
FUNDAÇÃO TECNICO·EDUCACIONAL 
SOUZA MARQUES 

. 

INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA 
PROFESSOR SOUZA MAROUES 

. 

ESCOLA DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE BIOMORFOLOGIA 

VOLUMES IV E V - 1878/80 - ANOS IV E V 
RIO DE JANEIRO - BRASIL . . . ' 



·" 

' 

\ 
. . 1 

ADIVINHAÇÕES KARIPÚNA 
\ 

por S. JOY TOBLER 



.... 

.... 



ADIVINHAÇÕES KARIP.0NA 

por s. Joy Tobler 

!ndice. 

· .1. Introdução 

2. Forma · das adiyinhações 

3. Seleção de adivinhações 

3.1 Acerca da natureza 

3.2 Acerca da natureza, antropomorfizada 

3.3 Acerca das pessoas 

3.4 Acerca da vida cotidiana, antropomorfizada 

3.5 Acerca da vida · cotidiana 

4. Observações 

5. Apêndice 

5.1 Notas 

5.2 Abreviaturas 

5.3 Ortografia 

1. Introdução. 

O~ ·indígenas Karipfina das margens do Rio Curipi 

no norte do Território do Amapá gostam de propor adivinha-

ções uns aos outros nas suas reuniões sociais. Eles ., . aizem 

que .'quebram' (kase) adivinhações às outras pessoas. 

Muitas destas adivinhações tratam de fenômenos 

naturais da região habitada pelos Karipúna: bichos, plan-

tas, o sol e a lua, etc. Algumas das adivinhaçõe s acerca da 
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natureza se colocam em termos antropomórficos, descrevendo o 

objeto em questão corno uma pessoa com .determinadas caracte-

rísticas. Outras adivinhações tratam de características de 

verdadeiros seres humanos, e ainda outras descrevem aspectos 

da vida cotidiana: ' pente, cachaça, espingarda, etc.; alguns 

-destes aspectos são também retratados em termos antropomor-

ficas. 

Uma · adivinhação aprovei ta por vezes di.versos sisi 

.-nificados de uma só palavra, falando por exemplo de . agua 

quan~o há realmente na resposta um uso -aiternativo da mesma 

(cf. 3. l.· 1 .e 

3.1.2}. I 

-Ocorrem de vez ·em quando variantes de uma so adi 

vinhação (cf. 3.4.2 e 3.4.3} ou variações em relação ã . res-

posta (cf. 3.3.2) • · 

2. Forma das adivinhações. 

A forma de contar adivinhações segue um padrão 

bem definido. A pessoa (A) que conhece ·a adivinhação diz 

primeiro que ela tem uma adivinhação para contar, . ao que a 

pessoa (B), com quem ela fala, responde, pedindo que (A) lhe 

conte a adivinhação. Então A conta sua adivinh-:.tção e B res

ponde com a competente identificação de objeto (se consegue 

decifrar a adivinhação). Por exemplo: 

A. Masak masak. 

B.-'· Kam. 

---- A. Hoch ka naj e; a k.l. s a? 

'Adivinhação adivinhação.' 

i.e. 'Tenho uma adivinhação 

para você.' 

'Venha pois. • 

i .e. 'Adiante! Conte!' 

'Uma pedra que nada ·, o que 
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B. Tawahu? 'Tartaruga?' 

A. Wi, a sa. 'Sim, está certo.' 

Nenhuma das duas palavras introdutórias - masak 

e kam· -- é usada em outros contextos ~a língua .Karipúna, pe~ 

tencendo somente à fórmula das adivinhações~ 

A própria forma da adivinhação apresenta -tres 

componentes, dois dos quais facultativos e um obrigatório, 

como se vê no seguinte diagrama: 

Periferia facultativa ~ . 

Pré-nuclear 
1 

Introdução 

Núcleo obrigatóri o Pós-nuclear 
1 1 . 

Adivinhação Pergunta 

e li 9e 'há·> (a ki sa 'o que é?') 

No exemplo completo anteriormente citado, falta 

a parte introdutória, mas está ~resente a pergunta p5s-nucle 

ar. 

~. Seleção de adivinhações. 

·A seguinte seleção de adivinhações, das quais se 

dão apenas nú~leo e resposta, foi coletada por Fredi e ·Joy 

Tobler,e obtida de diversos homens da tribo Karipúna durante 

o segundo semestre de 1977. (As mulheres da tribo professam 

ignorância das adivinh~ções.) 

