f~rmas verbais, há as palavras de tempo, que também indi
cam a ctrculandade. A palavra kopailaga tanto pode significar 'ontem ' 
',hoje ' e 'amanha'. Quando significa 'ontem', geralmente, a forma verbal 
e marcada por -aki ou - tai ' passado perfectivo recente '. Se 
corresponde a ' aman ha ', a forma autónoma ise 'futuro ' aparece no 
enunciado. C?m o sentido de 'hoje ', aparece em frases isoladas, 
?esco~textu~h~ad~s, mas, geralmente, ou 'hoje' vem traduzido por 
1wera .agora , significando urna realidade imediata, ou, raramente, vem 
traduz1do por ~opailagaba (-ba ' nega<;ao ') ' nao-ontem '. Quando se in
daga aos Baka1n a tradu<;ao isolada de ' hoje ' ' ontem' e ' amanha ' a 
resposta é urna só: kopailaga. "É tudo a mesm; palavra", costumam di
zer. 

A explica<;ao para a etimología desses termos parece também ter urna 
rela9ao coma concep9ao mítica de um tempo absoluto. No come9o, nao 
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havia peto ' a luz', só kopai ' a sombra ', o escuro cobria o mundo, onde 
todos os seres tinham a forma que te~ os bichos, inclusive os Bakairi. 
A palavra associada a 'ontem' - kopailága - pode ser lida como o 
' tempo da sombra', o tempo mítico, que, na passagem do mito resumi
do acima, é referido como um lugar onde só há água e sombra. Dessa 
forma, nao há por que diferenciar ' ontem' de 'amanhir, ambos -
kopailaga - apontam o tempo das sombras, aquele de onde tudo se ori
gina e para onde tudo retoma para dar lugar a um recome90, a urna re
origem. Quanto ao hoje, este é o momento em que se convive coma 
dualidade - a luz e a sombra - e representa também o instante em que 
a luz passou a existir na terra. Há um mito que conta a origem da luz, a 
qual nasceu no tempo das sombras. Nessa mesma linha etimológica, es
tao as palavras kopai ' noite' , 'sombra', ' escuro' e kopa 'nuvem', 'chu
va' (mesmo radical de kopailaga), que se opoem a petodai (peto ' fogo', 
'luz', odai 'dentro' - ' dentro da luz') ' dia'. 

Ao trac;armos urna rela9ao entre o efeito de circularidade instituído 
nos textos pelas repeti9oes e pelas marcas verbais nao-perfectivas e a 
concep9ao mítica do tempo - a época da sombra - traduzida na 
cosmología Bakairi, nao é nossa intenc;ao apontar aí urna rela9ao de de
terminac;ao do modo como os Bakairi concebem o tempo na organiza-
9ao textual. Pela análise da estrutura, da língua e pela análise do funci
onamento das marcas de tempo conjugadas a outros fatores - como a 
forma como se dá o processo de referencializac;ao ( confira-se, principal
mente, a sec;ao 5.2.3.1), por exemplo - apreende-se esse efeito de 
circularidade. Em particular, gostaria de antecipar que o emprego dos 
elementos referenciais passa por urna grada9ao instituída por urna rela-
9ao com diferentes momentos no tempo, podendo-se perceber, inclusi
ve, que a remisao a um "tempo mítico" ou "histórico" nao co-existe com 
o processo de denota9ao da real idade. Este seria o momento da 
atemporalidade. 

O fato de abordarmos a definic;ao mítica do tempo dos Bakairi permi-
te verificar que essa defin9ao está constituída, também, na organizac;ao 
textual e na etimología das palavras de tempo. Podendo, é claro, estar 
constituída em outros lugares. Falar dessa relac;ao deixa.entender um 
pouco mais o porque da repeti9ao aparente de um mesmo enunciado, 
produzida por urna ordem lógica que diz de um outro universo, o dos 
Bakari. A nossa interpreta9ao de como se organiza.a noc;ao de tempo na 
língua nao se ateve, porém, exclusivamente, a questao do mito do abso
lutismo. Portanto, a remissao a cosmología Bakairi nao se define como 
a busca de possíveis razoes externas a língua que determinariam a estru-
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tura .. l.in_güís~ica. ~o contr~rio, procurou, apenas, ilustrar como que 0 
hngu1sttco discurs1 vo se articula o discursivo cultural. 

To?o o processo que conduz a circularídade discursiva é traduzido 
atraves das fo~as n~minalizadas/modalízadas. Com isso, a dimensao 
temporal fica instituida por essas marcas, que nao assinalam 0 tempo 
mas acrescentam nuances aspectuais a seqüencialidade dos acontecí~ 
mentos. Quanto as formas verbais desenvolvidas, estas podem vir modi
~cadas pe~as marcas perfectivas de presente e passado, ou pelas marcas 
imperfe~ttva~, -.z~ e -dile, com func;oes diretamente relacionadas as 
construc;oes s1ntat1cas. As marcas perfectivas, em hipótese alguma favo
recem a coor~enc:c;ao o~ a subordinac;ao; representam proposic;oe; abso
lut~s, l?go, nao sao reg1stra~as _no desenvolvimento dos textos. Quando 
mu1to tntroduzem o tema pnnc1pal que será abordado, localizando-o no 
tempo, ficand?, assi_m, a estr~turac;ao discursiva elaborada pelas outras 
formas .verba1s, ~s tmperfecttvas e as nominalizadas/modalizadas. As 
marcas 1mperfectivas se coordenam com os marcadores de pessoa e nes
se caso, dao ~argem a perío~os complexos, mas com relac;ao a noc;~o de 
tempo, elas na? ~azem em s1 nenhuma perspectiva temporal, apontam, 
apenas, a cont1gu1d~d<:_ dos fat~s. Outras formas, entao, dizem o tempo 
do relato, da ~nu~c1a9ao, localizando o locutor na relac;ao do tempo. É 
o caso d~ adver~1os, dos elementos de referencia e dos deiticos espa9o
tempora1s, focahzados na próxima sec;ao. 

5.2.3 A Referencialidade 

. ~ si_stema ~e referencialidade em Bakairi, ao lado do discurso direto 
1nstttu1 a"ou~ra forn:a de or~anizac;ao discursiva na língua. ' 
. A ausen~1a ,d? discurso 1ndireto, já mencionada em momentos ante

riores, a pnnc1p10, pode ser imputada a restri9oes da ordem da sintaxe 
n~ que se r~fere a co-referencialidade. É o caso em que o discurs~ 
chva~o (d~nvado do movimento-qu) ocorre nos enunciados onde se es
perana o dtsc~rso indireto. Urna outra linha de explicac;ao, buscada f ora 
?ª ~sfera da s1ntaxe, também permite descrever a ausencia do discurso 
1nd!reto na língua. 

E no ambito da enuncia9ao, mais precisamente no interior da tese so
bre a categoría "pessoa" de Benveniste ( 1966), onde podem ser levan
tadas .º~tras ~azoes para sustentar a inexistencia do discurso indireto em 
Bakatn., ~pos a f onnula~ao ~e ~ua tese, o próprio Benveniste a pon ta 
como vanos fenomenos hngü1st1cos podem ser estudados e explicados 
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a partir da defini9ao ~a ~strutura das . r~la9oes pessoa~s. A n~o 
recorrencia do discurso indireto em Baka1n tem urna rela9ao estre1ta 
con1 a categoriza9ao da nao-pessoa na língua. Categoriza9ao que vem, 
a um só terripo, confirmar a natureza da nao-pessoa segundo a for
mula9ao de Benveniste e explicitar a falta do discurs.o ind~reto .. 

O estudo das "partes do discurso", dentre as qua1s se inclui a classe 
denominada pela Gramática de pronomes, nao .tem como marco o tra?~
lho de Benveniste. Desde Atnaud e Lancelot ( 1660) desfila urna sene 
de teorías gramaticais que se atém a estudar essa parte do discurso sob 
diferentes pontos de vista - o da sintaxe, onde o pronome desempenha 
a mesma fun9ao do nome; e o da semantica, que procura separar, quan
to a significa9ao, nome e pronome, n1as que, ao mesmo tempo, apresen
ta enfoques divergentes. Ou os pronomes nada "descrevem", apenas 
"designam", estando segundo o modo se significac;ao para o nome, ou 
os ptonomes nao sao nem verdadeiros nomes, nem estao, ~a~a ~s n~mes: 
"o 1nodo de significar;ao (fundamental) dos pronomes e ident1co aque
le dos nomes - ambas as classes remetem diretamente a algo que lhes 
é próprio -; neste caso, a diferen9a entre essas duas class~s reside em 
suas significar;oes respectivas: os nomes representam as coisas: as p~s
soas "pela idéia de sua natureza", enquanto que os pronomes sao o sig
no de urna "rela9ao pessoal como at0 da fala"." (in LAUD, 1979:63). 

A destacar em Benveniste (ídem), ele oferece todos os elementos ne
cessáríos para o estabelecimento da estrututa das rela9oes pessoais na 
língua. Descreve urna correla9ao de oposi9ao entre eu/tu - marcados 
pelo tra90 [ +pessoa] - e ele - marcado pelo tra90 [-pessoa] - , a qual 
denomina de correlar;ao de pessoalidade. Totalmente novo no estudo 
da pessoa, é o fato de o tu ser efetivamente considerado como elemen
to da relac;ao de pessoalidade, mas, no caso, instaurado por eu num es
pa90 de exterioridade que só pode ser co~cebido ,ªpartir ~o próprio eu. 
O tu é o outro que, na realidade do dialogo, e concebido (pelo eu) 
como a única pessoa imaginável além do eu. Com isso, Benveniste v~i 
além da mera constata9ao de que a segunda pessoa é aquela a qual a pn
meira se dirige. O tu se define como a pessoa nao-eu, ou a pessoa nao
subjetiva, por oposi9ao a eu, pessoa marcada pela subjetividade. Ins
taura-se entao no interior da correlac;ao anterior urna correlar;ao de ' ' . . 
subjetividade, a qual leva a oposi9ao os doís elementos marcados posi-

tivamente. 
Coro esse enfoque que despreza a homogeneiza9ao, as pessoas sao 

distribuídas por diferentes planos instituídos, na verdade, por suas fun-
9oe.s di stintas na linguagem. Os locutores tem, através das pessoas, as-
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segurada a possibilidade de, no instante da enuncia9ao, ocupar a posi9ao 
de sujeitos do próprio discurso. Com fun9ao totalmente diversa, o ele 
significa "um invariante nao pessoal e nada mais" (idem). 

Assim, se a terceira pessoa é, de fato, a nao-pessoa é porque ela 
pode remeter a qualquer coisa, salvo a própria instancia do discurso que ' 
a contém. Sua objetividade advém da realidade que a remete a qualquer 
coisa sem depender de urna enuncia9ao contendo ele. Diferentemente, 
eu e tu só se constituem como pessoas na realidade do discurso: a pes
soa só é pessoa enquanto e durante o instante em que o eu fala. Logo, 
a distin9ao primordial entre a pessoa e a nao-pessoa reflete a rela9ao 
do sentido dos signos com a enunciac;ao; a falta dessa relac;ao faz do ele 
um signo adequado para designar coisas da "realidade objetiva", en
quanto a impossibilidade de conceber a natureza de eu/tu fora da 
enuncia9ao os toma "nao-referenciais em rela9ao a realidade". (idem) 

Sobre a defini9ao da nao-pessoa em Benveniste, surgem algumas 
obje9oes no que se refere, em particular, ªº fato de ela nao ter realida
de como instancia do discurso, ficando a sua existencia relegada ao pla
no da referencialidade. 

Tendo como pano de fundo essas colocac;oes, tomamos as formas do 
discurso relatado em Bakairi ao lado do sistema de referencialidade co-, 
locando em discussao a caracteriza9ao da nao-pessoa trazida por 
Benvenist~. 

5.2.3.1 A nao-pessoa 

A distin9ao entre pessoa e nao-pessoa nos leva a urna oposic;ao cujo 
fato essencial é a rela9ao de sentido dos signos com a enuncia9ao. A 
ausencia dessa relac;ao faz do ele o signo específico para designar as 
coisas da realidade objetiva. Enquanto o par eu/tu, ao serem definidos 
somente na remissao a enuncia9ao, tomam-se "nao-referenciais em re
la9ao a realidade".Com isso, o essencial no par eu/tu é a sua referencia 
restrita a instancia do discurso, fato que, no entanto, faz desprender eu/ 
tu da categoría tradicional de pessoa enviando-os a urna classe muito 
mais ampla de signos, a dos deiticos. 

Deixis e referencialidade estao inseridas no mesmo ambito. Embora 
os deiticos se definam em fun9ao de eu/tu, eles designam a nao-pessoa. 
Na visao de Frege (1952), a referencialidade se distingue da significa-
9ao; ao mesmo tempo, o autor observa que ambas mantem estreitas re
la9oes. O ato de referencia depende da significa9ao, mas esta é definí-
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da a partir do referente porque determina o modo de apresenta9ao do 
objeto referido e fomece urna descri9ao desse objeto. 

A defini9ao dos deiticos depende, segundo Frege, de dois fatores -
do pensamento e das circunstancias discursivas. O pensamento é o que 
está sujeito ao julgamento de verdadeiro ou falso, sendo mais 
apreensível nas proposi9oes que, geralmente, exprimem um sentido 
completo. Muitas vezes, o enunciado simples nao é suficiente para ex
primir o pensamento, é o que ocorre quando o enunciado contém um 
deitico. Situa<;oes em que as circunstancias discursivas tomam-se urna 
parte da expressao de um pensamento completo. Conhecer as circuns
tancias em que se inserem as palavras é condi9ao necessária para urna 
compreensao segura do enunciado contendo deiticos. 

Assim, segundo o autor, se o pensamento é "um sentido completo" e 
se a existencia de deiticos num determinado enunciado requer o conhe
cimento das circunstancias para se chegar a esse sentido, entao é o pró
prio sentido dos deiticos que se reveste de um caráter especial. A 
significacao de um deitico <leve conter urna indicac;ao que permita a 
identificac;ao, o· isolamento do objeto denotado, mas de tal modo que o 
conhecimento das circunstancias discursivas seja necessário para se 
chegar a essa identificac;ao. 

Dessa forma, quando se muda a situa9ao de elocu9ao, muda-se a de
notac;ao do objeto. Urna vez que a elocu9ao é sempre produzida pelo eu, 
pela pessoa que fala, o seu referente varia de acordo comas circunstan
cias discursivas. 

Em Bakairi, conta-se com um sistema de elementos referencíaís cujo 
funcionamento e sistematizac;ao nao sao fáceis de acessar exatamente 
porque a sua significac;ao depende das condic;oes d~ produ9ao 
discursiva. E, como nesse processo de produ9ao, o locutor se remete a 
momentos distintos - ora próximos do momento da elocuc;ao, ora dis
tanciados - o uso dos elementos de referencia remete a situa9ao como 
um todo, podendo, inclusive, dois elementos co-ocorrerem na denota-
9ao de um objeto. É o que ilustra um dos segmentos do trecho referen
dado em 5.2.1 desta se9ao: 

(21) kuro a-wiligue iwakuro mawnka mero pekodo tania 
mesmo 1 '1-por isso boa aquela esta mulher 
keho ageagi x1na 
chamada f al amos nós 

' Por isso falamos - Como é boa aquela (esta) mulher chamada Tania!' 
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. 
em que os dois elementos deiticos - mawnka ' aquela ' e mero 'esta' 
-, -, ape~ar de estarem se referindo a um mesmo elemento _ pekodo 
mulher -,, , ~pontam, na verdade, duas dimensoes temporais. 
~ referencia mero 'esta ' corresponde ao momento do relato -· 

0 
ª .qui-agora - , bem como a proximidade do locutor como objeto refe
n_do -. pekodo 'mulher'. Enquanto mawnka ' aquela ' indica 0 
d1s~an~1amento do locutor na.o só no tempo como no espa¡yo: lá e~ 
Cu1aba antes da chegada ao R10 de Janeiro. 

O distanciament? no tempo e no espaiyo se confinna com 0 uso da mar
c~ ver?al perfect1~~ de passado recente - -agui - , presa ao verbo 
d1scen~1 - a~eagu1 falamos '. Essa forma verbal dificilmente ocorre no 
fluxo d1sc:irs1vo. ~ponta a ergatividade fortemente marcada e, por isso 
mesmo, nao permite a concate?a¡yao d?s enunciados. Os enunciados que 
trazei:i a forma v~rbal em -agu1 (ou -ta1) sao sempre absolutos e adpostos 
(cf.: ~1ntaxe) e ass1n~lam ~ma a9ao num tempo acabado (perfectum). Fato 
cond1zente com o d1stanc1amento atestado no enunciado acima. 

Os . te~pos ver~ais 1 se definem em rela9ao as instancias da 
e_nunc1a9a~ e, por 1sso, sao incluídos no espa90 da deixis. Beneveniste 
(1dem) articula ~s tem~os verbais em dois sistemas que manifestam dois 
planos tempora~s particulares de enuncia9ao: a "enuncia¡yao histórica" 
que se caractenza pela "apresenta9ao dos fatos ocorridos num certo 
~ome~to,_ se~ ne~hu~a interven9ao do locutor na narra9ao" e a 
enunc1a9a~ ~1scurs1va , que remete ao momento discursivo. 
. Em Bakain, esses dois momentos nao se dissociam, trazendo 0 enun

c1ad"o m~rcas que reme~em sempre .aos ~ois. instantes. Todo esse proces
so tem ~1n~a urna fun9ao na organ1za9ao discursiva, além de contribuir 
para a s1gn1fica9ao. 

. A m~rca verbal perfectiva no caso acima, por exemplo, ao impor um 
?1st,anci~me?t~ n,o tempo e no .espa?o pemite expandir a pessoa - ura 
eu X ~1na nos - do enunciado Como é boa aquela mulher chama

da Tan1a! ' - C? uso dos deiti~os. no enunciado em questao, mais do que 
~em~t~r a do1s mo~entos distintos, permite inferir urna série de fatos 
i~phc1tos ao enunciado. Em primeiro lugar que, lá em Cuiabá, já fora 
dito que mawnka pe.kodo 'aquela mulher' era boa; o locutor xina ' nós' 
~brangue e refe_re!1cia um outro enunciador. Apesar de o locutor se pro
J~tar nu!11a P?s19ao de que atesta o que díz (fato contido no verbo 
discend1 flexionado_ - ageagui ' ~alamos ' ) , a pessoa referida (aquela 
n:iuI~er) lhe era, entao, desconhec1da. Esta última inferencia decorre do 
s1gn1fic~do que o deitico mawnka pode expressar. O seu uso modaliza 
o enunciado com um sentido de indefini9ao, podendo corresponder a 
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expressoes como "tal", "cert~", que, ao mesmo temp~ que anuncia~ o 
desconhecimento real do objeto, apontam o conhec1mento do objeto 
através da referencia feita por outra pessoa. A ocorrencia de mawnka 
conjugada com mera pekodo ('aquela est~ mulher') oferece a c_onfi:ma-
9ao aqui-agora daquilo que sabia por ouvlf falar. Mas sua fun9ao nao se 
esgota aí. _ , , 

mawnka/mawara. O elemento mawnka (oo mawanka) aquele 
pode ter dois significados. Determina.º no~e co~ o v~lor. de indefin~
do (caso de exemplo acima), ou permite, ainda, a inferencia de verac1-
dade ou falsidade das proposi9oes aventadas. . . . . 

A no9ao de indefinido, no sentido de nao conhecido, se institut se-
gundo a situa9ao em si e segundo o papel desemp~nhado pelo refe~en
te, no caso, este papel nao pode ser o de enunctador. Essas noc;oe~, 
como a indefini9ao ou a falta de conhecimento~ só ~odem ser apreend1-
das quando se analisa a situa9ao instituída no tntenor d~ fato rel~tado, 
urna situa9ao que se constrói a partir de um ponto de vista particular. 
Observemos os dois exemplos que se seguem. 

Durante o relato da Festa do Milho, Apakano conta que 

(22) yamimea n- utu -ba mawnka kado er~~o 
crian9ada 3ob-conhecer-nao · Kado mus1ca 
' A crianc;ada nao sabe a múscia do Bacururu (Kado)' 

aripido agaitio-mondo wara kado eremo x-utu-re 
velhas velhos-coletivo também ob-conhecer-agente 

'Só as velhas, e também os velhos, sao os que conhecem 
a música do Bacururu.' 

A música do Bacururu - mawnka kado eremo - foi marcada como 
nao-definida, nao por ser desconhecida pelas crian9as, mas porque es
tas nao sabem cantá-la. A indefinic;ao se instituí, assim, de um ponto de 
vista particular, o das crian9as. . 

Numa passagem do mito udodo pajika 'A onr;a e o tamandu~ ', em 
que sao descobertos os olhos da on9a, arrancados pelo taman~ua e e~
condidos na boca do pocurau, a on9a é referendada de forma 1n~efin1-
da - mawnka udodo - a partir da ótica do pocurau, que nao sabia que 
a sua dor de dente eram os olhos da on9a lhe incomodando: 
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(23) pokuraw i-tae 111awnka udodo eno azettle 
3ª-boca on<;a olho tirar 

' Os olhos da on9a foram retirados da boca do poeurau.' 

Quando mawnka é usado por um determinado locutor referindo-se 
a um outro enunciador, todo o conteúdo enunciativo da fala desse 
enunciador toma-se modalizado como sentido de dúvida, ou até de fal
sidade. 

No mesmo mito, há exemplos claros desse tipo de referencia. A tra
ma do mito gi:a em tom? de urna série de situa9oes enganosas forjadas 
pelo tamandua. Predomina na organizac;ao discursiva o disurso direto 
que, ao anunciar a fala mentirosa do tamanduá, caracteriza o locutor 
com mawnka, no caso, entendido como 'aquel e que mente'. 

A .trama tem início quando o tamanduá convida a onc;a para defeca
rem Juntos e de olhos fechados . Enquanto a onc;a se mantém de olhos 
fechados, o tamanduá troca os excrementos e diz a onc;a para abrir os 
olhos. Surpresa: as fezes da onc;a é só forrniga e as do tamanduá é só 
carne (podo 'carne de cac;a ' ). Perplexa, a onc;a nao entende o que se 
passa, pergunta se o tamanduá teria pego as suas fezes . . 

(24) mawnka ke-duo 
ele disse-entao 

awa ye-dtle ka-xiraro yedile 
é meu fazer-aspecto la. debaixo 

'E e!e en tao responde: 
- E meu cqcó mesmo! eu fiz debaixo de mim! eu fiz! 

A falta de verdade da declarac;ao do tamanduá, anunciada por 
mawwnka ' aquel e que mente' , vem confirmada em forma de incisa 
quando o locutor-narrador intervém na narrativa: 

(25) ke-wa-dile kula [ ... ] 
dizer-comp lementizador-aspecto 

'Era mentira dele! ' 

Esse tipo de organiza9ao estrutura toda a narrativa. Vale ainda desta
car um certo trecho em que se verifica que as a9oes atribuídas ao perso-

\ 

113 



nagem referendado por mawnka ' aquele que m~nte' faz com que os 
objetos venham determinados pelo escopo d~ fals1dade. 

Após ca<;arem urna anta, o tamandua decid~ afastar a on9a para ,co
mer a ca<;a sozinho. Enquanto a on9a moqueta a anta, ~ tamandua se 
afasta, retomando, em seguida, ~izendo. que fora ~eber, agua. A pro~a 
de que nao mentia era u~ lamban, que d1z1~ ter traz1do la,de ~nde. hav1a 
água. A on<;a ~ambém qu1s beber agua, entao, o tamandua av1sou. 

(26) ke-duo 1nawnka 
dizer-entao 

'Disse ele entao: ' 

awa iwata paru-la-pe-ba awatara 
ah sócio água-mesmo-negayao redondezas 

' Só que nao tem água por aqui, sócio.' 

tala tahara 1nawára paru 
tem lá distante aqueta água 

'Lá, bem distante, é que tem água.' 

A referencia a água por mawara (contraparte de mawn~a p~~a.seres 
inanimados) funciona como um índice. D~ antem~o, o ou_:1nte Jª 1nfere 
que mente o tamanduá ao afirmar que há agua, po1s n:iawara paru p~de 
ser interpretado como urna 'falsa água'. Sao falsas as pal.avra~ e as ayoes 
do tamanduá. Sao falsos os objetos denotados nessa situa9ao. Os ele
mentos de referencia predizem a urdidura da trama-. o engodo - , e o 
locutor, todo o tempo, confirma a inferencia do ouv1nte: 

(27) kewadile kula ' Era mentira dele! ' 

Urna inferencia advinda do isolamento dos objetos pelo uso dos 
déiticos em determinadas situa9oes. A esse respeito, Mai~gue~eau 
(1981 :22) observa que o emprego do determin~.n~e demonstrattvo na~ ~e 
limita "a suas fun9oes estritas anafóricas e de1~1cas:._ nem esta o~os19_ao 
se reveste de um caráter absoluto. A no9ao de s1tuayao de comun1ca9ao, 
se tomada em sentido amplo, faz intervir mais do que as pessoas e ~s 
suas coordenadas espa90-temporais, ela incluí igu~lmente to?o um uni
verso sócio-cultural, o conjunto das circunstancias determinando um 
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ato de enuncia9ao". 
Acrescentaría, no entanto, que a intromissao do locutor na narrativa 

-. em form~ de incisas - , por estar concatenada a denota9ao dos 
objetos em s1, vem revelar a constituí9ao desse universo sócio-cultural 
na materialidade da língua. A expressao kewadile kula 'É mentira dele! ' 
confirma as referencias do tipo mawnka 'aquele que mente' e mawara 
paru ' a (falsa) água', presentes por toda a narrativa. Referencias institu
ídas, é claro, no ambito sócio-cultural, mas de responsabilidade do lo
cutor. 

Urna responsabilidade que ele próprio sustenta ao nao reduzir a sua 
fala a expressao kewadile kula. Sempre que o locutor interfere no rela
to, retoma fatos já narrados em momento anterior, quando da descri9ao 
das cenas e dos diálogos entre os personagens. Essa retomada tem por 
fun9ao explicitar a implica9ao lógica entre os fatos (já apresentados 
duran~e a narrativa) de modo a conduzir a inferencia de falsidade (ou 
verac1dade) por parte do destinatário. Confira o trecho que sucede ao 
segmento transcrito em (25): 

(28) kewadile kula 
'Era mentira dele! 

idale pajika - tada rada tada-
3a.-ir tamanduá onómatopéia 

O tamanduá tinha saído - tada, tada, tada -

mawnka awile tara aisele xixi xixi xixi 
e lá urinar onomatopéia 

E lá ele urinou - xixi, xixi, xixi -

t-iziko y-ene-le 
refl .-urina 3ªsu/3ªob-beber-aspecto 
e bebeu a própria urina. 

tuk poroe tugohala poroe tuk 
onomatopéia jejum lambari 
Caiu o jejum. Caiu o jejum que era um lambari. 

ega awilegue ega iwatara 
veja J?OT isso veja socio 
Veja! E por isso! Veja, sócio! 

\ 
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awileguc paru-pe u-gel e 
por isso água-existencial la.-dizer 
É por isso que eu digo que tem água. 

ega ika-no-bire poroe 
olha ficar-nome-ex JeJum 

Veja o que estava no jejum! 

meka mawanka udodo as-enodu-da 
aquilo aquela on~a inv-enganar-passado 

Ele enganava a onc;a com aquilo (o falso lambari).' 

A interferencia do locutor se constitui num tipo de comentário que 
tem por fim a explicac;ao dos fatos narrados no segmento anterior, co~
prometendo o destinatário com a sua lógica dada aos fatos e conduz1n
do ou confirmando, o juízo de valor. O comentário é sustentado pelos 
deiticos e elementos de referencia que, por serem de responsabilidade 
do locutor denotamos objetos referidos pela perspectiva <leste. No tre-, . . 
cho acima, de novo, a referencia a tugohala ' lambari ' (forma do JeJum 
do tamanduá) é feíta recorrendo-se a mawanka que, no caso, 
corresponde nao a caracterizac;ao do objeto como falso em si, no senti
do de inexistente, mas a falso devido a atitude enganosa do tamanduá. 

Com isso, confirma-se, por um lado, a colocac;ao de Frege (idem) de 
que as circunstancias discursivas sao, de fato, necessárias para se com
preender o enunciado que contém deiticos. Mas, por outro lado, o~ser
va-se tambétn que o uso do deitico determinado em func;ao da s1tua-
9ao se estabelece em duas perspectivas: a do locutor, narrador 
onisciente que a priori conhece a trama e, portanto, responsável pela 
sintonía entre a denotac;ao do objeto e a situa9ao; a do enunciador-per
sonagem, cujo papel, no caso do t~manduá o de trapaceiro, ~az co~ qu.e 
a realidade objetiva se configure em func;ao da trama. As C1fcunstanc1-
as discursivas, embora estejam explicitadas no desenrolar da trama, sao 
reavaliadas pelo locutor, ao dar a dimensao_ lógica do "pensamento". 
Nesse caso, a " lógica dos fatos" nao é urna condic;ao inerente ao enun
ciado - o pensamento completo - , como se diz numa linha 
explicativa cartesiana. Ela se constituí a partir de diferente~ pontos de 
vistas determinados de diferentes posi<;oes enunciativas. E mais um 
efeito de sentido, considerados os enunciadores e as condi<;oes de pro
du<;ao de quc1n relata, do que o contexto narrativo em si. 
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Tanto assim que º. ~esmo mito narrado por diferentes pessoas 
ga~ha outra.s caractensticas e outras implica9oes lógicas. Num ma
tenal organizado pelo SIL ( 1975), por exemplo, o informante, além 
de nao narrar o mito em toda a sua extensao (há diversas narrativas 
do mito_ c?m diversas extensoes), quase nao se vale do jogo da 
referen.c1ahdade, da denota9ao dos personagens e dos objetos 
envolv1dos na trama. Conseqüentemente, nao interfere na narrativa 
para dar urna explicita9ao lógica ao seu ponto de vista instituído na 
forma de denotac;ao que poderia ter sido trabalhada. Em toda a sua . ' 
narrativa, somente em dois momentos apresenta o tamanduá e a 
onc;a acompanhados por um índice de referencialidade. 

Depois que o tamanduá, mostrando as fezes da onc;a, diz que ela co
meu formiga, o informante prossegue: 

(~9! Udodo mara tientuo iuipadele toenzepa tauari nu.dupa ola 
sap1m1doen. Tuduno tacudiz mauanca aqueale curu podo sánien auele. 
(grifo nosso) 

'A on9a ve~do aquilo sentiu-se envergonhada, mas nao deu o bra<;o 
a torcer. Quena que o· tamanduá provasse que, de fato comia mes
mo carne. ' (SIC) [Queria que ele (mawanka) provasse que comía mes
mo carne.] 

Oepois que ~ on<;a conseguiu matar a anta, ela ordena ao tamanduá 
que acenda o fogo e coloca a anta na grelha. 

(30) Maca udodo ceca anhedele, mae nhuru inhule. (grifo nosso) 
'A on<;a fez a grelha e assou a carne da anta.' 

Somente nesses enunciados, os dois personagens vem citados com 
marcas de denotac;ao: no momento em que a on<;a se viu trapaceada 
com a troca das fezes, o tamanduá é referido por "mauanca" 
[mawanka] e quando fica provado, implicitamente, que a onc;a ("maca 
udodo" [meka udodo] ) come carne, pois depois de conseguir matá-la, 
come<;a a assar para comer. Os demais deiticos que ocorrem durante a 
narrativa sao aqueles que estabelecem urna proximidade entre os 
enunciadores (no caso, a on<;a e o tamanduá) e os objetos referidos nas 
suas falas . Nesses dois enunciados, porém, é o único momento em que 
se .caracteriz~m os do is personagens a través da denota<;ao: o que trapa
ce1a e o que e trapaceado. 
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Essa caracterizac;ao, porém, nao vem confirmada pelos comen
tários do locutor que, a exemplo da narrativa de Waluga, a qual 

• · estamos . analisando, re-ex,plica os fatos, repetindo as passagens 
anteriormente narradas coma trama. Neste caso, o que se tem é um 
tipo de narrador que co-participa da trama, na qual desempenha o 
papel de dizer a lógica dos fatos instituída por ele e pelas condi<;oes 
discursivas. 

Por outro lado, notamos que nos parece bastante dificil chegar ao 
sentido dos elementos de referencia da forma como estamos demons
trando, caso estivéssemos trabalhando com o tipo de narrativa (escas
sa em processos de denota<;ao e sem as interferencias do narrador) ilus
trado nos dois segmentos acima. O trabalho com os textos construídos 
por Waluga - a pessoa Bakairi mais idosa e monolingüe - contou 
coma ajuda de urna outra informante -Apakano - que, todo o tem
po, tecia observac;oes do tipo "ah, mas a Balbina [nome cristao de 
Waluga] fala antigo demais". Esse falar antigo trouxe dificuldades a 
intérprete22 na tradu9ao dos relatos de Waluga e, embora eu insistisse 
em indagar, por exemplo, a diferen<;a entre mawanka pajika, meka 
pajika, aweka pajika, ela sempre respondía que era tudo igual, era sem
pre 'o tamanduá' ou 'aquel e tamanduá'. Sornen te a demorada análise 
da estrutura narrativa como um todo - para a qual contam, principal
mente, o processo de clivagem, a referencialidade e as incisas do 
narrador - permitiu que eu chegasse a historiciza<;ao dos sentidos e, 
conseqüentemente, a sistematizac;ao dos elementos de referencia em 
Bakairi. 

A referencialidade nesse tipo de narrativa parece instituída, entao, 
em func;ao de dois locutores - narrador e personagem - , ambos 
correspondendo aos dois tempos distintos da enunciac;ao. Dois tempos 
concatenados a partir das vozes presentes na narrativa, fato que vem 
constituir a dimensao polifónica da estrutura discursiva da língua. E 
que permite atestar que referencialidade e polifonía se recobrem mutu
amente em Bakairi. 

Para se entend~ o funcionamento e a sistematizac;ao dos deiticos e 
elementos referenciais em Bakairi, é preciso se depreender nao só a si
tuac;ao em si, mas de que ponto de vista se define a denotac;ao: locutor/ 
fato ou enunciador (personagem) /fato. 

Essas duas perspectivas, porém, nao sao alternativas, considerando
se que o ato de narrar constituí a própria narrativa. E é nesse escopo 
que se instituí a referencialidade. Os exemplos até entao trabalhados fo
calizaram em especial o par 1nawnka/inawara 'aquele', empregados 
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tanto como deiticos quanto como elementos determinantes, e per
m1 tiram confirmar pontos de discussoes orientadas por 
Maingueneau ( 1981) e Frege ( 1952) de que a significac;ao de um' 
deitico <leve favorecer a identificac;ao do objeto denotado, mas de 
tal modo que o conhecimento das circunstancias discursivas tome
se condic;ao básica para a determina<;ao exata da singularidade 
desse objeto. Sob esse aspecto, diferentemente da Lingüística, 
significa9ao e referencialidade se · distinguem. Conseqüentemente, 
para entender o alcance dos elementos referenciais, bem como o 
seu sentido, nao basta listá-los segundo urna categorizac;ao determi
nada a partir do seu significado. A referencialidade se define nas 
condi<;oes de elocuc;ao, e é sob essas condic;oes que o quadro dos 
demais elementos referenciais pode ser explicitado. 

Meka/Mara. Combinados aos nomes comuns, respectivamen
te animados e nao-animados, essas duas marcas restringem, indivi
dualizam o referente. 

Sendo assim, podem ter o sentido de 'cada', 'este', como no exem
plo abaixo: 

(31) aji xina e intabtlema ani awlolaro márá anu lela-ha 
milho nossa festa antigamente sempre este ano so-nao 
'Nossa festa do milho sempre existiu desde antigamente, nao 

foi só neste ano nao.' 

No caso de narrativas, só podem ser usadas junto a nomes de perso
nagens, ou de elementos que venham a ter urna func;ao na trama. Seu 
funcionamento parece ser o de tomar nao-comum, ou talvez particular, 
aquilo que, numa dada enunciac;ao, seria comum, genérico. 

No mito já mencionado anteriormente, por exemplo, os dois perso
nagens-chave - a on<;a e o tamanduá - sao referendados por meka 
udodo 'a onc;a' e meka pajika 'o tamanduá', enquanto que a anta, por 
nao ser um elemento-chave e nao ter qualquer participac;ao na trama, 
vem desprovida de qualquer denotac;ao e de qualquer referencia 
anafórica explícita. Após a tentativa frustrada do tamanduá de matar a 
anta, a on<;a resolve decidir a cac;ada: 

(32) ya-ke -ra iwata 
tocaiar-imperativo- enfase sócio 

'Vai tocaiar, sócio! 
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ke-duo meka 
dizer-quando ela 
- dizia ela, entao -

ma-ya-wa-para kuro 
2a.su/2a.ob-matar-compl.nao mesmo 

Voce nao a mato u mesmo! 

pajika ida-le-ro meka mae yakelero 
ir-passado-enfase anta 3a.su/3a.ob-tocaiar

. E lá se foi o tamanduá tocaiar a anta.' 

Observam-se nesses exemplos dois fatos. A referencia anafórica va
zia, quando a on9a diz 'voce nao a matou mesmo' - ma-ya-wa-para 
kuro - , referencia, no caso, recuperada pela concordancia verbal dupla 
(sujeito/objeto). E a ausencia de elemento denotativo no outro segmen
to. Neste, embora o deitico meka esteja antecedendo a mae 'anta', o 
objeto que ele aponta é pajika 'o tamanduá'. A disposi9ao invertida -
pajika ida-le-ro meka - contrariando a ordem esperada -
Determinante Nome - dá lugar a expressao 'E lá se foi .. .'. 

Como nos casos anteriores, a referencialidade só constituí um senti
do segundo determinadas condi<;oes. As condi<;oes, por sua vez, estao 
diretamente relacionadas a diferentes instantes: a dimensao histórica e 
a dimensao enunciativa. Assim, a determina9ao de um objeto por meka 
( ou mara) nao é definida de imediato. Há um rnomento pri~eiro de 
referencia9ao sem nenhuma denota9ao para, em seguida, nu1na escala 
gradativa de referencialidade, a nao-pessoa se tomar, entao, definida se
gundo o contexto narrativo. Os exemplos 9ue se seguem ilustram esse 
funcionanmento. 

Na abertura do mito udodo pajika, os dois personagens principais só 
serao referendados por meka, depois de ter sido apresentada toda a tra
ma da narrativa: 

(33) pajika-ma pajika-aga ma:r ax-uo-dt le-mo 
-foco -com índice inversor-encontrar-aspecto-pi. 

'Um dia, (certo) ta1nanduá encontrou com (certa) on9a.' 
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aituoro pajika mar -ro tara-la 1noro k-odoke nta 
aí índice-en fase lá- enfase vamos l ªincl.-cavar-imperativo 

mae ya-ze ida-le-mo 
anta matar-aspecto ir-aspecto-plural 

'Aí o tamanduá falou: Vamos lá ca9ar! Vamos matar anta. 
Aí eles se f oram.' 

Antes de prosseguir com a narrativa, o locutor interfere -

(34) mero pajika podo n-a-para 
estes tamanduás ca9a 3a.-comer-nega9ao 

tu6-ro kula odo 
cupim-só coisa comida de carne 

mero udodo-ma podo t-a-se-ro 
esta onva -só cava agente-comer-aspecto-enfase 

'Os tamanduás nao comem ca9a; a sua comida de carneé só cu 
pim. Só, on<;a come ca9a.' 

- trazendo fatos inerentes a trama. A fun9ao dessa primeira interven
<;ao do locutor é de ante1nao alertar o ouvinte para a incoerencia do con
vite do tamanduá. 

A leitura desses dois seg1nentos (33)-(34) revela que no primeiro, 
abertura da narrativa, tanto pajika ' tamanduá' quanto udodo 'on9a' nao 
vém apontados por nenhum deitico. O momento ái é um tempo mítico, 
o do "Era urna vez ... , um passado remoto sem atesta9ao. O segundo 
segmento contém o deitico mero, geralmente com urna tradu9ao próxi
ma a ' este'. Seu escopo de referencialidade a pon ta o agora do ato 
elocucionário, bem como a proximidade com o locutor. E por se tratar 
este segmento de urna incisa que apresenta um fato generalizado, a in
terferencia do locutor nao abrange o comentário sobre os dois persona
gens míticos em foco, e sim sobre tamanduás e on9as em geral. Nesse 
caso, a melhor tradu9ao para o enunciado em (33)-(34) é aquela que 
contém a generaliza9ao. Mas observe-se que este sentido de generaliza-
9ao nao é inerente ao déitico 1nero. A generaliza9ao se instituí a partir 

121 



de vários fatos: o recorte na narrativa que apresenta a fala do 
10cutor em fonna de comentário - o que faz com este se desligue, 
temporaria1nente, do ato de narrar e se dirija a um destinaário 
imaginário - . e a própria fun9ao do deitico cmpregado que, 
embora, aparentemente, forme um sintagma c?m um ~ubstanti~.º: o 
seu alcance nao é a caracteriza9ao do substantivo em s1; este de1t1co 
indica o agora do ato elocucionário, situando o locutor nesse 
momento. 

Feito o recorte, a narrativa prossegue com outro convite do 
tamanduá para a onc;a, o de defecarem juntos e de olhos fechados. No 
momento em que a onc;a abre os olhos e desconfia de que as fezes fo
ram trocadas (confere o trecho (24) acima), o tamanduá vem definido 
como mawanka pajika 'o tamanduá', sempre que a sua fala é mentiro
sa, ou como meka pa j ika 'o tamanduá', aí individualizado como perso
nagem principal. Paralelamente, a onc;a vem sempre apontada como 
meká udodo. 

O importante a observar nesse processo de referencia9ao é qu~ ª.ca
racterizac;ao da nao-pessoa explicita os diferentes recortes enunciativos 
promovidos pela instancia do eu - a pessoa que fala a outro. Nao é, 
portanto, um processo de denota9ao decorrente da significa9ao dos el~
mentos de referencia e dos deiticos. O significado do referente vana 
sistematicamente com as varia9oes das condic;oes de elocu9ao. E esse 
aspecto parece distanciado das coloca9oes de Frege (idetn): _n~o sao 
apenas as condi9oes discursivas em si que sustentam .ª referen~1ahdad~, 
bem como a significac;ao em si; o eu nao define o objeto a partir das di
ferentes situa9oes em que este se encontra. A denota9ao se dá em fun
c;ao de diferentes recortes enunciativos instaurados as partir dos pontos 
de vista dos diferentes enunciadores e o eu-personagem, também 
instanciado em diferentes enunciadores segundo diferentes lugares so
ciais e segundo as situa9oes da narrativa. 

O ato de relatar em Bakairi implica, entao, mais o conhecime!ltO das 
condic;oes enunciativas e menos a sistematizac;ao e a classifica9ao fun
cional dos elementos referenciais. A sistematiza9ao nao é bastante para 
saber empregá-los. Vai além também da descric;ao das condi9oes 
discursivas. Observa-se que o ato de relatar é sempre situado em todos 
os momentos da história da sua enuncia9ao. Nos exemplos do mito aci
ma, se destacam tres momentos - um a-histórico (o tempo mítico), 
um presente pontual (o agora enunciativo) e o tempo da narrativa. 

Num outro relato - a retirada do Xingu - percebe-se, de novo pelo 
emprego dos deiticos, como o locutor se remete a essas diferentes ins-
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tancias temporais. O deslo.~amento dos Bakairi brabos do Xingu 
para o aldeamento pro1nov11do pelo goven10 brasileiro em Cuiabá 
contou com a ajuda de Von den Steinen e do . índio Antonio, seu in
formante no estudo da língua Bakairi. Kuikare é como os Bakairi se 
referem a Antonio e quando Waluga narra como se deu o contato 
com os Bakairi xinguanos, Kuikare é descrito como o personagem 
central desse · acontecimento. 

A narrativa come9a com urna declara9ao onde se introduz o fato 
mas ainda nao se determina a pessoa responsável sobre os acontecí~ 
mentos que serao relatados: 

(35) kuikare ene-ne idu-oda-no-pire-mondo 
trazer-agente mato-dentro-nominalizador-ex-coletivo 

'Foi Kuikare que trouxe aqueles que moravam no mato.' 

No trecho a seguir, Kuikare é referido de fonna indefinida e Von den 
Steinen é apresentado como karaiwa, denomina9ao do nao-índio pelos 
Bakairi: 

(36) kuikare mawnka ene-ne iduodanopiremondo 
. aquele 

ega karaiwa-ága idale-ro kuikare-ro 
olha kar'liva-com foi-enfase kuikare-·enfase 

miara-ro idu-odaxi-ro 
lá-enfase mato-dentro-enfase 

'Foi um tal de Kuikare que trouxe aqueles que moravam no 
mato. Olha! Foi com um karaiwa que Kuikare foi lá no mato.!' 

Neste segmento pode-se verificar o uso de mawnka 'aquele' nao para 
defin.ir Kuikare como aquele que mente, mas para expressar o desco
nhec1mento dos Bakairi do Xingu da pessoa de Kuikare Bakairi de 

. ' 
outra reg1ao. Naquele momento, Kuikare era urna pessoa nao definida 
n~o conhecida dos ~a.kairi , por isso o uso de mawnka, que expressa ~ 
nao-certeza (ou a duv1da) <liante do desconhecido. A inversao dos ter
mos no sintag~a - Nome Determinante - refor9a a dúvida, pois traz 
o aspecto de 1ndefini9ao contribuindo para a leitura23 'um tal de'. o 
sentido de mawnka desvinculado aqui de 'aquel e que mente' também 
decorre do fato de mawnka estar se referindo a Kuikare, nao como 
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agente de um ato enunciativo, e sim como agente de urna ac;ao pro
priamente dita - idále 'ele foi'. Caso mawnka fosse usado para re
latar a fala de Kuikare - e nao as suas ac;oes - o seu ref~rente 
seria o de mentiroso, como acontece com o mito focalizado 

anteriormente. 
É interessante notar como que a denotac;ao da nao-pessoa - kuikare 

mawnka - permite ao locutor se colocar hoje no ponto de vista· "da
queles que moravam no inato". A.estranheza dos Bakairi q_ue viviam no 
Xingu nao parecía se limitar apenas ao fato de estarem <liante ~e duas 
pessoas desconhecidas. Tanto assim que o locutor, que sempre 1nterfe
re para dar urna intrinca9ao lógica entre os fatos narrados, recorta a sua 
fala para definir Kuikare co1no elemento principal (meká kuikare), mas, 
ao mesmo tempo, para declarar que desconhece como Kui.akre chegou 
lá. Dado desconhecido naquela época. O locutor fica, ass1m, sem ele
mentos para explicar o aparecimento de dois estranhos que sabiam que 
havia aquelas pessoa lá. 

(3 7) oda kwi-ke-(p}árá m 
como lª.-dizer-nega~ao lá 

akawa meká kuikare tara 
pessoas aquele lá 

t-adawile y-utu-le 
a gen te-estar 3 ªsu/3 ªo b-sa her-aspecto 

i-dale s-ae-dile miaro 
3ª-ir 3ª-chefar-aspecto lá . 

'Como, eu nao posso dizer que Kuikare sabia que aquelas pes 
soas estavam lá. Bem, ele foi e chegou lá.' · 

A notar neste trecho, K~ikare é destituído da referencia indefinida 
(mawnka ' tal') passando a ser referendado daí .~1:1 dian_te por meká 
kuikare (Von den Steinen também passa a ser meka kara1wa), enquan
to que as pessoas ( akawa) vem sem nenhuma denota9ao durante todo o 

relato. 
O que mais urna vez esse processo aponta sao tres dimensoes tempo-

rais: o momento de introdu9ao do fato, momento a-temporal nao po
dendo ser definido como um tempo mítico, pois os fatos sao reais; o 
entao do acontecimento - a estranheza coma chegada do desconheci
do - e a época atual, quando todos conhecem Kuikare e sabem o por
que da sua ida ao Xingu, daí a referéncía meká kuikare. . 

Quanto a contraparte de meká, o déitico para inanimados mara tem 
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a fun9ao de particularizar um determinado objeto, ou melhor, de 
apontar a sua particularidade intrínseca. Após kuikare ordenar que 
lhe preparassem o que comer, as coisas assim procedem: 

(38) mara apá esei-dile-mo awile-mo awadw 
aquela mandioca arrancar-aspecto-plural concectivo-pl beiju 

y-ui-dile-mo tipo tipo tipo tipo 
3ªsu/3ªob-fazer-aspecto-plural onomatopéia 

'Arrancaram a mandioca para fazer beiju e espalharam pelo 
forno.' 

A mandioca que se presta ao preparo do beiju é de urna determina
da qualidade, por isso a sua denota9ao por mara. 

Após se d~cidirem p~Ia retirada, os Bakairi xinguanos, no trajeto até 
alde1a de Ku1kare (prox1ma a Cuiabá), passaram fome. Tudo que arma
zenaram para comer na viagem era <loado a Kuikare e ao Karaiwa. Ape
nas urna rapadura fora recusada. 

(39) hapadura ne i ipa. 
nem nega9ao 

'A rap~dura, nao quisetam. 

pape odai itubi-wa-dile-mo 
papel dentro casca-complementizador-aspecto-plural 

mawará márá hapadura awiligue itango 
tal aquela rapadura por is so f edor 
. 'Embrulharam com papel, por isso a·quela rapadura fedia.' 

awiligue enanaji kapa itango ne i ipa 
por isso achar muito fedor nem nega~ao 
'Achavam que fedia muito, por isso nao quiseram.' 

~ que ~e pode constatar ~ais urna vez nesse exemplo é, além da 
part1culanza9ao da rapadura através de mara, é a grada9ao no emprego 
dos elementos denotativos. O primeiro enunciado contém o objeto nao 
acompanhado de determinante. Após a explica9ao para a recusa confi-. ' 
gura-se a s1tua9ao na qual a rapadura passa a ser referenciada - mara 

\ 
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hapadura .-· segundo a particularidade criada com esta situac;ao -
itango 'fedor'. 

Os dois elementos - meká e mara - também funcionam como 
anáforas. No caso de mara, o seu funcionamento como anáfora é 
um pouco diferente do seu funcion~mento como deitico. Recobre 
urna série de enunciados, num processo de substituic;ao em que se 
dá urna redefinic;ao dos itens referendados: 

( 40) te te te te samo y-ega-dile-mo takoro 
onomatopéia polvilho 3su/3ob-fazer- pl massa 

wayare 
farinha 

y-ega-dile-mo karaiwa-e márá meka kuikare 
3su/3ob-fazer- pl karaiva-para isso aquele kuikare 

'Várias pessoas torraram o polvilho, prepararam a massa e fize 
ram a farinha para o Karaiwa e também para o Kuikare.' 

No caso do enunciado acima, a melhor traduc;ao para mara foi a ex
pressao 'também', mas, na realidade, o que se tem é a retomada de 
tudo que foi <lito antes - 'Várias pessoas prepararam a massa e fize
ram a farinha'. Como elemento de redefinic;ao, somente o contexto re
velará a forma mais satisfatória de se traduzir mara. 

awaká/awara. Urna das características desses dois termos é a de 
individualizar aquilo que já é restrito, ou próprio. Enquanto o par aci
ma particulariza o nome denotado, este par reforc;a a particularidade em 
si. A noc;ao de individualizac;ao é construída tanto do ponto· de vista 
sócio-cultural, quanto do ponto de vista das condic;oes discursivas. 

No primeiro caso, difine-se a noc;ao de próprio. O nome é próprio 
quando ele nomeia as pessoas ou objetos individualizados do ponto de 
vista dos valores sócio-culturais do grupo. Nesse caso, a denotac;ao 
trazida por esses elementos recobre na materialidade da língua a insti
tuic;ao daquilo que é instituído na sociedade. Em termos teóricos esse 
fato nos remete ao conceito de prática discursiva (MAINGUENEAU, 
1987), formulado como um processo de organizac;ao que estrutura a um 
só tempo as duas vertentes do discurso: o textual e o social. Em termos 
dicursivos esse fato pode ter várias expressoes. 

(41) xina i-weaji-re ani awáká aturua 
nosso l a.-pajé-posse antigo aquele Aturua 

' Nosso pajé antigo é (aquele) Aturua. 
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orne y-ei-ttle angue xina ega-ne-ptre 
feiti~o 3su/3ob-tirar alguérri nós fazer-agente-passado 
awile y-utu-le 
c.onectivo 3su/3ob-saber-aspecto 
Ele tira o feitic;o da gente e também sabe quem fez o feitic;o 

wawlá mawnka awáká aturua xina ke-ho 
em geral tal aquele nosso dizer-instrumental 

Bem, de modo geral é assim que é aquele a que chamamos de 
Aturua.' 

O segmento em ( 41) faz parte de um trecho · maior cu jo tema é 
Aturua. Essa é a denominac;ao do primeiro (antigo) pajé Bakairi enti
dade "espiritual" que reúne todas as propriedades do curandeiro. Outros 
espíritos (yamira) fazem parte do universo Bakairi, mas, no caso, a sua 
referencia nao se dá através de awáka. Num outro texto, onde se fala 
sobre doenc;as, a referencia é sobre os espíritos do mal. O espírito do 
mal, embora possa ser denominado por kado, nao é denotado por 
awaká. Sua referencia será feíta através de meká: 

( 42) xina ewema-tuo 
nós a~oecer-quando 

awnto y-emi-le 
urucum 3su/3ob-passar-aspecto 

iwage-le meká yamira itoi 
longe-aspecto aquele espíritos finalidade 

'Quando adoecemos, passamos urucum para afastar os maus 
espíritos.' 

Um caminho possível para se entender essa diferenc;a pode ser bus
cado na organizac;ao social dos Bakairi. Aturua nao só simboliza a fi 
gura originária do pajé, como também a sua identidade constituí um 
d?s papéis sociais do grupo - o curandeiro. O que pressupoe que um 
d1a Aturua integrou a sociedade Bakairi. Kado, o espírito do mal, é di
f~rente; A s~a identidade nao está associada a nenhum dos papéis soci
~1s. Ale?l d1sso, Kado nao tem urna identidade única. A sua ~xpressao 
e multiforme: o mal, a doenc;a, o castigo, as catástrofes. E ele que 
atrapalha o plantío, a cac;a, a pesca. Quando toma urna forma 
terrena, vem metamorfo~eado em sapo ( ocorrencia mais geral), em 
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borboleta, em algum ser das águas, etc. Somente o pajé sabe 
distinguir um sapo verdadeiro de um kado, além de saber conversar 
com ele numa língua diferente do kura itaro (língua de gente por 
oposi9ao a língua de bicho). Nesse contexto, é que kado, ou yamira 
- os espíritos a ele relacionados -, nao sao referendados P'?r 
awaka, referencia dos objetos que tem urna identidade definida, 
própria. . 

Por outro lado, a identidade do que é próprio pressupoe urna apropn
a9ao do objeto assim definido por aquel e que enuncia. Com referencia 
a kado, essa apropria9ao é impossível considerando-se toda a rela9ao de 
tabu que aí se instituí. Covém, urna vez mais, deixar claro que descre
ver como sao identificadas as entidades espirituais entre os Bakairi nao 
<leve ser confundida com urna saída mecanicista para explicar o empre
go dos elementos referenciais na língua. 

Quando recorremos a fatos dessa ordem estamos, justamente, procu
rando nao trabalhar com urna hipótese aleatória, desprovida de signifi
ca9ao, que acabe por permitir "inventar" um sentido para esse ou aque
le determinado uso. Buscamos explicitar, todo o tempo, o ponto de vis
ta do enunciador Bakairi pois, para nós, é essa a diretriz que nos leva 
a entender, por exemplo, por que duas entidades espirituais sao deno
tadas de forma diferenciada. E esse ponto de vista é construído - me 
parece evide11te - na organizac;ao social dos Bakairi. Nao há como nao 
falar da institui9ao do social no discursivo. . 

A referencia a dados dessa ordem - do social - faz <lestes dados 
fatos de interpretac;ao, no meu processo interpretativo enquanto analis
ta. "Interpretar, para o analista de discurso, nao é atribuir sentidos, [ ... ] 
é antes compreender, ou seja, explicitar como um objeto simbólico pro
duz sentidos." (ORLANDI, 1994). 

Com argumentos como esse - o social instituído no discursivo -
reafirma-se que, para se alcanc;ar o sentido da referencialidade em 
Bakairi, é preciso ir além das condic;oes discursivas e enunciativas. As 
condic;oes discursivas e enunciativas abrangem a denotac;ao do objeto 
a partir das pessoas do discurso e da situa9ao em si, ou seja, do contex
to pragmático. Mas nao abrangem o social como elemento constitutivo 
da materialidade da língua. O social, na perspectiva da Análise do Dis
curso, nao é tido como determinante da significac;ao numa relac;ao de 
causalidade. A relac;ao de causalidade - atribuída isoladamente pela si
tuac;ao discursiva - deixa escapar como o modo de existencia da 
organizac;ao social se instaura na materialidade da língua. lsto é, 
deixa escapar que a denotac;ao da realidade objetiva nao existe em 
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fun~ao ~a identidade isol~d.a das pessoas do discurso, e sirn a partir 
da identtdade do eu-Baka1n e da sua forma de dizer o inundo. 

.os objetos inaniinados também podem ter urna identidade pró- . 
pna. Durante o contato com os Bakairi do Xingu, Kuikare pede mi
lho para comer: 

(43) tara tara-mo awara aji ize-a-mo xina 
lá lá:-plural aquele milho querer-1 a.-plural nós 

ke-le meka karawa 
dizer-aspecto aquele karaiva 

'Todos que estavam lá disseram: queremos desse milho -
disse o Karaiwa' 

O ~.ilho ~que yon de? Steienen se refería era um milho próprio dos 
Baka1n, CUJO cultivo hoJe em dia já se perdeu. Trata-se de u1n milho 
branco e macio que era comido cru. O milho também representa a ori
ge~ da civilizac;ao Bakairi atual. Depois da civilizac;ao anterior ter sido 
castigada, todos morreram queimados, com excec;ao de um casal de cri
an<;as. Em, son?o~ seus avós contam do local e da existencia daquela 
pl~nta. Apos S,ygu1re1n as recomenda9oes vindas em forma de sonho, as 
cnan?as conseguem fazer renascer urna nova civiliza¡;ao Bakairi vinda 
do milho: o sabugo sao os ossos, a palha é a pele, os graos sao os den
tes, etc. 

No segmento .que imediatamente sucede o trecho em (43) ocorre po-
rém, a referencia a milho através do deitico mara: ' 

(44) aituo mara aj i 
aí aquele milho 

y-enota-gue-le-mo 
3su/3ob-j irau-verbalizador-aspecto-plural 

'Aí desceram o mllho do j irau.' 

Referencia qu.e vai se manter daí em <liante por todo o texto. O que 
paree~ estar em JOgo aí é, em primeiro lugar, a referencia que ratifica a 
~ropn~dade do_ milho (awara ají) e, e1n seguida, a referencia que par
trculanza o mtlho (1nara aji) dentro do relato. Essa particularidade 
abran·g~ o fato de Kuikare e o Karaiwa comcre1n o milho todo (e 
cru) ate acabar. Essa passagem do relato vem justificada ern forma 
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de incisa quando o locutor diz: 

( 45) n1árá aji kura álárii xina y-adere-le iiliirá 
aquele milho nosso próprio nós 3su/3ob-plantar-aspecto mesmo 

1nárá ajiro tuare keba-ro awiligue 
aquele milho-enfase duro negayao-enfase por isso 

meká y -angu-le meká yangule meka yangule 
eles 3su/3ob-comer- aspecto 

meka y-angule má? 
onomatopéia 

'Aquele milho era Bakairi. Éramos nós mesmos que plantáva
mos. Aquele 1nilho nao era nem um pouquinho duro. Por isso 
eles comeram, comeram, comeram, comeram até acabar.' 

A identificac;ao do milho como Bakairi, no caso do exemplo (45), 
vem do emprego do prono me kura ' nosso', de 1 a. pessoa plural inclu
siva, cuja referencia abrange o eu e o tu mas excluí o outro, no caso, 
o diferente, a nao-pessoa Bak~iri. Quando, porém, o assunto é a Festa 
do Milho, festa em que os Bakairi de hoje revivem a sua origem, a 
referencia é urna só, awará aji. 

(46) [ ... ] awárá aji e itable wawlo 
aquele •milho festa em geral 

' É assim que é a Festa do Milho.' 

Todo esse processo envolvendo a denotac;a·o de aji ' milho' ora com 
awárá 'próprio', ora com mara 'nao-própio' vem revelar, na verdade, 
duas posic;oes enunciativas ocupadas pelo locutor. O uso de awárá 
aponta o ponto de vista do enunciador-bakairi, numa relac;ao de identi
dade como milho; o uso de mara aponta o mesmo locutor instalado na 
posic;ao de um enunciador-outro, a quem é vetada a identidade com o 
milho. Como observac;ao, fica o fato de, embora, Kuikare também ser 
Bakairi, ele era alguém que vinha de fora, até entao desconhecido e tra
zia com ele um karaiwa 'nao-índio' . 

Do ponto de vista das condic;oes discursivas, um objeto ( ou ser) 
pode adquirir alguma identificac;ao numa relac;ao anafórica. Ou seja, 
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trata-se de se instituir a identificac;ao nao a partir da detenninac;ao 
do nome e sim a partir da referencia anafórica. 

No relato da Festa do Milho, Apakano enumera o que os homens 
trazem quando retornam da cac;a e da pesca. A anáfora se apresenta, 
entao, modificada pelo morfema de coletivo - awiikiimondo - é 
como um aposto resumitivo : 

( 4 7) ugondo-1nondo idiiniirii keho ugondomondo 
homens-coletivo todos muitos 

kara kozeka megw xew awákámondo 
peixe veado macaco quati aquilo-coletivo 

y-egaseadilemo tase-ra y-okeho-btre 
3su/3ob-trazer-aspecto-pl. terreiro-para 3su/3ob-limpar-aspecto 

epiwa-doi 
trocar-finalidade 

'Os homens todos, todos eles, trazem os peixes, os veados, os 
macacos, os quatis, tudo para o terreiro para serem, depois de 
limpos, trocados.' · · 

' 
Na narrativa do mito da onc;a e do tamanduá, a referencia awaka apa-

rece em duas passagens próximas, ora como anáfora de anta (mae) ora 
como anáfora de ossos (ibire). 

Enguanto a onc;a se afasta para beber água, o tamanduá sobe numa 
árvore e come a carne da anta sozinho. A onc;a descobre o tamanduá em 
cima da árvore e pede para ele descer com a carne: 

( 48) ene-ka awáká xárá inatague-ga ki-a-toi 
trazer-imperativo ela aquí descer-imperativo l a.comer-finalidade 
' T~az a carne (ela) aquí! Desee pra gente comer!' 

O tamanduá nao obedece. Olhando para cima, a onc;a ve o tamanduá 
comendo a carne e deixando só os ossos, <liante da insistencia dela, o 
ta1nanduá atira-lhe os ossos. Decepcionada, ela insiste: 

\ 
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( 49) inatague-ga aike-ba awáká kid-a-ne 
descer-imperativo poder-nega~ao isso l a.p. inc.-comer-agente 
' Desee! Nao podemos comer isso (os ossos)!' 

Quando, numa rela9ao anafórica, awaká ocorre num enuncia
do em que também ocorre meká, a distin9ao aponta 'aquele' 
(awaká) e 'este ' (meká), mas a leitura que mais se aproxima dessa 
di stin<;ao é a cxpressao 'cada um ' ou ' tanto um quanto outro'. Urna 
passagem do mito acitna referido ilustra essa coloca9ao: 

(50) aituoro teká xárá · 1neká teká xárá awáká 
aí cocó aqu1 este coco . aqu1 aquele 

wárá ayeke-le-mo 
assim fazer-aspecto-plural 

'Aí, cada um assim fez o seu cocó.' 

mero/xira. Com o sentido geral de 'este ', esses do is termos~~ sao 
usados para apontar a proximidade do locutor no tempo e no espa90. 
Nessa perspectiva nao denotam o objeto e1n si, apenas "acompanham o 
gesto do enunciador indicando ao alocutário um objeto perceptível" 
(MAINGUENEAU, 1981), assinalando também o agora. da 
enuncia9ao. Tanto assim que podem co-ocorrer com outros itens 
referenciais, como é o caso do exemplo (21) - mawnka mero pekodo 
' aqucla esta 1nulher' -, onde se discutiu o uso dos elementos de refe
réncia associados a momentos distintos. 

Quanto a signiDca9ao que pode1n instaurar, mostramos no exemplo 
(32) que eles servem para detenninar o nome de fonna genérica. Mas, 
apontainos, ta1nbé1n, que ~ generaliza9ao - mero pajika 'os 
ta1nanduás' e mero l\Ododo 'as on<;as' -, ao 1nesmo tempo que nao de
nota va os personagens do mito (pajika e udodo), permitia ao locutor se 
distanciar do te1npo da narrativa e se aproximar do agora do relato e do 
seu alocutário. 

Como deiticos espaciais co-ocorrem com advérbios de lugar, é o 
caso do exemplo ( 13) - xárá xirá átánaji ' aqui para esta casa' -, ou 
do exe1nplo a seguir: 

(5 1) xara lelala mero i-tae xura 
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aqu1 mesmo esta 3ª-boca dele 

'Estao aqui mesmo na (nesta] boca dele ' 
A classe dos deiticos pode ser subdividida como a dos "deiticos 

puros" e como a "daqueles que se combinam ao nome, quando o 
seu significado restringe os nomes referenciados" 
(MAINGUENEAU, ídem). Os exemplos que mencionamos nesta 
se9ao ilustram a segunda classifica9ao. No que se refere aos deiticos 
puros, tem-se urna ocorrencia muita ampla de xira (contraparte 
inanimada) nessa situa9ao e urna total ausencia ( em nos sos dados) 
da ocorrencia de mero. 

A explica9ao para esse fato particulariza, a um só tempo, ~ada um 
dos elementos desse par enguanto deiticos e revela duas fonnas dife
rentes de se denotar a nao-pessoa a partir do recorte animado/inanima
do. 

O termo xira, ao contrário de mero, se apresenta com o valor de um 
termo genérico, podendo ser traduzido como a palavra 'coisa' em por
tugues. A funi;ao desse tipo de palavra em portugues, ao mesmo tem
po que recobre a referencialidade, indefine o referente. No caso do 
Bakairi, a indefinivao do referente pode ser alcan9ada recorrendo-se a 
inversao dos constituintes no sintagma, ou ao uso do par mawnka/ 
mawara. Entretanto, o uso de xirá como deitico puro aparece em 
Bakairi para n,.omear coisas desconhecidas, ou para substituir palavras 
que nao existem na língua - palavras ainda nao definidas -, as quais 
semente o contexto enunciativo imediato permite recuperar. A 
referencialidade imediata recobre a falta da palavra. 

Num pequeno texto autobiográfico, analisado em trabalho anterior 
(SOUZA, l 99la), tJode-se verificar esse processo de substitui9ao/ 
referencialidade. Após relatar alguns fatos sobre a sua vida, Sakumairo 
anuncia o fim do relato: 

(52) tara xirá odai aw-gele adi ka-utule 
aquí isso dentro 1 ª-falar que l ª/3ª-saber 
' Falei dentro disso [gravador] o que eu sabia. ' 

No come90 da sua fala, a informante também se refere ao gravador 
por xira ' isso'. A funvao desses elementos, enquanto deiticos puros, pa
rece envolver apenas o ato de apontar, sem estar em jogo o ato de 
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denotar propriamente dito. Nesse aspecto, dada a nao ocorrencia, ~o 
outro termo do par como deitico puro, percebe-se que, ao contrano 
da nao-pessoa inanimada, a nao-pessoa animada é sempre 
determinada, sempre restringida por um dos outros elem.entos 
referenciais já focalizados anteriormente. Fica, também, níti?~ a 
distinc;ao entre o deitico puro e a anáfora. O processo anafonco 
envolve a manutenc;ao da caracterizac;ao do referente, enquanto o 
uso do deitico puro nao enolve a denotac;ao. 

inara/ila. Esses dois termos nao funcionam como elementos 
determinantes, nem como deiticos puros. Com valor anafórico, po.dem 
referenciar um ou mais enunciados de urna só vez. Equivalem a itens 
de substituic;ao, podendo ser traduzidos por 'tudo, assim, mesm~, por 
is so'. Sustentam o fluxo discursivo retomando, em geral, enunciados 
que foram topicalizados em passagens anteriores. Quando esses enun
ciados encerram ac;oes, a referencia é feíta por inara; no caso de seres 
inanimados, ila cumpre a mesma func;ao. 

Na análise dos exemplos (16), (18) e (20), pode ser verificado como 
inara retoma os enunciados clivados, dando seqüencia ao discurso. No 
caso desses exemplos, em particular, inara vem modificado pela marca 
de aspecto (a nasalidade) tomando a forma de inare i. 

Quanto ao emprego de ila, este poder verificado no exemplo a se-
guir: 

(53) ixpeiu tezora kanivetxi ma:r peto-s-oko-re i 
aquilo fogo-3a.fazer-agente 

'Espelho, tesoura, canivete, fósforo 

x1na ke-ho 1Já ekaji 
nós dizer-instrumental aquilo presente 
tudo que nós· chamamos de presente.' 

mangue/ma:rT. Diferente dos demais elementos até entao ~studa
dos, o escopo referencial desses dois termos é catafórico. Funcionam, 
algumas vezes, como índices, cujo sentido, quase sempre, é a 
indefinic;ao, o estranhamento, a incerteza <liante de algo que será anun
ciado a seguir. Muitas vezes, pode ter o sentido aproximado de um 
modalizador como 'parece'. 

O segundo elemento do par, ao contrário do primeiro, é muito usa
do. Prestando atenc;ao a conversas entre os Bakairi, é impossível 
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nao ~e ~erceber ~ sua ocorrencia, ~ada a sua entoac;ao particular. A 
pronuncia_ de ma:r apresenta, alem do alongamento urna leve 
laringalizac;ao. da vogal [a), o que faz com que a pesso~ se demore 
um p~uco ma1s na sua art1cula9ao do que na articulac;ao dos demais 
enunc,1a?os: o ak:ngame?to e a larin·galizac;ao sao trac;os 
esporad1cos no padrao da hngua. Isso quebra o ritmo e 0 fluxo da 
fala, fazendo com que ma:r ,se destaque no contínuo sonoro. 

Indagando aos Baka!ri S<?bre o sentido de ma:r, as explicac;oes 
nos l~vam a conclu~r que ele indica um breve lapso, um 
esquec1mento passa.getro do que, adiante, será relatado. Nas 
palavras de Sakuma1ro, por exemplo, ma:r "é igual ao portugues, 
9uando a gen.te esquece alguma coisa e fica a vida toda: mas como 
e mesmo aquil~? c~mo é ~esmo o nome dele? até se lembrar o que 
a gente quer .dizer.. A exphcac;ao de Sakumairo, certamente, condiz 

1com . a . part1culandade da pronúncia: a expressividade sonora 
contnbu1 com esse sentido de esquecimento momentaneo. 