3.1. Acerca da natureza: 

3.1.1 dlo ka -mote 
-agua Tpr.i subir 

bwa. 

madeira 

'Ãgua subindo numa 

árvore. ' 
Resp: koko. 'Coco. ' 
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3.1.2 dlo dibut. 

- -agua em=pe 

'Água 
... 

' em pe. 

3.1.3 hoch ka • naJe. 

pedra Tpr.i nadar 

•uma pedra nadando. ' 

3.1.4 de ghã kwi, ye 

duas grande . cu.ia 3p 

ka bat kÕthe. 

Tpr.i brigar encontrar 

'Duas grandes cuias que 

estão tentando se encon 

trar. ' 

3.1.5 li ka mãje la so 

3s Tpr.i comer lá 3sP 

buch, li ka kaka 

boca 3s Tpr.i· excretar 

ãba so -. goJ. 

sob 3sP garganta 

'Ela come com a sua 

boca, ela excreta de

baixo da sua garganta.' 

3. 1. 6 li blã' ló li 

3s branco quando 3s 

ka tõbe até -me 

Tpr.i cair chão eis=que 

li jón. 

3s amarelo 

'Ele é branco, mas 
. .. . veJa, quanao cai no 

chão é amarelo. ' 

Resp: kan. 

'Cana de 
... 

' açucar • 

Resp: tawahu. 'Tartaruga. 

Resp: soley ke lalin. 

'Sol e lua. ' 

Resp: ãgi. 

'Enguia elétrica.' 

Resp: dize. 'Ovo. ' 
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3. l ·. 7 mo - -mama bay mo un kwi 
..., 

lsP mae dar ls uma cuia 

suk; si tã li dus 

.açúcar se demais 3s doce 

mo pa · ve f ini 

ls Neg poder terminar 

mãje-1. 

comer-3s 
. . 

'Minha mãe me deu uma Resp: pimã. 'Pimentas. ' 

cuia de· açúcar, foi tão 

doce que eu não pude 
comê-lo todo.' 

.3.2. Acerca da natureza, antropomorfizada 

3.2.1 tét nég kole la 

cabeça ne~ro grudar lã 

g0go blã. 

fundo branco 

.•Uma cabeça de negro 
. . 

grudad·a num fundo 

branco. ·' 

3.2.2 tét - la ho neg 

·cabeça negro lá • cima 

bwa. 

madeira 

'Uma cabeça de negro 

lá na 
..,. . 

' arvore. 

-neg 3.2.3 un ti ka 

um pequeno negro Tpr.i 

hule un gho bahi. 

rolar um grande barril 

'Um negrinho que faz 

rolar um grande barril.' 

Resp: kaju. 'Caju •. , 

Resp: · nik pudbwa. 

'Casa de cupim. 

Resp: huló kaka. 

'Estercoreiro. ' 
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3.2.4 un soda, li ka 

um soldado 3s Tpr.i 

- palto. pote sa 

levar cem paletó 

'Um soldado que usa 

cem paletós.' 

3.2.5 un mun, li pa 

uma pessoa 3s Neg 

ka soti di so kaz·, 

Tpr .• i sair de 3sP casa 

me · li ka . 

mas 3s Tpr.i voltar 

tu-pa-tu. 

por=toda=parte 

· 'U~a pessoa que não 
' 

sai de casa mas que 

viaja por toda parte.' 

3.3. Acerca das pessoas 

3.3.l de -ti -neg 

dois pequeno negro 

ka bat kuhi. 

Tpr.i brigar correr 

'Dois negrinhos numa 

' corrida • . 

3.3.2 mo • • 
l.S l. I mo laba • 

ls aqui ls lá 

'Estou • aqui e estou 
1- ' a. 

3.3.3 mun ka koze 

pessoa Tpr.i falar 

Resp: mi. •r-tilho.' 

.. 

Resp :. : . koklich. 'Caracol.' 

Resp: zoh~y. 'Orelhas.' 

Re.sp: (i) mo wey • 

•r.1eus olhos. ' 

(ii) mo lide. 

'Meus pensamentos.' 
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-me fey sa ka 

mas folha Dem Tpr.i 

hepun·. 

res-ponder 

'Alguém está falando, 

mas são as folha~ que 

respondem. ' _ 

Res p: mun muhi • 'Um morto.' 

3.3.4 li plat, - de ge wey 

3s plano ter dois olho 

- li 
.... 

do. me pa ge 

mas 3s Neg ter costas 

'Ele é plano com dois 

olhos, mas -nao tem 

costas. ' 

Resp: mun lãdã mivwé. 

'O reflexo ·ae uma 

pessoa no espelho.' 

3.4. · Acerca da vida cotidiana, antropomorfizada 

3.4.l un timun ka 

uma criança Tpr.i 

hule ghamun. 

rolar .velho 

'Uma criança que tomba 

um adulto.' 

Resp: tafya. 'Cachaça.' 

·3. 4. 2 un ghamun, . li k-
uma velha 3s Tpr. ·i-

ale dãbwa so van 
• selva 3sP ventre ir 

· gho, kã - . li tone 

grande quando 3s voltar 

so van plat. 

3sP ventre achatado 

'Uma adulta que está 

grávida penetra na 

Resp: fizi. 

selva, quando ela volta 

sua barriga está achatada.' 
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3.4.3 un · fam, f am 

· uma mulher mulher Ind 

gl1Ós la· kaz, li 

grávida lã casa 3s 

k- ale akuché 

Tpr .. i ·- ir . · dar=à=luz 

la dãbwa .• 

lã selva 

'Uma mulher grávida em 

casa, penetra na se:.lv.a 

para dar à luz. ' 

3.4.4 un ti bónóro ka 

um pequeno rapaz Tpr.i 

jite un gho 

:jogar uma g~ande 
~ 

bw.a. 

madeira 

'Um rapazinho que pode 
-de.rrubar uma arvore 

grande.' 

3.4.5 un ghamun ka mãje 

3.4.6 

·um velho Tpr.i comer 

la so van, ka 

i ·ã 3sP barriga Tpr. i 

la ·SO do. 

e~cretar lá 3sP costas 

· 'Um adulto que come 

com a barriga e que 

excreta pelas costas. ' · 

un .mun li voye 
uma pessoa 3s mandar 

so pitit la sid:ad 

3sP filho lá ci'dade· 

Resp: fizi. 

Resp: hach .~ 

·Resp: habo. 
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sa ki li fé laba 

Dem que 3s fazer lá 

li save • 

3s saber 

'Um homem manda o 

filho dele para a 

cidade, ele sabe o 

qu·e · ele faz 1- ' a. 

ki -ge un 3. 4 •. 7 un mun 

uma pessoa que tem um 

che, li mete-! 

cachorro 3s colocar-3s 

lasu un zile p1e 

lá=em uma ilha cheia 

vyan, aphe s .a, zile 

caça depois Dem ilha 

la ka -sa hete 

Ind Tpr.i ficar sem 

vyan. 

caça 

'Alguém tem um cachor 

ro, ele o coloca numa 

ilha cheia de caça, 

depois disso a ilha 

fica sem caça"?' 

3.5. Acerca da vida cotidiana 

3.5.1 • ka ãlé pagani poze 

gavião Tpr.i pousar em 

un tét bwa. 

uma cabeça madeira 

'Um . - pousando gaviao 

na copa de uma 
- • arvore. 

.• 

Resp: lin. 

'Linha de pescar. ' 

. . 

-Resp: pe fin. 'Pente fino• ' 

Resp: pip. 'Cachimbo.' 
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3.5.2 un kaz, ye ka 

uma casa 3p Tpr.i 

- di poto, fe-1 wun 

fazer-3s de um poste . . 

ye ka pahe lapli, 

3p Tpr.i abrigar chuva 

. li p- ka thãpe 

3.5.3 

3s Neg-

ye. 

~p . 

Tpr.i molhar 

'Uma casa que ·eles 

constroem de um poste, 

quando eles se abrigam 

a chuva não os molha.' 

un asyet, u fhape-1 

um prato 2s bater-3s· 

- .li ka ate pa 

chão 3s Neg Tpr.i 

~ase, u fhape-1 la 

quebrar 2s bater-3s lá 

dia, li ka kase. - 3s· Tpr.i quebrar agua 

·'Um prato qu~, se 
.. 

batido no chão, não 

quebra, mas quando 
batido ·na água, quebra.·• 

4. Observações 

. . 