Dent~o. das func;oe~ ?ª li,nguagem, ma:r parece representar um ele
~ento fattco, ~rque nao so prende a atenc;ao do interlocutor, mas tam
~em. porque cna. um certo suspense em tomo do que vai ser <lito. No 
amb1t~ da enun~iac;ao, repres.enta ~m. ponto do vista de locutor que, de 
antemao, anuncia urna certa inferencia a partir dos fatos que está rela
tando e, des~a fo~a, engaja o interlocutor no fío do relato. Porque re
mete a algo .1nfendo a partir da lógica dos fatos, também pode-se pen
sa~ esses do1s elem~ntos c~mo u.m mecanismo de nao-atestac;ao do diz 
er. o locutor, po~ nao ter vivenciado o que conta, infere mas nao ates
ta, tomando, assim, un:i ~erto distanciamento com relac;ao as condic;oes 
de verdade das proposic;~es aventadas. Ness:i perspectiva, é que se tra
ta de um ponto de vista do locutor. E mais urna marca de 
heterogeneid~de co~stitutiva do discurso e dos sujeitos da enunciac;ao. 

Essas cons1derac;oes podem ser melhor explicitadas com a análise de 
alguns exemplos. Sao apenas dois os dados com mange. 

(54) y-aw-dile-mo meka 
3ªsu/ob-moquear-aspecto-pl. aquela 

'Ela moqueou a anta morta.' 

' 

mangue mae ya-ipe 
anta morrer-paciente 

(55) tugurela mara yagu-le karaiwa mangue apalagada keho 
cru aquele 3ªsu/ob-comer- aspecto chamado 

'Ele comeu [o milho] cru mesmo, o karaiwa que a gente 
chama va de Apalagada' 

135 

l~--



o uso do elemento catafórico nesses dois exemplos parece insti
tuir sentidos diferentes. O primeiro caso se encaixa na explicavao 
do esquecimento momentaneo, a informante pode ter se esquecido 
de que era urna anta que o ta~anduá e. a on9a t~nham c~<;!do. De 
qualquer forma, pode co-existtr o sentido de nao-de~~19ao - a 
anta, depois de morta e moqueada, perde as cara~t~nsticas que. a 
definem como animal - com a sua fun9ao fat1ca de cnar 
suspense, ou a . própria enfase decorrente da dramaticidade da 
narrativa. 

Já no exemplo (55), o sentido de mangueé muito pr~ximo ao de 
'parece', a nao-atesta9ao do dizer. Dfzem. qu~ V~n de1: Ste1nen recebeu 
dos Bakairi o nome de 'Apalagada , CUJa s1gn1fica9ao se perdeu. Os 
Bakairi de hoje nao s abem o que significava essa expressao. Waluga, 
cuja origem é o Xingu e cuja data de nascimento ~ estimada pelo a~~ 
de 1900, relata o contato de Kuikare e Von den Ste1nen comos Baka1n 
do Xingu, a ·partir do depoimento daqueles que lá perm~nec:ram, da
queles que vivenciaram o encontro, entretanto, ela tambem nao sabe ? 
significado do apelido de Von den Steinen. Daí, quando se _refere ao vi
ajante pelo nome Bakairi , o faz através do emprego de mangue, ~orno 
os Bakairi de hoje em dia. O~ ~ej~, o faz de ,~m lugar de um. enu"nc1~dor 
determinado - o dos Bakain "integrados. ·, ou em outra instancia, o 
dos Bakairi mansos. 

O esquecimento de Waluga pode ser sustentado teoricamente pela 
Análise de Discurso, quando se volta a reflexao para o processo de pro
du9ao de sentidos. Pécheux ( 1975), ao falar do su jeito idealista da lin
guagem, precisa o funcionamento da ilusao do sujeit? no ~spa<;o d.e 
reformula9ao-paráfrase que caracteriza urna forma9ao d1scurs1va. Apoi
ado na formula9ao de dois tipos de esquecimento - o que dá conta do 
fato de que o "sujeito-falante nao pode, por defini<;ao, se encontrar no 
exterior da forma9ao disursiva que o domina" e aquele que "cobre 
exata1nente o funcionan1ento do sujeito do discurso na fonnar;ao que o 
donúna, e que é aí, precisamente, que se apóia sua ''liberdade "de sujei
to-faf ante.': concluí que na produ9ao do discurso, o efeito da forma-su
jeito é, sobretudo, o de mascarar o primei~o dos esquecimentos pelo 
viés do funcionamento do outro esquec1mento. O espa90 de re
formula9ao-paráfrase que caracteriza urna forma9ao discursiva dada 
será, assim, o lugar da constitui9ao do imaginário lingüístico. 

Diz Pécheux que a esse imaginário "deveriam, sem dúvida, ser 
relacionadas também as " evidencias" lexicais inscritas na estrutura 
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da , lí~gua", levand,o-se e1n con ta que as equivalencias lexicais (que 
subst1tuc1n urnas as out~as). resulta1n, de fato, do tipo qe csqueci
me~to A(n~ caso, o prnneiro) do discurso que as une. Essas 
e~u 1valenci~s aparecem no imaginário lingüístico, "como 0 
simpl,~s efe.ito das propriedades lexicais, evidentes em sua etemi
dade. Assim, no espa90 onde se constitui o ·sentido - 0 da 
refonnula9ao-paráfrase de urna formac;ao discursiva - se efctua 0 
acobertamento do impensado (exterior) que o detennina. 

Por um processo de identificac;ao com os Bakairi que nao viviam 
no mato, Waluga, que também nao vive mais no mato, traz na sua 
fala as 1narcas do recalque de ter sido Bakairi braba. A análise do 
relato da retirada do Xingu como um todo revela um texto 
pontuado de expressoes que falam da carencia material (nao tinham 
r~upa , tesoura,. só mac,hado de pedra) daquelas pessoas que, na sua 
v1sao, cram coitados. E interessante como Waluga se coloca ao fa·
~ar, daqueles ~akairi , na posi9ao dos que hoje vivero nos ' postos 
ind1genas, e nao co1no urna daquelas pessoas que viviam no n1ato. 
Essas colocac;oes ser~o inelhor sustentadas com a análise integral 
desse relato (cf.: sec;a? 5:4.1), por ora queremos aventar que 0 uso 
do ele1nento de referencia e1n foco - com o sentido de 'parece· 
talvez ' -. oc~rr~. po~ u~~ ~rocc.sso de esquecimento, o qual dá 
con ta do imaginar~o lt~guist1co (ideológico) operado, no caso, por 
Waluga. A. foq~ac;ao discu~siva c1n jogo parece ser aquela que re
produz no inte~ior do seu discurso urna relac;ao parafrástica segundo 
a qual ela de1xa de di~er aquilo que, provavelmente? sabe para 
poder ocupar no enunciado a mesma posic;ao dos que nao se 
r~conhecem na .expressao "ápálagadá". Todo esse movimento vem 
ainda .calc;ado pela opc;ao pelo discurso clivado. A fonna ke-ho 
(falar-instru1nen~al) 'chamado' aponta o foco no objeto de chamar 
- aqueAle .karaiwa - e, ao mesmo tempo, nao traz 1narcas de 
~oncorda_ncia_ pessoal, o que favorece o distanciamento, ou a 
1ndetenninac;ao dos agentes do ato de chamar. 

Quanto a 1na:r' sao 1nuitos os dados com sua ocorrencia. 
-~01n o sentido .de na.o-atestad~, o uso desses elementos (1nangue/ 

ma.r) acarreta o distanc1amento e isenc;ao de responsabilidade por par
te do locutor sobre aquilo que diz. 

.Von den Steinen, ao viajar, nao andava apenas cn1 companhia de 
Kuikare .. ~arregava s~n1pre consigo un~ cao grande e avermelhado, que 
os Bakain. daquela epoca o confui~diram com algum tipo de onc;a 
desconhecido. O 1nedo daquele animal desconhccido fez com que 
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todos fugissen1, subindo em galhos de árvores o~ no ji:au. Kui~ar~ 
pediu para nao terem medo, avisando que o animal nao mord1a a 
toa. E acrescentou: 

ina:rl t-eo-tuo 
agente-mandar-quando 
' 

(56) 111a:rl t-igapidawro aye-ne 
reflexivo-cacique fazer-agente 

aye-n\e mero ala kula 
fazer-agente ele só isso 

·Ele só obedece ao dono dele. Só faz o que ele manda.' 

Ncste exemplo, pode-se claramente observar como o uso de ma:r 
antecipando a fala de Kuikare faz c?m que o ~ocuto.r, ao I?es.mo tempo 
que relata a fala de um outro enunciador, se distanc.1a, atnbu~ndo a res
ponsabilidade do que está sen~o relata?o ao enunciador Kuikare. F~to 
que se confinna na forma do discurso d1reto, que apresenta o verbo d1s-
cendi se1n marcas de atesta9ao. . 

O distanciamento no plano da enuncia9ao tainbém <leve ser visto n~ 
perspectiva do tempo. O uso de ma:r no ~xe~plo aci~a nao se exclui 
dessa observa9ao: a nao-atesta9ao pode implicar o relato de um fato 
nao vivenciado. o mesmo se estende a ocorrencia de ma:r na abertu
ra do mi to udodo pa j ika 'a on<;a e o tamanduá ' : 

'57) ¡;:ajika-rna trl:x:b-¿g§. ma:ri ax-uo-dtle-mo 
tamanduá-foco on~a-com inversor-encontrar-aspecto-pi 

'Certa vez, um tamanduá se encontrou com urna on9a.' 

No entanto o sentido de indefinido, também contido em ma:r, fun
ciona como u~ índice no caso de narrativas como o mito. Já observa
mos que, como elemento fático, o uso de ma:r cria un:ia expectativa, 
instaurando um certo suspense em tomo do que vai ocorrer. Esse 
suspense advém desse plano de nao-defini<;ao, de estranheza <liante do 
que está sendo narrado. É estranho um ta~anduá se e~co?trar com urna 
on<;a como se fossem amigos. Tanto ass1m que o pnn:ieir? trecho (em 
continua<;ao ao de acima) que apresenta a pnmeira .fala ~o 
tamanduá vem na f onna do discurso di reto (se in verbo discendi ), 
tendo ma:r como introdutor dessa fala: 

(58) aituo-ro pajika ma:rl-ro 
aí-enfase tamanduá -enfase 
· Aí o tamanduá [falou]: 
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tarala inoro k-odokc n-ta mae yaze idalemo 
lá vamos l ªincl.-ca9ar-imperativo anta matar vamos 

' Vainos lá ca9ar! vamos inatar anta! ' 

A fun9ao de ma:r enguanto elemento fático prende a aten9ao do ou
vinte e antccipa toda a trama do mito, assinalando a estranheza com re
la9ao ao convite do tan1anduá. A confirma9ao de ma:r como índice da 
narrativa vcin a seguir co1n o comentário do locutor que observa que 
'Os tainanduás nao comem cac;a, a sua comida de carneé só cupim. Só 
as on9as cornero carne. ', trecho analisado anteriormente ( exemplo 
(34)). 

O sentido de indefinido ta1nbém se constituí como o nao-conhecido 
' como aquilo que até um determinado momento era desconhecido aos 

Bakairi. De novo pode-se fazer aquí urna rela9ao com o tempo e, mais 
urna vez, se observar que o locutor quando narra se coloca e1n diferen
tes posi9oes enunciativas através de urna perspectiva temporal. Urna 
passagem 1nuito interessante da visita de Kuikare e Von den Steinen ao · 
Xingu revela como ma:r foi usado para descrever "os efeitos (até en- · 
tao desconhecidos) do machado de lamina". 

(59) karikai lelala 
coitado deles 

' 

t-amari-gue kula se 
próprio-mao-com só mato 

ma ... ma .... ma ... 
onomatopéia 

y-ukawa-dtle-mo 
3ªsu/3ªob-ro9ar-

\ 

'Coitados deles! Só co1n as maos ro9avam o 1nato - ina ... ma ... 

to ... 

1 ' ma .... 

arira-ga takehoze i 
pedra-com dizem 

'Ou com machado de pedra! - dizem. 

ila-gue kula pt ma:rl se yaguele to ... to ... to ... 

isso-com só machado árvore 3ª/ob-derrubar onomatopeía 

' Mas se a gente derruba as árvores com isso, o machado - to ... 
t - - -,, o .. . to ... to. 

A revclac;ao do nao-conhecido - no caso, derrubar árvores com 
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machado de Hitnina - vem anunciada por ma:r , ao lado d.o jogo 
de onomatopéias que se contrapoem pelos segme~tos escolh1dos -
1na X to. Por sua vez, a dramaticidadc da narrativa faz acentuar a 
pronúncia de ma:r e das onomatopéias. . 

A fon;a dos objetos de um mundo desconhec1do parece ter atra-
ído e convencido a maioria dos Bakairi a se retirarem. Os que 
ficaram, diz Waluga, certamente, "nao acharan1 bom" porque 

(60) tara 111a:ri-keba tara adida-imea lape-ba tara kelemo 
Já -nega9ao lá coisa-pequena haver-nao lá dizer-plural 
'LÁ nao havia nada [ma:r keba]. Lá nao havia aquelas miudezas! 
- dizem' 

lnteressante neste cxemplo é o uso de ma:r quase numa extensao 
anafórica, referindo-se aos objetos levados para atrair os Bakairi e já 
enumerados por Waluga. Entretanto, a relac;ao anafórica que aí parece 
existir nao recobre os objetos enumerados anteriormente em si; recobre 
o sentido do nao-conhecido instaurado por ma:r . Seu alcance de
notativo é, de fato, a projec;ao catafórica que referencia 'aquelas miu<le- · 
zas ~ como desconhecidas até en tao. 

Por último, te1n-se ma:r usado para indicar o esquecünento do que 
ia ser <lito: 

( 61) ixpeiu tezora kanivetxi ma:r ¡ petosokore i 

'Espelho, tesoura, canivete, fósforo 

xina ke-ño ila ekaji p~ nte karite adida imea 
dizer-instrumental presente carretel miudezas 

tudo que nós chamamos de presente, linha, miudezas.' 

As miudezas trazidas por Kuikare sao todas enumeradas com pa
lavras emprestadas dos Karaiwa, com excec;ao de fósforo,. que por 
ter sido esquecido vem antecedido por ma:r e traduz1do para 
Bakairi como 'aquilo que faz fogo' (peto 'fogo'; soko 'fazer'; re i 
'agente'-). 

A forma co1no em Bakairi se diz a nao-pessoa, menos do que 
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espelhar a denotac;ao da realidade objetiva ou o sentido que se ins
taura com as condic;oes discursivas, revela 1nais as várias posic;oes 
enunciativas pelas quais o sujeito se dispersa ao produzir o dis
curso. Nao é um mero sistema de deixis. Nem um conjunto de 
termos cujo sentido se produz, apenas, segundo a mudanc;a das 
pessoas do discurso. Sao posic;oes que dizem diferentes perspecti
vas ideológicas instituídas historicamente, daí serem posic;oes que 
tanto apontam diferentes momentos na linha do tempo (na história) 
e diferentes recortes determinados tanto socialmente quanto pela 
tensao constituida no confronto do eu-Bakairi com o eu-Karaiwa. 

• 
xara, tara, mie ra. Esses tres elementos sao deiticos espac;o-tempo-

rais e recobrem, respectivamente, as tres dimensoes de passado existen
tes em Bakairi: imediato, recente, remoto. 

5.2.4 As formas do discurso relatado 

No estudo da sintaxe, chamamos a atenc;ao para a inexistencia do 
discurso indireto. No lugar <leste, ou ocorre um processo de clivagem 
em qu.e se desfaz a estrutura do discurso indireto, ou se recorre a urna 
das formas do discurso relatado - o discurso direto. A afirmativa, en
tao, sustentada na Lingüística de que ambos - DD e DI - sao duas 
variantes morfossintáticas relacionadas por regras de transformac;ao, 
nao se sustenta em Bakairi. Entretanto, como a sintaxe ergativa lida 
com restri9oes a co-referencialidade (razao que pode estar 
condicionando o fenómeno), pode-se pensar em aventar, para o Bakairi, 
que a nao existencia do discurso indireto se mantém restrita ao ambito 
da sintaxe, e sustentar a idéia de variantes morfossintáticas para outras 
línguas. 

Em estudo minucioso sobre o tratamento dado a essas duas formas 
de discurso, Authier ( 1978) refuta totalmente a idéia de variantes 
morfossintáticas, apresentando argumentos contra urna relac;ao 
transformacional entre o discurso direto e o disurso indireto. 
Voltada para a Teoría da Enunciac;ao, define o DD e o DI como 
"formas diferentes de relatar o discurso do outro;'. O discurso 
indireto se apresenta como "um ato de fala de 1-r relatado por L 
utilizando as palavras de I". O discurso direto, como "um ato de 
fala de 1-r relatado por L repetindo as palavras de l". Os dados do 
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Bakairi, por um lado, alimentam e justificam a discussao de Authier, 
mas, por outro lado, a falta de urna das for¡nas do discurso relatado 
(o discurso indireto) também nao se sustenta por essas defini<;oes. 

O ponto principal de discussao de Authier é a rela9ao de senti
do que se instaura na língua, quando se lida com urna ou outra 
dessas formas de relatar o dizer. Aponta a anáfora e a 
referencialidade como centrais no quadro do discurso relatado, ao 
lado das opera9oes de cita9ao e paráfrase. Todo o trabalho de 
Authier expoe as dificuldades existentes no tratamento do discurso 
indireto como um discurso direto "subordinado" em várias 
instancias, como, por exemplo, na teoria polifónica da enuncia9ao, 
sob a qual se reconhece no discurso indireto a existencia de mais de 
um locutor e de mais de um enunciador. O discurso indiretó nao 
deriva do discurso direto: "o discurso direto é plenamente discurso 
de L (a R) sobre a fala del (ar)" (p.31). 

O nosso problema, porém, nao é dissociar do discurso direto o dis
curso indireto, ponto extensivamente trabalhado por Authier. O que 
está em discussao em Bakairi é a ausencia do discurso indireto. Esse 
fato, por si só, já contribuí para a rejei9ao por regras transformacionais 
que interrelacionam os dois tipos de discurso relatado. O que pretende
mos, no entanto, é sustentar a ausencia do discurso indireto em Bakairi, 
recorrendo-se a descri9ao da especifidade da nao-pessoa na constru9ao 
do discurso relatado. Fato pertinente para se entender por que urna líh
gua nao opera com o discurso indireto. 
· Voltando a defini9ao de discurso indireto focalizada acima, a de que 
trata-se do discurso de L-R sobre a fala de 1-r, essa é urna rela9ao im
possível de se realizar em Bakairi, na forma de discurso indireto. Em 
Bakairi, a pessoa que fala - o "cu" do discurso - faz sempre urna de
clara9ao sobre algo ou alguém, sobre urna nao-pessoa e nao sobre um 
locutor e seu discurso. Por isso nao há a identifica9ao de L-R com 1-r. 
Mes1no quando o locutor fala sobre si mesmo, a declara9ao vem na for
ma do discurso direto. Com isso, nao se nega aí a existencia de mais de 
um locutor, ou enunciador (cf.: se9ao 5.4), atesta-se, porém, que em 
Bakairi n'ao pode haver sobreposi9ao de locutores, ou seja L nao 
fala sobre a fala de 1, e sim sobre urna nao-pessoa; L delega, 
sempre, a l o seu status de locutor através da cita9ao direta. 

lsso significa que, quando eu tenho um enunciador definido pela 
3ª pessoa, L nao pode utilizar, assumir a posi9ao enunciativa de l. 
Quando atribuo a urna 3ª pessoa o estatuto de enunciador, implíci
tamente ele é "eu" e precisa falar do lugar de urna pessoa. Por 
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isso, o discurso direto. Observe o processo. 
Em enunciados como os que se seguem o esperado é o discurso 

di reto: 

(62) 'Joao falou para Maria que ia fazer a cesta' 
Juaw :n-igue ~aria-ra: koga ayedile taise ura [kele] 
, _ 3 falar mana-para cesto fazer futuro eu [ disse, nao-atestado] 
Joao falou para Maria: eu vou fazer a cesta' . 

( 63) 'J oao disse que ele viu Pedro' 
Juaw anigue: pedrw · s-e-da: 

3a .. falar 1 ª-ver-passado 
'Joao disse: vi Pedro' 

IJ<ele] 
[ disse, nao atestado] 

( 64) 'J oao¡ disse que ele. viu Pedro' 
Juaw anigue: meka Jpedrw n-e-da (kele] 

3a.falar ele · . 3ª-ver-passado 
'Joao. disse: ele. viu Pedro' 

1 J 

O que se tem nesses exemplos em termos de discurso relatado é a re
peti9ao, de fato, da fala de l, mas a extensao da fala de L é bem maior. 
L reproduz, cita as palavras de 1, e anuncia essa reprodu9ao através de 
outra fa~a (de~~ ):: kele 'disse'. A ausencia do marcador de 3ª pessoa no 
verbo, d1scend1 e a _marca da nao-atesta9ao: L nao é responsável pelo 
conteudo do enunciado relatado, isto é, pela fala de l. Por isso nao fala 
sobre o discurso de L. 

Em Ba~airi, nao se pode, entao, atribuir a urna nao-pessoa o lugar 
do eu, a nao ser por um processo de transposi9ao da 3ª para a 1 ª pessoa 
através do discurso direto. ' 

Coma lª pessoa, dá-se o inverso. A fala del (=1ª pessoa) encerra 
~ma de,clara~ao sobre si mesmo. Nesse caso, o estatuto do eu-pessoa 
e tambem o d~quele sobre o qual alguém (=eu) fala", ou seja, identi
co ao .de urna nao-pessoa. E o que se tem é o mesmo processo mostra
do ac1ma - o discurso direto: 

(65) 'Falei para Joao que eu ia fazer a cesta' 
a 'awgue aze Juaw-ra: koga ayedtle taise ura [awguele] 

1 ~falar. eu cesto fazer futuro eu [eu digo, atestado] 
Fale1 para Joao: vou fazer a cesta.' 
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A evidencia de que o "eu" sobre o qual a pessoa fala, implícitamen
te, corresponde a urna nao-pessoa se sustenta melhor no fato de o dis
curso direto, mesmo em primeira pessoa, apresentar as ma~cas de 
atesta<;ao: awgele 'digo e atesto'. Mesma estrutura do discurso 
direto em 3ª pessoa (exemplo 63), que também apresenta duas 
vezes o verbo dizer mas com duas formas diferentes: anige e kele. 
A primeira por vir flexionada - a- 'marcador de 3ª p_essoa -
sustenta o status de cita<;ao do discurso direto e é a garantia de que 
se trata das próprias palavras utilizadas por 1-r. A outra, sem 
marcadores de pessoa, revela que L nao atesta a veracidade do 
contúedo citado. 

Com isso, pode-se discutir no ambito da gramática filosófica, por 
exemplo, o fato de que a representac;ao do discurso direto seria a da 
exatidao, da fidelidade, sustentadas pela réprodu<;ao textual das pala
vras. A reprodu<;ao textual, caso, em realidade, ela ocorra nao abarca a 
fidelidade. A necessidade de se atestar o dizer, relatado tanto em 1 '

1 

quanto em 3ª pessoa, desabona o pressupost? da ridelid~de., 
A atestac;ao do dizer é recorrente em mu1tas hnguas 1nd1genas (cf.: 

SO U ZA, 1986; 1991 a). Os relatos, as narrativas, as declara<;oes, ve1n 
sempre acompanhados das n:arcas de ate_sta<;ao que, ao engaj~,r ?, 
alocutário na assevera<;ao do d1zer relatado, 1nstauram o espac;o do tu 
no interior do enunciado, garantindo, dessa forma, a troca lingüística· 
que se efetua no processo da comunica<;ao. Fato compatível, é claro, 
com a estrutura do discurso direto (e do discurso clivado25

), e nao c?rn 
a do discurso indireto. Razoes da ordem do pragmático explicitam fa
tos da ordem da língua e podem pór sob questionamento a concepc;ao 
da teoría enunciativa de Benveniste. 

Como, em Bakairi , nao se preve a co-rela<;ao de um locutor (l), re-
presentado por um nome, com um pronome de terceira pessoa, ca;o do 
exemplo (64), pode-se concluir que os chamados pronomes de 3 pes
soa sao de duas naturezas. A nao-pessoa corresponde aos elementos 
referenciais que apontam scmpre urna realidade objetiva. lsto é, urna 
realidade fora da instancia enunciativa. Os referenciais falam de 
seres do mundo, no universo do discurso, remetem sempre a qual
quer coisa, mesmo que a enunciac;ao contenha um outro "ele" 
(caso do exemplo (64)). Entretanto, quando se atribuí a um prono
me de terceira pessoa, através do discurso direto, o lugar do 
enunciador, esse lugar nao se confunde com o da nao-pessoa, 
atestando, nao só as duas naturczas do pronome de 3ª pessoa, 
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como também a possibilidade de a nao-pessoa vir a ser urna das 
instancias da enunciac;ao. 

Nesse fato, <leve residir a explica<;ao por que, no exemplo ( 64 ), 
'J oao ', como pessoa que enuncia, nao poder estar associado a urna nao
pessoa. A mesma observac;ao recobre o exemplo' ( 65), caso em que a I ª 
pessoa nao pode ser confundida corn urna nao-pessoa. Esse dado 
traz conseqüencias para a estrutura da língua no que se refere a 
vinculac;ao de categorías vazias e a coindexa<;ao de elementos 
nominais e, ao mesmo tempo, e até por isso mesmo, veta o 
discurso indireto. 

A falta do discurso indireto em Bakairi é, portanto, um elemento nao 
de vazio, mas de constituic;ao da materialidade da língua. 

5.2.5 As formas do discurso relatado e a materialidade discursiva 

As várias possibilidades de expressao do discurso direto tem, em 
Bakairi, um papel fundamental nas diversas formas de discursividade 
encontradas.Sua presen9a é mais recorrente nas narrativas 1níticas. 
Mais do que introduzir a fala dos personagens, o discurso direto apon
ta os mo1nentos-chave de desencadaeamento da trama através da 
oralidade, constituída aí pelos diálogos entre os personagens. 

Na aná~ise das narrativas míticas em seu todo, percebe-se 
exatamente como a dimensao do diálogo é bem maior do que a dimen
sao narrativa, mas, paradoxalment~, percebe-se também que o espa90 
ocupado pelas falas dos personagens nao apaga o espac;o da fala do 
narrador, nao delimitando a freqücncia da sua ocorrencia. Nao porque 
este enquanto narra desempenhe auto1naticamente o seu papel de 
n~rrador, e sim porque este, imbuído do seu papel de enunciador, se 
dispersa pelas várias posi9oes enunciativa_s, que lhc permitem (nao) 
atestar o que relata, fazer comentários sobre o que narra, tccer a lógica 
dos fatos, dirigir-se ao destinatário, alé1n de ser o responsável pela 
dra1naticidade da narrativa, quando recorre a entoa9oes expressivas, ou 
se vale de u1n uso constante de ono1natopéias. 

Quanto ao discurso clivado, obsrva-se que ele co-ocorre com as 
outras formas do discurso relatado. Na descric;ao que vimos fazendo 
até aqui ternos sustentado que esta forma, derivada da clivagem 
sintática propria1nentc dita, dá conta de todo o processo de 
subordinac;ao da língua, inclusive o previsto para a fonna9ao das 
estruturas ditas e1n portugucs como discurso indircto. Dependendo 
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do tipo de texto, o discurso clivado ocorre com m~is freqüe~cia do 
que os demais. Em linhas gerais, pode-se relacionar. o d1scur~o 
direto a.o texto narrativo - aquele em que os acontec1ment.os sao 
narrados através dos diál<1gos dos persona.gens - e o discurso 
clivado ao relato - aquele em que a fala do locutor tem urna 
participac;ao 1naior do que os diá~~gos. . . . 

Por exetnplo, no inito udodo p8J1ka, narrat~va de dezesse1s minutos 
de durac;ao, só registramos um discurso ~hvado, o que den:ionstra 
que toda a narrativa se constituí de falas ditas na forma ~o di.scurso 
direto. Até os momentos narrados pela fala do locutor sao feitos na 
forma do discurso di reto - kewadile 'dizem, contam' -, com um 

enunciador indeterminado. . . 
Tendo conseguido matar a ~nta, a onc;a p_ula em cima d~ animal 

para beber-lhe o sangue. Com a aproximac;ao do tamandua, a oi:c;a 
ordena que ele tatnbém chupe o sangue dela. O locutor, entao, 

observa: 

( 66) ah ne i n-enewa-bara meka pe yuno 
nem 3ª-chupar-negac;ao aquele onomatopéia sangue 

n-epaguewa-bara pe pe awile ~ula } elemento clivado 
3ª-sujar-negac;ao onomatopéia conectivo mentira 

ta-ke-ho-ze-ma 
agente-~izer-instrumental-aspecto-foco 

'Mas ele nem chupa nada. Só encosta a língua no sangue. Nem 
sujou. Encosta.va só a língua, para enganar. 
l sso é o que contam.' 

o que se observa,nessa passagem d~ mito é que, ao c?ntrário das de
mais, uro fato é introduzido na narrativa sem ser atra~e~ da~ falas ?os 
persona gens, sempre anunciadas a través do verbo ke dizer , e, mu itas 
vezes, também comentadas pelo locutor que d.esempen~a, ~l~m do seu 
papel de narrador, o papel daquele que engaJa º. des:inatano na nar
rativa trazendo índices que revelam a comphcac;ao da trama. A 
entrada do locutor aquí é diferente das outras entradas, serve para 
introduzir um novo acontecimento - o tamanduá finge que chu~a 
o sangue da anta tnorta. Seria urria passag~m para a qual ~odena 
ser previsto, numa língua co1no o portugues, a forma do discurso 
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indireto. Mas este aqui nao acorre: o trecho em si é urna pec;:a na 
trama, nao constitui um segmento autónomo. Nesse caso, o 
discurso clivado é o recurso ideal pois este pennite através da for
ma verbal que anuncia a cliva.gem - o verbo ke modificado pela 
marca de instru1nental -ho - que a teia discursiva seja garantida, 
enlac;ando o seg1nento clivado e a trama na mesma estrutura 
discursiva. 

A inda sobre a expressao takehozema 'contam', pode-se falar da pre
senc;a de duas 1narcas de foco. A marca de instrumental - -ho - que 
revela que o conteúdo clivado através do movimento-qu ( conheci
do como movimento para foco) é o objeto de dizer - e o formativo 
-ma 'que indica ·exclusao', por isso, foco. Dois processos de foco 
estao, assim, em jogo: um através da sintaxe e outro através do 
léxico. O foco do formativo -ma incide sobre o agente, no caso 
anunciado pelo prefixo ta-. O que de interessante desse processo re
sulta é, nao só a indeterminac;ao do enunciador dessa fala, como 
também a exclusao daquele (o locutor L) que hoje narra o mito. O 
enunciador, historicamente indeterminado, é excluído da narrativa 
hoje e é remetido a um outro tempo da enunciac;ao - um passado 
remoto, o tempo mítico. O mesmo formativo, quando usado em for
mas verba.is nao envolvidas na clivagem, é marca de tempo, no 
caso, o passado remoto. Junto a nomes e nominalizac;oes significa 
exclusao. 

No relato da retirada do Xingu, de dez minutos de durac;ao, o discur
so clivado é mais freqüente. No relato nao há enredo, nem trama, ape
nas a enumerac;ao de urna série de acontecimentos que envolveram a 
ida de Von den Steinen ao Xingu, acompanhado de um Bakairi, cuja 
missao era salvar os Bakairi arredios ou "brabos" da extinc;ao. Embo
ra esses fatos remontem a um passado bem distante, eles nao se deram 
nu1n tempo mítico. Um día eles foram atestados e vem sendo contados 
e recontados pelos Bakairi. Os Bakairi - tanto os do Xingu quanto os 
de outras áreas - nao vieram de urna só vez; vieram em várias levas 
que tiveram a frente diferentes "embaixadores". Provavelmente, 
Waluga, nossa informante, <leve ter vindo na retirada de 1915 (?), quan
do tinha em tomo de 15 anos. O contato de Kuikare com seu povo 
<leve ter sido contado por pessoas que o testemunharam e, nesse 
caso, apesar de os enunciadores nao serem também identificados, 
os mesmos nao sao remetidos a um passado mítico. 

Muitos sao os fatores foclizados até aqui que vem sustentar a ausen
cia do discurso indireto e1n Bakairi, <liante da falta de sua identificac;ao 
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no todo do nosso material. Dentre nossos daods, porém, há um 
exemplo no qual ocorre a forma takeze (ta- 'agente '; -ze 'aspecto ' ) 
como expressao do discurso relatado -

' (67) odopad-ile n-itai-bara agolela . aewelero 
voltar-aspecto 3ª-querer-nega~ao para sempre vir-enfase 

ta-ke-ze 111awinka 
agente-dizer-aspecto aqueles 

'Nao quere1n 1nais voltar. Vieram para sempre. - diziam' 
- a qual nao corresponde nem ao discurso direto, nem ao discur-

so clivado. 
No estudo da sintaxe Bakairi (Souza, 1994), mostramos que a 

subordina9ao de frases que preveja1n a co-referencialidade entre 
dois tipos de sujeito - sujeito de verbo transitivo e sujeito de verbo 
intransitivo - só é de certa forma alcan9ada, caso a forma verbal 
da ora9ao dependente nao venha modi ficada por urna marca de 
tempo perfectiva. É preciso que entre em jogo urna das marcas de 
aspecto, como o formativo -ze, para que a subordina9ao se efetue. 
Essa marca fr~nqueia a co-referencialidade porque ela nao 
seleciona os marcadores de pessoa, fato fundamental para a subor
dina9ao dado que numa· língua com o sistema de marca9ao 
ergativo-absolutivo como o Bakairi, os dois sujeitos gramaticais 
serem assinalados com formas diferentes. A ausencia do marcador 
de pessoa pode ser preenchida pelo prefixo t-, que conta co1n 
alguns alomorfes dentre os quais se inclui ta-, usado_ na for_m.ª 
acima. O prefixo aponta um agente que pode estar ou nao exphc1-
to no enunciado. 

Esse conjunto de considera9oes serve para, em resu1no, se inferir que 
a forma takeze preve um tipo de subordina9ao gramatical. Contrário ao 
caso anterior, o conteúdo desse enunciado nao significa urna decorren
cia lógica dos acontecimentos. No texto do qual faz parte - a retirada 
do Xingu -, as pessoas que vieram embora nao sao identificadas a 
partir da sua atua9ao. A grande figura do relato é Kuikare que distribuiu 
presentes, que se identificou como Alapidawana, que pediu 
comida, que revelo u as maravilhas do machado de lamina· e 
persuadiu os Bakairi a se retirarem e que, em seguida, deu ordens 
no preparo e no armazenamento de comidas para a grande retirada. 
Passagens co1n diálogos entre Kuikare e os Bakairi do Xingu só sao 
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duas: o momento da identifica9ao de Kuikare com o chefe da aldeia 
e o momento em que, aparentemente, alguém reclama da "falta de 
educa9ao" .de .Kuikare e do karaiwa, que recusaram a rapadura 
porque che1rava mal. Entretanto, a forma gramatical empregada -
takeze - faz persisitir a idéia de subordina9ao gramatical. 
~ subordina9ao, no caso, que estamos querendo prever é aquela que 

sena possível de ocorrencia na constru9ao do discurso indireto. Pelo 
que já descrevemos e analisamos na se9ao precedente e na atual, fala
mos da quase inexistencia do discurso indireto. Tal afirmativa se sus
tentou em razoes buscadas na sintaxe e no plano da . enuncia9ao. A 
constru9ao do exemplo em foco (79) foge aos padroes do discurso 
direto, e também nao se encaixa no discurso clivado. E mesmo assim 
constituí urna for:na de discurso relatado. Concluímos, entao, que, 
por algumas razoes, <leve se tratar da expressao do discurso 
indireto propriamente <lito. 

O fato de o verbo discendi vir no final do enunciado e antece
dendo o enunciador é explicável recorrendo-se a ordem dos 
constiuintes prevista para a língua - a ordem OV. E o fato de, 
exatamente por nao se constituir num acontecimento previsto com 
o dese~rolar do relato, poder se lidar com um tipo de construvao 
gramatical rara - o discurso indireto - num segmento destacado 

~ ' 
autonomo em rela9ao ao todo da narrativa. Essa autonomía previ-
ne tanto a iqterrela9ao a nível do tema, como, conseqüentemente, · 
a nível da sintaxe: nao fica em causa a co-referencialidade 
gramatical em si na estrutura textual como um todo. 

O discurso indireto parece previsível, entao, nesses casos onde se 
contaría com um tipo de segmento autónomo dentro de urna estrutura 
discursiva maior. Isso pode explicar a sua pouca ocorrencia em textos 
a~ém d.e s~blinhar esse segmento como sendo um tipo de recort~ 
d1scurs1vo instaurado pelo locutor que interfere na narrativa valendo-se 
do comentário. Explica também por que nao é registrado em frases iso
lad~s: falta o todo discursivo para que possa ser um segmento 
autonomo. 

O que se pode concluir entao sobre a materialidade discursiva do 
Bakairi é que as diferentes formas de discursividade acomodam as di
ferentes expressoes do discurso relatado. O discurso relatado ao 
lado do jogo de referencialidade, vem mostrar por onde passa~ os 
pontos do bordado discursivo em Bakairi. O que, de imediato, salta 
aos olhos é que o principal fío do discurso é instaurado através das 
diferentes posi9oes enunciativas constituidas no e pelo discurso. 
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Tudo que se diz na língua, e o mo~o como se diz, é produzido de 
algum lugar historicamente de~e.nninado., L~gares ?c~pad?s ~el~s 
sujeitos da enuncia9ao, o Bakain - e o in?i? em ultim_a i?st~ncia 
-, sujeitos que se defrontam com ~utros S~Jei~os - o nao-1nd~o _
' que também se inscrevem no discurso ind1gena como pos19oes 
enunciativas. Sao lugares de onde se fala e para onde se. fala, 
construídos pelo imaginário social e constituídos pelos ~eneios da 
língua, na sua materialidade. Sao lugares sempre . anunciados pelas 
muitas e variadas formas que toma o verbo dizer - ke, kele, 
kelemo, kewadile, takehoze (takehoze i), take_ze, uguele, a~gu~le ... 
- , formas que nao sao simplesmente alternativas? mas que instttu
em diferentes sentidos e que apontam diferentes lugares 

enuncia ti vos. . 
A estrutura discursiva da língua como um todo ou é tecida pelo dis-

curso direto - quando a subordina<;ao se instituí a nível ~as i~éias 
- ou é tecida pelo discurso clivado - qua?do a subo~dina9ao se 
revela como processo gramatical propnamente dtt~. N~ssa 
perspectiva, a sintaxe também é dita através do verbo ?is~~nd1: a 
subordina9ao só se faz possível porque o processo sintattco ~e 
clivagem que a constituí é sustent~do po~ formas verba1s 
etimologicamente derivadas do verbo dizer. Ale~ de _des~nhar a 
estrutura discursiva do Bakairi, as formas discend1 dizen:i a 
dimensao polifónica da língua no movimento de atesta9ao do dizer. 

5.3 Polif onia e formas do discurso atestado 

Fundamental na descri9ao da estrutura disursiva é desvelar a sua di
mensao polifónica. A pluralidade de vozes que se insti~i com a 
enuncia9ao reafirma o caráter dialógico da ling~agem, s~bl~nha~do as 
heterogeneidades en~nci~tivas . Nessa hetero~ene1d~de estao inscntas as 
diferentes formas de se dtzer o mundo a parttr de diferentes lugares, se
jam eles geográficos, sociais, ideológicos, históricos. A 
heterogeneidade aponta a constítui9ao dos l~gares .ocupados pelo t~ , 
que ao se ver inscrito nesses lugares se engaJa no discurso num mov1-
mento de identifica9ao. 

O conceito de polifonía, já pensado por Bakh~i~~' ~ elabor~~o por o~
tros teóricos, vem se opor a urna concep9ao un1c1tana de suJ~1to. S~ di
ferentes vozes apontam os vários lugares de o~de se_ fa~a, ~ 1rrefu~av_el 
a dispersao do sujeito. Urna das formas dessa dtspersao e a 1nstanc1a9ao 
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do sujeito em locutores e enunciadores, dando lugar a polifonía. 
A defini9ao de locutor e enunciador pode ser buscada em Ducrot 

(1984). .. 
O locutor é descrito COf!lO o ser ao qual dever ser imputada a respon-~ 

sabilidade do enunciado. E a ele que se refere o pronome eu e as outras 
marcas de primeira pessoa. O locutor, porém, pode ser entendido no 
plural, nao por recobrir urna voz coletiva, mas pela possibilidade de 
existencia no enunciado de urna pluralidade de responsáveis. Como é 
possível no discurso relatado. O locutor nao se confunde como sujei
to falante, embora do ponto de vista empírico, a enuncia9ao seja a a9ao 
de um único sujeito falante, "mas a imagem que o enunciado dá dela é 
a de urna troca, de um diálogo, ou ainda de urna hierarquía de falas." 
(DUCROT, ídem). O ser para quem se dirigem as palavras do locutor é 
o alocutário. 

Urna outra distin9ao a ser feita, dessa vez dentro da própria no9ao de 
locutor, é a do "locutor enquanto tal" (L) e o locutor enquanto ser do 
mundo (A.). O primeiro iem a·propriedade de ser apenas o responsavel 
pela enuncia9ao, enquanto é urna pessoa completa, "que possui, entre 
outras propriedades, a de ser a origem do enunciado". 

Além da polifonía instaurada comas vozes do locutor, decorre urna 
outra forma de polifonía a partir da no9ao de enunciador. É possível se 
encontrar num discurso a voz de alguém sem as propriedades do locu
tor. O sentido do enunciado, na representa9ao que ele dá da enuncia9ao, 
faz surgir as vozes dos enunciadores. Os enunciadores sao aqueles que 
expressam seu ponto de vista através da enuncia9ao. Correlatos a eles 
estao os destinatários. 

Urna interpr~ta9ao polifónica da enuncia9ao preve ainda, segundo 
Ducrot ( 1980), que os enunciadores possam se distanciar, conferindo 
um caráter indeterminado ao autor das enuncia9oes. O que dá lugar a , 
um tipo de ocultamento, sendo a polifonia vista como máscara. E cons-
tante poder-se, durante um discurso, tirar conclusoes a respeito de urna 
enuncia9ao que nao é própria, tomando-se um certo distanciamento ao 
se atribuir a responsabilidade a um enunciador estranho. 

Sob urna perspectiva diferente - "a da teoría de seu objeto próprio, 
o inconsciente", no caso, a psicanálise - Authier ( 1990:28) assinala 
"que sempre sob as palavras, "outras palavras" sao ditas: é a estrutura 
material da língua que permite que, na linearidade de urna cadeia, se fa9a 
escutar a polifonía nao intencional de todo discurso, através da qual a 
análise pode tentar recuperar os indícios da "pontua9ao do in
consciente". Aqui, a polifonía também pode ser tomada como 
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ocultamento, mas sem estar em jogo a intencionalidade do locutor. 
No estudo que venho fazendo em línguas indígenas, a polifonia ineren

te a materialidade da língua, também funciona como máscara, entretan
to, sem o sentido estrito de ocultamento, isen9ao de responsabilidade. A 
polifonia faz da estrutura discursiva urna estrutura bastante complexa, 
cuja elabora9ao é dificil de ser dominada por um falante nao nativo. A 
polifonia, nesse caso, está para todo um movimento de identifica9ao26 

que, longe de significar omissao, recupera todo o process0 de 
constitui9ao da identidade etno-social e indígena (cf.: SOUZA, 1986; 
1991a; 1993). A máscara seria, entao, a "persona", o lugar "no teatro da 
consciencia" ondeé <lito: "sou índio". No nível do inconsciente, está o 
conflito entre o índio de fato e o índio imaginário (cf.: SOUZA, 1991a), 
conduzido por processos de apagamento, de denega9ao, instaurados 
pela polifonía. É sob essas duas formas de interpretar o · conceito de 
polifonía - a que diz a identidade, na nossa interpreta9ao e a inconsci
ente, na de Authier, ambas constituídas mutuamente - que se pautará 
a anális~ das formas de atesta9ao em Bakairi. 

A partir da especificidade das formas de atesta9ao, relacionadas as 
formas do discurso relatado, é possível constatar em Bakairi a existen
cia, nao só de dois (como preve Ducrot), mas de tres a quatro locutores 
em potencial. 

Sobre a defini9ao de discurso direto, Authier (1978) contrapoe dois 
fatos: essa fonna de discurso relatado ser tratada "como um objeto" e 
o de ser um modo "objetivo" de relatar o discurso. "O apagamento os
tensivo de L [ quando aparentemente apenas cita as palavras do outro] 
no limiar do enunciado que ele relata é um simulacro da nao interven-
9ao absoluta de L dentro de seu ato de relatar: a integridade do 
significante do ·enunciado relatado nao garante a "transparencia" do 
DD" (idem:5 l). 

Esse apagamento, "distanciamento do corpo estranho que constituí a 
sua própria mensage.m" (ídem), pode ter efeitos diversos: nao alterar as 
palavras do outro, por respeito e até sacraliza9ao; nao se envolver com 
as palavras, por desprezo, incompreensao, por falta de assentimento, 
etc. Em qualquer caso, o valor fundamental parece ser o da nao inter
ven9ao. 

Tanto assim que é comum a diversas línguas indígenas o processo 
explicitado de atesta9ao. No caso do Bakairi, dada a ausencia do discur
so indireto, o discurso direto, aparentemente, tem primazia dentre as 
formas de discurso relatado. Entretanto, seguindo, imediatamente, o 
conteúdo relatado, obrigatoriamente, ocorre mais urna vez o verbo dizer, 
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que encerra o escopo da atesta9ao (cf.: exemplos (63) e (65) acima). A 
fun9ao do ato de atestar nao é colocar em xeque a integridade do con
teúdo relatado, e sim eximir o locutor da responsabilidade sobre o fato 
relatado. As marcas de nao-atesta9ao em línguas de oralidade fazem as 
vezes das aspas em línguas de escrita: sao marcas mostradas da 
heterogeneidade do ?iscur~o; ~o mesmo tempo que promovem a isen9ao 
do locutor - ke]e ele disse -, desmascaram a sua interven9ao -
·nao atesto', expressa pela ausencia de marcadores de pessoa junto a 
ra1z verbal. Ou pela presen9a de marcadores quando o discurso é ates
tado - awgele 'atesto' (exemplo (65)). 

O distanciamento, o apagamento, em Bakairi é, assim, fisicamente 
marcado pela ausencia dos marcadores de pessoa, quando urna forma do 
verbo discendi, correspondendo a L, é acrescida ao conteúdo relatado. 
o int~ressante desse distanciamento é que, parodoxalmente, ªºnao pro
nunciar o marcador de pessoa, o locutor L apaga morfologicamente a 
marca correspondente a 1, autor do enunciado relatado e, anteriormen
te, anu~cia~o _na introdu9ao do discurso direto. Com esse processo, o 
locutor 1nstttu1 ao mesmo tempo o seu distanciamento e a sua interven-
9ao, porqu~ nao se ~esponsabiliza pelo estatuto do enunciador aponta
do co.m o disc~rso d1reto. A ausencia do marcador de pessoa nao impli
ca a 1ndeterm1na9ao do enunciador, é apenas a fronteira entre L e o 
enunciado relatado. 

Todos esses fatos vem ao encontro das coloca9oes de Authier (idern) 
quando argumenta que o discurso direto nao pode ser visto como sim
ples justaposi9ao de dois atos de enuncia9ao como mesmo status, o de 
L - R e o de 1 - r. A existencia da cadeia entre aspas nao tem a sua 
existencia a nao.ser através da mensagem de L. Sua delimita9ao dentro 
da mensagem de L, a integridade do significante sao reais, mas sua au
tono~ia ~ fictícia. L reconstitui pelo que ele cita urna situa9ao de 
enunc1a9ao. E esta <leve ser a razao para que todo discurso direto em 
Bakairi venha acompanhado de urna fonna de atesta9ao. 

As marcas de atesta9ao apontam o nível de interven9ao quando fica 
c~aro que, L reconstituí, de fato, urna situa9ao de enuncia9ao, tanto as
s1m, que e a um outro locutor, um locutor-pessoa (diferente de L e de 1), 
a quem se deve atribuir a responsabilidade da atesta9ao, intaurando-se 
entao, um outro plano de interlocu9ao, além dos dois já instaurados co~ 
o discurso direto. Sao falas dentro de falas e também sao discursos 
relatados dentro de discursos relatados, estabelecidos numa cadeia que 
torna possível recuperar a existencia de tres, ou mais, locutores. 

Num primeiro momento, pode-se falar em tres locutores: L, o eu do 

153 



discurso como um todo; 1, o autor do conteúdo relatado e 1', a quem sao 
imputadas as formas de atestac;ao. As marcas de atestac;ao acabam . por 
estabelecer um jogo de tres níveis de interlocuc;ao, o que faz motivar, 
para o Bakairi, um esquema_ mais complexo para o discurso direto: 

L - R / I - r I l'- r' 

Podemos até pensar, para outras línguas, esse terceiro nível de 
interlocuc;ao num plano implícito, aquele onde se acusa "o simulacro da 
nao-interven9ao". Ou como fazem Orlandi e Guimaraes (1988) que, ao 
discutirem a existencia de tres locutores, atribuem ao locutor-enquanto
pessoa (I') a característica de se apresentar no discurso como send~ sua 
origem, como autor. Pensar a unidade do texto que se faz a partir da 
heterogeneidade favorece reconhecer que daí deriva o princípio da au
toría como fun9ao enunciativa. Dentre as fun96es enunciativas - locu
tor, enunciador e autor - o ..,autor é a fun9ao social que o "eu" assu
me enguanto produtor da linguagem." (op.cit.;61) 

Em Bakairi, o locutor-pessoa (l') nao se responsabiliza pelo estatu
to de um outro enunciador, exatamente porque ele nao se reconhece, na , 
instancia da fala relatada, como autor. Entre~anto, ao se verificar que, 
após a nao-atesta9ao, o locutor recorta o texto na forma de comentário, 
de incisas, diríamos que o espa90 da atesta9ao funciona como urna in
trodu9ao ao espa90 enunciativo que daí se institui - o da autoria. Mais· 
adiante, discutiremos um pouco mais a funcao do comentário. 

Além de se contar com uma.pluralidade de locutores a partir da aná
lise do discurso relatado, é possível, também, atestar que as vozes dos 
locutores podem ecoar de momentos cronológicos diversos, evidencian
do que o tempo revela diferentes pontos de vista, segundo os quais se 
desenha a história. · 

E justamente, a perspectiva do tempo permite ampliar o número de 
locutores para mais de tres. Há momentos em que o locutor-pessoa (l') 
nao assume no enunciado o espa90 da atesta9ao, fazendo com que esse 
espa90 seja preenchido por um outro locutor (I"), no caso, 
indeterminado em diferentes épocas e situa95es. O locutor 
indeterminado se apresenta com duas faces: a do locutor mítico, virtu
al, e a do locutor histórico, real, respectivamente, presentes· na narrati
va mítica e no relato. 

Em todo texto Bakairi se registram as vozes desses quatro locutores. 
A voz de L se faz ouvir com a totalidade do discurso, já que ele é o au 
tor das palavras. O enunciado que abrange o conteúdo relatado é de res-
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ponsabilidade de l. E as marcas de atestac;ao, ditas nas fom1as do ver
bo di scendi, correspondem a 1', quando deixam de referendar um locu
tor determinado na enuncia9ao - kele 'disse '; kelemo 'disseram' -
e a 1", quando apontam o locutor mítico ou o locutor histórico caso das 
formas do discurso clivado e das formas escassas do discurs~ indireto 
- takchoze 'é o que dizem'; takeze 'disseram que ' . O que de interes
sante se observa nessas formas verbais é que em nenhuma se registram 
os marcadores de pessoa, mas nas duas últimas, as quais nao se refe
rem a um enunciador determinado, ocorre urna marca de agente (ta-) 
~eferend~ndo, no caso, o agente de urna enunciac;ao historicamente 
1ndeterm1nada. 

Essa m~rca de um agente cuja identidade nao se recupera, além de ter 
~ma relac;a~ com um tempo 11_1Ítico ou histórico, tem a fun9ao de garan
tl~ ª. ~erac1dade dos acontec1mentos relatados, produzindo um efeito 
h:stonco d:_ atesta9ao. A falta dos marcadores de pessoa significa a 
nao-at_esta9ao por 1', que só se responsabiliza pelo estatuto de um 
enunc1ador recuperável no discurso. No caso de textos relatados de au
toría indeterminada, cabe a I" - locutor mítico ou histórico - a nao
atestac;ao, marc~da pela ausencia de marcadores de pessoa mas ao 
mesmo tempo, atribuída a um agente indeterminado. E aqui se dife~e 0 
escop? da atestac;ao atribu~da a I' ~ a 1": a primeira se restringe ao 
enun~1a?o relatado com o discurso dtreto; a outra, ao relato histórico de 
aut?r~a 1ndetepn~nada, <lito através de falas e atitudes de personagens 
fi cticios ou rea1s. Vale repetir aquí que a esses dois locutores 
correpondem maArca_s gramaticais distintas: ao locutor-pessoa 
corresponde a ausencia de marcadores de pessoa no verbo dizer e ao 
outro, além d_a ausencia dos marcadores, há n1arcas de agente. A' dife
ren9a _gramatical corresponde urna di ferenc;a de funcionamento dessas 
duas forn1as na estrutura disursiva. A fala de I' recorta a fala contida 
dentro do discurso citado (dentro de 1-r); a fala de I" instaura recortes 
dentro do texto como um todo, dividindo-o a partir das passagens 
relatadas. Dentro dessas passagens estao os tres níveis de interlocµc;ao: 

lL - R / 1 - r / I' - r' ( ... )) I" - r" 

Todo esse processo tem um~ func;ao: garantir a veracidade dos fa
tos ~elatados e, dessa fo~a, perpetuá-los dentro da história do grupo. 
As~1~ ~e perpet~a1?1 os n11 tos, as cren9as, os dogmas, o tabu, a música, 
a h:stona, as 1nstttu196es. Todo esse processo é produzido pela nao-ates
ta9ao em s1 mesma: dado as estruturas negativas serem polifónicas por-
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que permitem que a sua enunciac;ao apare9a como "o choque d~ d~as 
atitudes antagónicas'', urna positiva e outra como recusa da pnme1ra 
(Ducrot, 1984 ), a nao-atestac;ao acaba sen do a marca segura da própria 
atesta9ao. Hoje, nao há um locutor que possa ser nomeado como o au
tor desses discursos que sao relatados coma hitória do povo, mas num 
determinado momento - virtual ou real -, certamente, existiram os 
agentes desses discursos. 

Nesse sentido, é possível falar desse funcionamento discursivo - a 
nao-atesta9ao atribuída a um agente da enunciac;ao historicamente 
(in)determinado - como sendo um mecanismo fundador do discurso 
indígena e do seu sujeito, constituídos pela materialidade da oralidade. 
Sao discursos relatados dentro de discursos relatados, cuja 
historicidade - isto é, a do próprio mecanismo discursivo - constituí 
esses discursos como fundadores. Dizer o discurso indígena é saber 
ocupar a posic;ao de sujeito índio nas formas de relatar o discurso. O 
relato do discurso do outro é um fato universal (lugar da 
homogeneidade ), mas as formas de atestac;ao vem a ser o dado particu
lar, urna das características fundadoras do discurso indígena. Do idioma 
indígena face a outros idiomas. 

No entremeio dessas formas do discurso relatado, ocorrem, porém, os 
comentários do locutor, os quais já fizemos referencia em diferentes 
momentos. Foucault (1970), ao falar dos procedimentos internos de 
controle e delimitac;ao do discurso, define o comentário articulado a um 
tipo de desnivelamento que existe entre os discursos: "os discursos que 
"se dizem" e que passam como ato mesmo que os pronunciou" e "os 
dicursos que estao na origem de certo número de atos novos de palavra 
que os temem, os transformam ou falam deles". (op. cit.; p.24) Nesses 
últimos, encontram-se "os textos religiosos, ou jurídicos, "e "também 
textos curiosos", "literários" e "científicos"". 

Os mitos e as narrativas, já tomadas lendárias, ontológicas, como o 
relato da vinda do Xjngu, por exemplo, seriam tipos desses "discursos 
que estao na origem". E é exatamente nesse tipo de textos - discursos 
fundadores, diría, da memória Bakairi - que se abre espac;o aos co
mentários, espa90 a autoría. Os comentários, ao contrário de se supor 
que estabeleceriam urna cisao entre "os discursos fundamentais e cria
dores" e •'a massa dos que repetem, glosam e comentam'', tem um pa
pel fundamentalmente constitutivo. 

No ámbito do comentário, "o desacordo entre texto primeiro e texto 
segundo desempenha dois papéis que sao solidários. De um lado, per
mite construir (e indefinidamente) discursos novos: a aprumagem do 
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texto primeiro, sua permanencia, seu estatuto de discurso sempre 
ritualizável, o sentido múltiplo ou oculto de que parece ser detentar, a 
reticencia e a riqueza essenciais que se atribuem, tudo isto funda urna 
possibilidade aberta de se falar." ( op. cit.; p.26) Por outro lado, a sua 
fun9ao nao é outra senao a de "dizer, enfim, aquilo que estava articula
do ~ilenciosamente lá embaixo." (idem) 

E por este caminho que podemos pensar as inúmeras repetic;oes ( apa
rentemente desnecessárias) presentes no mito e nos relatos ritualizados. 
Essas repetic;oes ocupam, exatamente, o espac;o dos comentários, quan
do o locutor interfere para repetir - agora de seu lugar de enunciador 
e nao mais através das falas relatadas - passagens narradas anterior
mente, porém acrescidas de elementos que procuram justificar ou atri
buir urna lógica a tudo que fora até entao narrado. 

O comentário tem ainda urna func;ao na circularidade discursiva na li
~ha do t~mpo: ele retoma sempre o ponto de partida para, em seguida, 
introduzir o novo acontecimento, refletindo o tempo que se define em 
movimentos circulares -, o tempo do eterno retomo. 

. Todo esse processo parece articulado comas formas de atestac;ao do 
d1zer. Urna dessas formas, a que correspondería a atestac;ao do que foi 
relatado pelo locutor mítico ou histórico, garante, dissemos anterior
mente, a veracidade do que foi relatado e a perpetuac;ao do texto em si 
mesmo. Acrescentamos, agora, que sao essas formas que instituem es
ses discursos na origem tomando-os, míticos, falas ritualizadas, e que 

, . ' . 
o~ comentanos tnstauram o novo com a repetic;ao do que antes já fora 
dtto e do que nao fora <lito, mas que estava implícito, "ou articulado si
lenciosamente lá embaixo". 

Assim, a_prin~ípio, parece desnecessário o locutor interferir para, por 
exei:nplo, dtzer que o tamanduá mente quando come carne: antes ele já 
hav1a contado que o tamanduá trocara as suas fezes com as da onc;a. 
Ma.s este é exatamente o lado paradoxal do comentário: "dizer pela pri
metra _vez o que já havia sido <lito e repetir incansavelmente o que, con
tudo, Jamais foi <lito." (op.cit.; p.27) E este parace ser também o jogo 
paradoxal e, aparentemente, contraditório do papel das formas de ates
tac;ao: ao mesmo tempo que as formas de atestac;ao instituem esses dis
cursos como fundadores, porque na sua origem foram atestados por um 
enunciador historicamente indeterminado, o locutor, hoje, aponta o que 
há de mentiroso nos fatos, aquilo que, pela sua perspectiva diz que tem 
( ou nao) lógica, etc. 

E sao também esses "mecanismos de controle do discurso" - os co
mentários - que permitem instaurar diferentes posi9oes enunciativas, 
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nas quais o autor do discurso pod~ de~unciar,_ coi:itr~dizer, resistir a 
muitas dessas formas de discursos ntuahzados, 1n.st1tu1nd~, ou fu~?an~ 
do, urna outra "memória", urna forma outra de d1zer aqu1l_o que Jª fot 
di to, mas dizendo o novo. Confira, por exemplo, a seguir (5 .4 .1 ), o 
modo como é retratada a memó'ria do contato (tantas vezes relatadas) 

pela voz de Waluga. . . 
A respeito da no<;ao de discurso fundad~r, gostanamos de o~servar 

ainda que, em Orlandi ( l 993a) esta no<;ao e trabal_hada na rela9ao com 
a produ<;ao dos sentidos e este passa a ser ca~act_enzado como. fundador 
porque ele "cría urna nova tradi<;~o , ele re-s1gn1fica o ~ue _v~10 ~nt~s e 
instituí aí urna memória outra. E um momento de s1gn1f1ca<;ao im-

. portante, diferenciado." (p.13) A fo~~ como.esta~os lendo a no9ao de 
discurso fundador nos textos Baka1n, se d1stanc1a um pouco da de 
Orlandi porque nao estamos pensando o que há de fundador dentr~ ?os 
muitos discursos produzidos em língua indígena, no caso, o Baka1n. E 
sim, o que vem fundar o discurso indígena. Nesse aspe~to, desta~amos 
as formas do discurso atestado, inerentes a discursos ditos em hnguas 
de oralidade e como contraponto a esses espa9os de atesta<;ao, subli
nhamos os co~entários que, pela defini9ao de Foucault (ídem), instau
ram o novo. O novo, segundo, o autor "nao está noqueé <lito, mas no 
acontecimento do seu retomo." 

O acontecimento ora faz retomar de forma diferenciada as narrativas 
míticas ora faz retomar as falas karaiwas - agora interpretadas pelo 
índio _' sobre o próprio índio, e, com esse repetido movimento, funda 

0 discurso indígena na tessitura, na materialidade lingüística e 
discursiva. 

Resta ilustrar o discurso indígena. 

5.4 Dois exemplares de discurso indígena: 1duodaipa 
tadaetobire" Vinda do mato" e udodo pa31ka "A onqa e o 
Tamanduá" 

A análise dos dois textos a seguir tem por objetivo ilustrar, no pri
meiro deles, como se organiza a estrutura discursiva na sua dimen~ao 
polifónica textual, tomando-se por .b~se toda_ a disc~ssa,o desenvolv1da 
em 5.3, além de buscar definir o su3e1to do discurso 1nd1gena. No outro 
texto retoma-se a questao da polifonía inserida num outro plano, o do 
supr;ssegmento, procurando mostrar como a mat~rialidade si~ificante 
do som produz outros sentidos, paralelos aos sentidos produz1dos pelas 
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palavras. Com isso esbarra-se na discussao do que é palavra, enuncia
do, e do estatuto e fun9ao das onomatopéias. Questiona-se, ainda, até 
que ponto o jogo com a sonoridade é de responabilidade do locutor L. 

5.4.1 Polifonía e textualidade 

O texto aquí analisado encerra a primeira parte do relato da retirada 
do Xingu, gravado em 1985, tendo como informante Balbina \Yaluga, 
n1ulher monolíngüe de idade estimada nessa época em 85 anos. E a pes
soa Bakairi mais idosa, cuja origem é a regiao do Xingu onde viviam os 
Bakairi arredios, brabos. As levas migratórias do Xingu foram várias, e 
vários foram os motivos que causaram as migrac;oes, dentre os quais 
incluem-se as duas excursoes de Von den Steinen quase no final do sé
culo XIX. Os últimos Bakairi xinguanos deixaram as margens do 
Kulisehu em 1922. Waluga veio numa dessas levas, mas nao sabemos 
precisar qual, talvez por volta de 1915. O seu relato pode ser lido com 
dois recortes. O primeiro' abrange urna narrativa impessoal, onde predo
minam os verbos sem marcas de atestac;ao. O segundo consta de um re
lato na primeira pessoa do singular, no qual Waluga dizque quando era 
ciranc;a conheceu aqueles que moravam no Xingu. Nesse segundo mo
mento ela retoma algumas coisas narradas anteriormente acrescidas de 
poucos dados noyos. Oeste segundo texto, anlisaremos apenas doi~ seg
mentos em complementac;ao a anáhse do primeiro. 

Para Waluga, e também para os Bakairi mais novos, a figura central 
no contato daqueles Bakairi com "os civilizados" (categoría onde incluí 
índios e karaiwas) é Kuikare, nome Bakairi do índio Antoninho, infor
mante e guia de Von den Steinen em suas expedic;oes. Waluga, obvia
mente, nao presenciou a chegada de Kuikare ao Xingu, mas a nós nao 
interessa confrontar o seu depoimento como de outros Bakairi no intui
to de saber até que ponto procedem ou nao as suas informac;oes. Den
tro de nossos objetivos, sejam os acontecimentos reais ou fictícios, o 
que importa é o fato lingüístico, o acontecimento discursivo, mas mui
tas das passagens descritas por Waluga estao atestadas por vários docu
mentos, inclusive em Von den Steienen. 

"Balbina fala antigo demais" - comenta Apakano, informante que 
trabalhou como intérprete, ajudando na tradu9ao e na análise dos textos 
produzidos em "Bakairi clássico", como costumo chamar o modo de di
zer de Waluga. Sem a juda de Apakano seria impossível alcan<;ar o sen
tido desses textos e descobrir muito mais sobre o sistema e a materiali
dade da língua. A sensibilidade de Apakano em procurar descrever, de 
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forma esclarecedora, os enunciados empregados pela informante, é dig
na de nota27• Foram muí tas as analogías que ela procurou fazer com o 
portugués e com outras expressoes em Bakairi. A analogía com o 
Bakairi, em principio, partía de mim; com o desenrolar d? tra~alho, po
rém a inciativa passou a ser de Apakano. O que isso de 1med1ato reve
la é a capacidade de falantes, que nao desenvolveram a língua escrita, 
de darem conta, além dos processos epilingüísticos, dos me-

talingüísticos. 
Passemos ao relato28

• 

iduodaipa tadaetobire 

kuikare enene iduodanopiremondo. 
kuikare mawanka enene iduodanopiremondo. 
ega karaiwa aga idalero kuikarero 1niarero iduodaxiro karaiwa 

aga idale miara iduodaxiro . ~ 
oda kuikeara miankawa ineka kuikare tara tadaw1le yutule idale 

saedtle miara 
ixpeiu tezora kanivetxi ma:r petosokore i xina ~eho il_a Aekali pe ~t~ 

ekaji karite adida imee wara yakile meka kara1wa xira pora wara 

yakile 
kaikai tatane bama so uluri keho ne i ipa tawaxere pe pe pe wárá 

elewogo kulela · 
aseanedilemo kaxorw egá yitadilemo udodo kewadilemo akulemo 

awtora ma:r kadákerawa awto se awele 
a saimon ümo kwatora akulemo 
ayedilelemo takehoze 

ega meka karaiwa tttaze udodo kewadilemo udodo keba meká 
kaxorw kula yitagelemo 

kuikare ola 
ádiseba itawa angue nataiba ise awaka - ke iro udo - mero 

kakobadile taseaneda itawa alá kula kiare keba ola meraro wara ma:r 
tigapidawro aine ma:r · teotuo aine mero - kele meka kuikare 

aituoro 
akea - kele mo 
adapaedadilemo pekodomondo adapaedádilemo ugondomondo 

adtda imea ynuile e iamo tu tu 
wame akawa ayedtle 
kuikare aga idáipi e 
e tako tako alápidáwana egabire 
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ange ka ama - kele incka kuikare 
ura ura1na alapidáwanala ura alapidawana ura katawga ura - keduo 

. ' miara 

kura ájipemogwe lero - kele m akawa kuikarero - atama m 
akawa 

kura ajipemogwe lero - kele 
takehoze mawnka 

tara taramo awara aji izeamo xina - kele meka karaiwa 

aituo mara aji yenotaguelemo yekigelemo tek amuga odai tugurela 
mara yagule karaiwa mangue apálagada keho 

inára tákehoze i 

aji yag_ule mara tilanozebala meká yagule meka yagule meká yagule 
meká yagule ma? 

márá aji kurá álárá xina yadirele álora mara ajiro tuare kebaro 
awiligue meka yagule meká yagule meká yagule meká yagule ma? 
wára yagule 

te ilapirre m akawa aese kelemoro 
far nha engatawga - kele meká kuikarero 
far nha angatawga ura-e ise samo mangadilemo asaimo takoro 

mangadilemo wara - kele 
ihe i 
apa ayedilemo ma:r oro xigatibe wega kula far nha ayedilemo 

k~ikai te te te te samo yegadilemo takoro wayare yegadilemo 
kara1wae mara meká kuikare 

~nárá apa eseidalemo awilemo awadw yüdilelemo tipo tipo tipo tipo 
ku1kare karaiwae wara . 

áewilemo 
idawa itawgane táipa itawga kaikai kula amaimo 
egá se yipilemo se yipilemo ma ma ma ma tukawáze kula 

ariragagá yaguelemo wará 
kula tákehoze 

kaikai kula xina 
tákehoze 
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xina idan1undome akawa ne i tahopeba ne i pi ne i xada lapeba 
kaikai lelálá ta1narigue kula se yukawadtle ma ma ma ariraga 

tákehoze 
ilaguekula pt ma:r se yaguele to to to to aláku~a . 
kaikai lelála xina1ne akawa xina idamundo ku1kare olá enenro 
idawa itawga 

kaikai kula amaímo tatane bamo tadahogune bamo ama1mo 
tawigunepa t xadagunebamo wara 

idáwa itawgane 
ihe 
idawa itawga lelane mádaho1noi xira awguele - kele akawa 
kaetobireoze lela ise madalemo - kele 
ihe 
wará 1nawnka aepane guele mo xina idamundo áwile xara 

peyenaji iduodai meka tara aewile pept Y'}tug~ele~o ~~wi!e:noro 
saguhoi idánará lela áewile waikeba aenela ala kula tala tara m 
akawa aewile te tako alapidáwana 

ehubema m akawa áewile odopadi le nitaibara agolela áewilero 
takeze mawanka 
kainane pabai agolelá meka aewile . 
kaikai aewilemo tatie mba ne xira pebagalá po x1ra peba 

adaewatuhomeguelemo te tala tara etar taet sebárá tala tara iduodai ne 
xira áe izepa a inakae kula tara ma:rikeba tara adidaimea lapeba tara 

kelemo 

Vinda do Mato 
Foi kuikare que trouxe os que moravam no mato. 
Foi um .tal de Kuikare que trouxe aqueles que moravam no mato. 
Olha! Foi com um karaiwa que Kuikare foi pra lá pro mato. Com 

esse karaiwa ele chegou lá no mato. 
Como, eu nao sei que Kuikare sabia que aquelas pessoas vivam lá 

no mato. Bem ele foi e chegou lá. 
Espelho, tesoura, canivete, tósforo - tudo que a gente _chama de 

presente - pente, linha, miudezas - ele levou. O kara1wa levou 
até o colar dele. 

Coitados! Nem tinham roupa. Só uluri. Uluri é como nós chamamos 
um cinto que ne1n ta1npa nada. É aquiio que as mulheres usavam. 

Sentiram medo de u1n cachorro. Olha! Ficaram com medo porque 
pensara1n que era u1na onc;a. Entao, subiram no pé do urucum e 
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ta1nbém no pé do algodao. Aí o galho do urucu1n desceu. 

- Ah! - gritaram. E aí.subiram no jirau. 

Dizem que foi assim que fizeram. 
Olha! Estavam com medo da onc;a daquele karaiwa. Nao era urna 

onc;a; era apenas u1n cachorro a coisa que estavam com 1nedo. 
Aí Kuikare se virou pra eles: 

- Nao faz isso, gente! Eu venho viajando com ele. Nao tenham 
medo, gente, só por isso! Ele nao morde a toa. Ele só obedece ao dono 
dele e só faz o que ele manda. Nao fac;a1n isso! - disse Kuikare. 

Entao obedeceram: 
Sim! - disseram 
Fizeram fila. As mulheres fizera1n fila, os homens fizeram fila. E 

aí ele ia dando as coisas pra eles - tu ... tu ... 
Bem, foi assim que antigamente fizeram. 
E com Kuikare aqueles se foram. 