Resp: pahasol. 
. . 

'Gµarda-chuva.' 

. . 

Resp: papye • 'Papel.' 

Estas adivinhações KaripGna parecem ser usadas 

unicamente como entretenimento e diversão, não servindo para 

fins didáticos ou metafóricos na fala co~idiana; de · fato, 

não ocorrem na conversação normal, nem nas estórias e lendas 

da tribo. 
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As formas comparativás usadas n·ormalmente na lin 

gua Karipúna diferem sensivelmente das adivinhações, como se 

vê no exemplo seguinte: 

li ka· jue kÕ si un ti . kana · 

3s Tpr.i brincar como se um pequeno pato 

'Ele está .brincando (na . água) como um patinho' 

Tal comparaÇão, empregando kÕ .si 'como se' ou 

khun 'como' , basei·a-se na semelhança de uma .feição ou de um 

traço de ação do objet~ em questão com alguma feição ou· ação 

daquilo com que está sendo comparado. 

Numa adivinhação, . poL outro lado, existe um ele

mento de semelhança (geralmente de aspecto físico) , combina

·do com um elemento contrastivo (normalmente de ação. ou loca-

lização). Pode-se dizer, portanto, que a forma do objeto 

corr.esponde ·à f ·orma ·daquilo que o descreve,· sendo a sua fun-

ção, porém, totalmente incôngrua. No caso de 3.1.3, . . por 

exemplo, as formas de tartaruga ·e pedra têm feições comuns: 

. i .e. , - ambas são duras e pesadas • . vê~se o elemento contrasti 

vo no fato de que a pedra, evidentemente, não pode nadar. ·t 

precisamente este elemento incôngruo de função q~.e. propor

ciona à adivinhação seu·- aspeéto humorís·tico todo especial. 

5. Apêndice 

.5.1 Notas 

5.1.1 A língua Karipúna é falada por aproximadamente 

400 a 600 indígenas que habitarll várias aldeias nas margens 

do Rio Curipi no Território do Amapá. Esta língua constitui 

um dialeto crioulo do francês semelhante àquele falado na 

Guiana Francesa, mas incorpora também elementos do português 

e da língua original dos indígena.s Kat·ipúna. 
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5.1.2 Os dados -aqui apresentad0s foram coletados pela 

autora e seu marido durante o período de junho a · novembro de 

1977, quan.do resi.diam na Vila Esp.írito Santo, uma das aldei-. 
·. 

as Karipúna~ A pesquis_a foi realizada sob os auspícios do 

Insti·tuto Lingüí~tico de Verão (S.I.L.) e com · autorização da · 

Fundação Nacional do lndio (FUNAI). 

5.2 Abreviaturas 
. . 

As abreviaturas usadas neste tr·abalho se ·baseiam 
' 

· na análise gramatical da língua Karipúna feita pela me·sma a~ 
. 

. tora e arquivada no Instituto Lingüístico de Ver.ão (S.I.L.), 

Brasília. ·. 

~sãó: 

ls, 2p, etc. Pronome pessoal, 
í 

1 . 

3sP 

Dem 

Ind 

Neg _ 

Tpr.i 

l~ pessoa do singuiar, 

2~ pessoa do plural, etc. 

Pronome possessivo, 
a . . 

3. pessoa do singular, etc. 

Demonstrativo 

In·dicador 

Negativo · 

Marcador temporal, tempo presente 

incompleto 

5.3. Ortografia 

Os símbolos ortográficos aqui usados provêm . do 

alfabeto fonético de Pike*, com as seguintes exceções: 

eh representa [$] 

• representa [zJ . J 

- representa [ t:] e 

- repr~_sen~a [:>] o 
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di se pronuncia [dzi] 

ti se pronuncia [tsi] 

w e y representam semivogais, i~terpretadas como consoantes. · 

A intensidade cai geralmente (mas nem sempre) na 

penúltima sílaba, mas não é simbolizada no presente estudo. 

*cf. K. L. Pike, Phonetics: A critica! Analy-
~~~~~~~~~~~~~~~----'=--

sis of Phonetic .Theory and a Technic for the Practical De

scription of Sounds. Uni v. of Mich • . · · Pr. Ann Arbor 1 .L..fI, 

1943. ., 
I 

Tradução de Mary L. Daniel 

• 
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