Ei ! avós, bisavos, velhos Alapidawana. 

- Quern é voce? - perguntou Kuikare. 
· - Eu? Eu SQU um dos Alpidawana. Eu sou Alapidawana. Eu sou 

Katawga. 

Quando disse isso, Kuikare excla1nou: 
- En tao eu e voce somos paren tes! - disse o próprio Kuikare na-

qu~le te1npo. Entao eu e voce so1nos parentes! · 
E assim que eles contam. 

Todos que lá estavam quiseram milho. 
- Nós queremos desse milho! - disse o karaiwa. 
Aí desc~r~1n o milho do j irau, debulharam e jogaram na panela. Ele 

comeu o milho cru mesmo, o karaiwa que a gente chamava de 
Apalagada. 

É assirn que contam. 
Eles co1nera1n daquele milho sem torrar. Comeram, comeram, come

ra1n, comerarn até acabar. 
Aq~elc ini!ho era Bakairi. Éra1nos nós que plantáva1nos. Aquele 1ni

lho nao era nen1 u1n pouquinho duro por isso eles comera1n, con1c-
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ram comeram, comeram até que acabou. Acabou tudo. 
Depois de muito demorarem ali eles mesmos disseram que vinham 

e1nbora. 
- Torrero farinha! - ordenou o próprio Kuikare. 
- Torrero farinha! O polvilho vai ser pra mim. Todos voces, torrero 

a massa para o Karaiwa. Torrero! - falou. 
E assim foi. Prepararam a massa, fizeram o forno só de barro. Fize-

ram farinha. 
- Coitados! Várias pessoas ficaram ocupadas preparando a massa, a 

farinha para o Kuikare· e também para o karaiwa. Arrancaram a mandi
oca pra fazer beiju e espalharam pelo forno. Tudo para o Kuikare e para 
o o karaiwa. 

E aí vieram embora. 
- Vocés tero que ir embora daqui gente! Como todos vocés sao 

coitados! 
Olha! Voces só ro9am o mato coma mao e tem só o machado de 

pedra pra quebrar e derrubar a mata. 
I sso é o que contam. 
Coitados! Como nós éramos coitados! 
Dizem. 

Nossos bisavós, antigamente, nem tinham faca, machado, enxada, 
nada. Coitados deles! Ro9avam o mato só com a· mao - ma ... ma .. . 
ma ... ma ... - ou com machado de pedra. 

Dizem. 
Só que quando se derruba com o machado de lamina - to ... to ... 

to ... 
Como os nossos eram coitados! 
Os nossos antepassados lá de antigamente, foi Kuikare mesmo que 

trouxe. 
- Voces precisam ir embora! Como voces sao coitados: sem roupas, 

sem facas. Voces nao tem machado de lamina, nem enxada. Vocés pre
cisam ir embora sim! Tratem de ir embora! Eu falo assim é pra voces 
irem embora. - disse lá naquele tempo. 

- Vao na mesma dire9ao por onde nós viemos! - disse 
E assim fizeram. 
Foi assim que eles, os nossos bisavós, apareceram aqui. Eles vieram 

aqui pro campo lá de-dentro do mato. Foi assim que vieram de lá: fize
ram canoa de jatobá e vieram; também vieram a pé. De início nao vie
ram todos~ vieram apenas os que quiseram. Mas ainda ficou gente. 
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De lá daquele tempo vieram até os avós Alapidawana. 
Há muito tempo atrás vieram para sempre. Disseram que nao queri

am mais voltar, que tinham vindo para sempre. Lá nessa época vivia o 
meu pai. Ele também veio para sempre. 

Coitados! Vieram. Nao tinham roupa, nem isso [vestido]. Quando 
chegaram nao tinham coisa nenhuma. Algumas pessoas nao quiseram 
vir lá do mato; nao quiseram vir pra cá. Ah! mas eles nao achavam que 
lá era bom. Lá nao tinha nada, nao tinha todas aquelas coisas. 

Assim dizem. 

Todo texto se marca com formas distintas de polifonía. Aquela que 
se instaura com a diferencia9ao de locutores, e a outra, resultante do 
sentido produzido com a enuncia9ao. Nessa segunda forma de 
polifonía ouvem-se as vozes dos enunciadores cujos pontos de vista 
sao expressos através da enuncia9ao. 

Os pontos de vi~ta indicam lugares enunciativos que se contrapoe e, 
ao mesmo tempo, se complementam. Expressam, na sua materialidade 
lingüística, as condi9oes ideológicas _sobas quais se produzem os sen
tidos na forma de forma9oes ideológicas. E expressam também o jogo 
de identidade do sujeito· que se constituí num "processo do signifi
cante, na interpela9ao-1dentifica9ao" (Pecheux, 1975). Constituí-se em 
sujeito, quando na condi9ao de indivíduo, é interpelado pela ideología 
e se ve sob a ilusao de que é a fonte do sentido. Assim, as duas eviden
cias - a do sujeito e a do sentido - se recobrem na interpela9ao pela 
ideo logia. 

Logo, a análise da dimensao polifónica da língua permite recuperar 
o processo do significante e chegar a defini9ao da forma-sujeito, reve
lando ainda todo o jogo de identifica9ao que se instituí a partir das vá
rias posi9oes enunciativas. É o que vamos mostrar com a 'Vinda do 
Mato'. 

Urna primeira leitura do texto pode deixar a impressao de um senti
mento de nao identifica9ao da autora comos Bakairi que viviam no 
mato, o Xingu, apesar de esta ser a sua origem. Parece clara urna forma 
de denega9ao instituída pelas muitas interferencias de Waluga para se 
referir aqueles Bakairi como kaikai 'Coitados!'. O estigma trazido 
pelo confronto Bakairi brab.o X Bakairi manso se faz sentir até hoje 
dentre os Bakairi. Percebe-se, dentre eles, em certas situa9oes, pos
turas diferentes . com os que viviam no Xingu. Tudo gira em tomo 
da questao trazida com o contato e a constata9ao de que eram 
pobres de bens materiais, o que apontava o grau de pouca 
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proximidade com os " civilizados". 
Os brabos vivia1n no mato, nao tinham i¡ada, enquanto os mansos 

viviam no campo, cercados dos mes1nos objetos utilizado~ pelo 
karaiwa. Os brabos se submcteram ao domínio dos mansos. De1xara1n 
suas terras suas aldeias, os caciques abriram mao de seus espa9os de 
lideran9a, ~ todos vieram viver sob as ordens de um novo capitao. Ali
ás pelo relato de Waluga, Kuikare - o ca pitao Antoninho - . j á é des
crito como sendo o chefe mesmo lá no Xingu. As ordens part1am sem
pre dele. A retirada foi dolorosa. Muitos, talvez a tnaior parte, morreu 
pelo caminho, de fome, de sede, picados de cobra, de cansa90, ~o:ntes. 
Tudo para salvar· o grupo da extin9ao. Tudo por melhores con<l19oes de 
vida - pi 'o machado de lamina'. . 

É sob essas condicoes que os Bakairi relatam a vinda do X1ngu. E 
nesses relatos nao há como nao deixar escapar a dor do estigma 
"ser brabo". Waluga nao foge a regra, o recalque fica revelado em 
sua fala, mas nem sempre o uso da expressao kaikai 'coitados!' 
expressa a denega9ao, o apagamento. Na maioria das vezes ele 
denuncia o conflito. 

O conflito brabo X manso foi instaurado pelo karaiwa, pelo co
lonizador. Waluga, no centro do conflito, ora se coloca do ponto de 
vista dos brabos, ora do ponto de vista dos mansos e, muitas vezes, 
ouve-se a voz de um enunciador crítico, a voz da resistencia. E sao 
esses ·os tres enunciadores que podem ser ouvidos com o relato de 
Waluga. E, como se verá adiante, a pa~avra kaikai 'co~t~dos! ' 
instaura sentidos diferentes quando se verifica de que pos19ao no 
enunciado ela está ecoando. 

Com fins a sistematiza9ao da análise, recortamos o texto a partir dos 
fatos que aí se inscrevem e, nesses recortes, destacamos a voz de cada 
enunciador. 

. O desconhecido. kuikare mawanka enene iduodanopiremondo. ' fo i 
um tal de Kuikare que trouxe aqueles que moravam no inato.' Esse seg
mento nos remete a voz do primeiro enunciador (E-1 ), representando o 
ponto de vista daqueles que morava1n no mato. Toda a estranhe~a acar
retada com a chegada de Kuikare, acompanhado de um kara1wa, se 
enuncia a partir do ponto de vista daqueles que lá cstavam. 

Sobre o segmento destacado, já obervamos em um outo momento o 
uso do elemento de referencia mawanka denotando Kuikare como al
guém indefinido , nao conhecido naquela época. U1na époc~ distante 
marcada pelo deitico cspa90-temporal tniara (oo in ) ·1á re1noto ' e 
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pela expressao iduodaxi (idu-odaxi mato-em) 'dentro do ma~o '. Os 
Bakairi hoje nao vivem mais no mato e todos conhecem Ku1kare. 

A referencia a Von den Steinen, nesse trecho, nao é feita recorrendo 
aos termos referenciais. É através de um processo de foco que coloca 
cm cena o outro desconhecido. Usa como elemento de foco a forma 
imperativa do verbo ver - ega 'Olha!' - e assinala com urna marca de 
enfase - -ro - todo o enunciado, com exce9ao da palavra karaiwa: 
ega karaiwa aga idalero kuikarero miarero iduodaxiro karaiwa aga idale 
iniara iduodaxiro 'Olha! Foi com u1n karaiwa que o Kuikare foi lá pro 
mato. Foi com esse karaiwa que ele chegou lá. ' 

De interessante se pode discutir aqui que sentido esse processo de 
foco e enfase instaura. A marca enfática, expressa por vários alomorfes 
- -ra, -ro, -la, -lo -, equivale a urna marca de anáfora que, presa a 
substantivos e pronomes, significa ' próprio', 'mesmo'. o uso da enfa
se é de muita freqüencia na língua. Raro é o enunciado que nao 
vem assinalado "enfaticamente". Diante disso, a questao que se co
loca é que sentido a enfase vem produzir, o que, ao mesmo tempo 
permite destocar o processo enfático como um mero recurso ex-
pressivo, de responsabilidade do locutor. . 

Do ponto de vista expressivo, o que se tem no enunciado acima 
é a dire9ao do foco no ele1nento karaiwa pelo uso de ega 'Olha!' -
que anuncia o objeto a entrar em destaque, a ser focalizado - e 
pela· exclusao do mesmo elemento da cadeia enfatisada. Se toda 
urna série de ~lementos é enfatisada, a en fase · acaba neutralisada, e 
o que entra em destaque é o elemento n~o marcado. Assim, o que 
se torna expressivo é a ausencia da marca, e nao o seu uso. 

Do ponto de vista do sentido, esse processo revela que a exclusao da 
palavra karaiwa da cadeia enfática nao incluí esse elemento no ambito 
da significa9ao do termo que denota enfase - 'próprio'' 'mesmo'. 
Kuikare era desconhecido, mas tinha um la90 com os Bakairi - ser ín
dio e falar o kura itaro 'a língua própria dos Bakairi'. Kuikare tinha 
algo de "mesmo'', de "próprio", mesmo antes de ter sido reconhecido 
como Alapidawana. Von den Steinen nao, pertencia ao mundo do outro, 
do diferente - o mundo karaiwa. Nesse caso, torna-se possível falar 
aquí de urna anáfora discursiva, que instituí com os elementos 
anaforicamente marcados um elo entre o discursivo e o universo 
etno-social Bakairi . 

É bom deixar claro que n.ao sao sempre estes o sentido e a func;ao 
dessa ·marca anafórica, essas s~o rela9oes a . serem buscadas na 
enuncia9ao segundo as condi9oes de pr-0du9ao do discurso29

• 
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Os presentes. ixpeiu tezora kanivetxi ma:r petosokore i xina keho 
ila ekaji pe ntxi ekaji kartte adidaimee wara yak.le meka karaiwa xira 
pora wara yaktle. 'Espelho, tesoura, canivete, fósforo - tudo que a 
gente chama de presente - pente, linha, miudezas - ele levou. O 
karaiwa levou até o colar dele.' A novidade dos presentes também é de
finida pela ótica dos Bakairi do mato (E-1 ), que nada possuíam. Tam
bém fazem parte do desconhecido nao só os objetos, como as palavras 
em si, todas emprestadas dos karaiwas. 

Significativa é aqui a forma como a voz desse enunciador (E-1) se 
faz ouvir através de palavras karaiwas, com exce9ao de petosokore 
(peto-soko-re 'fogo-fazer-agente') 'fósforo', usada no lugar do emprés
timo por ter sido esquecida a palavra em portugues. Waluga é 
monolíngue, o empréstimo nao faz parte Qe seu vocabulário, a nao ser 
alguns monossílabos como 'té [até]', 'só' e 'nem' . Mas quando 
enumera as miudezas, os presentes levados por Kuikare e o 
karaiwa, as enuncia com palavras karaiwas, revelando o 
estranhamento pelo outro e pelo novo, trazido pela invasao desse 
outro. Ela poderia ter optado por lan9ar mao das palavras em 
portugues incorporadas num processo gramatical característico da 
língua (como faz em outro segmento), ou criar expressoes a través 
de recursos metafóricos, também previsíveis na língua, caso de 
petosokore ·'aquilo que faz fogo'. Mas, certamente, com esses 
outros resursos nao se instituíra a voz de quem estava no mato. 
Estranhos sao os objetos, estranhas sao as palavras. 

Os Bakairi brabos. kaikai tatane bama 'Coitados! Aqueles lá nem 
tinham roupa.' É sob o angulo de outro enunciador (E-2) - daqueles 
que nao viviam no mato, dos "civilizados" - que Waluga se distancia 
e fala dos Bakairi brabos como coitados. Neste trecho específico, nao 
há urna identifica9ao, com os "coitados"; ao contrário, Waluga repro
duz o conceito de coitado, criado pelo colonizador. Até a chegada do 
outro - Kuikare e o karaiwa -, os Bakairi do Xingu nao sabiam que 
eram coitados. Assim lhes disseram e assim foram nomeados. E com 
isso Waluga parece concordar. Observe que, sob essa perspectiva, 
a autora nao recorre a palavras do po~ugues. Usa a palavra ata 
'casa' estendida ao significado de roupa, além de modificar o enun
ciado ' nem tinham roupa' com o formativo -ma 'palavra de 
exclusao', o que permite traduzi-la por urna expressao de foco -
' aqueles lá'. 
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Todo esse processo cspelha o apagamento, o assujeita1nento a 

classifica9ao dada pelo outro, quando assume o ponto de vista dos 
que nao eram do mato. Todo esse processo faz parte dos 
movimentos de constitui9ao de u1na identidade-índio, os quais 
decorre1n do conflito instaurado pela presen9a do outro. 

so uluri keho ne i ipa tawaxere pe pe pe wara elewogo kulela 'Só 
ulu~i . Uluri é como nós cha1namos um cinto que nem tampa nada. Era 
aqutlo que as mulheres usavam. '. O outro trouxe a roupa e, com a ro u
pa, trouxe a vergonha . .0 tabu do corpo se define agora nao pelas pin
turas corporais, pelo uluri, e sim pelas roupas. 

Lembro aqui que, por ocasiao da Festa do Milho, as mulheres se 
despiam para q~e as mais velhas executassem as pinturas corporais. 
Mas todas .cobnam ~parte da frente do corpo como vestido que usa
vam. Term1~ada a pintura, ton1am a vestí-lo, encobrindo toda a pintu
ra. 

O medo. aseanedtlemo kaxorw ega yttadtlemo udodo 
kewadtlelemo akulemo awtora ma:r kadakcrawa awto. se awele. 
'Sentiram 1nedo de u1n cachorro. Olha! Ficaram com medo porque 
pensara1n que era u1na on9a.' O desconhecido também traz o 
medo, assusta. E é do ponto de vista do enunciador-1 - os Bakairi 
do mato - que Waluga relata como os Bakairi reagiram ao ver um 
cachorro. 

A explica9ao para o 1nedo se encontra na própria descric;ao de Von 
~en Steinen ( 1942): "Os Bakairi dos afluentes do Xingu ainda nao cul
tivavam plantas nem possuía1n animais domésticos." Essas caracterís
ticas - a inexistencia do cultivo de plantas e da cria9ao de anünais do-
1nésticos, a1nbas introduzidas pelo colonizador - se estendem nos re
latos de Von den Steinen a todos os grupos que ainda nao tinhan1 atin
gindo a civilizac;ao. E recobrem o confronto brabo X manso. Sao 
parametros para saber lidar com o índio: 

."Tratavam o gado e a lavoura, plantavam mandioca, feijao, 
mllho, arroz, algum fumo e a~ucar. Eram civilizadQs, a pesar das 
orelhas e do septo nasal perfurados." (VON DEN STEINEN, 
1942 sobre os Bakairi da cabeceira do Arinos, que desenvolviam 
atividades seringueiras). 

"Os Nahuquá [amigos dos Bakairi] eram vigorosos, mas de
sajeitados, nao receberam bem os novos visitantes, estavam has-
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tante desconfiados." (VON DEN STEINEN, 1942) 

As referencias a existencia dos Bakairi do Xingu e do seu "estágio 
de desenvolvimento" datam do século XVII 1 e muitos dos Bakairi do 
Sul sabiam de -indios falando a mesma língua, indios paren tes, habitan
do os afluentes do Xingu. Com essas infonna9oes Von den Steinen e 
Antoninho saem ao encontro dos Bakairi "espalhados", com fins a inte
gra9ao do grupo. Sabiam de antemao que os do mato nao possuíam 
animais domésticos porque nem sequer os tinham visto, mas, mesmo 
assi1n, assustam, se impoem. Nao preocupa a forma como reagiriam. 
Confiavam na presen9a de um !)arente - alapidawanala (-la 'marca de 
enfase') 'um Alapidawana de fato' -,,O que certamente impediría que 
se tomassem "desajeitados e desconfiados", garantindo a boa recep9ao. 
Sao muitas as faces da imposi9ao: o novo que assusta e o próprio índio 
-usado como mediador do "novo". 

A rea9ao dos Bakairi assim que vira1n o cachorro foi subirem no pé . 
de urucum. Todos resolvem subir no mesmo galho, o galho se parte e 
todos vem ao chao. Correm e sobem no jirau. Os Bakairi acham 
muita gra9a, inclusive Waluga, quando relembram essa passagem. 
Por sinal, ilustrativa de um tipo de vida tribal: as a9oes sao 
ritualizadas a cada momento da sua execu9ao; quando se repetem 
em épocas marcadas e simbolizam alguma expressao do grupo 
tomam-se institui9oes, elementos de identifica9ao do povo.· 

Diante dessa rea9ao, Kuikare intervém, nao para tranqüilizá-los 
anunciando que o animal nao oferecia perigo. E sim para avisá-los de 
que o animal obedecía s<? ao dono, e só fazia o que o dono mandava: 

ala kula kiare keba ola meraro wara ma:r tigapidawro aine ma:r 
teotuo aine mero - kele meka kuikare 

'Ele nao morde a toa. Ele só obedece ao dono e só faz o que ele man
da. Nao fa9am isso,! - disse Kuikare. 

aituoro 
akea - kele mo 
' Entao obedeceram. Sim! - disseram.' 

. F oi o primeiro sim que disseram a Kuikare. O primeiro numa 
série de muitos. Kuikare se saía bem no seu papel de mediador. Da 
submissao veio a conquista. E é do lugar de um terceiro enunciador 
(E-3) que se apreende o sentido desse trecho onde é descrito como 
Kuikare resolve o impasse criado com a presen9a do outro - o 

170 

cachorro e o karaiwa. 

A posi<;ao dessc enunciador é a de um enunciador crítico a distancia. 
Nao fala nem do ponto de vista dos que moravam no mato, nem do 
ponto de vista dos que viviam no ca1npo. Representa a voz da resisten
cia, muitas vezes silente, mas que pode ser ouvida no entremeio das 
outras falas. 

A obediencia. adapaedadtlemo pekodomondo adapaedadtlemo 
ugondomondo adtdaimea ynutle e iamo tu tu wame akawa ayedtle 
kuikare aga idatpie . 'Fizeram fila. As mulheres fizeram fila, os homens 
fizeram fila. E aí ele ia dando as coisas pra eles - tu ... tu ... Foi assim 
que antigamente fizeram. E com Kuikare aqueles se foram.' Esta fala é 
continuac;ao da anterior, abarca ainda a voz de um enunciador crítico 
(E-3). Nela sao oferecidos elementos para que o destinatário construa 
~e~ ~;ópri~ ponto de vista e tire suas conclusoes. Depois do primeiro 

s1m a Ku1kare, fizeram fila. Era preciso ordem para receberem os pre
sentes, oferecidos por Kuikare. 

A persuasao de Kuikare vem na forma de presente - adida imea 
'miudezas' - que os Bakairi do mato nao possuíam. Recebiam 
~º?1 .~dem ~ obediencia e 'com Kuikare se foram' - kuikare aga 
1datp1e (Ku1kare-com ir-agente (forma clivada)). 

Walug~ d~nu_n:_ia que aqueles que obedeciam· se foram. A ligac;ao 
e~tre ·a d1stnb,!119ao_ dos presentes e a partida, ao mesmo tempo que 
da lugar a esse efeito de denúncia, aponta a voz desse enunciador 
cr!tico (E-3). A forma gramatical utilizada - idatpie - expressa a 
chvagem· do sujeito de ir, clivado .no segmento anterior - os que 
fizeram ·fila e ~eceberam presentes. Todo esse processo a tri hui ao 
enunciado a seguinte leitura: Foram aqueles (que fizeram fila e 
receberam presentes] que se foram com Kuikare'. 

~ssa voz é a voz da resistencia, do eu-Bakairi que denuncia os me
canismos d~ _do1nina9ao. Que denuncia a part}cipa9ao e o papel de um 
o~tro Baka1n no confronto brabo X 1nanso. E urna voz ·que se distan
cia, ~a.s dessa vez o distanciamento nao remete ao assujeitamento; ao 
?ºn~ra~10, a ~ºn;1ª~ªº discursiva em jogo é a da denúnica, lugar onde se 
institu1 a resistencia. 

~ Alapidawana .. e tako tak? alapidawana egabtre. 'Ei, avós, bi
sa vos, velh?s Alap1dawana!' E do campo que ecoa a voz (E-2) 
dessa Alap1dawana vinda lá do mato. Parece um aviso. É aos 
Alapidawana a que1n ela se dirige, mas ela nada lhes fala 
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direta1nente. Depois desse chamado, cla entra direto com o relato da 
fala de Kuikare, que se dirige aos Bakairi procurando o reconheci
mento. 

angue ka ama - kele meka kuikare 
'Que1n é vocé?' - disse Kuikare. 

ura urama alápidawanala ura alapidawana ura katawga ura 
'Eu? Eu so~ um dos Alap!dawana. Eu sou Alapidawana. Eu sou 

Katawga. 

Ao responder a pergunta de Kuikare, Katawga ainda nao reconhece
ra Kuikare como sendo gente da sua gente. Já analisamos anteriormen
te como, pelo jogo de exclusao do 'eu' - urama 'eu excluído' - , a 
princípio, nao se deu a identifica9ao de Kuikare como pertencente 
aquele grupo. o fato de se expressar em kurá itaro, nao garantía, na
quele momento do eu.!Alapidawana, o seu reconhecimento como 
Bakairi. Tanto assim que, após o Bakairi do Xingu se identificar como 
alapidawanala ' um Alapidawana verdadeiro ', é Kuikare que afirma: 

[ ... ] kura ajipemogwe lero 
'Eu e voce somos de fato parentes!' 

Kuikare se apresenta, entao, tanto como Bakairi quanto como 
Alapidawana: o uso da expressao kura 'nós inclusivo' só pode ser usa
do entre dois membros pertencentes ao mesmo grupo, no caso, os 
Bakairi. Dessa fonna, ele declara a sua identidade com aquelas pesso
as, ocupando no enunciado a posi9ao de quem pode dizer kura 'nós' 
por oposi9ao aqueles que só diriam ura ama 'eu e voce' (ou xina 'nós 
exclusivo'). 

o karaiwa. tara táramo awara aji izeamo xina - kele meká 
karaiwa. 'Nós quere1nos desse milho! - disse o karaiwa'. Enquanto na 
fala de Kuikare há um espa90 ocupado por kura (nós inclusivo), na fala 
do karaiwa só poderia haver lugar para xina (nós exclusivo). Nessa 
perspectiva, Waluga recupera e delineia no seu relato o confronto kura 
Bakairi X kura karaiwa. Ouve-se de novo a voz do enunciador (E-
3 ), que se afasta, e faz desse angulo crítico o foco da resistencia. Ao 
karaiwa é relegada quase nenhuma participa9ao. Foi referido anterior
mente como aquele que doou o seu colar e aquí, apelidado de 
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Apalagada, como aquele que, nao só tem fome, mas que sabe da 
existencia de um milho - awara aji - próprio dos Bakairi3º. , Era 
rnil~o nativo,. era diferente daquele cultivado pelo colonizador. 
Podra ser comido cru, tanto assim que · 

meka yagule meka yagule meka yagule meka yagule ma? 
· Comeram, comeram, comeram, comeram ... 

wara yagule 
até acabar'. 

Em trocado colar, os Bakairi entregaram todo o seu milho. Um mi
lho que nao era qualquer um: mara aji kura 'aquele milho era Bakairi'. 
De novo aqui, a palavra kura, que além de 'nós inclusivo' também sig
nifica 'nosso', aparece como marca de identidade. De novo, o confron
to: o karaiwa que classificava os grupos contatados pelo "cultivo de 
plantas" apreciava o milho (brabo) Bakairi - kura aji. , . 

O milho acabou, nao só aquele que os Bakairi jogaram na panela. O 
cultivo do kura aji deu lugar ao cul~ivo do milho karaiwa coma retira
da para o campo. E, nesse contexto, a narrativa enfática das 
pessoas comendo o milho - contada com a mesma enfase duas 
vezes, já que eles repetiram do milho até nao sobrar nada - pode, 
nutn process~ de elabora9ao do inconsciente, estar dizendo o ato 
da perda, de tudo que acabou com o desterro. As migra~oes nao 
trouxeram só o desaparecimento daquele milho. Outros valores se 
perd~ram. Mas o pior foi a perda de muitos parentes, de · muitos 
Alap1dawana . . 

Ordens para a retirada. farinha angatawga - kele meka kuikarero 
farinha angatawga urae ise samo mangadilemo asaimo takoro 
~ang~dilemo w~ra - kele [ ... ] samo yegadilemo takoro wayare 
yegadtlemo kara1wae mara meka kuikare . 'Torrem farinha! - ordenou 
o proprio ~uikare. Torrem farinha! ( ... ] O polvilho vai ser pra mim. 
Todos voces, torrem a massa para o karaiwa! Torrem! ·- falou.' Havia 
um cacique n~ aldeia, mas parece que com a chegada de Kuikare é este 
quem passa a dar as ordens. Waluga nao poupa as formas verbais im
perativ~s quando reproduz a fala de Kuikare, nem dispensa o tom 
imperativo no seu relato. Aliado a esses fatores, há ainda o uso da 
partícula enfática presa apenas ao nome de Kuikare, sublinhando 
que era kuikarero 'Kuikare mesmo' quem <lava as ordens. Nao se 
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"ouve" a· voz de ninguém que lá estava, todos obedeciam: 

ihe i 
'Sim' 

apa ayedilemo ma:r oro igat ibe wega kula far nha ayed ilemo. 'E as
sim foi . Prepararam a massa, fizeram o forno só de barro. Prepararam 
a farinha. 

Toda vez que Waluga relata trechos nos quais se constata esse tipo de 
prática, onde predominam a imposi<;ao e a ordem, lan9a mao de algum 
elemento expressivo real9ando o fato. Pois a voz que enuncia é aquela 
que diz a resistencia (E-3) e faz alarde de como os Bakairi eram usados. 

A serventia. kaikai. 'Coitados!' É a segunda vez que Waluga se re
fere aos Bakairi como coitados. Além de nao terem nada, nem roupas, 
nem "miudezas", trabalhavam e serviam ao Kuikare e ao karaiwa. Des
sa vez, a visao dos Bakairi como coitados parece que nao está sendo re
a firmada. É de urna outra posi9ao enunciativa (diferente da anterior, a 
da visao dos que vivem no campo) que se <leve entender a expressao 
coitados. As roupas, os objetos do colonizador sao valorizados pelos 
Bakairi. E é desse angulo - a valoriza9ao de coisas materiais -
que os Bakairi do campo consideram os seus parentes do Xingu 
como coitados. Mas a serventia, o trabalho escravo, a ·explora9ao 
nao servem de parametros para, de fato, acharem que aquelas 
pessoas, porque nada tinham, eram obrigadas a servir ao outro. 
Além da denúncia, se ouve a revolta, a indigna9ao, anunciados de 
forma eloqüente e dramática: 

kaikai 
te te te te samo yegadilemo takoro wayare yegadilemo k~raiwae 

mara meka kuikare mara apa eseidalemo awilemo awadw yudilelemo 
tipo tipo tipo tipo kuikare karaiwae wara 

'Coitados! 
Várias pessoas ficaram ocupadas preparando a massa, a farinha para 

o Kuikare e também para o karaiwa. Arrancara1n a mandioca pra fazer 
beiju e espalharam pelo forno. Tudo para o Kuikare e para o 
karaiwa.' 

A dramaticidade desse trecho é constituída de vários fatores. O ritmo 
da voz é acelerado e ofcgante, lembra o cansa90 de pessoas 1nuito ata-
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refadas . O uso de onomatopéias - te ... te ... te ... te ... 'várias pessoas' 
e tipo... tipo... tipo ... tipo... 'espalharam pelo forno' - deixa 
transparecer todo o movimento do vaivém das pessoas. Recupera-se aí 
a sensa9ao de cansa90, a pressa, o que toma possível visualizar toda a 
cena. 

Numa dimensao cinestésica, traduzida pela materialidade sonora, o 
enunciador (E-3) faz da indigna9ao o seu ponto de vista. Depois de 
tudo preparado: · 

aewilemo 
'Aí vieram embora.' 

O machado de lamina. idawa itawgane taipa itawga kaikai kula 
amaimo. 'Voces tem que ir embora daqui! Como todos voces sao coi
tados!' Eram coitados porque ro9avam o mato com a mao e derruba
vam só com machado de pedra. Essa é a visao dos que moram no cam
po (E-2). Os objetos dos karaiwas - como o machado de lamina, a 
enxada, e outros - nao só facilitam a vida do índio trazendo urna me
lhor condi9ao de vida, mas também indicam urna semelhan9a, urna 
identidade com os karaiwas. 

Lembro de duas passagens que servem para sustentar essas duas afir
mativas. 

Numa assembléia aberta na Aldeia, Poiuri reclamava da falta de 
condi9oes materiais e do tipo de vida que levavam os Bakairi na 
ocasiao: 

"Bakairi . nao · pode pensar em viver mais só de , 
mandiocomondo. E preciso se trabalhar com lavoura mecaniza-
da, com trator. Nas nossas terras tem até diamante, é só procu
rar. E a gente fica aqui comendo mandioca." (julho, 1985) 

O conflito que aí se institui tem muitas marcas. 
O emprego do formativo -mondo, que em Bakairi forma palavra 

coletiva, é usado junto a "mandioca", palavra de origem Tupi, e traz um 
sentido de generaliza<;ao, de apagamento - instaurado pelo karaiwa -
de como vive o índio - de mandioca. 

A maravilha do século XX nao é mais o machado de lamina, 
como era há cem anos passados. Outra generaliza<;ao e o mesmo 
tipo de apagamento - para as ro9as do indio bastam a enxada e o 
machado. Os índios sao buscados pelas autoridades govemamen-
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tais visando a "integra9ao co1n a sociedade nacional". Por sinal, os 
Bakairi "estao integrados "sociedade nacional" (RIBEI RO, 1957). 
A integra9ao, no sentido oficial, é viverem todos juntos em '"aldeias 
arruadas", cercadas de terras de fazendeiros por todos os lados, e 
saber sobreviverem da mesma forma que sabiam quando viviam no 
mato, de onde tiravam os meios de sustento. A integra9ao, porém, 
pela ótica do índio, é poder acompanhar um padrao de vida relativo 
ao da sociedade que, longe de integrá-los, os marginaliza. 

Numa outra ocasiao, Apakano comentava comigo que nao entendía 
por que os karaiwas sentiam repulsa pela comida dos Bakairi. Sua fala 
ilustra bem a marginalizayao: 

"As nossas coisa é tudo limpj.nho. A gente já nao cozinha mais 
com panela de barro, a gente nem sabe mais fazer esse tipo de 
panela. A gente tem até panela de pressao, prato de lou~a, come 
macarriio, massa de tomate. Tudo igual ao karaiwa. Nao sei por 
que algumas pessoa sente nojo." (julho, 1985) 

Ao apontar essas duas passagens, gostaria de deixar claro que, embo
ra o que está sendo ressaltado é a valoriza9ao de artefatos materiais do 
povo dominante, nao queremos recair em lugar comum ao acusar os 
chamados processos de acultura9ao. Por outro lado, nao estamos inter
pretando ideología e valores culturais numa mesma extensao. O que 
acontece nas sociedades indígenas (e outras) é um processo de as
simila9ao de urna cultura hegemónica oriunda de outras sociedade 
(a dos civilizados), causando - tal vez de maneira nao desejável 
- a redefini9ao em termos de valores de expressoes culturais. 

Essa redefini9ao ocorre, porém, por urna questao de contingencia so
cial: sao dois mundos - Bakairi e Karaiwa - que se defrontam. Pen
sar a ideología em sociedades indígenas, necessariamente, nao nos re
mete a urna luta de classes, no sentido marxista, mas, ao mesmo tem
po, nao permite substituir "a luta de classes" por tra9os da cultura, 
como os artefatos, a visao de mundo, o mito, etc. 

A questao político-ideológica que, entao, se delineia é mais ampla: 
é urna questao de conjuntura de urna sociedade nacional, que abriga di
ferentes etnias e povos diferentes. Com isso, o machado, o trator, a la
voura mecanizada, as roupas, as panelas, o macarrao nao sao nem 
tra9os culturais historicamente desenvolvidos, nem tra9os de 
acultura9ao. Sao fatos político-ideológicos interpretados como 
valores simbólicos na história do confronto. 
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Nao há como escapar ao confronto. E nao há como nao ler o 
confronto como urna marca do recalque, do assujeitamento. É 
como Bakai_ri que h~je vi~e no campo (E-2) que Waluga fala dos 
parentes ant1gos. O d1stanc1a1nento é visívcl, é como se ela nao fora 
tambétn u1n daqueles "coitados": 

kaikai kula xina 
takehoze 

_:xi~.ª i~a?1undo1?e akawa ~ i tahopeba ne i pt ne i xada lapeba 
ka1ka1 lelala tamangue kula se yukawadile ma ma ma ariraga 

takehoze 
ilaguekula pi ma:r se yagele to to to to alakula 
kaikai lelala 

'Coitados! Como nós éramos coitados! 
Dizem. 
Nossos avós, antigamente, nem tinham faca, machado, enxada, 

nada. 

Coitados deles! Ro9avam o mato só coma mao - ma ... ma ... ma ... 
ma ... - ou com machado de pedra. 

Dizem. 
Só que quando se derrub~ com o machado de lamina: toi ... toi ... 

· toi.... · 
Como os ri'ossos eram coitados!' 

' 1 

A sua fala, ~aluga incorpora outras falas. A passagem aqui relatada 
co_nsta ~os escn~o~ d~ Von ~en Steinen ( 1892) quando ele assinala que 
fo1 preciso q_u~ o 1n~10 [Ku1kare?] fizesse toda essa dramatiza9ao para 
que os Baka1n do X1ngu compreendessem o que significava o macha
do de lamina. Waluga reproduz essa passagem tantas vezes contada e 
recontada. O jogo de oposic;ao de sons - ma ... X to ... - simbolizava 
u1na _oposic;ao de for<;as - fraco X forte - e abarcava além do confli
to índio ·X karaiwa, o conflito brabo X manso. Os brabos sao os fracos 
e os inansos sao os fortes. Par.adoxalmente, tem-se aí dois movimentos 
de. resistencia: aqueles que, por bom tempo, se mantiveram arredios, 
evitando o contato com o colonizador - os brabos; e aqueles que, por 
certo, acharam que a salva9ao estava nas maos dos mais fortes 
dos que tinham o machado de lamina - os mansos. Os brabos s~ 
tornaram tnansos e resiste1n até hoje - como Waluga - para 
relatar essas e tantas outras fonnas de violencia cornetidas contra o 
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índio. . 
os machados, as enxadas, as facas, as tesouras, os canivetes - ~sa-

dos como sítnbolos de forc;a - era1n fonnas de apelo para a dom1na
c;ao. E parece que tudo deu certo: 

xiname akawa xina idamundo kuikare ola eneriro 
'Os nossos antepassados lá de antigamcnte, foi Kuikare mesmo que 

trouxe' 

Dentro do distanciamento, do apagamento, de novo ressoa a voz da 
resitencia (E-3). Waluga se distancia, usa a expre~ao idamundo ' ante
passados', usada sempre quando a re1nissa? é a orige_m, a ~m tempo 
perdido e remoto, lendário, mas enfatiza que nao f?1 nen~um 
antepassado mítico, lendário, que trouxe "os antepassados la de antt~a
mente": kuikare ola enenero [ola ' enfase'; ene-ne-ro ' trazer-agente:en
fase' (forma clivada)] 'Foi mesmo? Kuikare ~ue ~rouxe ' .. O enunciad? 
é duplamentc enfático. A forma chvada, no amb1to da s1nta~e, mov1-
inenta para a posivao de foco o agente d? verboAtrazer - K~1kare , q,ue 
também vem seguido de urna marca lex1cal de enfase - ola. Tambei:i 

0 predicado _ enenero - onde se expressa a ac;ao de trazer vem ass1-
nalado por u1na marca de enfase. . . ' . 

Sao 1narcas que nao indicam somente os recursos ~~press1vos ~ d;s
posi<;ao do locutor. Sao marcas ~e. resistenc~a. E ·esse JOgo de resisten
cia se consitui todo ele na matenahdade da hngua. Observa que a cons
truyao clivada é o .único recurso de que a lín_gua dispoe ~ara 
topicalizar elementos e~ ?rac;o~S a?solutaS ( cr: S1ntaxe ), COffi ISS~ 
coloca em posic;ao de top1co x1na tda1nundo nossos antepassados 
e enfatiza todo o resto do enunciado, colocando, d~ssa form~, em 
contraposi9ao - idamundo 'os antepass~d~s' e o Kutkar~ .. A s,intaxe 
aqui nao é apenas urna construc;ao de top_1co e comen!ano. E urna 
fonna de poder repetir as falas do outro ditas de um outro lugar. . -

A persuasao . . idawa itawga kaikai kula amai:no tat"a~e. b?mo 
tadahogune bamo amaimo tawigunepa A t xadag~n~bamo wara idawa 
itawgane ihe idawa itawga lelane madahomo x1ra awgele - . kel~ 
akawa kaetobireoze lela ise madalemo - kele ihe . 'Voces prectsam" tr 
embora! Como voces sao coitados: sem roupas, se~ faca~. Voces 
nao tem 1nachado de lamina, nem enxada. Vo~es ?rec1sam t~ e~bo
ra sim. Traten1 de ir embora. Eu falo ass1m e pra voces trem 
emhora. - dissc lá naquele tempo. Vao na mesma direc;ao por 

178 

1 
'· 

onde nós viemos! - disse naquele tetnpo. E · assun fizeram.' 
Precisava1n ir e1nbora, afina} lhes diziam que eram coitados. 
Vieram. E, hoje, em co1nparac;ao com aqueles do mato, nao sao 
mais coitados. As roupas, as facas, as enxadas, o machado já fazem 
parte do seu mundo. Já estao incorporados ao seu universo cultural 
de hojc, e é daqui, pela voz do Bakairi do campo (E-2), que se de
fine esse universo atual. As palavras dos karaiwas nao sao mais 
estranhas. No lugar do empréstimo, as palavras chegadas com o 
outro sao assimiladas num processo gramatical típico da língua -
a incorporac;ao lexical, e ocorrem ao lado de outras expressoes 
Bakairi, também incorporadas. 

Todo o trecho, onde aqueles Bakairi sao definidos como coitados de
vido a ausencia daqucles objetos karaiwas, poderia ter sido enunciado 
numa outra forma, totalmente previsível e bastante recorrente na lín
gua, que é o empréstimo. Opc;ao anterior de Waluga ao falar dos pre
sentes. Entretanto, o que se tem sao expressoes agentivizadas e nega
das, nas quais se anuncia que aqueles Bakairi eram coitados porque nao 
eram agentes de um processo de aquisic;ao material: t- ata- ne -ba -
mo [agente-roupa-agente-n~gac;ao-plural], estrutura que se repete em 
todas as outras expressoes. E válido notar que esse processo é diferen
te de um outro no qual se enuncia a posse: meka t- ata- ge- ba [agen
te-roupa-verbalizador-negac;ao] 'ele nao tem roupa'. 

Ainda nesst; trecho se observa o tom apelativo co1n que eram "ven
didas" as maravilhas do mundo karaiwa e se configurava ali, através de 
um discurso mítico, todo um mundo novo. Um mundo - conhecido 
dos Bakairi, tanto assim que se mantinham no mato, arredios e des
confiados - que lhes era oferecido através do apelo de um parente 
- alapidawanala 'u1n alapidawana de fato' e no qual se 
projetava todo um imaginário de mundo, todo um imaginário de 
índio que nao seria coitado. 

Pode-se, com certeza, falar aqui da possibilidade de estar se 
constituindo a partir desse mo1nento - quando formac;oes 
ideológicas/itnaginárias divergentes formam a rede do interdiscurso 
- a forma-sujeito do discurso indígena. O fragmento de realidade 
aquí reproduzido abrange, é claro, a situac;ao específica de contato 
dos Bakairi, mas esta nao é diferente da história do contato de 
outros índios. A forma-sujeito, de fato, "é a fonna de existencia his
tórica de ·qualquer individuo, agente das práticas sociais". 
(PECHEUX, 1988: 183, relendo Althusser). A existencia histórica do 
indio está inscrita no a1nago do confronto índio X karaiwa, onde o 



."apelo", a persuasao, funcionam como faca de dois gumes: a 
salva9ao e a domina9ao. 

Por outro lado, pode-se também confirmar, com Courtine e 
Marandin ( 1980), que o processo pelo qual o indivíduo é interpelado 
em sujeito, nao aponta urna forma sujeito universal na enuncia9ao. Ao 
contrário, é um certo número de lugares enunciativos que definem urna 
seqüencia discursiva como um sermao, ou urna arenga. E é a determi
na9ao dos diferentes lugares enunciativos que vem sendo apontados ,em 
nossa análise que descrevem o discurso indígena. 

A chegada no campo.wiirii mawnka aepane gele mcxina idamundo 
aewile xiira peyenaji iduodai meka tara acwile pept yituguelemo 
iiewbilemoro saguhoi idanara lela aewile waikeba aenela ala kula tala 
tara m akawa aewile te tako alapidawana. 'Foi assim que eles, os nos
sos bisavós, apareceram aqui. Eles vieram aquí pro campo lá de dentro 
do mato. Foi assim que eles vieram: fizera1n canoa de jatobá e vieram; 
também vieram a pé.[ ... ] De lá daquele tempo vieram até os avós 
Alapidawana.' O interessante nessa passagem é como Waluga se colo
ca do ponto de vista daqueles que já estavam aquí no campo, mesmo 
sendo ela urna das "retirantes". A chegada .dos retirantes talvez nao fos
se urna certeza, ou algo previsível, dado que aepane gele moxina 
idamundo aewile xara 'os nossos bisavós apareceram aquí' em vez de 
terem chegado. 

O distanciamento, levando a urna identifica9ao com os Bakairi do 
campo e até a um deslocamento do espa90 fisico, revela a sua própria 
exclúsao do grupo de retirantes, quando se coloca no lugar daqueles 
que sempre viveram no campo. Mas esse distanciamento aponta 
sempre a contradi9ao: ao mesmo tempo que diz que foram os 
'bisavós' - idamundo - que aquí che'garam, incluí nessa leva 'até 
os avós Alapidawana' - te tako alapidawana, e parentes bem 
próximos: 

ehubema m akawa aewile odopadi le nitaibara agolela aewilero 
takeze mawanka 
kainane pabai agolela mekii aewile 
'Há muito tempo atrás vieram para sempre. Disseram que nao que

riam mais voltar, que tinham vindo para sempre. Lá nessa época 
vivía o meu pai. Ele também veio para sempre.' 
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Os retirantes. kaikai aewilerpo tatie mba ne xira pebagiila po 
xira peba adaewatunomeguelemo te tala tara etar taeisebara tala 
tara iduodai ne xira ae izepa a inakae kula tara ma:rikeba tara 
~didaimea .papeba tara. 'Coitados! Vieram. Nao tinham roupa, nem 
1sso [vestido] . Quando chegaram nao tinham coisa nenhuma. 
Algumas pessoas nao quiseram vir lá do mato; nao quiseram vir pra 
cá. Ah! mas eles nao achavam que lá era bom. Lá nao tinha nada, 
nao tinha todas aquelas coisas.' Todo esse trecho aponta a 
sobreposi9ao de dois pontos de vista enunciativos diferentes. Dificil 
saber delimitar de que lugar falam esses enunciadores. Os Bakairi 
eram coitados porque nao tinham nada? Ou por que tiveram que 
vir? Ao mesmo tempo que Waluga diz que chegaram sem nada, 
lembra que alguns nao vieram. Sem oferecer urna razao para nao 
virem, contrapoe afirmando que eles nao achavam que lá era bom. 
Lá nao tinha nada. O conflito aparente dessas vozes tem muitas 
explica9oes, entretanto, urna delas pode residir no fato de Waluga, 
ao encerrar o seu relato, dar conta da presen9a de seu alocutário: 
urna karaiwa. Pelo jogo de proje9ao das forma9oes ideológicas 
inscritas no seu relato, pode-se perceber a presen9a de vozes em 
contraponto, ora reproduzindo urna identifica9ao com os karaiwa, 
ora denunciando as suas práticas. Diante da presen9a real de 
alguém d'2_ mundo karaiwa, hesita, ri, aponta o vestido, dizendo 
que 'nao tinh'!_m nem isso' - · ne xira. Cria-se o embara90, nao sabe 
como justificar porque alguns nao vieram: no mato nao tinha nada, 
por que ficariam? 

Ri, fica um pouco em silencio, ri e recome9a com o- seu timbre voz 
grave e sonoro a falar usando a primeira pessoa do singular. Assume o 
lugar do "eu", o lugar da pessoa do .discurso, como se tudo que estive-
ra contando pudesse estar sob suspeita e afirma: · · · 

tala kainane ma:ri tutuze ura iietobirebeba aewilemo tutuze ura 
aetibe tala tara iwerai kulii tara angue peba kuro idiile idiinara kehoi 
tara angue peba idale talama kainane tutuze ura yamundoi wawile 
ume meka aewile xuk xuk meka ala kula adaelemo wiira. 

'Havia aquelas pessoas lá. Eu conheci os que nao vieram. Eu conhe
ci os que vieram. Muitos vieram. Hoje em dia nao tem mais ninguém 
lá. J á se f oram todos e ninguém f oi mais lá. Eu sei que lá tinha essas 
pessoas porque eu era crian9a. Eles vieram aos poucos, andando dois a 
dois. Vieram aos poucos, dois a dois. Bem assim. Vieram. 
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Waluga fala do lugar de quem viv~nciou -º d~s~erro .. A marc~ do 
tempo já nao é mais o rcmot? - mi~ra a~~~a. la anti~a,mente -
e sim a marca do agora imediato - iwera1 hoje em dia . Fala do 
lugar 'da lembranc;a. Voltam a mem.ória os rostos, as ,Pc~soas q~e. co
nhecera na inrancia. Retrata a retirada: xuk xuk do1s a do1s . A 
presenc;a do karaiwa parece que lhe impoe a lembranc;a de qu':. .u~ 

. dia fora "Bakairi braba". Mas aquí ela nao usa a expressao ka1ka1 
'Coitados!'. 

Diferentes sao as vozes que falam esses dois últimos segmen~~s !º-
calizados que, mais urna vez, esp.elham o confronto das pos19oes 
enunciativas presentes por todo o discurso. O confronto,. P?r sua v~z, 
diz a identidade do discurso - o indígena - e do seu suJeito - o in-

dio. d 
A contradic;ao, a denegac;ao, fazem parte de to~o. o ~ro~esso e cons-

tituic;ao do sujeito, no caso, da própria forma-SUJetto indio .. As marcas 
de apagamento - marcas do conflito - pode~ ser enten?tdas, co~o 
um processo de identificac;ao, dentro do mov1mento de 1nterpelac;ao 
ideológica, segundo Pecheux ( 1975~. . . , . , , . 

Falar no discurso indígena do sujetto JUnd1co e problemattco, dada 
a dificuldade de se definir no ambito da conjun~ra na~ion~l'.º estatu
to da(s) sociedade(s) indígena(s) com suas própnas le1s, d1re1tos e de
veres. Fala-se, en tao, da forma-sujeito-índio, que ve~ des:relar o. lu~ar 
do índio na sociedade nacional, que nao é aquele do c1d~da,o bras1l~1ro. 
o modo como a forma-sujeito-índio é interpelada-cons~1~u1da pela_ 1de
ologia, obviamente, é diferente do modo como ~ operano, º. patrao~ o 
soldado, sao interpelados. Nao se coloca transfenr para a soc1edade in
dígena 0 mesmo pain~l desenhado p~la luta de classes, sustentada pela 
questao económica. E possível, porem., falar de .urna outra. luta..? urna 
luta de etnias, onde o poder se expressa atrav~s da dom1na9ao, da 
catequese, que resulta na disciplinarizac;ao do índio. Urna luta ~ue, sob 
a máscara da salva~ao, da integrac;ao, esco~de(?} to~o .um Jogo d7 
interesses pelas terras indígenas que, em última instancia, retoma a 
questao do poder material. . . . 

Falar dessa luta é possível quando se fala do carater mate.n~l ~o 
sentido. Este - mascarado para o sujeito ~ela evidencia 
transparente da linguagem - implica na dependencia do chamado 
"todo complexo de formac;oes ideológicas". Quand? se det~ct~ e se 
descreve esse todo de formac;oes ideológicas no discurso indigena, 
chega-se ao sentido e as formac;oes discursivas instituídos. p~los 
lugares de onde fala o índio. Lugares que, quase se1npre, dehneiam 
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toda a história do confronto, toda urna história de genocídios. 
Assim, a análise do discurso indígena nao pressupoe abordar a ques

tao do juridismo nem da luta de classes, mas pressupoe, necessaria
mente, abordar a materialidade do sentido, viés que permite denunciar, 
por exemplo, a luta entre o mundo karaiwa e o mundo indígena e per
mite visualizar a forma-sujeito indígena historicamente determinada. 

Abre-se, entao, a discussao a produc;ao do sentido e a formac;ao do 
interdiscurso, espac;o onde se le a contradic;ao. 

O sentido nao decorre de urna relac;ao tr~nsparente ~om a literalidade · 
do significante. É definido pelas posic;oes ideológicas que entram em 
jogo no processo histórico no qual as palavras sao repetidas. Isso faz 
com que o sentido das palavras seja produzido segundo as posic;oes 
sustentadas por aqueles que as empregam e em referencia as formac;oes 
ideológicas nas quais essas posic;oes se inscrevem. Em cada formac;ao 
ideológica, há urna formac;ao discursiva que vai determinar "ludo aqui
lo que pode e <leve ser <lito". E é da formac;ao discursiva na qual sao 
produzidas, que as palavras e expressoes adquirem sentido. Na 
materialidade do discurso e do sentido se instaura, entao, a interpela-
9ao do indivíduo em sujeito-falante (sujeito do discurso); interpelado 
pelas formac;oes discursivas que representam na linguagem as forma
c;oes ideológicas correspondentes. 

Entretanto, como já se abordou anteriormente, nessas coloca9oes 
pode estar em jogo um caráter de universaliz·ac;ao e de mecanizac;ao dos 
discursos. Cabe retomar aqui as colocac;oes de Courtine e Marandin 
( 1980), quando ao discutirem a eficácia de u~ discurso, repensam a 
formac;ao discursiva como um bloco heterogeneo a ela-mesma, e nao 
como um bloco homogeneo e universal. Trata-se de se definir a forma-
9ao discursiva como fundamentalmente instável, nao sendo esta um li
mite separando um interior e um exterior, mas como algo que se inscre
ve entre diversas formac;oes discursivas como urna fronteira que se des-
loca em funcyao dos embates da luta ideológica. . 

Essa inconsistencia da forma9ao discursiva ilustra a si própria 
através de tres modalidades contidas na formula9ao dos 
enunciados: a heterogeneidade, a descontinuidade e a contradic;ao. 

A heterogeneidade no discurso Bakairi revela os diferentes pontos de 
vistas enunciativos dos quais o sujeito indígena se apropria. Isso leva 
a descontinuidade instalada no fio discursivo em vários aspectos. No 
texto analisado, por exemplo, percebe-se a descontinuidade em vários 
momentos. Em particular, destacamos o trecho em que Waluga se diri
ge, na forma de um vocativo, aos parentes Alapidawana distantes e, 
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após um ligeira pausa, reproduz o diálogo d~ Kuikare com ~s pa
rentes. Em outra passagem perde o fio do discurso, fica hes~tan~e, 
parece que sao sabe como continuar, e pa~sa a narrar em pnn:ie~ra 
pessoa muitos dos trechos relatados antenorme:ite. A co~trad1c;ao, 
por sua vez, encerra os processos de ~enegac;ao, esquecimento e 
assujeitamento instaurados por todo o discurso. . . 

No caso do discurso indígena, mais do que falar da matenahdade do 
discurso falo da materialidade da língua e do sentido, o que, em larga 
instanci~ remete a materialidade do discurso. Falo da morfologia -
como as ~arcas de atestac;ao, as marcas de exclusao, as marcas de en
fase -· falo da sintaxe - como o movimento de clivagem e a to
picali~ac;ao -; falo da sonoridade - os contornos melódi_c?s, os t~ope
c;os, as onomatopéias -, além de falar das pala_:ras Bak~in .. ~ k~raiwas. 
Menos do que revelar um emaranhado de fenomenos hnguisti~os, to
das essas formas revelam a língua como fato, como acontec1mento 
discursivo. Um acontecimento marcado por diferentes posic;oes ideoló
gicas e por diferentes formac;oes discursivas que produzem o efeito de 
contradic;ao, de denegac;ao. 

Esse efeito de contradic;ao é lido no interdiscurso, no qual se cons-
tituí a instabilidade da própria formac;ao discursiva. 

A análise de iduodaipa tádátobire 'Vinda do mato'- exemplar do 
discurso indígena - revela no bojo do interdiscurso a interrelac;ao de 
tres· formac;oes discursivas: a formac;ao discursiva que remete a estra
nheza a desconfianc;a <liante do outro, produzida da posic;ao de onde 
ecoa ~voz dos que viviam no mato; a formac;ao discursiva q~e remete 
·ao recalque, a denegac;ao, ao apagamento, que esconde o esttgma dos 

· "Bakairi brabos" e revela urna aparente identificac;ao com o outro, po
si<;ao ocupada pelos que vivem no campo;· e a formac;ao discursi~a que 
remete a resitencia, lugar de onde as práticas do outro sao denunciadas. 

Essas tres formac;oes discursivas - que correspondem a tres diferen
tes posic;oes no equnciado - apontam o interdiscurso intrincado 
nesse complexo de formac;oes ideológicas e fornecem .ªí. a forma
sujeito índio a realidade de seu discurso. ~. for.ma~su~eito,. c.o~n~ 
sujeito do seu dicurso, remete a "um suJeito-indio ima~ir:_ano 
constituido aparentemente por um movimento de contradic;ao de 
alguém que, quando se renega, pretende dizer ~m nao-í?di? ~h 
karaiwa e acaba por dizer, no interior da contradic;ao - nao-indio 
e nao-karaiwa -, o discurso indígena. 

Os desterritorializados. mawanka acwilemo atazanarc x1ra 
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emiro ilara lela adaelemo kaikai . 'Vieram para urna aldeia igual a 
essa Aturua. Viera1n todos. Coitados!' A aldeia Bakairi de boje, or
ganizada pelo Servic;o de Protec;ao ao Índio, tem as casas distribuí
das por ruas. Urna das facc;oes do grupo aldeiado no PI Simoes 
Lopes chama-se Aldeia Aturua, que tero urna outra configurac;ao. 
Waluga lernbra que a aldeia de Kuikare naquela época era igual a 
Aturua. Observe que a referencia a Aturua só é feíta pelo deitico 
xira 'este', Apakano é que fez a relac;ao com Aturua. A aldeia de 
Kuikare era diferente da aldeia hoje, até mesmo a regiao ocupada 
era outra. Diferente também era a aldeia do mato, nao propriamente 
na sua configurac;ao, mas no significado que tinha para os que lá 
viviam. A retirada significou a perda de um espac;o de histórias 
daquele grupo e a perda de um pouco da própria história de cada 
individuo. O desterro nao .é isento de conseqüencias, deixando 
marcas na constituic;ao do sujeito. É Guatarri e Solnik ( 1986) que 
falam do processo de "desterritorializac;ao e reterritorializac;ao", 
num ambito diferente do da análise do discurso. 

Ampliada a noc;ao de território, até aqui usada pela etologia e pela 
etnología, este vai ser entendido (no ambito da esquizoanálise) como 
urna forma de organizac;ao dos seres existentes. "O território pode ser 
relativo tanto a um espac;o vivido, quanto a um sistema percebido no 
seio do qual um sujeito se sente "em casa"~ O território é sinónimo de 
apropriac;ao, de · subjetivac;ao fechada sobre si mesmo/' (Guatarri e 
Solnik, 1986:323). A voz de Waluga, quando ecoa como identificac;ao 
aos Bakairi do campo, ao revelar o assujeitamento, a denegac;ao, ao 
mesmo tempo revela um movimento de constituic;ao, de apropriac;ao de 
um novo "território", após o desterro. 

"O território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em 
linhas de fuga e até sair de seu curso e se destruir. A espécie humana 
está mergulhada num imenso inovimento de desterritorializac;ao, no 
sentido de que seus territórios "originais" se desfazem 
ininterruptamente com a divisao social do trabalho, com a ac;ao dos 
deuses univcrsais que ultrapassa1n os quadros da tribo e da etnia, 
corn os sistemas maquínicos que a levam a atravessar, cada vez 
mais rapidamente, as estratificac;oes materiais e mentais." (ídem) A 
história do contato ilustra bem a ac;ao de "deuses universais" que 
promovem a estratificac;ao das tribos em brabos e mansos, 
desajeitados e educados, nao integrados e integrados, numa ac;ao 
maniqueísta e destruidora de "territórios". Pod~mos dizer, e aí pen
sando em Foucault, que a estratificac;ao dá lugar a disciplinarizac;ao, 
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a res posta a • que1n sou eu' e, conseqüentemente, a identidade. A 
desterritorializac;ao - movimento que revela, talvez, o 
apagamento, repetindo a voz do outro (Coitados!~ -.. , no caso da 
identidade indígena, recobre as duas faces do terntono: o desterro 
do espac;o ( fisico) vivido e o des-locamento de um sistema no seio 
do qual o indio "se sentia em casa". 

A reterritorializac;ao, porém, é a busca de um novo território, "numa 
tentativa de recomposic;ao de um território engajado num processo 
desterritorializante." (idem) A.voz da resistencia -- que por vezes é 
silente - aponta a linha de fuga e, em tom de contraponto, grita a de
núncia, a revolta, a dor, num movimento de re-territorializac;ao, de 
engajamento num mundo de espac;os outros - a aldeia arruada - e de 
valores outros - o machado de lamina. 

O discurso indígena -- talvez mais do que outros discursos -- diz 
desse processo constante de desterritorializac;ao/reterritorializac;ao. A 
história desse discurso é a história da perda de territórios - fisicos e 
sociais, mas é justamente essa perda que faz buscar na re-terri
torializac;ao as duas identidades: a do discurso indígena e a do seu su
jeito. 

5.4.2 Polifonía, textualidade e sonoridade 

Ao abordar no Bakairi as duas formas de polifonía características de 
todo discurso, nao explorei, nessa discussao, os recursos sonoros dos 
quais o locutor lanc;a mao, ao trabalhar com as formas do discurso re
latado. Algumas razoes nos levara1n a nao faze-lo. 
· De imediato, observamos que, no Bakairi, os recursos sonoros dos 
quais o locutor lanc;a mao constituern a materialidade da língua. Trata
se de poder falar de urna n1aterialidade sonora que é muito mais do que 
um elemento acessório a estrutura segmental da língua, nao se esgotan
do como fato de prosódia, como contorno melódico. A materialidade 
sonora - termo usado a qui com urna acepc;ao diferente da 
fonología, já que nao estamos falando da estrutura sonora do 
significante - complementa a significac;ao do texto no nível da 
sonoridade, no qual incluo, além do contorno melódico, as 
onomatopéias. A sonoridade cumpre algumas func;oes. 

Em primeiro lugar, recobre um espac;o no texto com as 
caraterísticas de um nível descritivo, o que, conseqüentemente, dá 
lugar a sua outra func;ao ---· dizer, através da materialidade sonora, 
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tudo aquilo que seria dito no ambito verbal, equivalendo no plano 
da significac;ao a enunciados complexos. Sao enunciados 
autónomos, paralelos aos do nível verbal e que nao podem ser con
siderados como implícitos, porque nao decorrem do que foi <lito: 
eles estao inscritos na sonoridade. 

Com isso, pode-se falar nao apenas de fc~rmas de polifonía mas de 
dois planos de polifonía - - o das palavras e o da sonoridade. E pode
se falar também da sonoridade como um dos fios da tessitura da língua. 

Nessa perspectiva, a nossa abordagem se distancia dos estudos em 
etonografia da fala. Nestes, a preocupac;ao maior é com a descric;ao do 
ritmo melódico que estrutura palavras e enunciados, sem que esta pre
ocupac;ao esteja voltada para a significac;ao e o sentido. Descrevem-se 
os contornos, os trac;os prosódicos, a musicalidade. Descrevem-se as 
falas ritualizadas segundo cada situac;ao e os lugares sociais ocupados 
no jogo da interlocuc;ao, e aí se diferenciam a fala do chefe, a fala do 
contador de histórias, a fala dos homens da fala das mulheres, o canto 
coletivo da oratória política, as falas intertribais, etc. Enfim, chega-se a 
urna tipología de generos de fala, para os quais contam, além da ques
tao do paralelismo rítmico (JAKOBSON, 1960), a selec;ao das palavras 
empregadas, a linguagem figurativa. ( cf.: SHERZER e URBAM, 1986; 
HYMES,1977; BAUMAN,1977; TEDLOCK, 1983, dentre outros). 

Todos esses trabalhos tem em comum a preocupac;ao com urna 
estrati ficac;ao qas falas, acompanhada de propostas de grafias. Essas 
grafias, porém, nao descrevem o papel do sonoro enquanto elemento de 
constituic;ao da materialidade da língua. Simulam desenhos decorrentes 
da sonoridade, mas que nao fala1n da oralidade, matéria prima das lín
guas de oralidade. 

Assim, nao é nossa a preocupac;ao de fazer urna etnografia do 
Bakairi, mas é importante ressaltar, de imediato, que se a fala dos con
tador de histórias é diferente das demais, é porque a sua fala (e tantas 
outras) es tao instituídas socialmente e constituem a materialidade da 
língua31

• Sao práticas discursivas. 
J á dissemos que a trama das narrativas é toda engendrada nos diálo

gos entre os personagens. lsso atribuí as narrativas o tom de 
dramaticidade, de teatralizac;ao, de imitac;ao. Segundo Authier 
( 1978), o fato de o discurso direto se prestar a imitac;ao faz desta 
possibilidade a sua propriedade constitutiva. "A imitac;ao do tom, 
da elocuc;ao, do acento · ou de todas as particularidades 
articulatórias, traduzem urna intenc;ao particular de L e nao corres
pondem ao caso geral." (p.49) 

187 



Sobre a propriedade do discurso direto, nao há restric;oes a fazer: a 
sua natureza favorece a imitac;ao. Mas afirmar que as cadeias sonoras 
imitativas nao abrangem o caso geral pode ser questionável quando se 
conta com a possibilidade de a teatralizac;ao estar instituída na 
materialidade da língua e, conseqüente1nente, ser o viés da estruturac;ao 
discursiva. Quando urna língua traz na sua textualidade a recorrencia 
do discurso direto, a imitac;ao dita através da elocuc;ao é um efeito na
tural, nao traduz a intenc;ao particular do locutor. As cadeias sonoras 
delimitadas pelo discurso direto nao sao meras "particularidades físi
cas". O sonoro entra na retratac;ao da cena, na composic;ao do perso
nagem e garante, nao só o engajamento de L no discurso direto, mas 
também a identifica9ao de R com o locutor referendado, no caso, l. E 
co1n a situac;ao que entao se descreve. 

O discurso direto assoma como o recurso descritivo das línguas 
de oralidade. A sonoridade nao tem, assim, um lugar secundário e 
nao existe para reproduzir urna situac;ao de fala, urna situa9ao de 
comunica9ao oral. O discurso direto nao corresponde ao uso da lin
guagem oral por oposic;ao ao uso da linguagem escrita. Nem é um 
segmento particular dentro de urna estrutura descritiva. As suas 
particularidades sonoras constituem a própria estrutura que se 
descreve. Numa língua que nao tem na sua história a elaborac;ao de 
um tipo particular de escrita, a oralidade é o único fato lingüístico, 
nao · sendo urna das categorizac;oes da linguagern. E os recursos 
sonoros estao todos instituídos na materialidade da língua. 

É pertinente esclarecer que nao estamos afirmando que todos os fa
lantes se valem dos mesmo recursos sonoros, as falas diferem de indi
víduo para indivíduo, de situac;ao para situac;ao, e segundo os diferen
tes lugares sociais. Excluindo as individuais, os outros tipos de fala sao 
todos previstos na organizac;ao social do grupo. E representam um tipo 
de arte verbal ritualizada a ser assimilado por aqueles que venham a 
ocupar esses lugares sociais. O espac;o da sonoridade nao pode, portan
to, ser definido como a expressao de um locutor particular. 

Nao pretendemos esgotar aqui o estudo da materialidade sonora. Ao 
contrário, queremos apenas mostrar um caminho possível na aborda
gem da sonoridade pelo viés do discurso. Essa abordagem precisa 
ser mais trabalhada e articulada com a análise dos processos 
fonológicos da língua. 

Portanto, tomei para análise da sonoridade apenas alguns trechos 
significativos do mito udodo pajika A onc;a e o tamanduá, narrado 
por urna velha contadora de histórias. 
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Para o registro e interpretac;ao do mito, contei mais urna vez com 
a ajuda de Waluga e Apakano, as mesmas informantes de 
iduodaipa tadatobire Vinda do Mato. A narrativa do mito é 
muito longa, perfaz um total de 15 minutos, por isso nao haverá a 
sua transcric;ao na íntegra. Como a análise da sua estrutura32 e a 
análise do sentido e da simbología dos elementos míticos em si nao 
serao trabalhadas, faremos um breve resumo de trechos nao 
focal izados. 

Dentro do escopo da sonoridade, eu incluo o contorno melódico o 
ritmo da fala, o timbr~ da voz e as onomatopéias, entre outros recurs~s. 
A narrativa do mito é repleta desses recursos, como já era o esperado. 
Waluga é urna contadora de histórias e domina como poucos essa arte 
verbal. Em outros tipos de textos, registram-se os mesmos fatos de so
noridade, mas nas narrativas míticas eles temo predomínio, principal
mente quando sao os contadores de história que as relatam. 

_udodo pajika A onc;a ~ o tamanduá é um velho mito ·Bakairi já 
registrado em Von den Ste1nen (1896), mas que hoje em día é narrado 
um pouco diferente. A onc;a é um elemento mítico comum em várias 
culturas indígenas, simbolizando o comec;o, a origem. Pela interpreta
c;ao da versao atual, a onc;a é o índio, enquanto o tamanduá é o karaiwa 
- meka pajika tipiemba 'aquele que nunca teve flecha' 33• Na versao 
em Von den Seinen, a onc;a morre, nas atuais nao. Na versao de 

· Wal~ga, o mito nao che,ga a ter um desfecho. Após se encontrarem pela 
tercetra vez, o tamandua se esconde num buraco, a onya corre e vai bus
car urna pá para tirar o tamanduá do buraco, quando ela volta o 
tamanduá já tinha escapado. Termina com a frase de fechamento carac
terística das naqativas míticas: mawanka ayedilemo agait omondo 'E 
foi assim que as pessoas de antigamente se formaram' ou 'faziam'. Em 
outras versoes atuais, menos completas que a de Waluga, nao há tam
bém um desfecho e a onc;a também nao morre. 

O que de principal distingue a narrativa de Waluga das demais é a ri
queza do estilo verbal, o uso recorrente de todo o sistema de 
ref erencialidade da língua, a narrativa cheia de muitos detalhes - há 
tres encontros da onc;a com o tamanduá, enquanto a maioria das pesso
as narra apenas um e comenta que esqueceu o resto da história - e das 
suas inúmeras referencias em forma de comentário, oferecendo a 
sua lógica para os fatos. Enfim, Waluga domina com maestría os 
recursos de urna genuína contadora de histórias. E para entender 
satisfatoriamente a versao de Waluga, nao basta dominar o 
significado das palavras, nem apenas a gramática da língua. É 
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preciso conhecer, ou decifrar, muitos dos contornos melódicos que, 
como já comentamos anteriormente, · preenchem espac;os de 
descric;ao da cena narrada. É preciso também entender o sentido 
das onomatopéias que parecem nao ter um significado cristalizado 
( dicionarizado ), mas que recobrem enunciados complexos. 

A persegui<;ao a anta. udodo meka tara - kaen kaen· kaen -·- ka 
kala idale iwa'ta ka kala idale iwa'ta kala idale maera awelige kududw 
kududw kududw. 'E lá se foi a onc;a gritando - kai! kai! kai! --' Lá vai 
ela, sócio! Lá vai ela, sócio! Lá vai ela, sócio! Corría a on9a atrás da 
anta trotando.' 

A on9a resolveu aceitar o convite do tamanduá de cai;arem juntos, 
depois de, aparentemente, ter acreditado no tamanduá que afirmava que 
as fezes dele ( sem formigas) provavam que ele comía ca9a. A on9a es
panta va a anta enquanto o tamanduá esperava como arco na mao. A 
cena da onc;a espantando a anta é agitada. E toda a agitac;ao é "fotogra
fada" e transmitida por vários recursos sonoros. 

As onomatopéias, um desses recursos, nao sao apenas auxiliares da 
expressao narrativa. Elas sao a própria narrativa e se traduzem a si mes
mas. No trecho acima, por exemplo, a reproduc;ao dos gritos da onc;a --
kaen 'kai ' ... -, ao mesmo tempo que imita os gritos, corresponde a 
todo um enunciado descritivo - 'foi gritando', necessário a traduc;ao 
em portugues, mas desnecessário em Bakairi. A onomatopéia34 recobre 
a própria descric;ao do ato de gritar. 

Enquanto grita, a on9a avisa ao amigo de que a anta ia em sua 
direc;ao. Aquí entram em cena, nao as onomatopéias, mas alguns pro
cessos fonológicos. A formac;ao de um vocábulo fonológico -- /kakala/ 
, resultante da aglutina9ao de ka#awaka#la [lá ela-enfase ], ligado a ou
tro vocábulo fonológico - idaliwa 'ta idali 'wata -, criado pela 
aglutinac;ao de idale#iwata [ vai sócio] e apresentando dois padroes 
acentuais, dá rapidez e movimento a fala. Nas duas primeiras emissoes, 
o vocábulo é oxítono e na terceira emissao, paroxítono. Foge ao padrao 
da língua, a acentuac;ao na última sílaba, mas a mudan9a de acento nas 
duas primeiras vezes permite incorporar na mesma cadeia melódica o 
termo vocativo - iwata 'sócio'. Essa incorporac;ao, ao lado da veloci
dade com que é produzida toda a expressao - ka kala idale iwa ' ta 
'Lá vai ela, sócio! -, recupera o movimento do personagem que, 
enquanto espanta a anta, grita ao sócio a sua aproximac;ao. A cena 
toma-se visualizada nessas duas vezes em que é repetido o 
enunciado num só contínuo sonoro. É como se pudesse ver, através 
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da expressao sonora, a anta a correr de um lado para o outro, e a 
onva acomp~nhasse o m~smo moviment~ com rapidez espantando
ª· A repet19ao do enunciado pela terce1ra vez retoma o ritmo da 
narrativa, o que é conseguido com a autonomía da emissao do 
termo vocativo - i'wata 'sócio' -, cujo acento original é 
recuperado. 

A velocidade com que a on9a persegue a anta é retomada com outra 
onom~topéia -- kududw, que corresponde a 'corria a on<;a trotando'. A 
veloc1dade com que essa onomatopéia é repetida em tres vezes é tal 
que º. enunci~do ~e t?ma quase inaudível e quase imperceptível. Sua 
sonondade d1z a hgetreza da on9a. A sua transcri9ao e tradu9ao só fo
ram possív~is al~an9 ... ar coma ajuda de Apakano, nossa intérprete. 

Toda a v1suahza9ao das cenas, constituída por esse conjunto de re
cursos sonoros, pode ser transcrita com palavras: 

'A on~a corría pa.ra u~ lado, espantando a anta. A anta corria para o 
lado de la, e a on9a ta atras. Nessa correría, a on9a gritava: 

- Lá vai ela, sócio! L~ vai ela, sócio! Lá vai ela, sócio! 
Atrás da anta, corria a onc;a trotando.' 

Em Bakairi nao há esse tipo de espac;o descritivo no texto. O descri
tivo se diz através das falas dos personagens, enriquecidas pelo alcan
ce das onomatopéias e pela dramaticiadade da fala. Ou seja, a sonori
d~de ?cupa to?? um espac;o significativo, instaurando sentidos que nao 
sao ~1tos atrav.es d~ palavras, e sim através de processos fonológicos, 
cade1as entoac1ona1s e onomatopéias. A descric;ao do funcionamento da 
sonoridade permite alcanc;ar como se desenvolve o mecanismo descri
tivo na língua, ~as, ao mesmo tempo, permite apreender urna outra di
mensao polifónica - aquela instalada no espa90 da materialidade so
nora. 

A dimensao polifónica aí parece ser outra porque o sonoro nao é 
ac.essório e secundári? aoque se diz no nível segmenta!. O sonoro per
mite ~ecu~erar enunciados que nao sao ditos através das palavras, mas 
que sao dt tos a través dos recursos da oralidade. A oralidade é en tao 

. . ' ' 
constit~tiva nao só da materialidade da língua, mas também da 
textua11dade - a descric;ao. 

O tamanduá nao matou a anta. piraw ameze kewadilemo 
meka pajika tipie mba toxidke mae yamile ha ipa mae idale lela. 'A 
flecha foi jogada. Contam que o tamanduá nunca teve flecha. A 
flecha caiu na terra, e a anta ele nao acertou. E ela acabou fugindo.' 
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Essa passagem é imediata a anterior. Embora o tamanduá tenha 
preferido ficar com o arco para matar a anta, ele nao sabia como 
usá-lo. Nao saber usar o arco vem expresso pelo verbo toxidike. 
Esse tipo de verbo é resultante de um processo de incorpora9ao de 
alguma raiz nominal seguida pelo verbalizador -ke (~ gue), o qual 
é marcado por um tra<;o negativo. Assim, preso a raíz de mao [
ema-ke-] significa roubar, afixado a raíz de pena -[ uhudw-gue] -
significa depenar, etc. No caso do exemplo em pauta - t- ox- idt-
ke [agente-inversor-arco-verbalizador] - o seu significado é 
"desarcalizar", no sentido de nao saber manipular um arco. A 
tradu9ao dada por Apakano para toxidike foi 'a flecha caiu no · 
chao'. A tradu9ao que eu daría, considerando a abrangencia de sen
tido do formativo em foco, seria 'o tamanduá errou a flecha'. Inda
gando a intérprete se a possibilidade por mim oferecida também es
taría correta, ela nao a recusou, acrescentou, porém, que a pessoa 
pode errar o alvo, sem que a flecha caía na terra, bem perto de 
quem atirou. Fazendo com a mao um desenho no ar do movimento 
da flecha, Apakano repetiu o enunciado imitando a cadeia 
melódica com a qual Waluga se expressara. Percebi, entao, que a 
minha tradu9ao nao interpretava o contorno melódico do .eQuncia
do, <lito de urna forma ascendente/descendente - tox1dtke. O 
contorno aí instituído nao é casual, nem só estilístico. Ele reproduz 
o curto movimento· da flecha, produzido por pessoas que nao 
sabem lidar com o arco e nao sabem como trabalhar a tensao da 
corda para que a flecha possa ganhar impulso. Por isso 'atirar e 
errar o alvo' é diferente de 'atirar errado e a flecha cair na terra'. 
Como se ve, mais urna vez a estrutura sonora instaura urna outra 
significa9ao e recobre todo um espa90 de texto descritivo. 

É bom lembrar que nao sao todos os contornos sonoros que 
correspondem a enunciados, em geral, descritivos. Muitas vezes, a 
entona<;ao está para a expressividade decorrente da dramaticidade da 
narrativa. Além disso, é importante frisar que a questao do sentido 
intaurado por determinadas estruturas sonoras nao é um dado inerente 
ao Bakairi. É possível que em todas as línguas se registrem esses fatos, 
desde que o foco da análise da sonoridade se constitua pelo angulo da 
materialidade do sentido. Entretanto, como a sonoridade ein Bakairi 
tece enunciados descritivos, parece pertinente aventar que a melodía da 
fala ganha fun9oes específicas quando o que está em jogo nao é a 
dicotomia escrita/oralidade, e sim as línguas de oralidade. 

A discussao da materialidade da língua pelo viés da oralidade favo-
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rece, assin1, ~~lar ~o que as língu~s tem de heterogeneo. Nesse ambito, 
as on.or~atopeias te~ un1 status diferente do de outras línguas. Aléin de 
sub~tituirem enunciados complexos (frases, ora9oes, períodos), o seu 
sentido parece de~~rre?te do c?ntexto narrativo. As onomatopéias 
preen~hem as sequenc1as narrativas, por isso mesmo equivalem a 
enunciados complexos, e o seu sentido se instituí dentro dessa 
seqüencia, quando já ·sao previstos os fatos narrados. Com isso, a 
fun<;ao ?a onomatopéia nao é "ilustrar" com cadeias sonoras sugestivas 
a nan:ativa. Ela faz parte d~ textualidade da narrativa. Há um exemplo 
no mito que estamos focahzando que ilustra bem o uso diferente da 
onomatopéia em Bakairi face ao portugues. 

Waluga descreve a passagem em que o tamanduá se afasta 
dizendo que vai beber água. Nao há água pelas redondezas mas . .... , ' 
com? sua 1nten9ao .e enganar a on9a, falando de um lugar onde 
poss1velmente ha vena água, urina ·o jejum [primeira urina do dia ], 
no qu~I vem um Iambari. O Iambari serve para provar que há água 
por ah. Ne~s.e trec~o~ Walu?a combina onomatopéias do portugues 
e do Bakain, e a1 e poss1vel perceber a diferen9a do valor da 
onomatopéia nas duas Iínguas: 

xixi xixi xixi -aisele -xixi xixi xixi ~aisele 
'xi xi, xixi, xi xi --- ele urinou - xixi, xixi, xixi --- ele urinou' 

ituo poroepire ilere odai egasero 
'Entao, quebrado o jejum, saiu alguma coisa de dentro do membro dele.' 

tuk sok inara yenewile 
'Caiu a coisa, ele apanhou e a trouxe.' 

A descri9ao da cena do tamnduá urinando é descrita pelo verbo uri
nar, acompanhado da onomatopéia emprestada do portugues, enquan
to tuk e sok ~orrespondem a dois fatos - caiu e apanhou. O que de
mons.tra .un1a natureza diferente das onomatopéias em Bakairi, além de 
c?ntnbui~ para a possibilidade de se aventar que os termos emprestados 
nao cond1zem com a materialidade da língua. () alcance do significa
do das duas onomatopéias depende, em Bakairi, do desenrolar da nar
rativa, e por isso mesmo o seu significado nao faz parte do sistema da 
língua, ou seja, nao é um significado .convencionado como em outras 
línguas. Interessante é que a inser9ao, bem como o sentido da 

, . , . ' 
onomatopeia e motivada pela narrativa, mas a significa9ao do termo 
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isolado, autónomo, é neutra. 
Por vezes, no lugar da onomatopéia pode ocorrer un1a out~a palavra 

onomatopeizada. lsto é, a expressao conta com caractensttcas de 
onomatopéia, mas pode ser reconhecida como um outro elen~ento. Nes
se aspecto, ela nao tem a abrangencia do significado; funciona com~ 
urna ilustrac;ao do segmento anterior. A passag~m ~m qu~ o taman~ua 
sai para beber água é narrada duas veze~. A pnme1ra esta reproduzida 
acima; a segunda inicia de urna forma diferente: 

idale pajika - ta'da ta'da ta'da 
'O tamanduá sai - tada, tada, tada.' 

mawanka awile tara aisele -xixi xixi xixi [ ... ] 
'E lá, ele urinou - xixi, xixi, xixi.' 

Nesse trecho o verbo ir (ida-) ocorre duas vezes, na forma idale -
'sai' e na form~ de onomatopéia (ta'da), lembrando o jeito de andar do 
tamanduá. Quando enuncia esse trecho, Waluga canta o modo como 
anda o tamanduá e, ao mesmo tempo, o imita como corpo. . 

Ao mesmo tempo que as onomatopéias enriquecem as narrativas, 
elas representam a dificuldade ~o falante de ou~ra língua. em enten~er 
textos onde sao numerosas. Mu1tas vezes, um so termo diz duas ac;oes 
·que foram praticadas ao mesmo tempo. É o caso da expressao putukw 
no trecho que se segue. . . 

Depois que o tamanduá nao conseguiu matar a anta, os papeis s~ 
inverteram. F oi a vez da onc;a ficar com o arco, enquanto o tamandua 
·tocaiava. 

bam 
'Corre! - [grita o tamanduá]' 

meka udodo emaro kula keba kehoi 
'Aí a onc;a acertou com vontade o bicho.' 

putukw mae yaile mae ihuguele . ' 
'Atirou a flecha murmurando e matou a anta. A anta ca1u. 

Segundo as explica9oes de Apakano, a on9a estava com tanta vo~
tade de matar a anta que, no momento em que atirou, a flecha sa1u 
"murmurando" (zunindo seria urna traduc;ao mais adequada para o 
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portugues). Nesse caso, há dois fatos atribuidos a onc;a: atirar fazendo 
com que a flecha fizesse roído. lsso tem a ver com o seg1nento 
anterior quando foi anunciado que emaro keh6i 'a onc;a acertou com 
vontade'; a exprcssao ema-ro keh6i tem urna etimología interessan
te: ema-ro '1nao-enfase'; kehoi 'muito', podendo equivaler a ' acertou 
a mao ', tanto assün que a flecha fez barulho. 

A onomatopéia pode, ainda, rr1odalizar qualquer enunciado com 
o valor de durac;ao, evidenciando que a ac;ao foi demorada. Além 
da durac;ao, indicar a quantidade de pessoas envolvidas na ac;ao 
que se descreve, ou se o fato ocorreu mais de urna vez. 

'Lá foi a onc;a no tal lugar', onde o tamanduá dizia ter encontrado 
água. A onc;a se afastava cada vez mais e enquanto isso: 

meka pajika mayakw yagadile meka podo itaroi 
'O tamanduá tranc;ou um cesto para por a carne dentro.' 

tuta tuta tuta tuta po po po 
yapadile yawemile 

'Tranc;ou, tranc;ou, tranc;oli, tranc;ou. Forrou o fundo da cesta 
com folha. 

Colocou o cesto nas costas e amarrou.' 

A escolha de certos segmentos, como as nasais, ou a mudanc;a do pa
drao acentual de oxítona para paroxítona, contribuí para esse aspecto de 
durac;ao. No exemplo acima, pode-se também observar que o tranc;ado 
do cesto é traduzido por quatro repeti9oes da expressao corresponden
te -- tuta --, enguanto forrar o fundo com folha, a9ao menos demo
rada, corresponde a tres repetic;oes, sendo que a expressao em si - po 
- é bem menor do que a anterior. 

Sao muitos os aspectos significativos no ambito da sonoridade, 
como as onomatopéias, processos fonológicos e contornos 
entoacionais, presentes por todo o texto. Nao abordarernos todos, o 
grupo até entao analisado é suficiente para mostrar o papel desses 
segmentos na tessitura da língua. Ainda a lembrar, eles nao sao carac
terísticos apenas das narrativas míticas. Estao presentes em qualquer 
tipo de texto, co1no pode ser verificado no relato trabalhado na seyao 
anterior. Entretanto, apesar de nao ser todo falante que se expressa 
com esses recursos, estes nao podem ser entendidos apenas como 
tra9os de expressividade de responsabilidade do locutor. Nao sao 
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ineros recursos de expressao. Trata-se de se contar com urna outra 
possibilidade - constituída na materialidade sonora35 - de se tecer 

·a textualidade da língua. A expressividade por si só nao recobriria 
todo o escopo significativo instaurado por esses tra9os de sonoridade. 

Esse tipo de domínio da sonoridade se inscreve na organiza9ao 
social enguanto arte. Urna arte verbal dominada por aqueles cujo 
papel social é o de contador de histórias. É urna arte que precisa ser 
apreendida, herdada, para que grande parte da tradi9ao cultural do 
grupo se perpetue, inclusive a própria fun9ao de contador de 
histórias. Urna arte que faz com que a plasticidade da voz do 
contador de história imprima corpo e movimento ao relato, a 
narrativa, assegurando urna recep<;ao cinestésica, o que revela que 
as narrativas dramatizadas nao se esgotam enguanto formas de 
paralelismo rítmico e de linguagem figurativa. 

A arte verbal e a fun9ao social estao instituídas na materialidade da 
língua, na materialidade da sua essencia - a oralidade. 

Gostaríamo·s de· ratificar, aqui, a importancia de nossa concep9ao de 
que a oralidade é tra90 constitutivo da materialidade da língua, na me
dida em que essa concep9ao, por um lado, decorre de um processo na
tural do nosso estudo, no caso tendo como objeto de análise urna lín
gua de oralidade. Por outro lado, essa constata9ao nos levou a refletir 
sobre o processo de influencia das línguas indígenas no portugues fa
lado no Brasil a partir de urna outra ótica. Sempre que este tema é 
aborbado, buscam-se marcas ( ou processos lingüísticos) visíveis na es
trutura da língua falada no Brasil; numa perspectiva contrária a essa, 
penso na possibilidade de se falar que os fatos lingüísticos que iden
tificam o portugues do Brasil (face ao de Portugal) trazem na sua 
historicidade marcas de oralidade, nao categorizada pela escrita, mas ins
tituída pelo contato com línguas de oralidade - as línguas indígenas36

• 

O fato que acabamos de descrever - a sonoridad e. como um tra90 
constitutivo da enuncia9ao e da textualidade da língua --- permite tra
zer a discussao muitos dos aspectos que englobam a defini9ao de lín
gua, de enunciado e de enuncia9ao. E acaba esbarrando, no interior des
sa discussao, com a gramatiza9ao das línguas indígenas. 

5.5 Enuncia~ao e Oralidade 

No corpo das gramáticas, as onomatopéias e os contornos 
entoacionais ocupam um espa90 descritivo bem menor do que o 
exame das outros componentes da língua. 
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O tratamento dado as onomatopéias é mínimo. Em dois parágrafos 
é dito que as onomtopéias sao palavras imitativas, que procuram urna 
reprodu9ao ou aprox!ma9ao a certos sons e ruidos, e que, em geral, 
os verbos e substantivos que denotam as vozes dos animais sao de
rivados das onomatopéias. 

Quanto aos contornos entoacionais, eles se prestam a classifica9ao 
das ora9oes segundo o contorno inerente as mesmas: afinna9ao, excla-
ma9ao, interroga9ao direta e indireta, etc. ' 

lsso é tudo que a gramática prescreve sobre esses dois fatos, qual
quer dado que extrapole a essas coloca9oes é relegado ao ambito da 
expressividade, ou da estilística. 
~a L.ingüística, ~aussure abre espa90 na discussao do principio da 

arbitranedade do signo para as onomatopéias. A arbitrariedade do elo 
que liga o significante ao significado, segundo o lingüista, é totalmen
te arbitrário, nao podendo tal princípio ser questionado nem mesmo pe
las onomatopéias. As onomatopéias, pouco numerosas, variam de lín
gua para língua, provando a arbitrariedade do signo, apesar de mante
rem urna aproxima9ao com as coisas que denomina. 

Em Bakairi, pode-se dizer que as onomatopéias nao imitam aquilo 
que d.es~revem, mas as· mesmas acabam motivadas pelo contexto 
enunciativo. A sua estrutura sonora diz diferentes motiva9oes, como 
a questao da dura9ao, focalizada acima, ou como a oposi9ao ma X 
to, simbolizan,do a diferen9a entre o machado de pedra (fraco) 
versus o machado de lamina ( forte ). 

As onomatopéias nao pertencem a urna lista fechada, lexicalizada, 
mas té~ um sentido próprio. Sao unidades discursivas com papel na 
textuahdade da língua. E por isso a sua condi9ao de enunciado. Como 
nao simulam aquilo que dizem, é dificil para um nao-Bakairi a inter
preta9ao ~ . comp:eensao de urna sup~rficie textual trabalhada pelas 
onomatopeias. Nao se pode, contudo, ignorar a sua existencia na aná
lise e na descri9ao da língua, e a questao que se coloca é como enten
der o seu uso e a sua abrangencia significativa. 

Pelo aparato da gramática, que se quer prescritiva ou pelo aparato da 
lingüística, que visa a sistematiza9ao, nao há com~ abordar a questao 
das onomatopéias (nem dos demais recursos sonoros). Diante do 
~mpa~se,. é prec.iso voltar a reflexao para disciplinas que nao visem a 
imanencia do signo, e sim a produ9ao de sentidos e a rela~ao enunci
ado/enuncia9ao e verificar, até que ponto, essas outras disciplinas favo
recem urna descri9ao satisfatória das onomatopéias. 

A come9ar pela enuncia9ao, este é um conceito passível de discus-

\ 
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sao. Guimaraes ( 1989), por exemplo, historia os diferentes aspectos 
relacionados a defini9ao de enunciado e el\uncia9ao. () seu objetivo 
é falar da rela9ao do enunciado com outros enunciados, nao 
considerando a no9ao de língua atrelada a de sistema, urna vez que 
assim nao se estaría levando em conta a materialidade histórica da 
língua. A história da língua enquanto sistema faz corn que o tempo 
recubra apenas urna linha diacrónica de evolu9ao. Em fun9ao desse 
objetivo, o autor opera com alguns deslocamentos teóricos. 

Em perspectivas, como as de Benveniste, por exemplo, aponta 
que a enuncia9ao se define em rela9ao a a9ao do indivíduo. A 
"a9ao de se ~propriar da linguagem" nao é um ato relativo a um 
interlocutor. E um ato relativamente a língua. 

Em Ducrot, a enuncia9ao se desenha como acontecimento histórico 
que se constitui no instante em que surge um enunciado. O caráter de 
historicidade em Ducrot é o caráter temporal, previsto com rela9ao a 
no9ao de sistema, fato repensado pela ótica da Análise do Discurso. 

Dirjge, assim, a reflexao dos conceitos de signo, enunciado e língua 
para o ambito da Análise do Discurso. 

O enunciado é visto, entao, como urna unidade discursiva, carac
terizado enquanto elemento de urna prática social, estando incluída 
nesta acep9ao a sua rela9ao com o su jeito ( ou melhor, com as 
posi9oes do su jeito), com outros· enunciados, onde o seu sentido se 
configura como um conjunto de forma9oes imaginárias do sujeito e 
seu interlocutor e do assunto que se fala. 

De Foucault, ressalta a obseiVa9ao de que o que faz de urna expres
sao um enunciado é o seu modo de existencia, oposto, no caso, ao 
modo de existencia do signo na língua. Segundo Foucault, a proposi9ao, 
a frase, o sintagma, etc. seriam constituídos pelos enunciados. Guimaraes 
fala, porém, da necessidade de ir além para "mostrar que os signos, eles 
proprios sao constituídos pelos enunciados. O enunciado preexiste ao 
signo. E a partir daí chega a urna defini9ao de "língua como "conjunto" 
de relayües, mas que nao se ja sistema." ( op. cit.; p. 75) 

Com isso, constata-se que o "enunciado nao é o que emerge 
numa situa9ao específica. Mas se define por sua historicidade 
(social)." (p. 76) Com essa historicidade, "os signos sao 
constituídos, e a identidade do enunciado nao é a do acontecimento 
material (material nh som)." (idem) 

A historicidade do enunciado é a condi9ao necessária da consti
tui9ao dos signos e da própria língua. Os enunciados constituem a 
língua e somente assim os enunciádos sao linguagem e nao parte 
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de urna situa9ao de mundo. 
Para ilustrar essas coloca9oes, o autor chama a aten9ao para a 

forma9ao . do verbo "acessar", utilizado por usuários de 
computador, e mostra que o sentido de tal forma nao se explica, 
simplesmente, a partir de seu aspecto gramatical (acess- + -ar). 
Significa muito mais que "ter acesso", e a explica9ao para esse 
sentido é a considera9ao do enunciado como um "acontecimento 
que tem características de certas condi9oes sociais e históricas." 
( op. cit., p. 78). No caso, a inven9ao do computador. 

Em síntese, toda essa discussao salienta que, da mesma forma que 
a materialidade do enunciado nao é fisica, a materialidade da cria~ao 
lexical também nao o é. "Sua materialidade é a materialidade própria 
do enunciado. Ou seja, urna unidade lexical só existe, se existe um 
enunciado em um domínio de enunciados." (idem) 

Voltando ao nosso dado em análise - o sentido instiuído por 
onomatopéias -, observamos que também as coloca9oes de Guima
raes nao descrevem satisfatoriamente os fatos do Bakairi. 

A vincula9ao da constituiyao do signo as condi<;Oes históricas e sociais 
do enunciado destaca, de certa fonna, a historicidade do enunciado da 
historicidade da língua. A historicidade de cada enunciado vem constituir, 
por urna relayao de acréscimo, a propria historicidade da língua. 

A história da língua recoberta pela historicidade do enunciado 
nao acoinod~ o tipo de enunciado instituído pela materialidade 
sonora, previsto na materialidade constitutiva - nao dos 
enunciados isolados um a um - e sim da historicidade da língua. 

A minha interpreta9ao do que vem a ser a historicidade da língua -
e por conseguinte da sua materialidade - caminha numa dire<;ao opos
ta - e mais ampla - da dire9ao proposta em Guimaraes (idem). Fa
lar da materialidade da língua, e nao da dos enunciados isoladamente, 
permite entender a produ9ao de sentidos instaurada por um tipo de 
enunciado que pressupoe na sua constitui9ao a sonoridade, e que, ne
cessariamente, nao precisa pressupor a sua passagem a signo. 

O exemplo de "acessar", cu jo modo de existencia social se deve a 
determinadas condi9oes instituídas com a inven9ao do computador, 
descreve o surgimento de enunciados que, urna vez destacados da situ
a9ao de enuncia9ao, passam a ser lexicalizados e convencionados 
socialmente, com urna identidade própria e autónoma. 

Ora, em Bakairi, eu tenho enunciados - equivalentes até a fonnayao 
complexa como a da ora9ao - e nao tenho a sua lexicali7.ayao. A cadeia 
sonora desse tipo de enunciado é sempre arbitrária - como todo 
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significante -, mas o conceito, a idéia se constituí na realidade própria 
do enunciado, no momento em que se constrói a enuncia9ao, e nao na 
unidade lexical a qual passa a se atribuir um significado. Com isso, pa
rece absurdo se propror a existencia de dois tipos de signo lingüístico, 
um com as duas faces - signficante/significado - e outro só com o 
significante. Mas parece viável, para se descrever a materialidade sono
ra, trabalhar nao só a sua historicidade - o que, conseqüentemente, 
acrescenta a historicidade da língua - mas trabalhar a constitui9ao des
sa historicidade pelo viés da historicidade da língua. 

O que eu proponho, para entender e alcan9ar a descri9ao do fun
cionamento das onomatopéias (e de o u tras cadeias sonoras em 
Bakairi), é que se parta da materialidade da língua, da historicidade 
dessa materialidade, para se descrever o que é o enunciado. O 
enunciado terá, assim, a sua existencia prevista nao a partir de um 
sistema que venha acomodá-los com a identidade de signo, de 
frase, de sintagma, etc., e sim a partir de um tipo de materialidade 
que possa prever a sua existencia. 

Por outro lado, a conce~o da materialidade da língua entendida -
como em Guimaraes ídem) - alheia a urna drreyao diacrónica, porque é 
a materialidade do enunciado que soma a materialidade da língua nao é 
satisfatória - nem abrangente - porque nao pressupüe a materialidade 
constitutiva da própria língua, no caso, nao-dependente da materialidade 
de· cada enunciado individualizado. Língua enquanto ·sistema de rela9<)es 
deve ser concebida no interior da sua constitui~o, da sua historicidade 
que, por certo, acomodará qualquer tipo de enunciado. 

Nesse caso, as condi9oes históricas e sociais nao podem ser pen
sadas apenas de um ponto de vista positivo. Nao é preciso que se 
tenha a existencia de um fato concreto, definido pela realidade de 
um acontecimento - como a inven9ao do computador, por exem
plo -, para se preencher a historicidade do enunciado e da 
materialidade da língua, ou até determinar a sua existencia. O 
acontecimento nao precisa ser a realidade factual, o dado 
mensurável. O acontecimento pode ser a própria ausencia de um 
fato: a nao inven9ao da escrita, por exemplo, que nao dá margem 
a "revolu9ao tecnológica", mas que faz da oralidade as condi9oes 
de existencia do enunciado e da língua. 

E com essa perspectiva, é relativo se pensar no deslocamento da 
no9ao de língua como sistema. O deslocamento pressupoe em si a 
possibilidade de existencia de línguas-sistema. Este conceito, na 
apreensao do sentido instaurado com a materialidade sonora, pode 
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ser descartado; parece bastante operar com a língua como "efeito de 
sentidos entre interlocutores". Para se entender o modo de 
existencia dos enunciados em Bakairi , alcan9ar o seu sentido, é pre
ciso ocupar no enunciado a posi9ao de um interlocutor Bakairi. 

Diremos, entao, que, realmente, os enunciados constituem a língua, 
mas a materialidade própria da língua - . no caso, a oralidade - pre
ve a existencia tanto daqueles enunciados que se cristalizam em forma 
de signos, quanto daqueles que se instituem no momento da 
enuncia9ao, constituida, no caso, por um tipo de cadeia disursiva que 
elabora a rela9ao <leste tipo de enunciado com aquele, garantindo, nes
se escopo apenas, dominio de enunciados, a existencia dos enuncia
dos cuja materialidad~ tem na sua base tra9os específicos de oralidade 
- a sonoridade. E urna questao de efeito de sentidos entre · 
interlocutores historicamente determinados pela oralidade. 

Fora da língua, essas cadeias sonoras nao sao nem signos, nem 
enunciados, sao apenas ruidos, o que confirma que a "identidade do 
enunciado nao é a do acontecimento material (matéria nh som)" (op. 
cit., p. 76). Pelos dados Bakairi, porém, é possível se descrever urna re
la9ao lingüística determinada nao por urna situa9ao em si, mas por um 
tipo de materialidade discursiva que . instituí sentidos a partir do 
momento em que promove a co-rela9ao de enunciados, que venham 
a se constituir em unidades lexicais, ou nao. É possível, entao, se falar 
de enunciados 'I que, necessariamente, nao se constituem em signos, · 
mas que sao consituidos em linguagem pelos sujeitos da enuncia9ao. 

Assim, a existencia da oralidade como forma absoluta da linguagem 
verbal nao preve a revolu9ao tecnológica da gramatiza9ao, instaurada 
com o advento da escrita (AUROUX, 1992), mas, .certamente, preve a 
revolu9ao numa outra ordem, a da ordem do discurso. 

5.6 Metalinguagem e Oralidade 

O processo de gramatiza9ao, segundo Auroux ( 1992), pressupüe a 
descri9ao e a instrumenta9ao de urna língua "na base de duas 
tecnologías, que sao" ainda hoje, os pilares de nosso saber 
metalingüístico: a gramática e o dicionário." (op. cit., 65) Para isso, o 
limiar da escrita é fundamental. Diz o autor que nao se tem notícia "em 
nenhuma civiliza9ao oral de um corpo de doutrina elaborado em re/af-·ao 
com as artes da linguagem, mesmo onde podemos observar que certos 
indivíduos sao especializados no papel de tradutores ou "poetas"". 

O que cssa afirmativa deixa antever é a previsao de um aparato 
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formal - como a gramática e o dicionário, por exemplo - onde es
tivesse elaborado esse corpo doutrinário. A expectativa parece ser, de 
antemao, por um tipo de arquivo onde se armazena nao a história da 
língua dita pela oralidade, e sim a história de urna língua dita na 
forma de gramatizac;ao. Para se entender a oralidade é preciso se 
estender a noc;ao de arquivo para além do limiar da escrita e, 
conseqüentemente, nao atrelar a inven9ao da escrita o desenvolvi
mento dos processos metalingüísticos, nao atestados, segundo 
Auroux, nas civilizac;oes orais. 

A metalinguagem - como procuramos mostrar no corpo do trabalho 
- tem a sua inscri<;ao em línguas de oralidade. Certamente, nao se pode 
falar de um corpo doutrinário mas, por si só, a concepyao de duas 
línguas em Bakairi já aponta, de imediato, um trac;o de metalinguagem37

• 

Um arquivo que recubra a orahdade, e nao a forma oral de urna 
língua sem escrita, pode dar lugar a gramatizac;ao da língua indígena, 
desde que se evite a disciplinarizac;ao. Ou seja, pode-se falar num 
tipo de descric;ao com a língua indígena voltada para esse fim. Este 
seria o de recuperar no ambito da oralidade - e nao apenas num 
espac;o único, como os mitos, por exemplo, apontado em Auroux -
de que forma o índio pensa o funcionamento de sua própria língua, 
no interior dela mesma ou na comparac;ao com outras línguas. 

A metalinguagem nao pode pressupor a gramatizac;ao formal da 
língua. Mesmo porque a gramatizac;ao, em si, resultaría em apagar 
trac;os da língua fluida e, obviamente, trac;os da oralidade. 

A formalizac;ao constituí "a língua como uin real representável por um 
cálculo, como um real que se substitui por pequenas palavras de 
formalizac;ao. Ao que serve o conceito de signo e o princípio de 
divisibilidade: cada segmento da língua - palavra, frase, som, sentido 
- entendido como signo, é repetido de maneira unívoca e analisável: 
identidade por identidade, diferenc;a por diferenc;a." (MILNER, 1978:8) 

E aprisona a própria oralidade - e, portanto, a historicidade da 
' . língua - nas grades do sistema. E a língua passaria do seu "estado 

gasoso" - fluida - "para um estado sólido" - imaginária". 
(ORLANDI e SOUZA, 1986) 

F alar de urna língua de oralidade é descrever um tipo de consti-
tuic;ao que nao pressuponha a escrita como parametro. É também nao 
reduzir a oralidade a um tra9ado que busca desenhar o contorno sono
ro, mas que nao abrange a sua materialidade. 

Por outro lado, a compreensao de urna língua de oralidade revela 
características inerentes a própria oralidade. 

202 

1 

No Bakairi, por exemplo, a . inexistencia do discurso indireto ao 
lado do predomíni? do discurso direto e do discurso clivado, pa~ece 
sustentada numa hngua que se constituí na oralidade. A história é 
~onstruída e garantida pela cadeia verbal que se atualiza entre 
1nterlocut?res. A r.ealidad~ é _sempr,e imediata, nao é, interpretada -
~orno, sena pelo discurso 1nd1reto; e relatada pelo discurso direto, por 
1sso, e sempre atestada. · 

As marcas de atestac;ao - formas do discurso relatado - recobrem os 
lugares do~ e?~nciad~res, conferidos numa linha histórica de apropriac;ao 
e .de const1tu1c;ao d~ hnguagem. Essas formas de apropriac;ao revelam as 
~1ferentes perspecttvas d~ ónde s~ c?nstrói o sentido, e sao essas perspec
ttvas que denotam a reahdade objetiva. Toda urna intrincada rede de ele
mentos de re~erencia)idade retrata a realidade que se constituí pelo pris
ma d? Aenunc1ador. E o caso, por exemplo, da 4água' que é 4 falsa ' __ 
mawara p~~ ·- P?rque o enunciador é aquele que mente. 

A repettc;ao na hngua parece ser outro dado de oralidade. Os enunci
a?os que se repetem sao calc;ados por muitas razoes. No ambito da 
s1?taxe, ~º?~trói a textualidade da língua, evidenciando, por um lado, 
a 1mposs1b1ltdade da coordena9ao linear dos enunciados e, conseqüen
tement~, _negando ~ma poss1vel es~ruturac;ao paratática, porque a 
posp~s~c;ao das orac;oes u~a a urna nao tem sustenta9ao gramatical. A 
repettc;ao s~ apresen.ta, ass1m, como um nível intennediário que alimen-
ta, mutuament~ a s1ntaxe e a discursividade. · 

A repeti9ao, yor .sua vez, - dita também nas formas de atesta9ao -
expressa a no9ao c1rc~lar de tempo; esta indica sempre o eterno retor
no a u_m tempo de ongem e, ao mesmo tempo, sublinha os diferentes 
enunc1~dore~ que se localizam com relac;ao ao curso da história --- 0 

temp? 1med1ato, recente e remoto. Enfim, recupera a forma como se 
atuahzam o povo, o discurso ea história -- a oralidade. 

Enfim, .existe urna lógica, urna raza9 de ser, para que essas e nao 
outr~s seJam as marcas do kura itaro. A lógica das línguas de 
orahdade. 

_Por essa razao, é que, ~e entende também por que essas línguas 
nao conta~ na sua h1stor~a c?m a revoluc;ao tecnológica originada 
com a ~scnta - a f?nna,lt~ac;ao. Nem mesmo numa das expressoes 
da ~rahdade - o mito. E 1mpossível se aprisionar o movimento da 
orahdade num corpo doutrinárío. 
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. A análise do discurso indígena vem responder a mu itas das inda-
ga9ocs que permearam todo o trabalho. . . 

Come9amos por discutir a constru9ao do objeto da Anáhse do Dis
curso face ao nosso objeto - - o discurso indígena. Bem mais do que 
contribuir a abrangencia desse objeto, o estudo do discurso indígena 
acabou por "descobrir" a oralidade. 

A descoberta da oralidade a partir da própria oralidade, e nao a 
partir da sua visibilidade em línguas de escrita - lugar c~mum no 
estudo das línguas e na descriyao dos discursos - conduz1u a urna 
outra descoberta: a . possibilidade de se falar na constituic;ao da. 
materialidadc histórica no interior da própria história da língua - no 
caso, aquela que recupera e constitui inutuamente ~ .história do p~vo 
e da língua - e nao apena~ no interior da histonc1dade do sentido 
dos enunciados e processos gramaticais u1n a um. Nao dizemos com 
isso que esta última relac;ao possa ser ignorada, ou apagada. O fato 
é que o modo como a materialidade ljngüísti~a v~m sen~o. pensada 
- mesmo sem associá-la a urna realidade fis1ca, a matenahdade do 
som - elide a historicidade própria da língua, em urna das 
expressoes da sua constituic;ao - - aquela que nao resulta, 
exclusivamente, da soma da historicidade dos enunciados um a um. 
Em larga instancia, a materialidade histórica vem sendo trabalhada 
sem se supor a identidade da própria oralidade: esta vem seudo pen
sada como u1na das formas de expressao do verbal -- como registro 
- e nao como urna das formas de arquivo, da memória38

• O 
parametro para a oralidade tem sido a escrita e, nesse caso, pensa-se 
errado nao só a oralidade das línguas de oralidade, mas também a 
oralidade das línguas de escrita. 
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Essas colocac;oes nao autorizam, tampouco, a se falar em dois tipos 
de constituic;ao - urna lingüítica e outra discursiva. lsso poderia le
var a cisao língua e discurso. A materialidade constitutiva da língua é 
urna só, a realidade da sua constituic;ao é que abarca vários percursos 
da história, reunindo num só espac;o --- o discurso - a língua, os 
enunciados, os gestos, as práticas discursivas, o social e a identidade 
do povo. · 

Quanto a identidade do discurso indígena, esta se descreve pelo 
rnodo de apropria9ao da posic;ao vazia no enunciado e regida por re
gras anónimas e históricas. 

Urna apropriac;ao que revela os lugares ocupados pelo índio, por 
exemplo, na história do contato relatada pelo sujeito indígena. Subli
nhar as marcas deixadas pelo contato foi o caminho escolhido para 
ilustrar o discurso indígena e falar da materialidade do sentido. Cada 
um desses lugares remete a urna forma9ao discursiva que constituí o 
fio do interdiscurso. Estes . lugares se mesclam, no sentido de ora o 
índio enunciar do ponto de vista do opressor, ora do ponto de vista 
do oprimido e ora do ponto de vista de quem critica. Essa mescla 
promove a c0nstituic;ao desses diferentes lugares e faz com que a in
corporac;ao do discurso do outro (e de fonnac;oes discursivas outras) 
seja vista nao como o espac;o do repetível mecanico e universal. Mas 
como o espayo de fundac;ao do próprio discurso indígena. A retoma
da · nao é só retomada, é constitutiva do discurso enquahto 
acontecimento discursivo. . 

Esse acontecimento é que remete a· identidade do índio e do seu 
discurso, este, no caso, instituído tanto na materialidade da língua ma
terna --- kura itaro - quanto na materialidade da língua do outro - 
karaiwa itaro - , quando esta expressa as diferentes fonnas de apro
pria9ao pelo indio. Formas que dizem a ruptura e a descontinuida?e 
mas que, inegavelmente, fogem a disciplinarizac;ao e instalam a resis
tencia. Formas que nao dizem apenas do uso da língua: el~s estao, 
sim, inscritas na própria língua, quando entendemos da sua 
materialidade. Formas que dizem o discurso indígena e a oralidade. 
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Notas 

1 Em Souza ( 1986), num estudo sobre a estrutura discursiva da 
língua Tapirapé (Tupi), destaquei que as marcas explícitas da es
trutura da língua (imanentemente dialógica e polifónica), além 
de descreverem ( 1) a estrutura em forma de diálogo do texto 
descritivo, onde o locutor preenche os dois recortes destinados 
aos dois personagens do diálogo (interlocutor e locutor), (2) as 
formas que acompanham cada enunciado atestand?-os . em 
termos de veracidade no tempo presente, passado 1med1ato, 
recente e remoto, verificados no relato e na lenda e (3) operado
res discursivos (taná 'com certeza'; pané 'em vao') que funcio
nam como índices e favorecendo a antecipa9ao do desfecho dos 
fatos narrados nos tres textos, estavam diretamente realacionadas 
a concep9ao da sociedade Tapirapé. Esta se divide em grupos 
cujo fim prático é· a sobrevivencia e a integra9ao do povo 
(Baldus, 1970) 

Aventei, entao, a "possibilidade de o discurso Tapirapé estar 
refletindo a organiza9ao social do grupo. Urna organiza9ao 
onde sao prementes o convívio mútuo e a integra9ao."(Souza, 
1986: 180). 

Importante a ressaltar é que essa conclusao que fala . da 
interrela9ao do social com o discursivo foi aventada sem ter tido 
acesso a obra de .Maingueneau ( 1987), onde é definido o con
ceito de prática discursiva, associado ao de comunidade 
discursiva, enquanto processo de organiza9ao estruturante das 
duas vertentes do discurso, o social e o textual. 

Em outro trabalho (Souza, 1998: Gestos de Leitura em 
Línguas de Oralidade ), discuto a possibilidade dé se descartar o 
conceito de prática e o de comunidade discursiva, quando se 
trabalha com a rela9ao discurso/institui9ao, segundo leitura de 
institui9ao em Foucau~t ( 1971 ). Sao os lugar:s instit~íd_os 
socialmente que determ1nam quem tem e quem nao tem d1re1to 
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a urna autoria reconhecida, na forma de interpretayao. O que vai 
desvelar urna intrincada rela9ao entre o social e o textual. 

2 Ou em termos de a<;<)es nao-generali:zadas e generalizadas. O recorte 
é instituido com a 01>9ao pelas marcas -dile ou -ze, respectivamente. 

3 Mantivemos a -transcri~o dos dados na ortografia Bakairi utiliz.ada em 
Sou:za ( 1991 ), exceto nos anexos dos quais consta transcri~o fonética. 

Para o Bakairi existe urna proposta de ortografia elaborada 
por Monserrat ( 1977). Esta tem sido utilizada no material 
didático elaborado pelo SIL e na alfabetiza9ao na Escola Bakairi. 
Preferimos, porém, criar urna outra ortografia para uso exclusivo 
em nossos trabalhos. Tomamos por base ·a realiza9ao fonética 
dos sons, urna vez que a oferta de urna escrita fonemica 
esbarraria nos problemas apontados em Souza, 1988 e 1995. A 
defini9ao dos fones consonantais em termos fonemicos é 
bastante problemática devido ao fenómeno da harmonia 
consonantal, que abrange todo o léxico da língua. A distribuiyao 
dos tra9os surdo/sonoro é imputada a harmonía, o que dificulta 
a determinayao da entidade fonemica. Questao semelhante diz 
respeito a harmonía vocálica, ainda nao estudada. 

Segue abaixo a chave de transcri9ao dos símbolos utilizados: 
- - - --- ----

[a a [:> ] · o [ 3'] o [ t ] t [k ro] kw [ 1 ] 1 [ 3] j [y] y 
[e , e [u] u [1] 1 [t<O] tw [ryk ] nk [ e) r [ h 1 h [ t¡ ] t 
[ 3 ª [ w] u [u]u ("t ] nt [ g ] gu [ i ] r [ h J h [d3) d 1 
[ )JI e [ro] u [ p] p [ d) d (gro) gw ( <p ) f [y 1 g [Ji] n 
[ i [aJ a [~) mp [cfOO] dw [ryg] ng [ s] s [p.] w 
[ l ] 1- [s] a [ b J b ["d) nd [ m] m [ z) z [w] w 
[ i ] t [e 1 e [mb) mb [ k] k [ n] n [J] X [y] y 

4 Em Souza ( 1996), discutimos a rela9ao entre o discurso e o nao
verbal, mostrando que o arquivo de urna sociedade de oralidade se 
constituí por fonnas de escritura instituídas por tra9os nao-verbais. 

5 Confira-se, por exemplo, em Maingueneau ( 1987) o papel das 
nominaliza9oes que fazem com que urna formula9ao já assertada 
venha encaixar-se como pré-construído, como é o caso do e~emplo 
de "os comunistas sao materialistas" no interior do discurso comu
nista, analisado por Courtine e comentado em Maingueneau. 

6 Os documentos referidos em Barros sao os seguintes: 
FERREIRA, J.A., 1905 in "O Archivo volume H, Cuiabá, MT; 
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DUARTE, J .B. et allii, 1771 "Á Luiz Pinto de Souza Coutinho", 
Arquivo do Estado de Mato Grosso, Caixa 171 e TORRES, M. 
N., 1738, Arquivo Histórico Ultramarino de Lisboa. Pap_éis 
Avulsos de Mato Grosso, Caixa 2, documentos 83 e 84. Esttve 
no Arquivo, em 1992, e verifiquei que, estranhamente, os do
cumentos sumiram, apesar de existir a sua referencia catalogada 
e a sua previsao numérica nas caixas onde estariam guar~ados. 
Até o volume da revista O Archivo nao constava ma1s da 
cole9ao .. 

·7 A camara clara é um instrumento de prismas de reflexao, com o 
qual se ve ao mesmo tempo o objeto e a sua imagem projetada 
sobre urna folha de papel. 

8 Calvino (1978: "L'apprenti photographe") usa ª. palavra másca~a 
para designar aquilo que faz de urna face o produto de urna soc1-
edade, de sua história 

9 Barros ( 1977) fala da existencia das plantas das casas, modelo a ser 
seguido pelos indígenas na constru9oes das casas do Posto. No fyf u
seudo Índio, no Río de Janeiro, havia cópia dessas plantas num ar-
quivo (extinto?) de microfilmes. · 

1 O Sobre os Bakalri mansos, Von den Steinen ( 1942) comenta que 
"Todos estao batizados -. eles mesmos nao sabem por que, a nao ser 
que seja para receberem um belo nome brasileiro, cuja pronúncia 
muitas v.ezes lhes causa sérias dificuldades - e alguns deles também 
arranham um pouco o idioma culto do Brasil" ( op.cit. ; p.42) 

11 Em. Barros ( 1977), há a referencia de que o nome Bakairi foi atri
buído ao povo pelos karaiwas cuiabanos antigos. Significa 'man
dioca braba' e a denomina9ao se originou do fato de esses índios 
só conhecerem a mandioca braba. 

' 
12 Há outra palavra na língua para se dizer gente, é a palavra toji, mas 

essa nao é usada como marca de identifica9ao. 

13 A tradu9ao aqui empregada reproduz a versao de Apakano, nossa 
intérprete. A nossa análise, porém, recorre a outra leitura, conside
rada a fun9ao dos formativos e das marcas lingüísticas em jogo. 

14 Para a discussao sobre as divergencias na classifica9ao das 
línguas Carib, confira-se Gildea ( 1992) 

15 Derbyshire e Pullum ( 1981) tecetn observa9oes semelhantes 
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sobre o trabalho de Whcatlcy. 

16 Exen1plos da fonna con10 o índio é in<luzido a "disciplinarizar a 
própria língua" sao, c1n gcral, encontrados nos 1nateriais prepa
rados com fins didáticos. Em nosso trabalho utilizatnos um 
trecho do mito udodo pajika 'A on9a e o ta1nanduá', 
reproduzido num rnatcrial organizado pelo SIL ( 1975), em que 
a cxpressao do portugues ' nao deu o brac;o a torcer' foi 
literalmente traduzida para o Bakairi: udodo [ ... ]. tauari n-udu-pa 
ola s-apimi-doen (onc;a [ ... ] bra90 3ªpessoa-dar-nao assim 
paciente-torcer-finalidadc 'a 0119a nao deu o brac;o a torcer'. 

17 Conferc a esse respeito Orlandi ( 1990) e Souza ( 1993) 

18 A distribuic;ao dos sons surdo/sonoro atende, em Bakairi, ao PCO 
(princípio de contorno obrigatório) que restringe, na raíz da palvra, 
a contigüidade de duas consoantes marcadas com o inesmo tra90. 
Atende ainda a um processo de harmonia consonantal, a partir da 
nccessidade da insen;ao do tra90 sonoro na raiz atendendo ao PCO. 
A inser9ao <leste tra90 desencadeia um processo de sonorizac;ao de 
todas as consoantes dos sufixos. Quando nao se tem a insen;ao, os 
sufixos mantem as consoantes com o tra90 surdo, dando lugar a 
urna alomorfia nao prevista ern termos do a1nbiente segmenta!. Há 
tan1bé1n urna regra de restri9ao seqüencial segundo a qual nenhuma 
palavra Bálqiiri inicia por consoante sonora. Com exce9ao das pala
vras Bakairi 'denomina9ao do grupo dada por outros grupos' e 
bacururu •ritual', que etimologicamente sao estranhas ao Bakairi. 

19 O cstudo da sintaxe oferccido e1n Souza ( 1994) nao será reprodu
zido intcgralmcnte.Oferece1nos apenas as principais conclusoes dis
cutidas e1n Souza (ide1n), utna vez que o trabalho constitui urna ou
tra publica9ao. 

20 Nao constatamos no Bakairi o fenórneno da hierarquia referencial 
que consiste em marcar as formas transitivas com o . prefixo refe
rente hicrarquicamente superior. Em línguas Tupi, por cxemplo, a 
hierarquia nas orac;oes transitivas se expressa "da seguinte 
maneira: se o agente é hierarquicamente superior ao paciente, 
ocorre o prefixo subjetivo; se o paciente é hierarquicamente 
superior ao agente, ocorre o prefixo objetivo." (Cf.: 
MONSERRAT e S()ARES, 1983: 165). Assim, as línguas Tupi dis
tribucn1 scus 1narcadores segundo un1a hierarquizac;ao sintático
scrnantica, o que equivale a dizer que ora o paciente pode estar no 
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topo da hierarquía ora o agente, tudo depende das rela9oes híerár
quícas que se estabelecem em ternos universais da seguinte fonna: 

"falante > ouvinte > no me próprio (humano) > no me 
comum (humano) > animado > inanitnado." 

Hierarquía semelhante a das línguas Tupi é a que se verifica em 
Kuikuro, língua da família Caríb. Segundo Franchetto ( 1986), a 
hierarquía é resultado de um jogo complexo envolvendo fatores 
de ordem semantica e pragmática. A autora observa ainda que 
quando "o Paciente é referido por pronomcs, a hierarquía cessa 
de operar, · restabelecendo-se a ergatividade." Este dado, ainda 
com Franchetto, pode ·constituir "fato isolado, já que nao acorre 
em línguas do mesmo género." (idem:227) É interessante notar 
que no Bakairi o que Franchetto chama de "fato isolado" é o fator 
recorrente: o paciente é o termo sempre referido. 

21 Esse prefixo apresenta a seguinte alomorfia: at-, as-, az-, aJ, a3, ad3, atJ. 

2 2 Os mais jovens té1n dificuldades em entender Waluga, falante 
monolíngüe. 

23 Wheatley ( 1970) fala que a ordem Determinante Nome é a ordem 
normal, nao marcada. . 

Em nossa análise, nao conseguimos confirmar tal coloca9ao. Em 
dados isolados, essa ordem recebe a interpreta9ao de dúvida, de in
terroga9ao. Em textos, essa ordem instaura sentidos diferentes, con
tribuindo a significa9ao dos elementos de referencia. 

A ordem Nome Detenninante detennina o objeto; a inversao 
dos elementos no sintagma acarreta o sentido de indefinic;ao ao 
no me, correspondendo a 'um tal de', 'certo', etc. 

Ordens diferentes nao encerram u1na questao de parametros fun
cionais do discurso. Ordens diferentes produzem sentidos dife
rentes. Confira-se a esse respeito Guimaraes, 1993. 

. 
24 E comum, ·dependendo do infonnante, esses tennos 

apresentarem pronúncias diferente: mi a, Ji a, e outras. 

25 Dado as formas discendi sustentarem o discurso clivado. 

26 A respeito do processo de identifica9ao que se instituí na 
materialidade lingüíisitica, confira-se Souza ( 1993 ), onde se dis
cute o porque da estranheza dos alunos Tapirapé com os textos 
elaborados nas Cartilhas Tapirapé. 

27 Certa ocasiao, por exemplo, trabalhei co1n Apakano num texto dela 
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sobre as tarefas dos horr1ens e das mulheres sobre a possibilidade 
de pontuá-lo como ern portugucs. Meu objetivo era saber se o ope
rador w marcaría parágrafos. 

Após explicar · como se usa va o ponto e o ponto-e-vírgula, fiquei 
surpresa como nao só pontuava o texto em Bakairi, como também 
me explicava o porque de usar ponto ou ponto-e-vírgula. 

28 A tradu9ao interlinear consta do Anexoll. Quanto a traduc;ao livre, 
gostaria de esclarecer que mantive o texto em portugués exatamente 
como Apakano o produziu, nao me preocupando em corrigir a gra
mática e o registro. 

29 Por exemplo, num trecho do mito, a marca - J presa a udJdJ -
udJdJ J - f oi traduzido como 'a on9a nervosa'. 

30 Apakano, durante a tradu9ao, fez questao de falar desse milho antigo, 
que só existia no Xingu. 11oje, a gente só conhece o "milho karaiwa". 

3 l Em Souza ( 1998), descrevo como essas fatas instauram diferentes 
formas de discursividade, instituidas com rel~o ao processo de autoría. 

32 Em Souza ( 1998), analiso o mito como urna fonna de 
discursividade próxima ao género alegoria. 

33 Depois que xixi fez os kura, fez a divisao dando urna língua para 
o índio- e urna língua para o karaiwa; deu também flecha para o 
índio e arma de fogo para o karaiwa. O tamanduá é, assim, 
caracterizado como 'aquel e que nunca teve flecha.' 

34 Como estou · abordando diversos aspectos da sonoridad e, recuso par 
os fatos aqu.i analisados o rótulo de ideofones (termo da teoría 
tagmemica ), e1nbora os segmentos que chamo de onomatopéias 
também nao correspondain a definic;ao deste termo. A razao para 
nao lidar com o conceito de ideofone advém, por um lado, do fato 
de os referidos seg1nentos conservarem um pouco do aspecto 
imitativo previsto para a · onomatopéia e, por outro, porque o 
ideofone é restrito a urna significa9ao e a urna detrminada classe de 
palavras, em geral, os advérbios. Os segmentos que estou abordan
do tem fun9ao bem tnais a1npla. Oanham materialidade de texto. 

35 Pode-se recuperar aquí - e nos de1nais exemplos sobre o sentido do 
sonoro - a diferern;a entre urna n1aterialidade histórica - constitutiva 
da língua - e urna materialidade c1npírica (bruta), que recobrem, res
pectivamente, a língua por sua fonna. tnaterial e a língua por sua for-
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rna abstrata (aqucla concebida pela lin!:,rüística). (Cf. : ORLANDI, 
I 994b) E acrescentar que a n1aterialidade sonora nao é c1npírica. 

. . 

36 En1 agosto de J 993, foi realizado no Instituto de Estudos de Lin!:,~
gem o serninário "Discurso e Sintaxe", co1n palestras de Man1nd1n. 
Durante csse encentro apontei essa possibilidade de se repensar a 
história da língua falada no Brasil, no que refere a influencia das ~Ín!:$Uas 
indígenas, a partir da história da oralidade do portugucs do Brasil. _ 

E1n trabalho anterior, Orlandi ( 1992) expande essa coloca<;ao, 
sublinhando a questao da ident.idade da Jíngua que se fala no Bra
sil e destacando que, na história dessa identidade, é preciso se levar 
em conta duas formas de oralidade: "urna feíta com violencia que 
itnpoe a história da língua brasileira u1na escritura , e outra que 
corresponde a u1na "outra" história .. " 

37 A metalinguagem implica urna linguagem formal (técnica) que descre
veria as reflexoes sobre o funcionamento da língua. De fato, em 
sociedades de oralidade nao há esse nível teórico de formaliza9ao, mas, 
em outras formas de discursividade, registram-se processos 
mealingüísticos que revelam a conceJ)9ao que os povos dessas socieda
des tem sobre o funcionamento da sua língua e, até, de outras línguas que 
eles dominam. Sao inúmeros os fatos aqui arrolados que sustentam es
sas coloca9oes e que revelam que as reflex5es dos que falam línguas de 
oralidade vao além de processos epilingüísticos. E bem além das 
concep90es como "certo e errado" sobre a gramaticalidade dos dados. 

Entretanto, após entrevista com Auroux ( em 1994 ), que leu a primeira 
versao desse nosso trabalho, diversos aspectos foram levantados com 
rela9ao a oralidade. Falar da oralide em sua essencia - e nao por 
oposi9ao a escrita - é descrever a oralidade em sua ontología. Chegar a 
essa defini9ao - segundo Auroux, na mesn1a ocasiao - é , talvez, o prin
cipal fator de reafirmar a rela9ao metalinguagem/escrita. A constitui9ao 
de urna língua de oralidade - como procuramnos descrever - ratificaría 
a cisao metalinguagem/oralidadé. Esse, porém, é um tema que requer 
urna discussao bem mais ampla. Nao se restringe a abordagem de al
guns pontos diretamente divergentes. O desenvolvimento teórico da 
rela9ao oralidade/metalinguagem é fundamental a formula9ao da histó
ria das ciencias e, fundamental, também a compreensao do deslocamen
to que se faz da oralidade para se lidar com a dicotomia escrita/oralidade, 

38 Para a noc;ao de arquivo como memória, confira-se Pecheux 
(1985). 
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Anexo! 

bakai i y-edaw-ile awadw 
3ªsu-3ªob-comer-aspecto beiju 

ilapi e awadw yedawile takJrJ fu pa a ye-tibe 
depois massa dele mandioca fazer-paciente 
imapile ikele ftgele igawkwle ye-tibie 
depois descascar ralar espremer fazer-paciente 
pil awad-ui yedawile awadui Judwle ilema yedawile 
depois beiju-futuro assar depois 3ªsu-3ªob-comer-aspec. 
a J w ugondJ ad k b ze id le tag e podo inep ile 
aí assim homem ca9ar lf ca~a carne trazer 
n3kJ ilema ihuile 
matrincha depois assar 
awadw ag y-a-di le pogJ yayedile pekodJ Junu-ipe 
beiju com 3ªsu/3ªob-comer mingau mulher socar-paciente 
arowatai ma: taze i ª.3 i w pogJ bakai i yJko 
se algo mandioca milho até mingau arroz 

'Bakairi come beiju. Come o beiju só depois de fe ita a massa . dele 
corn mandioca. Ele faz massa de mandioca depois de descascar, ra
lar e espremer_ [a mandioca]. Assim que isso é feito faz o beiju. 
Para comer o beiju, assa e depois come. 

Se os homens vao a ca9a e trazein carne e matrincha, depois de assados 
comein com beiju. As mulheres também fazem mingau com [pol
vilho] socado, ou até de qualquer outra coisa como farinha de man
dioca, milho, tudo [serve] para o mingau de Bakairi, até arroz.' 
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AnexoII 

iduJ-dai-pa t-~d-~e-to-bire 
mato-dentro-nao agente-inversor-chegar-nom-ex 
kuika e ene-ne iduo-da-no-pt e-mon dJ. 

trazer-agente mato-dentro-em-nom. -ex-co letivo 
kuika e maw3 ka enene iduodanopt em~ndo. 

aquele tal 
ega ka aiwa ag id -le- o kuika e o mía e- o idu-odafi- o 
olha com ir-aspecto-enfase lá-enfase mato-dento-enfase 
ka aiwa ag id le 

mia a idu-odaf i o 
lá mato-dentro 
od kuikea a mi3 kawa m k kuika e t 
como lá-antigamente aquele 
s edi le mia a 
chegar lá 

t daf3ile yutwle id le 
lá estar 3ª/3ªob-saber 1r 

if peiu tezo a kanivetfi ma: petosoko e i fina ke J ila eka3 i 
aquilo fósforo nós chamado presente 

pentfi eka3i ka +te adida imea w yakile m k karaiwa Ji p'3' a 
linha miudezas aí 3ª/3ª-levar dele colar 

w yakile 
assim 3ª/3ª-levar 

kaikai t t ne bama SJ ulu i ke J ne Í ipa tewaf e e pe pe pe 
coitado roupa-nem.ter.nao só uluri chamado nem nada cinto onomat. 
w elewog3 kulel 

tampar nada 

s-eane-di le-m3 kaJo w eg y-i ta-dtle-m3 
inversor-medo-aspee-pi cachorro olha 3a./3a -medo-aspecto.pi. 
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ud;,do kewadilen13' 
om;a pensar 

kulem3' awt3- a 
subir urucum-em 

ma: k d ke awa awto se abele 
algodao urucum galho descer 

a SaÍln::>num3' kWatJ- a ku-le-mo 
ah gritar jirau-em subir-aspecto-pi 
ayedtlelem 3 t ke JZC 

fizeram dizem 

eg m k ka aiwa t+taze udodo kewadilem3 
olha aquele medo on~a pensar-aspecto-pi. 
udodo keba m k kaJ ::> w kul y-tta-ge-le-m3' 
on~a nao aquilo cachorro coisa 3a.3a./medo-verbal.-aspecto-pl. 

kuika e ola diseba it3 wa 3 ge nataiba 1se 
kuirare aí fazer gente aJguém morder-nao futuro 
- ke i o udo - k-akobadile 
dizer gente lª-andar-nao-aspecto 

taseaned it3 wa al kul ki-a e keba ::>la me a J 

ter medo gente isso l 3pac-morder nao mesmo 1sso 

aw k me o 
ele ISSO 

w ma: t-igapidaw J 

assün esse 3ª-cacique 
kele m k kuika e 
dizer aquele kuikare 

. 
a1ne ma: teo-tuo atne me J -

fazer aquilo mandar-quando fazer algo 

aituo o akea - kele m3' 
aí s1m dizer-aspeto-plural 

adapaed di lem3' pekodomo0 do adapaed dtlem3 ugond::>mond~ 
fazer fila mulheres homens 
adida imea ynuile e i-a-m3' tu tu 
co1sa pequena dar ele-para-plural onomatopéia 

wame akawa ayedile 
assim antigamente fazer ._, 

kuika e ag id i pie 
com ír-fonna clivada 
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e tak:-l tak:-l al pid wana eyab t e 
ei bisavó alapidawana velho 
3 ge ka rn - kele rn k kuika e 
quem interrogac;:ao voce - disse aquele 
u a u a-n1a al pid wanal u a al pid wana u a katawga u a -
eu eu-:f oco alapidawana Katagua 
keduJ rnia a 
dizer-entao antigarnente 
ku 3ipein::>gwc -le J - kele in akawa kuika e J - atarna rn akawa 
nós parentes -enfase lá antigamente ?? 

ku 3 ipern:'.)gwe .-le J - kele 
nós parentes-de fato . disse 
t ke :'.)Ze rnaw ka 
dizer-forma clivada aqueles 

t t mJ aw .a3 i izea1n3 fina - kele rn k ka aiwa 
Já Já-plural aquele milho querer-plural nós - disse aquele karaiva 
aituJ rn a3 i ye-nJta-ge-le-rn3 yekigelem3' 
aí aquele milho descer-jirau-verbalizador-asp.pl. debulhar 
tek muga Jdai tuy u el m 
jogar panela dentro cru aquilo 
yagu1-Ie ka aiwa m3 ge p lag d ke :'.) 
3a./3a.-comer-aspecto karaiva aquele apalagado chamado 
in a t ke- J-ze i 
lSSO dizer-instrumenta)-foima clivada 

a3i yagwle m tilan3zebal 
m1lho comer aquele torrar-nao-énfase 
m k y-agw-le m k yagwle m k yagwle m k yagwle 
eles 3a./3a.-comer-aspecto 

? tna · 
acabo u ( onomatopéia) 

m a3i ku 1 f 1na yadt ele l:'.) m a3i·· ~ 
aquele milho nosso enfase nós plantar aquele milho-próprio 
tua e keba J a~ ilige m k yagwle 
duro nao-enfase por isso eles comeram 
m k yaguile in k yagwle m k yagwle ma? w yagwle 

eles comeram acabou ass1m corneram 
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te ilapt e In akawa e-IZC keletn3 J 

demorou depois antigamente vir-querer disseram 
fa ft a 3 gataw-ga - kele in k kuika e J 

torrar-imperativo disse aquele kuikare 
fa ft a 3 gatawga u a-e ise sarnJ m3 ga-dtle-rn3 

eu-apara futuro povilho voces-torrar-aspecto-plural 
sairn3 takJ J rn3 gad+Iern3 

voces massa 
w - kele ihe i 
aí dizer sim 

pa ayedtlem3 rna: J J Jiga-tibe w g kul fa ft'ª ayedtlem3 
mandioca fazer terra fazer-paciente com aquio fazer 

kaikai te te te te samJ yegadilem 3 tak:) J 

coitados polvilho torrar massa 
ka aiwa-e m m k kuika e 
karaiva-para 1sso aquele karaiva 

waya e yegadtlem3 
farinha torrar 

m pa eseid lem3 af} ilen1'3 awadw yudtlelern3' tipJ tipJ tipJ tipJ 
mandioca arrancar foram beiju fazer onomatopeia 

kuika -e ka aiwa-e w 
kuikare-para kariva-para e 

e ~ilern3 
v1eram 
id -wa itawgane t -ipa itawga kaikai kul amaimJ 
ir-irnperativo gente aqui-nao coitados como voces 
eg se yipi lem::> se yiptle1n:) ma ma ma rna 
olha mato roc;:ar onomtopéia . 
tuka\v ze kul a 1 ay a-g yagelern3' 
quebrar 1sso machado de pedra-com derrubar 

w kul t ke :'.)Ze 
aí isso disseram 

kaikai kul fina · t ke ~ze 
coitados nós disserarn 
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Jina idamuDdome akawa ne i taho-pcba ne i pt ne i apa (a-peba 
nossos antepassados antigamente faca-nao machado enxada ter-nao 

kaikai Iel I 
coitados enfase 

tama i-ge kula se yukawadile ma mama a 1 aga 
mao-com coisa mato ro~ar machado de pedra 
t ke :'lze 
dizem 

il -ge-kul pi ma: se yagcle t3 t3 t3 t'3' al kul 
aquilo-com-só machado de ferro isso mato derrubar onomatopéia assim 

kaikai lel l Jiname akawa Jina idamund::> kuika e ol ene 1 o 
coitados enafse nossos antigamenta nossos avós kuikare trazer 
id -wa itawga 
ir-imperativo ir 
kaikai kul amaimo t t ne -ba-mo t dah:'lgune -ba-m::> 
coitados voces roupa-nao-pl faca-nao-pi. 
ama1mo t wigune-pa t f adagune-ba-m:'l w 
voces sem machado enxada-nao-plural e 

id wa itawgane 
ir-imperativo gente 
ihe 
sim! 
id wa itawga lel ne m- da- o-m3i J 1 a aw-gele - kele akawa 
1r-1mp. gente enfase ir-final-plural aqui 1 a.dizer - disse antigamente 
k- e-to-bi e-oze lel 1se m- da-le-m3 - kele 
l ª-vir-nom.-ex-aspecto mesmo fuutro 2ª-ir-aspecto-pl. disse 
ihe 
s1m 
w maw ka epane ge-le -m3 Jina idamuºd:'l . 
aí aqueles aparecer-aspecto-pi. aquí avós 

e Pile J a pe-yena3i idu~-dai 
chegar aquí campo-em mato-dentro 
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mk t ef}ile pep+ yitugelem3 ef}ilem3 3 
.._. 

sagu 01 
eles lá v1eram canoa fazer v1eram pnmeiro 
id n lel ef3ile wai-keba en el al kul t 1 t m akawa 
todos vieram vir-nao vieram só aqui antigamente 

epi le te tako al pid wana 
vieram bisavó alapidawana 
e ubema m akawa epile ::>d::>padile nitai-b ay::>lel ep ile o 
de urna vez só voltar-nao querer-nao para sempre vieram 
t keze maw3 ka 
dizem aqueles 
kainane pabai ayolel m k ep ile 
antigamente papai para sempre ele veio 
kaikai ep ilem3 t tie -Ilba ne Ji a peba-g l p::> 
coitados vieram roupa-nao nem isso nada-tinham ISSO nao 

Ji a peba 

ad ewatun3megelem3 te t l t eta t eiseb 
vinham chegando ter lá gente vir-querer-nao 
t l t idu odai ne J 1 a e-1ze-pa a inakae kul 
ter lá mato dentro nem isso vir-querer-nao ah ruim cotsa 
t ma: i keba t adida imea lapeba t 

lá aquilo nao lá miudezas ter-nao lá 
kelem3 
dizem 

t l k inane ma: i tutuze u a etobi ebeba ep ilem3 tutuze u a 
ter antigamente conhecer eu vfr~nom.-nao vir-plural 
etibe t 1 
vieram tinha 
t ip e ai kul t 3 ge-peba ku o id le id n ke 3i 
lá época lá gente-nao mais ir todos muito 
t 3 ge peba id le 

t l ma k inane tutuze u a yamuº d3i waf3ile ume 
lá-bem crian9a-quando porque quando 
m k ePile Juk Juk m k. 
eles vieran onomatopéia eles 
al kul ad- elem3 w . 
só assim invers.-vir ass1m 
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AnexoIII 

ud::>d::> m k t - kae kae kae -
om;:a lá onomatopéia 
k kal id le iw 't k kal id le iw 't 
lá ela vai sócio 

kal id le mae- a . af3 elige kududw kududw kududw. 
anta-para entao onomatopéia 

'E lá se foi a on<;a gritando - kai! kai! kai! - Lá vai ela, sócio! Lá vai 
ela, sócio! Lá vai ela, sócio! Corría a on<;a atrás da anta trotando.' 

pt w ameze kewadt lem3 m k pa3 ika 
flecha jogar dizem aquele tamanduá 
t::>Jidike mae yamtle ha ipa 
cair-a-flecha anta acertou ah nao 
mae id le lel . 
anta ir mesmo . 

ttpiemba 
flecha-nao 

'A flecha foi jogada. Contam que o tamanduá nunca teve flecha. A fle
cha caiu na terra, e a anta ele nao acertou. E ela acabou fugindo.' 

JiJi JiJi JiJi - isele - JiJi JiJi JiJi - isele 
'xixi, xixi, xixi - ele urinou - xixi, xixi, xixi.- ele urinou ' 

itu3 p::> 3e-pi e ile e ::>dai ey ase::> 
aí JeJum-ex metnbro dentro sair 
'Entao, quebrado o jejum, saiu alguma coisa de dentro do me1nbro 

dele.' 

tuk sJk in a y-ene~ ile 
onomatopéia aquilo 3ª/3ª-trazer 
'Caiu a coisa, ele apanhou e a trouxe.' 

id le pa3 ika -
ir tamanduá 
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t 'da t 'da t 'da 
onomatopéia 

'() tamanduá· sai tada, tada, tada.' 
1naw3 ka apile t isele -Ji Ji Ji Ji Ji Ji [ ... ] 
ele aí lá urinar onomatopéia 
'E lá, ele urinou - xixi, xixi, xixi.' 
bam 
'Corre! - [grita o tamandu_á]' 

. 
m k ud::>d::> ema- J kul -keba ke 3i 
aquela onc;:a mao-enfase coisa-ex muito 
'Aí a on<;a acertou com vontade o bicho.' 

putukw mae yaile mae ihugele 
onomatopéia anta matar anta cair 
'Atirou a flecha murmurando e matou a anta. A anta caiu.' 

m k pa3ika mayakw yagadile m k p::>d::> ita- 3'i 
aquele tamanduá cesto tranc;:ar ele carne colocar-para 
'O tamanduá tran<;ou um cesto para por a carne dentro.' 

ruta tuta tuta tuta p::> p::> p::> 
onomatopéia · onomatopéia 
yapadile yabemile 
colocar nas costas amarrar 

'Tran<;ou, tran<;ou, tran<;ou, tranc;ou. Forrou o fundo da cesta com 
folha. 

Colocou o cesto nas costas e amarrou.' 
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